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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Περίπου το 1/3 των πρωτεϊνών που παράγονται στο κυτταρόπλασµα ενός 

βακτηριακού κυττάρου, έχουν ως τελικό προορισµό εξωκυτταροπλασµατικά 

διαµερίσµατα. Ωστόσο, η κυτταροπλασµατική µεµβράνη αποτελεί ένα αδιαπέραστο 

φράγµα, που συγκρατεί τα µακροµόρια της ζωής διαµερισµατοποιηµένα. Η 

διαπεραίωση των πρωτεϊνών µέσω της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης δεν είναι 

θερµοδυναµικά αυθόρµητη διαδικασία. Για να µπορούν να υλοποιούν αυτή την 

διαδικασία τα κύτταρα έχουν αναπτύξει τουλάχιστον 16 εκκριτικά συστήµατα. Από 

αυτά το Sec σύστηµα, το επίκεντρο αυτής της µελέτης, είναι το µοναδικό που 

βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα των ζωντανών οργανισµών και είναι απαραίτητο για 

την ζωή.  

Στα βακτήρια το σύστηµα Sec αποτελείται από το διαµεµβρανικό σύµπλοκο SecY, 

SecE, SecG (SecYEG), που δηµιουργεί τον δίαυλο µέσω του οποίου εξέρχονται οι 

πρωτεΐνες, και τον κυτταροπλασµατικό κινητήρα SecA.  

Οι πρωτεΐνες που προορίζονται για τον χώρο πέρα από την κυτταροπλασµατική 

µεµβράνη, συντίθενται σαν προπρωτεΐνες και διαθέτουν µια µικρή (20-30αα) 

αµινοτελική αµινοξική αλληλουχία που αποκαλείται πεπτίδιο σήµα και αποκόπτεται 

µετά την ολοκλήρωση της µετατόπισης τους µέσω του συµπλόκου SecA-SecYEG. Το 

υπόλοιπο τµήµα της προπρωτεΐνης αποκαλείται ώριµο τµήµα. Η SecA αλληλεπιδρά 

µε τις προπρωτεΐνες στο κυτταρόπλασµα ή αφού έχει προηγουµένως σχηµατίσει 

σύµπλοκο µε την SecYEG στην µεµβράνη. Στην συνέχεια η SecA καταναλώνει 

ενέργεια (µε την µορφή ΑΤΡ) για να παράγει το απαραίτητο µηχανικό έργο που 

χρειάζεται για την ώθηση των προπρωτεϊνών µέσω της SecYEG. Μετά από µερικούς 

κύκλους υδρόλυσης ΑΤΡ το πεπτίδιο σήµα αποκόπτεται και η πρωτεΐνη πλέον, 

απελευθερώνεται στον κυτταροπλασµατικό χώρο όπου και παραµένει ή µετακινείται 

περαιτέρω µε την βοήθεια άλλων συστηµάτων.  

Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας ήταν ο προσδιορισµός της περιοχής της SecA µε 

την οποία αλληλεπιδρούν οι προπρωτεΐνες και του µηχανισµού µε το οποίο αυτή η 

αλληλεπίδραση ενεργοποιεί την υδρόλυση του ΑΤΡ και την παραγωγή µηχανικού 

έργου έκκρισης.   

Τα αποτελέσµατα της µελέτης µας δείχνουν ότι οι προπρωτεΐνες αλληλεπιδρούν µε 

την ρηχή κυτταροπλασµατική επιφάνεια της SecA, όταν αυτή βρίσκεται σε σύµπλοκο 
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µε την SecYEG. Τα πεπτίδια σήµατα και τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών έχουν 

ανεξάρτητες θέσεις πρόσδεσης πάνω στην SecA. Η θέση πρόσδεσης του ώριµου 

τµήµατος βρίσκεται στην κυτταροπλασµατική επιφάνεια που σχηµατίζεται από τις 4 

περιοχές της SecA, την περιοχή πρόσδεσης του νουκλεοτιδίου (NBD, Nucleotide 

Binding Domain), την περιοχή ενδοµοριακής ρύθµισης της υδρόλυσης του ΑΤΡ-2 

(IRA2, Intramolecular Regulator of ATP-hydrolysis 2) την περιοχή πρόσδεσης των 

προπρωτεϊνών (PBD, Preprotein Binding Domain) και την καρβοξυτελική περιοχή 

(C-domain). Η θέση αλληλεπίδρασης των πεπτιδίων σηµάτων βρίσκεται σε µια ρηχή 

κοιλότητα που σχηµατίζεται κατά µήκος της PBD. Το ώριµο τµήµα ενδέχεται να 

αλληλεπιδρά πρώτο µε την SecΑ, καθώς στις περισσότερες προπρωτεΐνες έχει πολύ 

µεγαλύτερο µέγεθος από ο πεπτίδιο σήµα, γεγονός που καθιστά την στοχαστική 

πρόσδεση του πιο πιθανή. Η PBD περιστρέφεται και φέρνει τις δυο ανεξάρτητες 

θέσεις πρόσδεσης στον κατάλληλο προσανατολισµό για να επιτευχθεί βέλτιστη 

συνεργατική αλληλεπίδραση της προπρωτεΐνης (πεπτίδιο σήµα και ώριµο τµήµα) µε 

την SecA.  

Η αρχική αλληλεπίδραση των προπρωτεϊνών µε το σύµπλοκο SecA-SecYEG, επάγει 

την µετάδοση ενός σήµατος ενεργοποίησης, που τελικά οδηγεί στην παραγωγή 

µηχανικού έργου µετακίνησης της προπρωτεΐνης. Η µετάδοση αυτού του σήµατος 

γίνεται µέσω µιας αλληλουχίας δοµικών µεταβολών κατά µήκος της SecA. Αρκετά 

επιφανειακά αµινοξικά κατάλοιπα στην PBD συµµετέχουν σε αυτή την 

ενεργοποίηση, µέσω της αλληλεπίδρασής τους µε το SecYEG και άλλες πρωτεΐνες. 

Επιπλέον, η θέση της PBD φαίνεται πως ρυθµίζει την ενεργοποίησης του ολοενζύµου 

SecA-SecYEG. Ωστόσο, η περιστροφική κίνηση της PBD δεν είναι το µηχανικό 

γεγονός που οδηγεί στην ώθηση των προπρωτεϊνών µέσω του SecYEG.  

Ένας επιπλέον µηχανισµός που χρησιµοποιεί η SecA για να ελέγχει την 

ενεργοποίηση της είναι η µεταβολή της ολιγοµερικής της κατάστασης. Η SecA 

αρχικά αλληλεπιδρά µε την SecYEG και τις προπρωτεΐνες και ενεργοποιείται από 

αυτές σαν διµερές. Ωστόσο, στην συνέχεια η SecA πρέπει να µονοµεριστεί για να 

ολοκληρωθεί η παγίδευση και η µετατόπιση της προπρωτεΐνης µέσω του διαύλου που 

σχηµατίζει η SecYEG. 
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 ABSTRACT 

 

About 1/3 of the proteins produced in the cytoplasm of bacteria need to be 

translocated to extracytoplasmic locations. The cytoplasmic membrane is an 

impenetrable barrier that holds life’s macromolecules compartmentalized. Protein 

crossing of the membrane hydrophobic bilayer is thermodynamically unfavorable and 

does not occur spontaneously. To tackle this challenge, cells have evolved at least 16 

systems to translocate proteins into and across the cytoplasmic membrane.  One of 

these, the Sec system is the only ubiquitous and essential for viability. 

In bacteria the Sec system consists of the SecY/SecE/SecG (SecYEG hereafter) 

membrane-embedded heterotrimeric complex, which forms the channel through 

which proteins are threaded, and the cytoplasmic motor SecA.  

Proteins destined to be translocated outside the cytoplasmic membrane are produced 

as preproteins, bearing short and conserved aminoterminal extensions called signal 

peptides and mature domains, that are not conserved in their length or 

physicochemical properties. Signal peptides are cleaved once the translocation of the 

preprotein is almost completed. SecA interacts with preproteins in the cytoplasm or 

after it has formed a complex with SecYEG at the membrane. Next SecA consumes 

energy in the form of ATP, to produce mechanical work that somehow pushes and 

threads preproteins through the SecYEG pore. After a few cycles of ATP hydrolysis 

(depending on the size of the preproteins) the signal peptide is cleaved and the mature 

domain is released in the periplasmic space for further processing.  

The aim of this study was to determine the region on the translocase holoenzyme 

(SecA-SecYEG) where preproteins dock for the first time. We also wanted to 

determine which are the molecular/structural events that lead to the activation of the 

translocase in response to preprotein binding.  

Our results show that preproteins interact with the flat cytoplasmic surface of SecA, 

when in complex with SecYEG. Signal peptides and mature domains utilize 

independent binding sites on SecA; mature domains bind on the flat surface formed 

by all 4 domains of SecA(NBD, Nucleotide Binding Domain, IRA2, Intramolecular 

Regulator of ATP-hydrolysis 2, PBD, Preprotein Binding Domain and the C-domain); 

and signal peptides bind on a shallow groove along PBD. Mature domains might 
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interact first with SecA due to their sheer size (in relation to the signal peptide) 

making their stochastic binding more probable. PBD rotates to adjust the spacing 

between the two independent binding sites in order to ensure optimal synergistic 

preprotein binding (signal peptide and mature domain binding).  

The initial interaction of preproteins with the SecA-SecYEG complex induces the 

transmition of an activation signal that leads to the production of preprotein 

translocation mechanical work. The transmition of the activation signal occurs through 

structural alterations that occur throughout SecA. Amino acids on the surface of PBD 

participate in the transduction of the activation signal through interactions with 

SecYEG and other proteinaceous moieties. Furthermore, PBD position seems to affect 

the activation of SecA. However, PBD swiveling is not the mechanical event that 

pushes preproteins through SecYEG.  

An additional mechanism SecA uses to control its activation is its oligomerization 

during preprotein secretion. SecA interacts with SecYEG and preproteins and gets 

activated as a dimer. However, SecA must monomerize to proceed to the later steps of 

the reactions and complete the threading of the preprotein through the SecYEG pore.  
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Εισαγωγή  

Κεφάλαιο 1.  

1.1 Μηχανισµοί έκκρισης πρωτεϊνών. 

 

Κάθε βακτήριο παράγει χιλιάδες πρωτεΐνες οι οποίες πρέπει να τοποθετηθούν σε 

διαφορετικά υποκυτταρικά διαµερίσµατα [27]. Οι µισές από τις πρωτεΐνες που 

συντίθενται στο κυτταρόπλασµα πρέπει να ενσωµατωθούν σε κάποια µεµβράνη (πχ. 

κυτταροπλασµατική µεµβράνη) ή να την διασχίσουν και να εκκριθούν στον 

εξωκυτταροπλασµατικό χώρο (περίπλασµα στα Gram αρνητικά βακτήρια ή 

εξωκυτταρικός χώρος στα Gram θετικά βακτήρια (Εικόνα 1) [28, 29]. Οι πρωτεΐνες 

που ενσωµατώνονται σε µεµβράνες µπορεί να είναι µεταφορείς, κανάλια που 

συµµετέχουν στην µεταφορά ιόντων ή σε ενεργειακές µετατροπές, αισθητήρες και 

άλλα. Οι εκκρινόµενες πρωτεΐνες µπορεί να είναι υδρολυτικά ένζυµα, τοξίνες και 

άλλα.  

Ο όρος έκκριση αναφέρεται στην εξ’ ολοκλήρου απελευθέρωση της πρωτεϊνικής 

αλυσίδας από το κύτταρο στον εξωκυτταρικό χώρο. Στα Gram αρνητικά βακτήρια οι 

εκκρινόµενες πρωτεΐνες καταλήγουν στον περιπλασµικό χώρο, προσκολλώνται στο 

κυτταρικό τοίχωµα ως 

λιποπρωτεΐνες, ενσωµατώνονται 

στην εξωτερική µεµβράνη ή 

ελευθερώνονται τελείως στον 

εξωκυττάρικο χώρο ή ενίονται σε 

κύτταρα ξενιστών. 

Η διαχείριση όλων αυτών των 

πρωτεϊνών αποτελεί µια σηµαντική 

πρόκληση για τα βακτήρια. Μέσα 

στα 3.5 δισεκατοµµύρια χρόνια από 

την εµφάνιση των πρώτων ζωντανών 

οργανισµών, τα βακτήρια απέκτησαν 

τουλάχιστον 16 διαφορετικά 

εκκριτικά συστήµατα πρωτεϊνών 

 
Εικόνα 1. Συνθήκες που πρέπει να 
πληρούνται για να εκκριθεί µια 
προπρωτεΐνη.  
(1) Διαλογή των προπρωτεϊνών που πρέπει να 
εκκριθούν. (2) Στόχευση αυτών των προπρωτεϊνών 
στην µεταθετάση. (3) Οι προπρωτεΐνες πρέπει να 
παραµείνουν σε µια µη καλά αναδιπλωµένη µορφή 
για να αλληλεπιδράσουν µε την µεταθετάση. (4-5) 
Η έκκριση των προπρωτεϊνών απαιτεί 
κατανάλωση ενέργειας (ATP, πρωτονιοεγερτικό 
δυναµικό κλπ.) µε ταυτόχρονη παραγωγή 
µηχανικού έργου.  
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[29]. Η επιλογή του κατάλληλου συστήµατος γίνεται µε βάση τις ιδιότητες της 

πρωτεΐνης που πρόκειται να εκκριθεί (πχ. εξαρτάται από τον βαθµό αναδίπλωσης της) 

και του τελικού προορισµού της. 

Για παράδειγµα, τοξίνες οι οποίες πρέπει να τοποθετηθούν στο κυτταρόπλασµα 

κυττάρων-ξενιστών, ενίονται σε αυτά µέσω µεγάλων εξωκυτταρικών δοµών που 

µοιάζουν µε βελόνες που αναγνωρίζουν και διαπερνούν την µεµβράνη του ξενιστή 

[30].Το εκκριτικό σύστηµα TAT (twin arginine translocation), µεταφέρει πλήρως 

αναδιπλωµένες πρωτεΐνες διάµεσο της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης [31]. Άλλα 

συστήµατα µεταφέρουν πρωτεΐνες που έχουν προσδεµένα µόρια νουκλεϊκών οξέων 

[32].  

Το Sec σύστηµα διαχειρίζεται πρωτεΐνες που προορίζονται να ενσωµατωθούν στην 

κυτταροπλασµατική µεµβράνη ή να εκκριθούν έξω από αυτήν [28, 33]. Αποτελεί το 

καλύτερα χαρακτηρισµένο και το µόνο που είναι απαραίτητο για την ζωή. Ο 

διαµεµβρανικός δίαυλος του συστήµατος σχηµατίζεται από το ετεροτριµερές 

σύµπλοκο SecYEG, το οποίο είναι συντηρηµένο σε όλα τα κύτταρα των τριών 

επικρατειών της ζωής [22]. 

Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει µία πρωτεΐνη η οποία πρέπει να εκκριθεί είναι 

αρκετές και σηµαντικές: πώς γίνεται η διαλογή των πρωτεϊνών που πρόκειται να 

 
Εικόνα 2. Ένα τυπικό πεπτίδιο σήµα µιας προπρωτεΐνης που εκκρίνεται 
από το σύστηµα SecA. 
Στην εικόνα παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των πεπτιδίων σηµάτων. 425 
προπρωτεΐνες που εκκρίνονται από το σύστηµα Sec συλλέχθηκαν από τις βάσεις δεδοµένων 
EchoLOCATION και Uniprot [9] και αναλύθηκαν. Το λογισµικό SignalP 3.0 χρησιµοποιήθηκε 
για την πρόβλεψη των ορίων των N, H και C περιοχών [10] και της θέσης που αναγνωρίζει 
πρωτεάσης των πεπτιδίων σηµάτων SPase I. Μια υποκατηγορία πρωτεϊνών της εξωτερικής 
µεµβράνης που αποκαλούνται αυτοµεταφορείς διαθέτουν επιµηκυµένες N περιοχές (Ν-ΑΤ) 
[20]. Μία τυπική N περιοχή διαθέτει αµινοξέα µε θετικό φορτίο και ακολουθείται από έναν 
υδρόφοβο πυρήνα (Η) και τελικά από µια καρβοξυτελική περιοχή µε πολικά αµινοξέα.  Τέλος 
η περιοχή που αναγνωρίζεται από την πρωτεάση των πεπτιδίων σηµάτων διαθέτει καλά 
συντηρηµένα αµινοξέα, συνήθως µια αλανίνη η σερίνη. (G. Orfanoudaki, M. Papanastasiou 
and A. Economou, µη δηµοσιευµένα δεδοµένα). Στην συνέχεια ακολουθεί το ώριµο τµήµα της 
προπρωτεΐνης. 
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εκκριθούν; Πως καταφέρνουν να φτάσουν στην µεµβράνη στο σύµπλοκο SecYEG; 

Ποιοι µηχανισµοί αποτρέπουν την αναδίπλωση τους στο κυτταρόπλασµα; Επιπλέον, 

η µεταφορά µιας µεγάλης και ετερογενούς πολυπεπτιδικής αλυσίδας µέσω της 

µεµβράνης δεν είναι θερµοδυναµικά ευνοϊκή και απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας 

(Εικόνα 1) .Όλες οι πρωτεΐνες που πρόκειται να εκκριθούν µέσω του Sec συστήµατος 

παράγονται σαν προπρωτεΐνες. Οι προπρωτεΐνες αποτελούνται από ένα πεπτίδιο σήµα 

το οποίο είναι οµοιοπολικά προσδεδεµένο στο αµινοτελικό άκρο του ώριµου 

τµήµατος (Εικόνα 2). Το πεπτίδιο σήµα αποµακρύνεται µε την βοήθεια 

πρωτεολυτικών ενζύµων. Τα πεπτίδια σήµατα διαχωρίζουν τις εκκρινόµενες 

πρωτεΐνες από τις κυτταροπλασµατικές [34] και ενεργοποιούν την Sec µεταθετάση 

(σύµπλοκο SecA-SecYEG) [35]. Για να µπορέσουν να αλληλεπιδράσουν οι 

προπρωτεΐνες παραγωγικά µε την µεταθετάση, πρέπει να διατηρούνται σε µια µη 

πλήρως αναδιπλωµένη δοµική κατάσταση, την οποία θα αποκαλούµε µη 

αναδιπλωµένη από εδώ και πέρα. Στοιχεία της πρωτοταγούς δοµής τους και 

εξειδικευµένες µοριακές συνοδοί εξασφαλίζουν αυτή την συνθήκη [29, 36, 37]. Η 

Sec µεταθετάση διαχειρίζεται πρωτεΐνες οι οποίες θα ενσωµατωθούν στην 

κυτταροπλασµατική µεµβράνη ή θα εκκριθούν πέρα από αυτήν (Εικόνα 3B). Σε όλες 

τις περιπτώσεις, η µεταφορά δεν είναι αυθόρµητη και απαιτεί πολύπλοκους 

µηχανισµούς που παράγουν µηχανικό έργο έκκρισης καταναλώνοντας ενέργεια. 

Τα κύτταρα έχουν αναπτύξει δυο µηχανισµούς για την µεταφορά των πρωτεϊνών 

τους: τον συν-µεταφραστικό και µέτα-µεταφραστικό (Εικόνα 3). Οι πρωτεΐνες που 

ενσωµατώνονται στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη και ορισµένες λιποπρωτεΐνες 

(Εικόνα 3Β) µεταφέρονται συν-µεταφραστικά. Οι περισσότερες πρωτεΐνες που 

καταλήγουν στον περιπλασµικό χώρο ή στην εξωτερική µεµβράνη (στα Gram 

αρνητικά βακτήρια) και αρκετές λιποπρωτεΐνες (Εικόνα 3C) εκκρίνονται µέτα-

µεταφραστικά (Εικόνα 3C). Και οι δύο µηχανισµοί χρησιµοποιούν το κανάλι που 

δηµιουργείται από το σύµπλοκο SecYEG. Κάθε ένας διαθέτει τις δικές του 

βοηθητικές πρωτεΐνες και µηχανισµούς που του εξασφαλίσουν την επιτυχή παράδοση 

των εκκρινόµενων πρωτεϊνών στην µεµβράνη και την έξοδό τους από αυτήν (Εικόνα 

3). Τα βακτήρια χρησιµοποιούν κυρίως τον µέτα-µεταφραστικό τρόπο έκκρισης. Οι 

πρωτεΐνες που ενσωµατώνονται στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη τοποθετούνται 

συν-µεταφραστικά. Κατά την συν-µεταφραστική έκκριση, η τελική αναδίπλωση των 

νεοσυντιθέµενων πρωτεϊνών αποτρέπεται επειδή η έκκριση τους γίνεται καθώς αυτές 

εξέρχονται από το ριβόσωµα (Εικόνα 3). 
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1.2 Χαρακτηριστικά των προπρωτεϊνών. 

 

Όλες οι προπρωτεΐνες που εκκρίνονται από το σύστηµα Sec διαθέτουν ένα πεπτίδιο 

σήµα. Ένα τυπικό πεπτίδιο σήµα έχει µήκος 20-30 αµινοξέα και διαθέτει 3 δοµικές 

περιοχές µε χαρακτηριστικές φυσικοχηµικές ιδιότητες. Το αµινοτελικό του άκρο 

διαθέτει 1-8 θετικά φορτισµένα αµινοξικά κατάλοιπα. Στην συνέχεια ακολουθεί µία 

ελικοειδής υδρόφοβη περιοχή 4-16 αµινοξέων και τέλος µια ελαφρώς πολική 

καρβοξυτελική περιοχή, η οποία περιέχει την περιοχή που αναγνωρίζεται από την 

πρωτεάση που αποκόβει το πεπτίδιο σήµα από το ώριµο τµήµα (Εικόνα 3, Εικόνα 

4Η) [38, 39]. Τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών φαίνεται πως διαθέτουν 

υδρόφοβες περιοχές που είναι σηµαντικές για την αλληλεπίδρασή τους µε την SecA 

(Chatzi et al., in preparation).  Το µήκος των ώριµων τµηµάτων ποικίλει σηµαντικά 

και είναι από 30 έως 2000 αµινοξέα (Orfanoudaki et al., σε προετοιµασία). Οι 

πρωτεΐνες που ενσωµατώνονται στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη δεν διαθέτουν 

πεπτίδιο σήµα. Το µήκος τους επίσης ποικίλει και διαθέτουν 1-20 α έλικες οι οποίες 

ενσωµατώνονται στο εσωτερικό της µεµβρανικής διπλοστοιβάδας [39, 40]. 

 

1.3 Το σύστηµα Sec. 

1.3.1 Ενσωµάτωση πρωτεϊνών στην µεµβράνη. 

 

Στο συν-µεταφραστικό σύστηµα του Escherichia coli, η πρωτεΐνη Ffh, σε σύµπλοκο 

µε ένα βραχύ τµήµα 4.5S RNA αποτελούν το σωµατίδιο αναγνώρισης σήµατος SRP 

(Signal Recognition Particle)[41]. To SRP προσδένεται στην L23 υποµονάδα του 

ριβοσώµατος [42],  αλληλεπιδρά µε την νεοσυντιθέµενη πρωτεΐνη καθώς εξέρχεται 

από το ριβόσωµα (Εικόνα 3Α και 5Α) και µεταφέρει το σύµπλοκο στον µεµβρανικό 

του υποδοχέα FtsY (Εικόνα 3B και 5B) [41]. O FtsY αλληλεπιδρά µε τις 

κυτταροπλασµατικές περιοχές της SecYEG και η επακόλουθη υδρόλυση του GTP 

προάγει την διάσπαση του συµπλόκου SRP-FtsY [43]. Τελικά η πρωτεΐνη που 

πρόκειται να ενσωµατωθεί στην µεµβράνη παραδίδεται στο σύµπλοκο SecYEG  
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(Εικόνα 3Β και 5C). Για την ενσωµάτωση µερικών µεµβρανικών πρωτεϊνών φαίνεται 

πως απαιτείται η συµµετοχή της YidC, που λειτουργεί ανεξάρτητα η σε συνεργασία 

µε την SecYEG (Εικόνα 3Β) [44-46]. 

 
Εικόνα 3. Έκκριση πρωτεϊνών στα βακτήρια. 
Σχηµατική αναπαράσταση των κυριοτέρων µερών του Sec συστήµατος και της διαδικασίας της 
έκκρισης. (Α) Οι πρωτεΐνες που ενσωµατώνονται στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη χρησιµοποιούν 
το συν-µεταφραστικό µηχανισµό έκκρισης. Οι νεοσυντιθέµενες διαµεµβρανικές α-έλικες 
αλληλεπιδρούν µε το σύµπλοκο SRP καθώς εξέρχονται από το ριβόσωµα. Στην συνέχεια το σύµπλοκο 
που σχηµατίζεται µεταφέρεται στην SecYEG µέ την βοήθεια της FtsY, τον υποδοχέα του SRP. Εκεί οι 
πρωτεΐνες ενσωµατώνονται στην µεµβράνη µέσω του SecYEG. Μερικές πρωτεΐνες ενδέχεται να 
χρησιµοποιούν απευθείας την YidC. Εκκρινόµενες πρωτεΐνες που έχουν ολοκληρωτικά η σχεδόν 
συντεθεί ελέγχονται από την TF και µέσω µιας διαδικασίας που ενδέχεται να συµπεριλαµβάνει και 
άλλες µοριακές συνοδούς όπως η SecB, παραδίδονται στην SecA, η οποία βρίσκεται είτε σε διαλυτή 
µορφή είτε προσδεµένη στο SecYEG. (B) Όταν το σύµπλοκο SRP-συντιθέµενη πρωτεΐνη-ριβόσωµα 
φτάσει στo SecYEG, η πρωτεΐνη εισέρχεται στην λιπιδική διπλοστοιβάδα µέσω της πλευρικής θύρας 
του SecYEG. Σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται η βοήθεια της YidC για να ολοκληρωθεί αυτή η 
διαδικασία. Μετά την πρόσδεση της προπρωτεΐνης στο SecYEG, η SecA καταναλώνει ενέργεια και 
παράγει µηχανικό έργο που ωθεί τις προπρωτεΐνες προς το περίπλασµα σε τµήµατα των 20-30 
αµινοξέων [14]. Το SecDFYajC µπορεί να συνεισφέρει στην απελευθέρωση των πρωτεϊνών στον 
περιπλασµικό χώρο. Η SPase I αποκόπτει το πεπτίδιο σήµα µε αποτέλεσµα το ώριµο τµήµα να 
απελευθερώνεται στον περιπλασµικό χώρο. Το πρωτονιοεγερτικό δυναµικό αυξάνει την ταχύτητα της 
έκκρισης σε όλες τις περιπτώσεις. (C) Οι πρωτεΐνες που απελευθερώνονται στον περιπλασµικό χώρο 
µπορεί να αλληλεπιδράσουν µε µοριακές συνοδούς (π.χ. Skp και SurΑ) και µεταφέρονται σε 
συστήµατα όπως το BAM για ενσωµάτωση στην εξωτερική µεµβράνη (Ι), αναδιπλώνονται αυθόρµητα 
η µε την βοήθεια µοριακών συνοδών που καταλύουν την οξείδωση κυστεϊνών ή την ισοµερείωση 
προλινών [π.χ. Dsb και PPiase (peptidylprolyl isomerase)] (II), εκκρίνονται περαιτέρω από άλλα 
εκκριτικά συστήµατα (III), η αγκυροβολούνται στην µεµβράνη µε οµοιοπολικά προσδεµένα λιπίδια 
(IV). 
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1.3.2 Μετατόπιση εκκρινόµενων πρωτεϊνών.  

Σε αντίθεση µε τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς, στα βακτήρια η έκκριση των 

πρωτεϊνών γίνεται κυρίως µέτα-µεταφραστικά (Εικόνα 3) [47]. Στην µέτα-

µεταφραστική έκκριση, οι προπρωτεΐνες έχουν συντεθεί σχεδόν εξ’ ολοκλήρου πριν 

στοχευθούν στην SecYEG. Μοριακοί συνοδοί αποτρέπουν την αναδίπλωση τους και 

µπορεί να τις µεταφέρουν στην SecA η οποία τελικά αλληλεπιδρά µε την SecYEG 

και ενεργοποιεί την διαδικασία της µετατόπισης των προπρωτεϊνών.  

1.3.3 Στάδια έκκρισης προπρωτεϊνών µέσω του συστήµατος Sec. 

Η διαδικασία της έκκρισης προπρωτεϊνών από το σύστηµα Sec µπορεί να διαχωριστεί 

σε τρεις επιµέρους διαδικασίες. Αρχικά οι προπρωτεΐνη πρέπει να φτάσει στην 

µεµβράνη, στην περιοχή που βρίσκεται το σύµπλοκο SecA-SecYEG (Εικόνα 3Α). 

Στην συνέχεια, πρέπει να γίνει η συναρµογή του συµπλόκου προπρωτεΐνη-SecA-

SecYEG και η µετατόπιση της προπρωτεΐνης (Εικόνα 3Β). Τέλος η προπρωτεΐνη 

πρέπει να απελευθερωθεί και να αναδιπλωθεί στον περιπλασµικό χώρο η να 

µεταφερθεί σε κάποιο άλλο εκκριτικό σύστηµα (Εικόνα 3C). 

Οι προπρωτεΐνες κατά την διάρκεια της σύνθεσης τους, ή µετά την ολοκλήρωσή της, 

αναγνωρίζονται από µοριακούς συνοδούς που αποτρέπουν την αναδίπλωση τους και 

τις κατευθύνουν προς την περιοχή της µεµβράνης που βρίσκεται ή SecYEG (Εικόνα 

3 post-translational translocation).  

Οι µοριακοί συνοδοί που µπορεί να συµµετέχουν σε αυτή την διαδικασία είναι οι 

SRP, SecA, TF (Trigger Factor, παράγοντας ενεργοποίησης) και SecB.  

Οι TF (Εικόνα 4Β), SRP (Εικόνα 4Α) και SecA(Εικόνα 4C) αλληλεπιδρούν µε την 

L23 υποµονάδα του ριβοσώµατος, δίπλα στην περιοχή από την οποία εξέρχονται οι 

νεοσυντιθέµενες προπρωτεΐνες (Εικόνα 5Α, SRP και 5D TF) και πιθανώς να 

αλληλεπιδρούν µαζί τους [48, 49]. Για την SecB γνωρίζουµε ότι αλληλεπιδρά µε 

πολυπεπτίδια από τα οποία έχουν συντεθεί τουλάχιστον τα ∼150 αµινοξέα τους[50] 

και τα παραδίδει στην SecA [51], αλλά δεν έχει βρεθεί να αλληλεπιδρά απευθείας µε 

το ριβόσωµα. Δεν έχει παρατηρηθεί άµεση φυσική αλληλεπίδραση µεταξύ των SecB 

και SRP ή TF. Τελικά όλες οι προπρωτεΐνες παραδίδονται στην SecYEG µόνο µέσω 

της SecA ή του SRP. Ορισµένες προπρωτεΐνες φαίνεται πως καταφέρνουν να 

διατηρηθούν σε µη αναδιπλωµένη κατάσταση στην οποία είναι ικανές να 

αλληλεπιδράσουν µε την µεταθετάση χωρίς την συνδροµή µοριακών συνοδών [35] 

κάτι που ίσως δείχνει ότι η στόχευση τους γίνεται αυθόρµητα. 
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Μόλις σχηµατιστεί το σύµπλοκο προπρωτεΐνη-SecA-SecYEG (Εικόνα 5F), η 

προπρωτεΐνη µετατοπίζεται µέσω της SecYEG µε την βοήθεια της SecA που 

καταναλώνει ΑΤΡ και της πρωτονιεγερτικής δύναµης (Εικόνα 3Β). Η SecYEG 

µπορεί να αλληλεπιδράσει µε ένα άλλο σύµπλοκο διαµεµβρανικών πρωτεϊνών, το 

SecDFYajC. To SecDFYajC δεν είναι απαραίτητο για την µετατόπιση προπρωτεϊνών 

αλλά φαίνεται πως συµµετέχει σε διάφορα στάδια της διαδικασίας [52].   

 Μετά την ολοκλήρωση της µετατόπισης της προπρωτεΐνης, το πεπτίδιο σήµα 

αποκόπτεται µε την βοήθεια της πρωτεάσης των πεπτιδίων σηµάτων SPase I (Εικόνα 

3 και Εικόνα 4Η) [53]. Η αποδέσµευση του ώριµου τµήµατος στο περίπλασµα οδηγεί 

στην αναδίπλωσή του µε την βοήθεια περιπλασµικών µοριακών συνοδών (Skp, PpiA, 

SurA και άλλες) και πρωτεϊνών που επάγουν την οξείδωση καταλοίπων κυστεϊνών 

(Dsb) (Εικόνα 3C, Ι, ΙΙ). Εάν ο τελικός τους προορισµός δεν είναι ο περιπλασµικός 

χώρος, οδηγούνται σε εναλλακτικά εκκριτικά συστήµατα της εξωτερικής µεµβράνης 

όπως το BAM (β-barrel assembly machinery) ή το LOL (lipoprotein outer membrane 

localization) [54] ή εξέρχονται στον εξωκυτταρικό χώρο µέσω της εξωτερικής 

µεµβράνης χρησιµοποιώντας συστήµατα όπως το Type II (Εικόνα 3, ΙΙΙ) [55]. 

1.4 Τα µέρη του Sec συστήµατος. 

1.4.1 SRP και ο υποδοχέας του FtsY. 

 

Ο SRP αποτελείται από µία πρωτεΐνη, την Ffh, και ένα τµήµα 4.5S RNA (Εικόνα 4Α) 

[56]. Η Ffh αλληλεπιδρά µε το 4.5S RNA µε την περιοχή Μ η οποία αποτελεί 

προέκταση των περιοχών N και G. Αντίστοιχα, ο υποδοχέας FtsY διαθέτει δυο 

περιοχές N και G. Οι Ffh και FtsY χρησιµοποιούν αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε 

αυτές τις περιοχές παρουσία ανάλογων του GTP µορίων τα οποία δεν υδρολύονται 

[3]. Η Μ περιοχή του Ffh αλληλεπιδρά µε τα πεπτίδια σήµατα ή τις υδρόφοβες 

περιοχές των διαµεµβρανικών πρωτεϊνών (Εικόνα 2, Εικόνα 5Α) [56-65]. Η FtsY 

διαθέτει µια επιπλέον περιοχή, την περιοχή Α, η οποία σταθεροποιεί την πρωτεΐνη 

στην µεµβράνη µέσω δυο α-ελικών και συνεισφέρει στην ενεργοποίηση της 

υδρόλυσης του GTP από το σύµπλοκο SRP-FtsY [66, 67]. Το 4.5S RNA 

σταθεροποιεί δοµικά το σύµπλοκο και επίσης συνεισφέρει στην ενεργοποίηση του 

µηχανισµού που υδρολύει το GTP [68-71].  
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Εικόνα 4. Τα µέρη του συστήµατος Sec. 
Μοντέλα των πρωτεϊνών που συµµετέχουν στην έκκριση προπρωτεϊνών από το σύστηµα Sec. 
(A) Πλευρική εικόνα του SRP (Ffh/4.5S RNA) (PDB code 2XXA [3]) που απεικονίζει τις 3 
δοµικές περιοχές του (N, G, M). Η Ffh προέρχεται από το E. coli; 4.5S RNA από το D. 
radiodurans. (B) Δοµικό µοντέλο της TF από το E. coli (PDB code 1W26 [5]). Η TF βρίσκεται 
στο διάλυµα σαν διµερές αλλά εδώ για λόγους απλοποίησης δείχνουµε µόνο το πρωτοµερές 
της. (C) Το πρωτοµερές της SecA από το E. coli (PDB code 2FSF [7]). Οι δοµικές περιοχές της  
SecA είναι οι:  Περιοχή Πρόσδεσης του Νουκλεοτιδίουthe NBD (Nucleotide Binding Domain); 
Ενδοµοριακός Ρυθµιστής της υδρόλυσης του ΑΤΡ-2 IRA2 (Intramolecular Regulator of ATP 
hydrolysis-2); η Περιοχή Πρόσδεσης του Υποστρώµατος PBD (Preprotein Binding Domain) 
και η καρβοξυτελική περιοχή C-domain (C-terminal domain). Ο κόκκινος αστερίσκος δείχνει 
την θέση πρόσδεσης και υδρόλυσης του ΑΤΡ. (D) Τετραµερές της SecB  από το E. coli (PDB 
code 1QYN [18]). Μια ρηχή κοιλότητα που σχηµατίζεται µεταξύ των δυο διµερών ενδέχεται να 
είναι η θέση πρόσδεσης των υποστρωµάτων της (κόκκινος αστερίσκος). (E και F)  
Κυτταροπλασµατική όψη του διαµεµβρανικού διαύλου µέσω του οποίου εκκρίνονται οι 
προπρωτεΐνες, µε κλειστή (E; PDB code 1RH5 [22]) η ανοιχτή (F; PDB code 3MP7 [23] 
πλευρική θύρα (κόκκινο βέλος). Η SecY διαθέτει 10 διαµεµβρανικές έλικες που οργανώνονται 
σε µια ψευδοσυµµετρική δοµή που µοιάζει µε δίθυρο µε 5 διαµεµβρανικές έλικες σε κάθε 
πλευρά (διακεκοµµένη γραµµή) που περιβάλει τον δίαυλο (κόκκινος αστερίσκος). Μια έλικα 
που σχηµατίζει το πώµα (p) σφραγίζει την περιπλασµική πλευρά του δίαυλου.  Η SecE µοιάζει 
µε µέγγενη που συγκρατεί την δέσµη των διαµεµβρανικών ελικών της SecY. (G) SecDF  από 
το T. thermophilus (PDB code 3AQP). Σε αυτό τον οργανισµό η SecDF αποτελείται από µια 
πολυπεπτιδική αλυσίδα µε 12 διαµεµβρανικά τµήµατα και 6 περιπλασµικές περιοχές. (H) Η 
δοµή της SPase I  από το E. coli (PDB code 1B12 [26]) περιέχει δυο β-πτυχωτές επιφάνειες. Η 
περιοχή του καταλυτικού κέντρου καταδεικνύεται µε κόκκινο αστερίσκο. Οι 2 διαµεµβρανικές 
έλικες που αγκυροβολούν την πρωτεΐνη απεικονίζονται σχηµατικά.  
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Ο SRP παρουσιάζει αυξηµένη συγγένεια για τα ριβοσώµατα που περιέχουν 

νεοσυντιθέµενες πολυπεπτιδικές αλυσίδες που εξέρχονται από αυτά (Εικόνα 3, 

Εικόνα 5Α) [72]. Αλληλεπιδρά κυρίως µε την L23 ριβοσωµική υποµονάδα [42, 49] 

αλλά έχει βρεθεί να αλληλεπιδρά και µε τις L22, L24, L29, L36 και µε τµήµατα του 

23S RNA [12, 73, 74]. Η µοναδική εικόνα της αλληλεπίδρασης του FtsY µε το 

σύµπλοκο SRP-ριβόσωµα που διαθέτουµε δυστυχώς είναι χαµηλής ανάλυσης (8Å) 

[65]. Τα ριβοσώµατα αλληλεπιδρούν µε την SecY χρησιµοποιώντας τις ίδιες 

επιφάνειες που χρησιµοποιούν κατά την αλληλεπίδρασή τους µε το SRP [75, 76]. 

Αυτό συνεπάγεται ότι για να µπορέσουν τα ριβοσώµατα να αλληλεπιδράσουν µε την 

SecY πρέπει ο SRP να αποµακρυνθεί. Η παρουσία του ριβοσώµατος κατά την 

διάρκεια της συν-µεταφραστικής έκκρισης αποτρέπει την ολίσθηση της 

προπρωτεΐνης στο κυτταρόπλασµα [65]. 

1.4.2 Παράγοντας Ενεργοποίησης (Trigger Factor, TF). 

Ο παράγοντας ενεργοποίησης TF του E. coli είναι µια διµερής µοριακή συνοδός η 

οποία καταναλώνει ΑΤΡ και έχει επιµηκυµένη δοµή (Εικόνα 4Β) [77, 78]. Ο TF δεν 

αποτελεί βασικό µέρος του συστήµατος Sec, αλλά φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός για την έκκριση πρωτεϊνών της εξωτερικής µεµβράνης [79]. O TF 

αλληλεπιδρά µε το ριβόσωµα χρησιµοποιώντας την Ν περιοχή του (Εικόνα 4Β, 

αµινοξέα 1-149) [77, 78].  Η µεσαία περιοχή της δοµής του (αµινοξέα 150-245) δρα 

ως cis/trans ισοµεράση προλινών [80-82]. και δεν είναι απαραίτητη για την 

λειτουργία της ως µοριακή συνοδού in vivo [83, 84]. Η καρβοξυτελική περιοχή 

(αµινοξέα 246-432) της TF είναι απαραίτητη για την λειτουργία της ως µοριακή 

συνοδού. Ο TF αλληλεπιδρά µε τα ριβοσώµατα (Εικόνα 5D) και τις νεοσυντιθέµενες 

αλληλουχίες των κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών και διευκολύνει την αναδίπλωσή 

τους ή αποτρέπει τον σχηµατισµό πρωτεϊνικών συσσωµατωµάτων [85, 86].  Απουσία 

της TF και της µοριακής συνοδού DnaK, πολλές πρωτεΐνες σχηµατίζουν 

συσσωµατώµατα, τα οποία εξαφανίζονται όταν στο σύστηµα εισαχθεί ξανά τη TF 

[87]. Φαίνεται πως οι κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν µε την TF σε 

µια κοιλότητα µε υδρόφοβα και υδρόφοβα αµινοξέα που σχηµατίζεται στην 

επιφάνεια του [5, 88-90]. 
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1.4.3 Ο περιφερειακός κινητήρας SecA. 

H SecA είναι µια κυτταροπλασµατική πρωτεΐνη που υδρολύει ΑΤΡ, αλληλεπιδρά µε 

την SecYEG και τις προπρωτεΐνες και συνεισφέρει στην παραγωγή µηχανικού έργου 

κατά την διαδικασία της έκκρισης [28, 91]. Ανήκει στην υπεροικογένεια 2 των 

“DexH/D” [86] πρωτεϊνών, που περιλαµβάνουν ένζυµα τα οποία τροποποιούν 

νουκλεϊκά οξέα [92] και ελικάσες [93]. Ο κινητήρας της SecA σχηµατίζεται από δυο 

δοµικές περιοχές, την περιοχή πρόσδεσης του νουκλεοτιδίου (NBD, Nucleotide 

Binding Domain) και την περιοχή ενδοµοριακής ρύθµισης της υδρόλυσης του ΑΤΡ-2 

(IRA2, Intramolecular Regulator of ATP-hydrolysis 2). Το ΑΤΡ προσδένεται 

ανάµεσα στις δυο αυτές περιοχές και υδρολύεται για να παραχθεί το απαραίτητο 

µηχανικό έργο που ‘ωθεί’ τις προπρωτεΐνες [1, 94]. Η υδρόλυση του ΑΤΡ επάγει 

δοµικές ανακατατάξεις που µεταφέρονται σε δυο άλλες περιοχές, οι οποίες 

επιτρέπουν στην SecA να διαχειρίζεται πολυπεπτίδια [4, 94]. Αυτές οι περιοχές είναι 

η περιοχή πρόσδεσης των προπρωτεϊνών (PBD, Preprotein Binding Domain) η οποία 

εκφύεται από την NBD και η καρβοξυτελική περιοχή (C-domain). Η περιοχή 

πρόσδεσης του υποστρώµατος είναι η περιοχή µε την οποία αλληλεπιδρούν τα 

πεπτίδια σήµατα των προπρωτεϊνών [4] και από εκεί ελέγχουν την υδρόλυση του 

ΑΤΡ στον κινητήρα [95]. H καρβοξυτελική περιοχή (C-domain) αλληλεπιδρά µε τον 

κινητήρα και καταστέλλει την άσκοπη υδρόλυση του ΑΤΡ [96-98].  

 H SecA αλληλεπιδρά µε τις προπρωτεΐνες ισχυρά όταν είναι ήδη προσδεδεµένη 

πάνω στο σύµπλοκο SecYEG [35]. Πολλαπλοί κύκλοι υδρόλυσης του ΑΤΡ 

προκαλούν δοµικές αλλαγές στην PBD και καρβοξυτελική περιοχή οι οποίες 

αναµένεται ότι οδηγούν µε κάποιο τρόπο στην ώθηση των προπρωτεϊνών προς την 

SecYEG [2, 29, 37]. Η περιστροφή της PBD γύρω από τον άξονα που την συνδέει µε 

την NBD είναι µια ιδιαίτερα µεγάλη δοµική µεταβολή η οποία όµως δεν φαίνεται 

προς το παρόν να έχει µηχανιστικές συνέπειες στην µετατόπιση των προπρωτεϊνών 

[91].  

H SecA βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα µε την µορφή οµοδιµερούς [16, 99, 100]. 

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο ποιές είναι οι µηχανιστικές επιπτώσεις του 

ολιγοµερισµού της SecA και αν αυτός µεταβάλλεται κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας της [91].  
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1.4.4 Η µοριακή συνοδός SecB. 

Η SecB είναι µια µοριακή συνοδός που υπάρχει σε ορισµένα Gram αρνητικά βακτήρια 

και συνεισφέρει στην έκκριση ορισµένων προπρωτεϊνών [101-104]. H SecB έχει 

κρυσταλλωθεί σαν οµοτετραµερές (διµερές οµοδιµερών, Εικόνα 4D) [18, 105-107]. 

Προς το παρόν δεν έχει αποδειχθεί πειραµατικά ποιά περιοχή χρησιμοποιεί η SecB 

για να αλληλεπιδράσει µε τα υποστρώµατα της. Μια επιµηκυµένη υδρόφοβη 

κοιλότητα στην επιφάνεια του ετεροτετραµερούς (Εικόνα 4D κόκκινος αστερίσκος) 

αποτελεί πιθανή υποψήφιο [108]. Η SecB αλληλεπιδρά µε ορισµένες προπρωτεΐνες 

µετά την σύνθεσή τους, αποτρέποντας την αναδίπλωσή τους [109] και τις κατευθύνει 

προς την µεταθετάση [108]. Η αναγνώριση των υποστρωµάτων της γίνεται µέσω µιας 

αλληλουχίας 9 αµινοξέων τα οποία είναι κυρίως αρωµατικά και βασικά [110].  

1.4.5 Ο διαµεµβρανικός δίαυλος SecYEG. 

Στα βακτήρια, ο διαµεµβρανικός δίαυλος µέσω του οποίου εξέρχονται οι 

προπρωτεΐνες στο περίπλασµα σχηµατίζεται από τις SecY, SecE και SecG [111]. Η 

SecY είναι µια απαραίτητη για την ζωή πρωτεΐνη και υπάρχει σε όλους τους 

ζωντανούς οργανισµούς. Στα βακτήρια η SecY απαρτίζεται από 10 διαµεµβρανικές 

έλικες (Εικόνα 4E, F) που σχηµατίζουν µια ψευδοσυµµετρική δοµή δίθυρου, µε έναν 

κεντρικό πόρο. Στην µέση του πόρου σχηµατίζεται µια περίσφιξη η οποία αποτρέπει 

την ελεύθερη διάχυση ιόντων και µορίων [112, 113]. Στο E. coli η SecE αποτελείται 

από δυο διαµεµβρανικές έλικες [114]. Μια από αυτές είναι κεκαµµένη ενώ η δεύτερη 

έχει παράλληλο προσανατολισµό µε το επίπεδο της µεµβράνης (Εικόνα 4E, F) και 

περικλείουν την δέσµη ελικών της SecY και τις σταθεροποιούν [115]. Η SecG 

διαθέτει  δυο διαµεµβρανικές έλικες και δεν είναι απαραίτητη για την έκκριση 

προπρωτεϊνών ή για την επιβίωση των κυττάρων. Η SecG ενεργοποιεί in vitro την 

έκκριση προπρωτεϊνών σε χαµηλές θερµοκρασίες η παρουσία πρωτονιεγερτικής 

δύναµης [116]. Επίσης, η SecG βοηθάει την πρόσδεση και την στενή αλληλεπίδραση 

της SecA µε την SecYEG [116].  

Δοµές της αποµονωµένης SecYEG ή διαφόρων συµπλόκων που σχηµατίζει µας 

επιτρέπουν να σχηµατίσουµε µια βασική εικόνα για τις δοµικές µεταβολές που 

υφίσταται κατά την λειτουργία της (Εικόνα 4E και F, Εικόνα 5C, 5F και 5G) [8, 22, 

117].   
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Υπάρχει µια κατηγορία µεταλλαγµάτων που επιτρέπουν την µετατόπιση 

προπρωτεϊνών µε δυσλειτουργικά πεπτίδια σήµατα ή απουσία τους, σε µικρές  

ποσότητες [35]. Στην SecY, αυτές οι µεταλλαγές εντοπίζονται στο εσωτερικό του 

πόρου και το πώµα [118-121]. Αυτές οι µεταλλαγές επηρεάζουν την δοµή του 

καναλιού και έχει προταθεί ότι ίσως επηρεάζουν και την αλληλεπίδραση µεταξύ των 

υποµονάδων του συµπλόκου SecYEG καθιστώντας το λιγότερο σταθερό [122]. Αυτές 

 
Εικόνα 5. Μοντέλα των πρωτεϊνών που συµµετέχουν στην έκκριση των 
προπρωτεϊνών. 
Σύµπλοκα που ενδέχεται να σχηµατίζονται κατά την διάρκεια της έκκρισης των 
προπρωτεϊνών από το σύστηµα Sec. (A) Μοντέλο του συµπλόκου ριβοσώµατος–SRP–
πεπτίδιο σήµα (PDB codes 3J00 και 3J01 [11]); SRP [Ffh (γαλάζιο)/4.5S RNA (γκρι); PDB 
code 2J28); το πεπτίδιο σήµα (κόκκινος κύλινδρος)  είναι από την FtsQ του E. coli (PDB 
code 2J28 [12]). (B) Η FtsY (PDB code 2XXA [3]) απεικονίζεται προσδεδεµένη στην 
µεµβράνη. Το τµήµα που την αγκυροβολεί στην µεµβράνη και το ριβόσωµα µε το SRP 
απουσιάζουν. (C) Ένα ριβόσωµα και η αλυσίδα της FtsQ (κόκκινος κύλινδρος) κατά την 
διάρκεια της µετατόπισής της µέσα στο κανάλι που σχηµατίζει η SecY (κίτρινοι κύλινδροι; 
PDB codes 3J00 και 3J01 [11]). Τα δεδοµένα προέρχονται από δοµικές αναλύσεις µε κρυο-
ηλεκτρονική µικροσκοπία. Το πεπτίδιο σήµα της FtsQ εντοπίζεται µέσα στην πλευρική θύρα 
της SecY. (D) Μοντέλο της TF (PDB code 1W26 [5] όταν βρίσκεται προσδεδεµένη σε ένα 
ριβόσωµα (PDB codes 3J00 και 3J01 [11]). (E) Ένα διαλυτό διµερές της SecA από το 
Bacillus subtilis (PDB code 1M6N [1]). (F) Το σύµπλοκο SecYEG/SecA από το E. coli, το 
οποίο προέκυψε από οµόλογη στοίχιση µε βάση την δοµή του συµπλόκου από το 
Thermotoga maritima [25]. Ένα µοντέλο του πεπτιδίου σήµατος της LamB (κόκκινος 
κύλινδρος) φαίνεται προσδεδεµένο στην SecA. Τα δεδοµένα προέρχονται από την ανάλυση 
της δοµής του συµπλόκου µεταξύ της διαλυτής SecA και του πεπτιδίου σήµατος (PDB codes 
3DIN [25] και 2VDA [4]). (G) Μοντέλο του συµπλόκου του πρωτοµερούς της SecYEG µε 
το πεπτίδιο σήµα της LamB µε βάση την εργασία Hizlan et al. [200]. 
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οι δοµικές µπορεί να συµπίπτουν δοµικά µε την ενεργοποιηµένη κατάσταση της 

µεταθετάσης [35].  

Η SecY διαθέτει µια µικρή ευέλικτη α-έλικα, η οποία αποκαλείται πώµα, φαίνεται 

πως σφραγίζει την έξοδο του πόρου στο περίπλασµα (Εικόνα 4Ε και 4F) [22].  Αυτό 

το πώµα σε συνδυασµό µε την περίσφιξη στο κέντρο του πόρου εµποδίζουν την 

διαρροή ιόντων και άλλων µορίων [22, 123].  Κατά την διάρκεια της µετατόπισης 

προπρωτεϊνών το πώµα φαίνεται πως µετακινείται µακριά από τον πόρο για να 

επιτρέψει την έξοδο τους στο περίπλασµα [22]. Η ακινητοποίηση του πώµατος στο 

εσωτερικό του πόρου προκαλεί αναστολή της µετατόπισης προπρωτεϊνών in vitro 

[124] επειδή µάλλον ακινητοποιεί µια κλειστή διαµόρφωση του συµπλόκου. Όταν το 

πώµα ακινητοποιηθεί στην SecE το σύστηµα ακινητοποιείται σε µια ανοιχτή 

κατάσταση [22] και τα κύτταρα δεν επιβιώνουν [125]. Ωστόσο, µεταλλάγµατα της 

SecY από τα οποία έχει διαγραφεί το πώµα φαίνεται πως σχηµατίζουν καινούργιες 

δοµές που µοιάζουν µε αυτό [126]. Έχει προταθεί ότι το πώµα αντιλαµβάνεται  

αλλαγές στην τάση του πλέγµατος δεσµών υδρογόνου στην δοµή της SecY, που 

προκαλείται από την αλληλεπίδραση µε τα υποστρώµατά της [127]. Ωστόσο, η 

αλληλεπίδραση της SecY µε την SecA δεν φαίνεται να προκαλεί µετατόπιση του 

πώµατος [128].  

Η SecY διαθέτει µια πλευρική πύλη η οποία σχηµατίζεται µεταξύ των δυο µισών της 

δοµής της (διαµεµβρανικές έλικες 1-5 και 6-10). Μεταξύ των διαµεµβρανικών ελικών 

5 και 6 φαίνεται πως σχηµατίζεται µια δοµή η οποία έχει προταθεί ότι ίσως 

λειτουργεί ως µεντεσές επιτρέποντας το άνοιγµα της πλευρικής πύλης (Εικόνα 4Ε και 

F) [129]. Η πλευρική πύλη θα µπορούσε να χρησιµοποιείται από τις µεµβρανικές 

πρωτεΐνες για την είσοδο τους στο εσωτερικό της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης 

[22].  

1.4.6 Το σύµπλοκο SecDFYajC. 

Οι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες SecD, SecF και YajC σχηµατίζουν ένα ετεροτριµερές 

που αλληλεπιδρά µε την SecYEG (Εικόνα 3Β) [52, 130]. Οι SecD και SecF είναι 

µεµβρανικές πρωτεΐνες µε 6 διαµεµβρανικές α-έλικες και µεγάλα τµήµατα που 

βρίσκονται εκτεθειµένα στο κυτταρόπλασµα [131]. Αυτές οι πρωτεΐνες φαίνεται πως 

δεν είναι απαραίτητες για την επιβίωση των κυττάρων αλλά συνεισφέρουν σηµαντικά 

στην διαδικασία της έκκρισης [132]. Σε µερικά βακτήρια οι SecD, SecF βρίσκονται 

οµοιοπολικά ενωµένες σε µια πολυπεπτιδική αλυσίδα. Έχει προταθεί ότι αυτές οι 
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πρωτεΐνες συνεισφέρουν στην απελευθέρωση των προπρωτεϊνών στον περιπλασµικό 

χώρο [133], στην ρύθµιση του κύκλου της SecA [134] και στην αποτροπή της 

επιστροφής των προπρωτεϊνών στο κυτταρόπλασµα [132]. Η YajC φαίνεται πώς δεν 

είναι απαραίτητη για την επιβίωση των κυττάρων [135]. Η SecDFYajC αλληλεπιδρά 

επίσης µε την YidC [136]. 

1.4.7 Η πρωτεάση των πεπτιδίων σηµάτων SPase. 

Για να µπορέσουν οι προπρωτεΐνες να απελευθερωθούν στο περιπλασµικό χώρο 

πρέπει να γίνει η αποκοπή των πεπτιδίων σηµάτων τους. Αυτή η διαδικασία 

ολοκληρώνεται µε την βοήθεια της πρωτεασών των πεπτιδίων σηµάτων, που ανήκουν 

στην οικογένεια SPase (Εικόνα 3C) [53]. Στα βακτήρια υπάρχουν 3 τύποι πρωτεασών 

πεπτιδίων σηµάτων, οι SPase I, II και IV. Η SPaseI αποκόπτει πεπτίδια σήµατα 

προπρωτεϊνών που µόλις έχουν ολοκληρώσει την έκκρισή τους [137] και είναι  

απαραίτητη για την επιβίωση των κυττάρων [138]. Η SPaseIΙ αποκόπτει πεπτίδια 

σήµατα λιποπρωτεϊνών και η SPase IV αποκόπτει πεπτίδια σήµατα των πρεπιλινών 

[139, 140].  

Η SPase I χρησιµοποιεί ένα ζεύγος σερίνης-λυσίνης για να αποκόψει τα πεπτίδια 

σήµατα (Εικόνα 4H) [141]. Δυο αµινοτελικές διαµεµβρανικές περιοχές την κρατάνε 

αγκυροβοληµένη στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη και το καρβοξυτελικό της άκρο 

που περιέχει και το καταλυτικό κέντρο βρίσκεται εκτεθειµένο στον περιπλασµικό 

χώρο (Εικόνα 4H). 

1.4.9 Αλληλεπίδραση µοριακών συνοδών κατά την διάρκεια της έκκρισης 

προπρωτεϊνών. 

O TF και η SecB είναι καλά χαρακτηρισµένες µοριακοί συνοδοί στο E. coli που 

αλληλεπιδρούν µε εκκρινόµενες πρωτεΐνες. Απουσία του TF η SecB αλληλεπιδρά µε 

περισσότερα υποστρώµατα [87, 142], υποδηλώνοντας ότι οι λειτουργίες τους είναι 

αλληλεπικαλυπτόµενες.  

Με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουµε µέχρι στιγµής µπορούµε να συνθέσουµε 

µια υπόθεση εργασίας σχετικά µε την αλληλεπίδραση των µοριακών συνοδών κατά 

την διάρκεια της έκκρισης προπρωτεϊνών. Οι SRP, SecA και TF µπορούν να 

προσδεθούν στην L23 υποµονάδα του ριβοσώµατος. Το SRP βρίσκεται σε χαµηλή 

συγκέντρωση στο κυτταρόπλασµα (∼0.4µM) αλλά έχει πολύ µεγάλη συγγένεια για τα 
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πεπτίδια σήµατα και για τα ριβοσώµατα και ίσως προσδένεται πρώτος. O TF υπάρχει 

σε µεγάλη αφθονία στο κύτταρο και θα µπορούσε να αλληλεπιδρά µε πεπτίδια 

σήµατα και ώριµα τµήµατα νεοσυντιθέµενων πρωτεϊνών που ξεφεύγουν από το SRP. 

Ο TF φαίνεται πως αλληλεπιδρά µε την νεοσυντιθέµενη αλληλουχία µετά το 50 

αµινοξικό κατάλοιπο, οπότε τα πεπτίδια σήµατα µπορεί να του διαφεύγουν [79]. 

Μόλις το µήκος της νεοσυντιθέµενης αλληλουχίας ξεπεράσει τα 150 αµινοξέα, τότε 

αυτή µπορεί να αναγνωρίζεται από την SecB.  Τέλος, η SecB µπορεί να µεταφέρει το 

υπόστρωµα και να το παραδίδει στην µεταθετάση. Έχει προταθεί ότι η SecA µπορεί 

επίσης να αλληλεπιδρά µε τις νεοσυντιθέµενες αλληλουχίες όταν αυτές βρίσκονται 

ακόµα πάνω στο ριβόσωµα [48]. Ωστόσο, η µικρή συγκέντρωση της SecA [99] στο  

κυτταρόπλασµα και το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος της βρίσκεται σε σύµπλοκο µε 

την SecYEG καθιστούν αυτό το ενδεχόµενο µάλλον απίθανο [143]. 

1.4.10 Αλληλεπίδραση των προπρωτεϊνών µε την µεταθετάση Sec και 

ενεργοποίηση της.  

Από τις 1500 πρωτεΐνες που στοχεύοντα στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη και έξω 

από αυτήν [9] πάνω από το 90% εκκρίνεται µέσω της µεταθετάσης Sec [28]. Πώς 

γίνεται η αρχική αναγνώριση των προπρωτεϊνών από την SecA, τον κινητήρα της 

µεταθετάσης; Για να κατανοήσουµε αυτό το ερώτηµα πρέπει να µελετήσουµε τις 

υπάρχουσες δοµικές πληροφορίες. Μέχρι στιγµής έχουν λυθεί 7 δοµές υψηλής 

ανάλυσης της SecA µε κρυσταλλογραφία ακτινοβολίας-Χ [1, 7, 17, 21, 25, 144, 145] 

και µια µε NMR [4]. Η δοµική διαµόρφωση µεταξύ των διαφορετικών SecA είναι 

σχεδόν σταθερή, εκτός από τον κινητήρα (NDB-IRA2) και την PBD [91]. Ο 

κινητήρας έχει κρυσταλλωθεί σε µία ανοιχτή και µια κλειστή διαµόρφωση. Η PBD 

φαίνεται πως εκτελεί µια περιστροφική κίνηση γύρω από τον µίσχο που την ενώνει µε 

τον κινητήρα και έχει κρυσταλλωθεί σε τρείς διαµορφώσεις. Αυτές είναι η Κλειστή 

[25], η Ανοιχτή [7] και η Πολύ Ανοιχτή [1] (Εικόνα 6, 10Α, Β). Η SecA που 

βρίσκεται σε διάλυµα, έχει την PBD κυρίως στην ανοιχτή διαµόρφωση [146]. Η 

περιστροφή της PBD οδηγεί στην δηµιουργία δυο δοµών που µοιάζουν µε µέγγενες 

(Εικόνα 6, 10Α Ι, ΙΙ) και τις οποίες θα αποκαλούµε ΜΙ και ΜΙΙ. Προς το παρόν, δεν 

υπάρχει καµία ένδειξη ότι η κίνηση της PBD έχει µηχανιστικές συνέπειες στην 

έκκριση των προπρωτεϊνών. Ωστόσο, έχει προταθεί ότι η PBD παγιδεύει τα 

υποστρώµατά της στην MII [25, 147]. 
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Τα πεπτίδια σήµατα των προπρωτεϊνών προσδένονται στην SecA σε µια καλά 

χαρακτηρισµένη κοιλότητα κατά µήκος της PBD [4]. Η περιοχή της SecA µε την 

οποία αλληλεπιδρούν τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών δεν έχει προσδιοριστεί 

αλλά γνωρίζουµε ότι είναι διαφορετική από αυτή µε την οποία αλληλεπιδρούν τα 

πεπτίδια σήµατα [35].  

Οι προπρωτεΐνες που διαχειρίζεται ή SecA διαθέτουν 2 συντηρηµένα 

χαρακτηριστικά: α) τα πεπτίδια σήµατα, τα οποία έχουν συγκεκριµένες και καλά 

συντηρηµένες φυσικοχηµικές ιδιότητες, β) υδρόφοβες περιοχές κατά µήκος των 

ώριµων τµηµάτων (Chatzi et al, µη δηµοσιευµένα δεδοµένα). Ωστόσο, το µήκος των 

προπρωτεϊνών ποικίλει σηµαντικά, από 41 έως 2358 αµινοξέα [133, 148]. Για να 

µπορέσουν οι προπρωτεΐνες να αλληλεπιδράσουν µε την µεταθετάση πρέπει να 

βρίσκονται σε µια µη αναδιπλωµένη δοµική κατάσταση [6, 35]. Για να µπορέσει η 

SecA να ανταπεξέλθει στην διαχείριση τόσων ποικιλόµορφων πρωτεϊνών πρέπει να 

διαθέτει µια ευµετάβλητη περιοχή δέσµευσής τους. 

Το ώριµο τµήµα των προπρωτεϊνών θα πρέπει να αλληλεπιδρά πρώτο µε την 

µεταθετάση λόγω του, συνήθως, πολύ µεγαλύτερου µεγέθους του. Στην συνέχεια το 

πεπτίδιο σήµα προσδένεται στην PBD [4]. Η πρόσδεση του πεπτιδίου σήµατος στην 

SecA γεννά ένα σήµα, το οποίο µεταδίδεται µε κάποιο αλλοστερικό µηχανισµό κατά 

µήκος της SecA και προκαλεί δοµικές µεταβολές που σταθεροποιούν την 

ενεργοποιηµένη µορφή της, όπως συµβαίνει µε πολλές πρωτεΐνες των οποίων η 

ενεργότητα ρυθµίζεται αλλοστερικά [149]. Η µετάδοση αυτού του σήµατος θα 

ξεκινάει από την PBD και θα µεταφέρεται στις υπόλοιπες δοµικές περιοχές της SecA, 

ίσως χρησιµοποιώντας τις υποπεριοχές σύνδεσης τους [150].Τελικά το σήµα 

καταλήγει στον κινητήρα µέσω µιας γέφυρας άλατος που αποκαλούµε Θύρα-1 (Gate 

1) [95] και τον ενεργοποιεί. Αυτή η αλληλουχία γεγονότων οδηγούν στην µείωση της 

ενέργειας ενεργοποίησης της µεταθετάσης και στην παραγωγή µηχανικού έργου 

µετατόπισης προπρωτεϊνών [35]. 

Ωστόσο, δεν γνωρίζουµε ποιός είναι ακριβώς ο αλλοστερικός µηχανισµός που 

µεταφέρει το σήµα ενεργοποίησης. Ένα ενδιαφέρον παράδειγµα που θα µπορούσε να 

µας βοηθήσει την διατύπωση υποθέσεων εργασίας σχετικά µε τον τρόπο µετάδοσης 

του σήµατος ενεργοποίησης αποτελούν οι µοριακές συνοδοί Hsp70[151, 152]. Οι 

Hsp70 διαθέτουν µια περιοχή πρόσδεσης και υδρόλυσης του ΑΤΡ (Ν-τελική περιοχή) 
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και µια περιοχή πρόσδεσης των υποστρωµάτων τους [153]. Όπως και στην SecA, η 

πρόσδεση των υποστρωµάτων δηµιουργεί ένα σήµα ενεργοποίησης που µεταφέρεται 

στην Ν-τελική περιοχή όπου και την οδηγεί σε αύξηση του ρυθµού υδρόλυσης ΑΤΡ. 

Αντίστοιχα, η πρόσδεση του ΑΤΡ στην Ν-τελική περιοχή οδηγεί στην 

αποσταθεροποίηση της περιοχής πρόσδεσης του υποστρώµατος [154, 155]. Έχει 

προταθεί ότι το σήµα ενεργοποίησης µεταφέρεται µέσω µιας επιφάνειας στην οποία η 

περιοχή πρόσδεσης του υποστρώµατος των Hsp70 έρχεται σε επαφή µε την Ν-τελική 

περιοχή τους [152, 156, 157]. Η SecA θα µπορούσε να λειτουργεί µε αντίστοιχο 

τρόπο. Είναι γνωστό ότι η αλληλεπίδραση της SecA( που βρίσκεται σε σύµπλοκο µε 

την SecYEG) µε τις προπρωτεΐνες προκαλεί αύξηση του ρυθµού υδρόλυσης ΑΤΡ 

στον κινητήρα [95, 158, 159]. Η αλληλουχία των δοµικών γεγονότων που οδηγούν 

στην ενεργοποίηση του συµπλόκου SecA-SecYEG και τελικά στην έκκριση 

προπρωτεϊνών είναι: η πρόσδεση του πεπτιδίου σήµατος στην PBD [4, 35] και στην 

πλευρική πύλη της SecYEG [160], η αλλοστερική ενεργοποίηση της µεταθετάσης 

από το πεπτίδιο σήµα και η παγίδευση των ώριµων τµηµάτων στον δίαυλο της 

SecYEG [35], αύξηση του ρυθµού υδρόλυσης του ΑΤΡ στον κινητήρα [95],  

αποδιάταξη και αποµάκρυνση των δοµικών περιοχών του κινητήρα NBD-IRA2 [97] 

που προκαλούν την απελευθέρωση του ADP [95, 161, 162], απελευθέρωση του 

πώµατος της SecY που αποσταθεροποιεί τον δίαυλο [126] και τέλος η µετατόπιση 

των παγιδευµένων ώριµων τµηµάτων των προπρωτεϊνών µε την βοήθεια της περιοχής  

IRA1 [25, 96, 163, 164].  

1.4.11 Ο ολιγοµερισµός της SecA κατά την έκκριση των 

προπρωτεϊνών. 

Οι περισσότερες πρωτεΐνες λειτουργούν ως µέρη ολιγοµερικών συµπλόκων. Ο 

σχηµατισµός ολιγοµερών τους δίνει την δυνατότητα να ρυθµίζουν την λειτουργία 

τους µε ανεπτυγµένους αλλοστερικούς µηχανισµούς και να µπορούν να σχηµατιζούν 

µεγάλες κατασκευές που είναι απαραίτητες για την λειτουργία τους [165, 166]. Έτσι, 

η κατανόηση της τεταρτοταγούς ολιγοµερικής κατάστασης της λειτουργικής 

µεταθετάσης είναι πολύ σηµαντική για την διαλεύκανση των µηχανιστικών 

λεπτοµερειών της έκκρισης των προπρωτεϊνών. Μερικές από αυτές είναι πως οι 

προπρωτεΐνες µεταφέρονται µεταξύ των λειτουργικών υποµονάδων της µεταθετάσης, 

κατά πόσο οι προπρωτεΐνες διατηρούνται σε µια µη αναδιπλωµένη µορφή από ένα ή 
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από δυο πρωτοµερή της SecA και 

εάν πολλά πρωτοµερή της 

SecYEG συνεργάζονται για να 

δηµιουργήσουν έναν µεγάλο 

δίαυλο µέσω του οποίου 

εξέρχονται οι διαµεµβρανικές 

πρωτεΐνες στην λιπιδική 

διπλοστοιβάδα. Πολλές ενδείξεις 

δείχνουν ότι το SecYEG [167-

170] και η SecA [100, 143, 168] 

υπάρχουν ως δυναµικοί 

πληθυσµοί µονοµερών-διµερών 

και ενδέχεται να ολιγοµερίζονται 

και περαιτέρω. Η συµπεριφορά 

αυτών των πρωτεϊνών έχει 

καταγραφεί αλλά δεν έχει 

συνδεθεί µε συγκεκριµένα 

µηχανιστικά γεγονότα που 

συµβαίνουν κατά την διάρκεια της 

έκκρισης των προπρωτεϊνών. Η 

SecA αναδιπλώνεται µέσω ενός 

ενδιάµεσου διµερούς [171]. Στο 

διάλυµα η SecA υπάρχει σαν ένας πληθυσµός µονοµερών-διµερών µορίων µε 

σταθερά διάστασης 0.25-0.5µΜ [100] και σε δοµές κρυο-ηλεκτρονικής µικροσκοπίας 

εµφανίζεται ως διµερές [16]. Η συγκέντρωσή της στο κυτταρόπλασµα υπολογίζεται 

να είναι 8µΜ [99], και αν λάβουµε υπόψη µας ότι το 50% θα βρίσκεται 

ενσωµατωµένο στην µεµβράνη περιµένουµε ότι η κυτταροπλασµατική µορφή της θα 

είναι κυρίως διµερής [100, 172]. Ο σχηµατισµός του διµερούς ευνοείται από την 

υψηλή θερµοκρασία και συγκέντρωση και αναστέλλεται σε διαλύµατα µε µεγάλη 

ιοντική ισχύ [100, 173]. Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι το διµερές της SecA 

σταθεροποιείται κυρίως µε ηλεκτροστατικές και πιθανώς υδρόφοβες 

αλληλεπιδράσεις [16, 100]. Οι περισσότερες από τις λυµένες δοµές της SecA 

περιέχουν διµερείς µορφές της [7, 16, 17, 21, 24, 174-176] (Εικόνα 7). Μια δοµή 

περιέχει ένα µονοµερές στην κρυσταλλική κυψελίδα αλλά ένα κρυσταλλογραφικό 

 
Εικόνα 6. Μοντέλα της SecA στις 3 
διαµορφώσεις της. 
(Α) Πολύ ανοιχτή διαµόρφωση (1M6N; Bacillus 
subtilis) [1], (B) Ανοιχτή διαµόρφωση (2FSF; 
Escherichia coli )[7] και (C) Κλειστή διαµόρφωση 
(3DIN; Thermotoga maritima) [2]. Η SecA αποτελείται 
από 4 δοµικές περιοχές, την Περιοχή Πρόσδεσης του 
Νουκλεοτιδίου (NBD, µπλε), τον Ενδοµοριακό 
Ρυθµιστή της υδρόλυσης του ΑΤΡ 2 (IRA2, κυανό), 
την Περιοχή Πρόσδεσης των Προπρωτεϊνών (PBD, 
µωβ) και την Καρβοξυτελική περιοχή (πράσινο). Τα 
τελευταία καρβοξυτελικά αµινοξέα SecA (831–901 
στην ecSecA, πορτοκαλί περιοχή στην δοµή Α)είναι 
πολύ ευέλικτα και αποκαλούνται καρβοξυτελική ουρά. 
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διµερές είναι εµφανές µεταξύ γειτονικών κυψελίδων [1]. Η τοποθέτηση των 

πρωτοµερών σε κάθε διµερές είναι µοναδική και µπορούν να χωριστούν σε δυο 

κατηγορίες, τα παράλληλα και τα αντιπαράλληλα διµερή [91] (Εικόνα 7). Ποιός 

µπορεί να είναι ο λόγος για αυτή την πληθώρα προσανατολισµών; Μερικές διατάξεις 

µπορεί να µην ανταποκρίνονται σε φυσιολογικές µορφές, καθώς το διµερές της SecA 

είναι ευαίσθητο σε διαλύµατα υψηλής ιοντικής ισχύος που χρησιµοποιούνται για την 

κρυστάλλωση των πρωτεϊνών [91]. Η υδροδυναµικές ιδιότητες αυτών των διµερών 

κάτω από φυσιολογικές συνθήκες θα µας βοηθούσε να διακρίνουµε την ακρίβεια των 

κρυσταλλογραφικών δοµών αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα. 

Μέχρι στιγµής έχουν εφαρµοστεί διάφορες τεχνικές για τον προσδιορισµό του 

προσανατολισµού των πρωτοµερών και της ολιγοµερικής κατάστασης της SecA. 

Μετρήσεις FRET υποστηρίζουν τον αντιπαράλληλο προσανατολισµό των 

πρωτοµερών στο διµερές της SecA, παρόµοιο µε την δοµή του διµερούς από το B. 

subtilis [172]. Επιπλέον, πειράµατα διασύνδεσης κυστεϊνών συµβαδίζουν µε τον 

προσανατολισµό άλλων διµερών [24, 177]. Πειράµατα φυγοκεντρήσης [100] 

υποστηρίζουν την  ιδέα ότι ο προσανατολισµός των πρωτοµερών µπορεί να ποικίλει 

και να επηρεάζεται από ιόντα όπως το Mg2+ [178].  

Συνολικά αυτά τα δεδοµένα µας οδηγούν στην διατύπωση ορισµένων υποθέσεων που 

πρέπει να ελεγχθούν πειραµατικά: 

Α) Η SecA µπορεί να σχηµατίζει πολλαπλά διµερή στο κυτταρόπλασµα του ίδιου 

οργανισµού ή σε διαφορετικά βακτήρια. 

Β) Μερικές κρυσταλλικές δοµές µπορεί να περιέχουν διµερείς µορφές που 

αντιπροσωπεύουν την µεµβρανική διαµόρφωση της SecA. 

Γ) Η µεγάλη ποικιλία που παρατηρείται µεταξύ των διµερών είναι αποτέλεσµα των 

συνθηκών κρυστάλωσης και µόνο µία ή µερικές αντιπροσωπεύουν φυσιολογικές 

διαµορφόσεις 

Δ) Όλα τα διµερή είναι φυσιολογικά και δεν υπάρχει κάποια εξελικτική πίεση για την 

διατήρηση κάποιου συγκεκριµένου προσανατολισµού 
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Εικόνα 7. Μοντέλα των διµερών της SecA.  
Στοιχισµένα µοντέλα των διµερών της SecA. Η στοίχιση έγινε µε βάση το χρωµατισµένο 
πρωτοµερές έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτή η θέση του δεύτερου πρωτοµερούς. Οι δοµές που 
χρησιµοποιήθηκαν είναι η εξής: (Α) Escherichia coli (ecSecA 1, 2FSF) [7], (Β) E. coli 
(ecSecA 2, απουσιάζουν τµήµατα της PBD) [16], (C) Mycobacterium tuberculosis (mtSecA, 
1NL3) [17], (D) Thermus thermophilus (ttSecA 2IPC) [21], (E) Bacillus subtilis (bsSecA 1, 
2IBM) [24] and (F) B. subtilis (bsSecA 2, 1M6N) [1]. 
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Ε)Εάν η SecA λειτουργεί στην µεµβράνη ως µονοµερές κατά την έκκριση των 

προπρωτεϊνών τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης ενός συγκεκριµένου διµερούς. 

Η ολιγοµερική κατάσταση της SecA επηρεάζεται από προσδέτες και άλλους 

παράγοντες που συναντάει κατά την διάρκεια του καταλυτικού της κύκλου. 

Πειράµατα FRET δείχνουν ότι τα πεπτίδια σήµατα των προπρωτεϊνών αλληλεπιδρούν 

µε υψηλή συγγένεια µε την µονοµερή και διµερή SecA [179]. Όξινα φωσφολιπίδια, 

απορρυπαντικά και συνθετικά πεπτίδια σήµατα προκαλούν την διάσπαση του 

διµερούς [143, 180-182]. Σε άλλες µελέτες πεπτίδια σήµατα προκάλεσαν το 

διµερισµό µιας SecA που είχε µονοµεριστεί από φωσφολιπίδια [180] ή δεν είχαν 

καµία επίπτωση στην διαµόρφωση του διµερούς [4]. Όταν η SecA αλληλεπιδρά µε 

διπλοστοιβάδες που περιέχουν αρνητικά φορτισµένα φωσφολιπίδια, σχηµατίζει 

κυκλικές δοµές διµερών [176, 183]. SecB-proOmpA, ATP, ATP-γ-S, ADP και 

λιποσώµατα δεν φαίνεται να προκαλούν διάσπαση των διµερών της SecA [174, 184]. 

Σε συµφωνία µε αυτές τις παρατηρήσεις, η SecB αλληλεπιδρά µε το διµερές της 

SecA [185, 186] κοντά στο καρβοξυτελικό άκρο κάθε πρωτοµερούς [185, 187]. 

Επιπλέον, η SecA αποκτάει µέγιστη απόδοση µετατόπισης προπρωτεϊνών σε σχέση 

µε την υδρόλυση του ΑΤΡ όταν αλληλεπιδρά µε την SecB σαν διµερές και µόνο όταν 

η προπρωτεΐνη αλληλεπιδρά µε ένα διµερές της SecA [186]. Σε αντίθεση µε αυτές τις 

παρατηρήσεις, µετρήσεις SANS (Small Angle Neutron Scattering) SecA που έχει 

προσδεθεί σε λιπιδικές διπλοστοιβάδες έδειξαν ότι to ADP-Mg2+ και ένα χηµικό 

ανάλογο του ATP- Mg2+ προκαλεί διάσπαση του διµερούς [175].   

Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι η διαµόρφωση και η ολιγοµερική κατάσταση της 

SecA είναι ιδιαίτερα ευµετάβλητες χωρίς ωστόσο να µπορούµε να τις τοποθετήσουµε 

στο µονοπάτι της έκκρισης των προπρωτεϊνών. 

Η ολιγοµερική κατάσταση της µεταθετάσης κατά την διάρκεια της έκκρισης των 

προπρωτεϊνών παραµένει ένα αναπάντητο ερώτηµα. Μετρήσεις FRET έδειξαν ότι η 

SecA παραµένει διµερής κατά την διάρκεια της έκκρισης των προπρωτεϊνών [184]. 

Ωστόσο, η µεταφορά ενέργειας µέσω FRET γίνεται σε µεγάλες αποστάσεις  

[8Å,[188], προσδίδοντας στην τεχνική χαµηλή διακριτική ικανότητα για την εξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων σχετικά µε τον ολιγοµερισµό µορίων. Η διασύνδεση των 

πρωτοµερών σε ένα διµερές της SecA, χρησιµοποιώντας τις εγγενείς κυστεΐνες της 

καρβοξυτελικής ουράς της SecA [189] ή τοποθετώντας τεχνητά κυστεΐνες στην 
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επιφάνεια επαφής των πρωτοµερών του διµερούς από το B. subtilis [190] ή µε την 

ένωση των αλληλουχιών τους σε ένα πλαίσιο ανάγνωσης [191] δεν απέτρεψε την 

αλληλεπίδρασή τους µε την SecYEG και την µετατόπιση προπρωτεϊνών in vitro, 

γεγονός που δείχνει ότι ίσως δεν είναι αναγκαία η διάσπαση του διµερούς για την 

οµαλή λειτουργία της µεταθετάσης. Η SecYEG φαίνεται πως σχηµατίζει διµερή και 

µεγαλύτερα ολιγοµερή όταν αλληλεπιδρά µε την SecA, SecB, ATP και προπρωτεΐνες 

[167, 170]. 

Άλλες µελέτες δείχνουν ότι η SecA µπορεί να ολιγοµερίζεται κατά την διάρκεια της 

έκκρισης προπρωτεϊνών ανάλογα µε τους προσδέτες µε τους οποίους αλληλεπιδρά. 

Ένα ακινητοποιηµένο µε αντίσωµα διµερές της SecY σχηµατίζει σύµπλοκα µε µια 

µονοµερή SecA [169]. Ωστόσο, το ίδιο διµερές αλληλεπιδρούσε και µε διµερή της 

SecA όταν στην αντίδραση υπήρχε AMP-PNP. Ένα διµερές της SecY, που είχε 

δηµιουργηθεί µε σύντηξη δυο αντιγράφων του γονιδίου της SecY σε ένα πλαίσιο 

ανάγνωσης, µπορούσε να αλληλεπιδρά µε µονοµερή και διµερή της SecA [192]. 

Άλλες µελέτες έχουν προτείνει ότι η SecA µονοµερίζεται µετά την αλληλεπίδρασή 

της µε την SecYEG και συνεχίζει να λειτουργεί ως µονοµερές [25]. Ένα µονοµερές 

της SecY που βρισκόταν ενσωµατωµένο σε νανοδίσκους φωσφολιπιδίων 

αλληλεπιδρούσε µε ένα µονοµερές της SecA [193] χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζεται 

εάν αυτή η µορφή ήταν και λειτουργική. Η προσθήκη πρωτεολιποσωµάτων που 

περιείχαν SecYEG σε διµερή της SecA προκάλεσε τον µονοµερισµό τους [143, 177]. 

Ένα οµοιοπολικά διασυνδεδεµένο διµερές της SecA δεν ήταν λειτουργικό [194]. 

Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο εάν αυτό το αρνητικό αποτέλεσµα είναι συνέπεια της 

ανάγκης που έχει η SecA να µονοµεριστεί για να ενεργοποιηθεί ή εάν είναι 

αποτέλεσµα του περιορισµού στην κινητικότατα της SecA λόγω της παρουσίας του 

δισουλφιδικού δεσµού. Η αποµάκρυνση των πρώτων 11 αµινοξέων άλλαξε την 

δυναµική ισορροπία του ολιγοµερισµού της SecA υπέρ της µονοµερούς µορφής, στο 

διάλυµα [173, 177, 195]. Στις µελέτες που γίνονται στο διάλυµα είναι δύσκολο να 

γνωρίζουµε κατά πόσο η SecA διατηρεί την ολιγοµερική της κατάσταση κατά την 

αλληλεπίδρασή της µε την µεµβράνη. Πρόσφατα, µία πολύ σηµαντική µελέτη 

παρουσίασε την κρυσταλλική δοµή του συµπλόκου της SecA µε το SecYEG από το 

T. maritima [25] (Εικόνα 8). Σε αυτή την δοµή παρουσιάζεται ένα µονοµερές της 

SecA να  αλληλεπιδρά µε ένα µονοµερές της  
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SecYEG. Ωστόσο, η χρήση απορρυπαντικών για την διαλυτοποίηση του συµπλόκου 

SecYEG αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο η φυσιολογική ολιγοµερική κατάσταση των 

πρωτεϊνών να έχει διαταραχθεί. Έχει προταθεί ότι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, µια 

SecA χρησιµοποιεί το ένα πρωτοµερές της SecY σαν σηµείο πρόσδεσης και το 

δεύτερο SecY για να µεταφέρει προπρωτεΐνες [160]. Η SecA θα µπορούσε να 

αλληλεπιδρά µε το πρώτο πρωτοµερές µε τον κινητήρα της [117, 196]. Σε µια 

προσπάθεια να σχεδιάσουµε µια εικόνα των προτεινόµενων συµπλόκων 

δηµιουργήσαµε ένα µοντέλου ενός µορίου της SecA προσδεδεµένο στο διµερές 

µοντέλο της SecY που αποκαλείται ‘πλάτη-µε-πλάτη’ [8] και στο εναλλακτικό 

µοντέλο που έχει προταθεί [19]. Στις δύο περιπτώσεις το πρωτοµερές της SecY που 

απουσιάζει από την κρυσταλλική δοµή έχει χρωµατιστεί γκρι (Εικόνα 9). Η κύρια 

διαφορά των δύο µοντέλων του διµερούς της SecYEG είναι ότι στο πρώτο [8] οι 

πλευρικές θύρες των πρωτοµερών βρίσκονται αντιδιαµετρικά σε αντίθετες 

κατευθύνσεις, ενώ στην δεύτερη περίπτωση βρίσκονται απέναντι η µία από την άλλη 

[19]. Από αυτή την ανάλυση προκύπτουν 2 συµπεράσµατα. Κατ’ αρχάς, φαίνεται πως 

µόνο µικρές περιοχές της SecA προεκβάλλουν από την SecYEG, και προφανώς δεν 

είναι αρκετές για να µπορούν να έρθουν σε επαφή µε το δεύτερο πρωτοµερές της 

SecYEG. Στο µοντέλο πού έχουν προτείνει οι Mitra et al., ο κινητήρας της SecA 

τοποθετείται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να βρίσκεται απέναντι από το SecYEG που  

λειτουργεί ως θέση πρόσδεσης και δεν είναι το ενεργό κανάλι. Στο µοντέλο ‘πλάτη-

µε-πλάτη’ [8] µικρές περιοχές του κινητήρα της SecA θα βρίσκονταν σε επαφή µε το 

µη ενεργό πρωτοµερές της SecYEG. Παρατηρώντας αυτούς τους προσανατολισµούς 

 
Εικόνα 8. Μοντέλο του συµπλόκου της µεταθετάσης. 
Μοντέλου του συµπλόκου SecA/SecYEG όπως προσδιορίστηκε µετά από κρυσταλλογραφική 
ανάλυση µε ακτινοβολία Χ [2]. Η θέση της µεµβράνης υποδηλώνεται από την παρουσία της 
γκρι ζώνης. Το κόκκινο βέλος δείχνει την θέση της πλευρικής θύρας. Ο κόκκινος αστερίσκος 
δείχνει την είσοδο του διαύλου που σχηµατίζεται από την SecY.  
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είναι δύσκολο να εξηγηθεί η αυξηµένη συγγένεια του αποµονωµένου κινητήρα της 

SecA για τo SecYEG και τις εκτενείς αλληλεπιδράσεις τους [163, 196-198]. 

Επιπλέον, από το συγκεκριµένο µοντέλο απουσιάζουν οι SecD/SecF/ YajC [134] που 

θα µπορούσαν να σταθεροποιούν περαιτέρω το σύµπλοκο. 

Για να διαλευκανθεί η ολιγοµερική κατάσταση των πρωτεϊνών της µεταθετάσης 

χρειάζεται να γίνει χρήση τεχνικών που παράγουν δεδοµένα υψηλής ανάλυσης, 

µπορούν να παρακολουθήσουν τις µεταπτώσεις της ολιγοµερικής κατάστασης των 

πρωτεϊνών σε αληθινό χρόνο και δεν απαιτούν την χρήση απορρυπαντικών. Τέτοιες 

τεχνικές θα µπορούσαν να είναι η κρυο-ηλεκτρονική µικροσκοπία [199], η 

µικροσκοπία ατοµικής δύναµης (Atomic Force Microscopy) [200] και µέθοδοι 

φασµατοσκοπικής ανάλυσης αποµονωµένων µορίων [201] 

Η SecA χρησιµοποιεί πολλούς µηχανισµούς για να ελέγχει την υδρόλυση του ΑΤΡ 

στον κινητήρα της και να την συνδέει µε την παραγωγή µηχανικού έργου έκκρισης 

προπρωτεϊνών. Ο κινητήρας είναι από την φύση του ευέλικτος [97] και µεταβάλλει 

την δοµική του κατάσταση όταν προσδένονται σε αυτόν νουκλεοτίδια. Επιπλέον, µια 

γέφυρα άλατος που αποκαλούµε Θύρα-1 (Gate 1) κρατάει τον κινητήρα κλειστό 

[146]. Η PBD φαίνεται πως ελέγχει τις δοµικές µεταπτώσεις που οδηγούν στην 

ενεργοποίηση της µεταθετάσης και η καρβοξυτελική περιοχή της SecA αλληλεπιδρά 

µε τον κινητήρα και τον κρατάει κλειστό [146]. Έχει δειχθεί ότι η PBD ελέγχει την 

δραστικότητα υδρόλυσης του ΑΤΡ στον κινητήρα µέσω της Θύρας-1 [146] και έχει 

προταθεί ότι δοµικές µεταβολές στην PBD µεταφέρουν κάποιο σήµα ενεργοποίησης 

αλλοστερικά στον κινητήρα. Στην συγκεκριµένη εργασία δείχνουµε ότι η PBD 

 
Εικόνα 9. Μοντέλα των διµερών της SecYEG σε σύµπλοκο µε µία SecA.  
(Α) Το µοντέλο ‘πλάτη-µε-πλάτη’ που έχει προταθεί από τους [8] και (Β) το µοντέλο που έχει 
προταθεί από τους [19]. 
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χρησιµοποιεί συγκεκριµένα κατάλοιπα για να µεταφέρει το σήµα ενεργοποίησης στον 

κινητήρα. Επιπλέον, φαίνεται πως και η θέση της PBD είναι σηµαντική για την 

ενεργοποίηση της µεταθετάσης.  

Ο σκοπός αυτής της διατριβής ήταν να προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο η SecA 

αλληλεπιδρά µε την πληθώρα των υποστρωµάτων της και πώς αύτη η αλληλεπίδραση 

οδηγεί στην ενεργοποίηση της µεταθετάσης. Επιπλέον, θέλαµε να µελετήσουµε πώς 

µεταβάλλεται η ολιγοµερική κατάσταση της SecA κατά την διάρκεια της έκκρισης 

των προπρωτεϊνών και τις µηχανιστικές συνέπειες αυτών των µεταπτώσεων.  

Στην παρούσα εργασία δείχνουµε ότι η SecA χρησιµοποιεί µια µεγάλη και ρηχή 

κυτταροπλασµατική επιφάνεια για την αρχική αλληλεπίδραση µε τα υποστρώµατά 

της. Η PBD περιστρέφεται για να µεταβάλει στην συνολική αρχιτεκτονική αυτής της 

επιφάνειας για να µπορέσει να προσανατολίσει κατάλληλα το πεπτίδιο σήµα µε το 

ώριµο τµήµα της κάθε προπρωτεΐνης. Στην συνέχεια µετά την αρχική πρόσδεση του 

υποστρώµατος  η PBD ενεργοποιεί την µεταθετάση επικοινωνώντας µε τον κινητήρα 

της SecA και την SecYEG. Η θέση της επηρεάζει την ενεργοποίηση του ενζύµου, 

ενώ φαίνεται πως η περιστροφική της κίνηση δεν είναι το µηχανικό γεγονός που 

οδηγεί στην ώθηση των προπρωτεϊνών προς την SecYEG. Τέλος, δείξαµε ότι η SecA 

αλληλεπιδρά µε την µεµβράνη σαν διµερές οπότε και η αρχική αλληλεπίδραση των 

υποστρωµάτων θα πρέπει να γίνεται µε την διµερή µορφή της SecA. Ωστόσο, στην 

συνέχεια η SecA πρέπει να µονοµεριστεί για να ολοκληρωθεί η µετατόπιση των 

προπρωτεϊνών 
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Αποτελέσµατα 

Κεφάλαιο 2.  

2.1 Διαστάσεις των προπρωτεϊνών κατά την αλληλεπίδρασή τους µε την 

µεταθετάση. 

Κατά την µετά-µεταφραστική έκκριση το µεγαλύτερο τµήµα της προπρωτεΐνης έχει 

συντεθεί πριν ξεκινήσει η διαδικασία της έκκρισης [47].  Αρχικά προσπαθήσαµε να 

προσδιορίσουµε τις διαστάσεις των προπρωτεϊνών που εκκρίνονται από το σύστηµα 

Sec. Για αυτό τον σκοπό χρησιµοποιήσαµε τις εµπειρικές σχέσεις που προέκυψαν 

από πειράµατα φασµατοσκοπίας µαγνητικού συντονισµού (NMR) [6] και το 

λογισµικό Hydropro [15]. Στην πρώτη περίπτωση χρησιµοποιήσαµε δυο 

µαθηµατικούς τύπους για να υπολογίσουµε την υδροδυναµική διάµετρο (DH). Το 

Hydropro υπολογίζει την υδροδυναµική διάµετρο πρωτεϊνών µε λυµένη δοµή οπότε 

εφαρµόζεται µόνο για καλά αναδιπλωµένες πρωτεΐνες. Με βάση την ανάλυση µας οι 

προπρωτεΐνες καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος υδροδυναµικών διαµέτρων (Εικόνα 10D). 

Στην εντελώς µη αναδιπλωµένη κατάσταση (Εικόνα 10D, διακεκοµµένη γραµµή) η 

µικρότερη προπρωτεΐνη, entericidin A [202] προβλέπεται να έχει υδροδυναµική 

διάµετρο 3,68nm και η µεγαλύτερη, µη χαρακτηρισµένη πρωτεΐνη yeeJ [6, 148] 

37,4nm.  

Αυτές οι προβλέψεις ελέγχθηκαν πειραµατικά µετρώντας την υδροδυναµική διάµετρο 

µιας τυπικής προπρωτεΐνης, της αλκαλικής φωσφατάσης proPhoA. Για τον 

πειραµατικό προσδιορισµό των διαστάσεων χρησιµοποιήσαµε τεχνικές 

χρωµατογραφίας µοριακού αποκλεισµού σε συνδυασµό µε ανιχνευτή σκέδασης 

φωτός από πολλαπλές γωνίες (GPC-MALLS/QELS) (Εικόνα 6D κόκκινος και µπλε 

κύκλος). Η οξειδωµένη proPhoA είναι πλήρως ενεργή σαν αλκαλική φωσφατάση δεν 

αλληλεπιδρά µε την µεταθετάση [203] και έχει υδροδυναµική διάµετρο 6.3nm 

(Εικόνα 10D, κόκκινος  κύκλος). H προσθήκη DTT και 0.2Μ ουρίας προκαλούν 

αναγωγή των δισουλφιδικών δεσµών της proPhoA και µερική απώλεια της σφιχτής 

δοµικής της µορφής, µε αποτέλεσµα να χάνει την δραστικότητα της ως αλκαλική 

φωσφατάση και να µπορεί να αλληλεπιδράσει µε την µεταθετάση [35]. Αυτή η µορφή 

της proPhoA έχει αυξηµένη υδροδυναµική διάµετρο σε σχέση µε την καλά 
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αναδιπλωµένη µορφή (9.3nm, Εικόνα 10D µπλε κύκλος στα 0.2Μ ουρία). Αυτή η 

παρατήρηση µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι µη αναδιπλωµένες πρωτεΐνες είναι 

πιο επιµηκυµένες από τις αναδιπλωµένες µορφές τους. Ωστόσο, η υπολογισµένη 

διάµετρος τους είναι σηµαντικά µικρότερη από την τελείως ξεδιπλωµένη µορφή τους 

(40% µικρότερη) γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι πρωτεΐνες που 

αλληλεπιδρούν µε την µεταθετάση διατηρούν σηµαντικά στοιχεία τρισδιάστατης 

δοµής (Εικόνα 6). Παρόµοια συµπεριφορά παρατηρήθηκε και για την αναδιπλωµένη  

 
Εικόνα 10. Οι προπρωτεΐνες είναι µερικώς αναδιπλωµένες όταν 
αλληλεπιδρούν µε την µεταθετάση.  
 (A, B) Μοντέλα µεταθετασών από το E.coli µε την SecA στις 3 διαµορφώσεις της, Κλειστή 
(Closed), Ανοιχτή (Open) και Πολύ Ανοιχτή (Wide Open). Τα µοντέλα της µεταθετάσης από 
το E.coli δηµιουργήθηκαν µε βάση την δοµή της µεταθετάσης από το T.maritima [2]. Στην 
Ανοιχτή διαµόρφωση ένα πεπτίδιο σήµα έχει τοποθετηθεί στην θέση πρόσδεσής του µε βάση 
την ανάλυση του συµπλόκου µε NMR [4]για να δείξουµε ότι το ώριµο τµήµα έχει 
περιορισµένους βαθµούς ελευθερίας σχετικά µε την θέση στην οποία µπορεί να τοποθετηθεί. 
(C) Οι σφαίρες απεικονίζουν τον χώρο που θα καταλάµβανε η proPhoA, µια µεσαίου 
µεγέθους προπρωτεΐνη. Η υδροδυναµική διάµετρος του χώρου που καταλαµβάνει η καλά 
αναδιπλωµένη proPhoA είναι 6.3nm. Η µορφή της proPhoA που αλληλεπιδρά µε την 
µεταθετάση είναι πιο επιµηκυµένη και έχει υδροδυναµική διάµετρο 8.6nm (σκούρος οβάλ 
κύκλος). (D) Θεωρητικές και πειραµατικά προσδιοριζόµενες υδροδυναµικές διάµετροι (DH) 
προπρωτεϊνών που διαχειρίζεται το εκκριτικό σύστηµα Sec. Η συνεχόµενη γραµµή () 
δείχνει την θεωρητική διάµετρο (DH) καλά αναδιπλωµένων προπρωτεϊνών και η 
διακεκοµµένη  (---) δείχνει την (DH) της ίδιας προπρωτεΐνης όταν είναι τελείως ξεδιπλωµένη. 
Όλοι οι υπολογισµοί γίνονται µε βάση το µήκος των προπρωτεϊνών [6]. Οι πράσινοι κύκλοι 
δείχνουν την υδροδυναµική διάµετρο µε βάση λυµένες δοµές πρωτεϊνών που υπολογίστηκαν 
µε το λογισµικό Hydropro [15]. Πειραµατικές µετρήσεις για την καλά αναδιπλωµένη και 
τελείως ξεδιπλωµένη proPhoA που έγιναν µε QELS σηµειώνονται στην εικόνα. 
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Εικόνα 11. Αποµόνωση SecA µε σχηµατισµένους ενδοµοριακούς 
δισουλφιδικούς δεσµούς. 
 (A) Χρωµατογραφία µοριακού αποκλεισµού για την αποµόνωση της His10SecA6 834 
K268C/I590C µε σχηµατισµένο ενδοµοριακό δισουλφιδικό δεσµό. Οι πρωτεΐνες αναλύθηκαν 
σε παρασκευαστική κολώνα Hi-Load Superdex 200 26/60 (GE, Healthcare) και στην 
συνέχεια ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης SDS-PAGE (7.5%). (B) Μη 
αναγωγική ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα ακρυλαµίδης SDS-PAGE. Οι ζώνες των πρωτεϊνών 
έχουν βαφτεί µε χρωστική coomassie blue. Οι αποµονωµένες His10SecA6 834 K268C/I590C  
(Κλειστή, Locked Closed, LC), His10SecA6 834 P301C/S809C (Ανοιχτή, Locked Open, LO) 
και His10SecA6 834 C98A/P301C/Q830 (Πολύ Ανοιχτή, Locked Wide Open, LWO) 
ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης SDS-PAGE (7.5%). Σε µη αναγωγικές 
συνθήκες (1-4) όλες οι πρωτεΐνες εµφανίζονται σε φαινοµενικά µεγαλύτερο µοριακό βάρος 
από την αγρίου τύπου πρωτεΐνη (2). Από την στιγµή που τα µοριακά τους βάρη δεν 
αντιστοιχούν στην µάζα ενός διµερούς συµπεραίνουµε ότι αυτές οι µορφές αντιστοιχούν σε 
µονοµερή της SecA µε σχηµατισµένο ενδοµοριακό δισουλφιδικό δεσµό. Όταν προσθέτουµε 
αναγωγικό παράγοντα ο ενδοµοριακός δισουλφιδικός δεσµός σπάει και οι πρωτεΐνες 
εµφανίζονται στο ίδιο µοριακό βάρος µε την αγρίου τύπου SecA (5-8). (C) Χρωµατογραφία 
µοριακού αποκλεισµού για την αποµόνωση της His6SecA6 901 M191C/R850C µε 
σχηµατισµένο ενδοµοριακό δισουλφιδικό δεσµό. Οι πρωτεΐνες αναλύθηκαν σε 
παρασκευαστική κολώνα Hi-Load Superdex 200 26/60 (GE, Healthcare) και στην συνέχεια 
ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης SDS-PAGE (7.5%). (D) Αποµονωµένη 
His6SecA6 901 M191C/R850C και His6SecA6 901 M191C/Ι304Α/L306Α/R850C. Οι πρωτεΐνες 
αναλύθηκαν proteins were analyzed on Non-reducing SDS-PAGE (7.5%). 
ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης SDS-PAGE (7.5%). Σε µη αναγωγικές 
συνθήκες (1, 3) όλες οι πρωτεΐνες εµφανίζονται σε φαινοµενικά µεγαλύτερο µοριακό βάρος 
από το αναµενόµενο βάρος του ανηγµένου µονοµερούς (2, 4) αλλά µικρότερο από του 
διµερούς της SecA. Συµπερασµατικά, αυτές οι µορφές αντιστοιχούν σε µονοµερή της SecA 
µε σχηµατισµένο ενδοµοριακό δισουλφιδικό δεσµό. 
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και τελείως ξεδιπλωµένη PhoA αποδεικνύοντας ότι αυτές οι αλλαγές συµβαίνουν στο 

ώριµο τµήµα της προπρωτεΐνης και δεν αφορούν το πεπτίδιο σήµα. Από αυτές τις 

παρατηρήσεις συµπεραίνουµε ότι οι προπρωτεΐνες πρέπει να µην είναι καλά 

αναδιπλωµένες για να αλληλεπιδράσουν µε την µεταθετάση αλλά δεν είναι τελείως 

ξεδιπλωµένες. Έτσι όταν αλληλεπιδρούν µε την µεταθετάση δεν είναι µακριές 

αλυσίδες αµινοξέων αλλά δοµές που καταλαµβάνουν τρισδιάστατο χώρο. Τέλος είναι 

σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι οι περισσότερες από αυτές τις προπρωτεΐνες θα έχουν 

διαστάσεις τουλάχιστον ίσες µε την SecA (Εικόνα 6C).     

2.2 Η SecA δεν χρησιµοποίει τις κοιλότητες MI και ΜΙΙ για την αρχική 

αλληλεπίδραση µε τις προπρωτεΐνες. 

Όπως αναφέραµε, όταν οι προπρωτεΐνες αλληλεπιδρούν µε την µεταθετάση 

διαθέτουν διαστάσεις που ποικίλουν από 2,1-22,4nm (µε βάση την 40% απόκλιση 

που προβλέπουµε σε σχέση µε τις εντελώς ξεδίπλωτες πρωτεΐνες). Πως είναι δυνατόν 

η SecA που έχει υδροδυναµική διάµετρο 10nm [204] να µπορεί να αλληλεπιδρά µε 

όλες τις προπρωτεΐνες; Η περιστροφική κίνηση του PBD δηµιουργεί στην SecA δυο 

δοµές που µοιάζουν µε µέγγενες (κοιλότητα ΜΙ, ΙΙ, Εικόνα 10Α και Β). Για να 

ελέγξουµε το ενδεχόµενο αυτές οι δοµές να χρησιµοποιούνται από την SecA για την 

παγίδευση των προπρωτεϊνών, ακινητοποιήσαµε την PBD σε 3 διαµορφώσεις 

(Εικόνα 10Α και Β) χρησιµοποιώντας 

οξειδωµένα ζεύγη κυστεϊνών. Η ΜΙ 

(Εικόνα 10Α, αριστερά) κλείνει όταν η 

PBD ακινητοποιηθεί στην Πολύ Ανοιχτή 

διαµόρφωση (LWO, Locked Wide Open) 

χρησιµοποιώντας το ζεύγος C301 και 

C830. Η ΜΙΙ κλείνει όταν η PBD 

ακινητοποιηθεί στην Κλειστή 

διαµόρφωση (LC, Locked Closed) 

χρησιµοποιώντας το ζεύγος C268 και 

C590. Οι ΜΙ και ΜΙΙ παραµένουν 

ανοιχτές όταν η PBD ακινητοποιηθεί 

στην Ανοιχτή διαµόρφωση (LΟ, Locked 

Open) χρησιµοποιώντας το ζεύγος C301 

 
Εικόνα 12. Αλληλεπίδραση µιας 
µεγάλης προπρωτεΐνης και του 
ώριµου τµήµατός της µε µεταθετάσες 
στις 3 διαµορφώσεις. 
Λόγος της σταθεράς διάστασης (KD) της 
προπρωτεΐνης/ώριµο τµήµα για την αγρίου 
τύπου SecA προς την σταθερά διάστασης για 
την SecA µε ακινητοποιηµένη την PBD. Τιµή 
ίση µε 1.0 αντιστοιχεί σε σταθερά διάστασης ίση 
µε την τιµή για την αγρίου τύπου SecA. 
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και C809. Οι SecA µε ακινητοποιηµένη την PBD αποµονώθηκαν µε τεχνικές 

χρωµατογραφίας (Εικόνα 11). Αρχικά µετρήσαµε την συγγένεια µιας µεγάλης 

προπρωτεΐνης και της ώριµης µορφής της για όλες τις πιθανές διαµορφώσεις της PBD 

και είδαµε ότι δεν επηρεάζεται σηµαντικά (Εικόνα 12). Συµπερασµατικά φαίνεται 

πως τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών αλληλεπιδρούν µε την SecA σε µια 

περιοχή έξω από τις δυο κοιλότητες. 

2.3 Τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών αλληλεπιδρούν µε µια ρηχή 

κυτταροπλασµατική επιφάνεια στην SecA.  

Η περιοχή της SecA µε την οποία αλληλεπιδρούν τα πεπτίδια σήµατα των 

προπρωτεϊνών είναι καλά χαρακτηρισµένη [4] (Εικόνα 10Α και Β, Εικόνα13Α, 

Ανοιχτή διαµόρφωση, πράσινη έλικα). Το καρβοξυτελικό άκρο τους έχει 

προσανατολισµό προς τον κινητήρα της SecA στην κυτταροπλασµατική πλευρά της 

µεταθετάσης. Η περιοχή πρόσδεσης των ώριµων τµηµάτων των προπρωτεϊνών 

παραµένει άγνωστη. Ωστόσο, ο προσανατολισµός του πεπτιδίου σήµατος και το 

γεγονός ότι η πρόσδεση τους γίνεται εκτός των MI και ΜΙΙ περιορίζει τις πιθανές 

θέσεις αλληλεπίδρασης τους στην ρηχή κυτταροπλασµατική επιφάνεια που 

σχηµατίζεται και από τις 4 δοµικές περιοχές της SecA, NBD, IRA2, PBD και C-

domain (Εικόνα 10Α και Β). Η πρόσδεση των ώριµων τµηµάτων των προπρωτεϊνών 

βασίζεται στην παρουσία υδρόφοβων περιοχών στην επιφάνεια τους (Chatzi et al, µη 

δηµοσιευµένα δεδοµένα). Η κυτταροπλασµατική επιφάνεια της µεταθετάσης διαθέτει 

4 υδρόφοβες περιοχές (Εικόνα 14Α, Β, C, D). Αυτές σχηµατίζονται από υδρόφοβα 

αµινοξέα που βρίσκονται µακριά στην γραµµική αλληλουχία αλλά έρχονται σε 

γειτνίαση στον τρισδιάστατο χώρο και δηµιουργούν συνεχόµενες περιοχές 

υδροφοβικότητας. Όλες οι υδρόφοβες περιοχές παραµένουν εκτεθειµένες κατά της 

διάρκεια της περιστροφής της PBD (Εικόνα 14Α, Β, C, D). Μια από αυτές τις 

περιοχές (υδρόφοβη περιοχή Α) είναι η µεγαλύτερη, καλά συντηρηµένη και 

βρίσκεται δίπλα στην περιοχή πρόσδεσης των πεπτιδίων σηµάτων (Εικόνα 913Α, B, 

C, Εικόνα 14). Η ευέλικτη καρβοξυτελική ουρά της SecA αλληλεπιδρά µε την 

υδρόφοβη περιοχή Α [4] (Εικόνα 9C, Εικόνα 10B). Ένα µικρό τριπεπτίδιο, το οποίο 

µιµείται ένα ώριµο τµήµα, αλληλεπιδρά µε αµινοξέα της υδρόφοβης περιοχής Α [13], 

υποστηρίζοντας την σηµασία του για την αλληλεπίδραση της SecA µε τα 
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 υποστρώµατά της (Εικόνα 13B). Υπάρχει περίπτωση η καρβοξυτελική ουρά της 

SecA να δρα ως ανάλογο προπρωτεϊνών και να σφραγίζει την περιοχή που αλλιώς θα 

ήταν διαθέσιµη για αλληλεπίδραση µε ώριµα τµήµατα; 

 
Εικόνα 13. Τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών προσδένονται στην 
κυτταροπλασµατική επιφάνεια της µεταθετάσης.  
(Α) Χώρος που µπορεί να καταλαµβάνουν οι προπρωτεΐνες όταν αλληλεπιδρούν µε την 
κυτταροπλασµατική πλευρά της µεταθετάσης. Οι διακεκοµµένοι κύκλοι δείχνουν τον χώρο που 
θα καταλάµβανε το ώριµο τµήµα της µικρότερης προπρωτεΐνης (entericidin A)  και µιας 
µεσαίου µεγέθους προπρωτεΐνης (proPhoA). Η µπλε περιοχή δείχνει το υδρόφοβο τµήµα Α. 
Επίσης παρουσιάζεται το πεπτίδιο σήµα προσδεδεµένο στην SecA για να κατανοήσουµε προς 
τα που µπορεί να εκτείνεται το ώριµο τµήµα της προπρωτεΐνης. (B) Πρόσδεση ενός 
τριπεπτιδίου (κόκκινα κατάλοιπα) στην κυτταροπλασµατική επιφάνεια της µεταθετάσης [13] 
πάνω στο υδρόφοβο τµήµα Α. (C) Η δοµή της µεταθετάσης µε την καρβοξυτελική ουρά της 
SecA (πορτοκαλί προέκταση) να καλύπτει το υδρόφοβο τµήµα A. (D) Σταθερές διάστασης (KD) 
προπρωτεϊνών και των τµηµάτων τους για την µεταθετάση µε ακινητοποιηµένη την 
καρβοξυτελική ουρά πάνω στο υδρόφοβο τµήµα Α (n=3-9). 
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Εικόνα 14. Τα υδρόφοβα τµήµατα στην κυτταροπλασµατική επιφάνεια 
της SecA είναι συνέχεια εκτεθειµένα. Η καρβοξυτελική ουρά καλύπτει 
ένα από αυτά. 
 (A) Μοντέλα SecA από το E.coli µε την PBD στις 3 διαµορφώσεις. Η κυτταροπλασµατική 
επιφάνεια της SecA περιέχει τουλάχιστον 4 περιοχές µε συγκεντρωµένα υδρόφοβα αµινοξέα. 
Αυτές οι περιοχές είναι προσβάσιµες σε όλες τις διαµορφώσεις της PBD. Αυτή η 
παρατήρηση εξηγεί την αλληλεπίδραση των προπρωτεΐνών µε την µεταθετάση ασχέτως της 
θέσης της PBD. (B) Η καρβοξυτελική ουρά καλύπτει την υδρόφοβη περιοχή Α. Αυτή η 
περιοχή φαίνεται να είναι σηµαντική για την αλληλεπίδραση µε τα ώριµα τµήµατα των 
προπρωτεϊνών. (C) Τα αµινοξέα των υδρόφοβων τµηµάτων δεν βρίσκονται κοντά στην 
γραµµική αµινοξική αλληλουχία της πρωτεΐνης αλλά έρχονται σε γειτνίαση στον 
τρισδιάστατο χώρο και σχηµατίζουν περιοχές συνεχούς υδροφοβικότητας. (D) Η θέση του 
υδρόφοβου τµήµατος Α στην SecA από διάφορους οργανισµούς. A. E. Coli SecA (2FSF)  [7] 
B. B. subtilis SecA (1M6N)[1]  C. M. tuberculosis SecA (1NL3) [17]  D. T. Thermophilus 
SecA (2IPC) [21] E. T. maritima SecA (3DIN) [2]. (E) Στοίχιση των αµινοξέων που 
σχηµατίζουν το υδρόφοβο τµήµα Α στις SecA από διαφορετικούς οργανισµούς. Τα 
περισσότερα αµινοξέα είναι καλά συντηρηµένα ή έχουν συντηρηµένες φυσικοχηµικές 
ιδιότητες. 
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Για να ελέγξουµε αυτό το ενδεχόµενο ακινητοποιήσαµε την καρβοξυτελική ουρά 

πάνω στην υδρόφοβη περιοχή Α χρησιµοποιώντας την οξείδωση των κυστεϊνών 

C191 και C850 (από εδώ και στο εξής θα αποκαλείται LCt, Locked C-tail). Η SecA 

(LCt) αποµονώθηκε µε τεχνικές χρωµατογραφίας (Εικόνα 11C και D) και 

προσδιορίστηκε η δυνατότητά της να αλληλεπιδρά µε υποστρώµατα (Εικόνα 14D). Η 

κάλυψη της υδρόφοβης περιοχής Α δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά την 

αλληλεπίδραση µε το πεπτίδιο σήµα (Εικόνα 13). Ωστόσο, η αλληλεπίδραση µε το 

ώριµο τµήµα επηρεάζεται σηµαντικά, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην 

προπρωτεΐνη (Εικόνα 13). Η συγγένεια της SecA για το ώριµο τµήµα και την 

προπρωτεΐνη επανέρχεται σε αγρίου τύπου επίπεδα µετά την προσθήκη αναγωγικού 

DTT (Εικόνα 15). 

Συµπερασµατικά, η κυτταροπλασµατική επιφάνεια της µεταθετάσης είναι η περιοχή 

µε την οποία αλληλεπιδρούν τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών. Μια υδρόφοβη  

 
Εικόνα 15. Αλληλεπίδραση προπρωτεϊνών και των ώριµων τµηµάτων 
τους µε την µεταθετάση µε ακινητοποιηµένη την καρβοξυτελική ουρά 
της. 
Σταθερά διάστασης (KD, µM) των προπρωτεϊνών και των ώριµων τµηµάτων τους για SecA 
µε ακινητοποιηµένη την καρβοξυτελική ουρά τους (n=3-9). 
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περιοχή πάνω σε αυτή την επιφάνεια φαίνεται πως είναι σηµαντική για αυτή την 

αλληλεπίδραση (Εικόνα 13).Η θέση της PBD δεν επηρεάζει την αρχιτεκτονική των 

θέσεων πρόσδεσης του υποστρώµατος και του ώριµου τµήµατος. 

Το µέγεθος των ώριµων τµηµάτων καθορίζει και το µέγεθος των προπρωτεϊνών. Η 

περιστροφή της PBD µπορεί να επηρεάζει την αρχιτεκτονική της περιοχής πρόσδεσης 

 
Εικόνα 16. Αλληλεπίδραση προπρωτεϊνών µε µεταθετάσες µε ακινητοποιηµένη την 
PBD.  
(A) Αλληλεπίδραση του πεπτιδίου σήµατος µε τις µεταθετάσες µε ακινητοποιηµένη την PBD. 
Λόγος της σταθεράς διάστασης (KD) της proPhoA 1-30 για την αγρίου τύπου SecA προς την 
SecA µε ακινητοποιηµένη την PBD στην αντίστοιχη διαµόρφωση (SecA αγρίου τύπου WT, 
Κλειστή διαµόρφωση Closed, Ανοιχτή διαµόρφωση Open, και Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση Wide 
Open lane 4) (n=3-9). Λόγος ίσος µε 1.0  αντιστοιχεί σε αλληλεπίδραση αγρίου τύπου. (B) 
Αλληλεπίδραση του ώριµου τµήµατος µε τις µεταθετάσες µε ακινητοποιηµένη την PBD. Λόγος 
της σταθεράς διάστασης (KD) ώριµων τµηµάτων διαφόρων µηκών µε την αγρίου τύπου SecA 
προς την SecA µε ακινητοποιηµένη την PBD στην αντίστοιχη διαµόρφωση (n=3-9). (SecA 
αγρίου τύπου λευκοί κύκλοι, Κλειστή διαµόρφωση λευκοί κύβοι, Ανοιχτή διαµόρφωση µαύροι 
κύκλοι και Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση µαύροι κύβοι). Λόγος ίσος µε 1.0  αντιστοιχεί σε 
αλληλεπίδραση αγρίου τύπου. (C) Αλληλεπίδραση της προπρωτεΐνης µε τις µεταθετάσες µε 
ακινητοποιηµένη την PBD. Λόγος της σταθεράς διάστασης (KD) προπρωτεϊνών διαφόρων µηκών 
µε την αγρίου τύπου SecA προς την SecA µε ακινητοποιηµένη την PBD στην αντίστοιχη 
διαµόρφωση (n=3-9). (SecA αγρίου τύπου λευκοί κύκλοι, Κλειστή διαµόρφωση λευκοί κύβοι, 
Ανοιχτή διαµόρφωση µαύροι κύκλοι και Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση µαύροι κύβοι). Λόγος ίσος 
µε 1.0  αντιστοιχεί σε αλληλεπίδραση αγρίου τύπου. (D) Αλληλεπίδραση προπρωτεϊνών µε 
µεταθετάσες µε ακινητοποιηµένη την PBD. Λόγος της σταθεράς διάστασης (KD) ώριµων 
τµηµάτων διαφόρων µηκών προς τις αντίστοιχες. (SecA αγρίου τύπου λευκοί κύκλοι, Κλειστή 
διαµόρφωση λευκοί κύβοι, Ανοιχτή διαµόρφωση µαύροι κύκλοι και Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση 
µαύροι κύβοι). Λόγος ίσος µε 1.0  αντιστοιχεί σε συγγένεια ίση µε του ώριµου τµήµατος. Τιµές 
µεγαλύτερες από 1.0 δείχνουν θετική συνεργατικότητα µεταξύ του ώριµου τµήµατος και του 
πεπτιδίου σήµατος και τιµές µικρότερες του 1.0 δείχνουν αρνητική συνεργατικότητα.. 
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του ώριµου τµήµατος ή/και 

την σχετική του θέση ως προς 

την θέση πρόσδεσης του 

υποστρώµατος (Εικόνα 10Α 

και Β). Για να διερευνήσουµε 

αυτό το ενδεχόµενο 

χρησιµοποιήσαµε α) µια 

συλλογή προπρωτεϊνών 

διαφόρων µεγεθών και τα 

ώριµα τµήµατα τους, β) 

κοντά παράγωγά τους και γ) 

ένα πεπτίδιο σήµα, για τα 

οποία προσδιορίσαµε την 

συγγένεια τους για την 

µεταθετάση. Το πεπτίδιο 

σήµα (Εικόνα 16A) ή τα 

ώριµα τµήµατά από µόνα 

τους  (Εικόνα 16B) 

αλληλεπιδρούν µε αγρίου 

τύπου συγγένεια για όλες τις 

µεταθετάσες, SecA, 

SecA(LC), SecA(LO) και 

SecA(LWO). Επιπλέον, δεν 

φαίνεται να υπάρχει κάποιος 

συσχετισµός ανάµεσα στο µήκος του ώριµου τµήµατος και της συγγένειάς του για 

οποιαδήποτε µεταθετάση (Εικόνα 16B). Συµπερασµατικά, η θέση της PBD δεν 

επηρεάζει την αρχιτεκτονική των θέσεων πρόσδεσης των πεπτιδίων σηµάτων και των 

ώριµων τµηµάτων, οι οποίες είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. 

2.4 Η θέση της PBD επηρεάζει την αλληλεπίδραση των προπρωτεϊνών µε την 

µεταθετάση.  

Οι προπρωτεΐνες φαίνεται πως συµπεριφέρονται διαφορετικά (Εικόνα 16C). Όταν η 

PBD βρίσκεται στην ανοιχτή διαµόρφωση, όλες οι προπρωτεΐνες έχουν βέλτιστη 

 
Εικόνα 17. Αλληλεπίδραση προπρωτεϊνών µε 
µεταθετάσες µε ακινητοποιηµένη την PBD. 
 (A) Αλληλεπίδραση της προπρωτεΐνης µε τις µεταθετάσες 
µε ακινητοποιηµένη την PBD. Λόγος της σταθεράς 
διάστασης (KD) προπρωτεϊνών διαφόρων µηκών µε την 
αγρίου τύπου SecA προς την SecA µε ακινητοποιηµένη την 
PBD στην αντίστοιχη διαµόρφωση (n=3-9). (SecA αγρίου 
τύπου λευκοί κύκλοι, Κλειστή διαµόρφωση λευκοί κύβοι, 
Ανοιχτή διαµόρφωση µαύροι κύκλοι και Πολύ Ανοιχτή 
διαµόρφωση µαύροι κύβοι). Λόγος ίσος µε 1.0  αντιστοιχεί 
σε αλληλεπίδραση αγρίου τύπου. (B) Αλληλεπίδραση της 
pBglX και pBglX1-132 µε τις µεταθετάσες µε 
ακινητοποιηµένη την PBD. Λόγος της σταθεράς διάστασης 
(KD) προπρωτεϊνών µε την αγρίου τύπου SecA προς την 
SecA µε ακινητοποιηµένη την PBD στην αντίστοιχη 
διαµόρφωση (n=3-9). Λόγος ίσος µε 1.0  αντιστοιχεί σε 
αλληλεπίδραση αγρίου τύπου.  
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συγγένεια για την µεταθετάση 

(Εικόνα 16C, συγκρίνετε τους 

µαύρους µε τους λευκούς κύκλους). 

Οι µεγάλες προπρωτεΐνες έχουν 

επίσης βέλτιστη συγγένεια για την 

µεταθετάση όταν η PBD είναι 

ακινητοποιηµένη στην Κλειστή ή την 

Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση. Ωστόσο, 

όσο το µήκος των προπρωτεϊνών 

µειώνεται αυτές χάνουν µέρος της 

συγγένειάς τους για την µεταθετάση 

που έχει ακινητοποιηµένη την PBD 

στην Κλειστή ή Πολύ Ανοιχτή 

διαµόρφωση (Εικόνα 16, συγκρίνετε 

τους κύβους µε τους κύκλους σε 

σχέση µε το µήκος των 

προπρωτεϊνών). Σε αναγωγικές 

συνθήκες όλες οι προπρωτεΐνες αποκτούν αγρίου τύπου συγγένεια για την 

µεταθετάση (Εικόνα 17Α). 

Για να αποκλείσουµε την πιθανότητα οι παρατηρήσεις µας να οφείλονται σε 

σφάλµατα, χρησιµοποιήσαµε µια µεγάλη προπρωτεΐνη, από την οποία 

δηµιουργήσαµε τεχνητά µια βραχεία µορφή της. Στην συνέχεια µετρήσαµε την 

συγγένεια της για τις διάφορες µεταθετάσες (Εικόνα 17Β). Η µεγάλη προπρωτεΐνη 

και η βραχεία έκδοσής της έχουν την ίδια συγγένεια για την άγριου τύπου SecA και 

την SecA(LO). Ωστόσο, όταν χρησιµοποιήσαµε τις SecA(LC) και SecA(LWO) 

παρατηρήσαµε ότι η βράχυνση της µεγάλης προπρωτεΐνης οδηγεί και σε απώλεια της 

συγγένειας της για αυτές τις µεταθετάσες (Εικόνα 17, ζώνες 4 και 8 αντίστοιχα).  

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η κίνηση της PBD δεν 

επηρεάζει την αρχιτεκτονική της θέσης πρόσδεσης των ώριµων τµηµάτων (Εικόνα 

16Α, Β, C). Ωστόσο, η κίνηση της PBD τροποποιεί την συνολική αρχιτεκτονική της 

περιοχής πρόσδεσης των υποστρωµάτων, η οποία περιλαµβάνει την θέση πρόσδεσης 

του ώριµου τµήµατος και την θέση πρόσδεσης του πεπτιδίου σήµατος. 

 
Εικόνα 18. Αλληλεπίδραση 
προπρωτεϊνών και των ώριµων 
τµηµάτων τους µε την Πολύ Ανοιχτή 
µεταθετάση.  
Σταθερές διάστασης (KD) προπρωτεϊνών και των 
τµηµάτων τους για την µεταθετάση µε 
ακινητοποιηµένη την PBD στην Πολύ Ανοιχτή 
διαµόρφωση (n=3-9). Η µεταλλαγή Ι304Α/L306A 
στην SecA καταστρέφει την θέση αλληλεπίδρασης 
του υποστρώµατος [4].  
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2.5 Η συνεισφορά των πεπτιδίων σηµάτων επηρεάζεται από την θέση της PBD.  

Η θέση πρόσδεσης των πεπτιδίων σηµάτων είναι ανεξάρτητη από την θέση 

πρόσδεσης των ώριµων τµηµάτων [35]. Ωστόσο, τα πεπτίδια σήµατα συνεισφέρουν 

θετικά στην τελική συγγένεια των προπρωτεϊνών (x4 φορές ισχυρότερη 

αλληλεπίδραση σε σχέση µε την συγγένεια του ώριµου τµήµατος), άσχετα από το 

µήκος τους, όταν χρησιµοποιούµε την αγρίου τύπου SecA (Εικόνα 16D). Η SecA 

(LO) παρουσιάζει την ίδια συµπεριφορά µε την αγρίου τύπου µεταθετάση.  

Ωστόσο, το µέγεθος του ώριµου τµήµατος επηρεάζει σηµαντικά την συνεισφορά του 

πεπτιδίου σήµατος στην περίπτωση της SecA(LC) και SecA(LWO) (Εικόνα 16D). Η 

συνεισφορά του πεπτιδίου σήµατος παραµένει βέλτιστη όταν το µέγεθος της 

προπρωτεΐνης είναι µεγάλο. Σε µεσαίου µεγέθους πρωτεΐνες η συνεισφορά του 

πεπτιδίου σήµατος µειώνεται κατά 50%. Τέλος, στα µικρά υποστρώµατα, η 

συνεισφορά του πεπτιδίου σήµατος είναι µηδενική για την SecA(LC) και αρνητική 

για την SecA(LWO) µεταθετάση. Όταν προσθέσουµε αναγωγικό µέσο (DTT) η 

συγγένεια επιστρέφει σε αγρίου τύπου τιµές. Σε πλήρη συµφωνία, µεταλλάσσοντας 

την θέση πρόσδεσης του υποστρώµατος στην SecA(LWO), µε την εισαγωγή των 

µεταλλαγών Ι304Α/L306A [4] ακυρώνουµε την αρνητική επίδραση του πεπτιδίου 

σήµατος στην πρόσδεση των προπρωτεϊνών (Εικόνα 18).  

Συµπερασµατικά, η κίνηση της PBD επηρεάζει την σχετική θέση των δυο θέσεων 

πρόσδεσης στον χώρο, προκειµένου να επιτευχθεί βέλτιστη συγγένεια 

αλληλεπίδρασης. 
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Κεφάλαιο 3. 

3.1 Η PBD είναι σηµαντική για την λειτουργία της µεταθετάσης 

H περιοχή PBD περιέχει πολλά συντηρηµένα αµινοξέα . Για να αναγνωρίσουµε ποιά 

από αυτά είναι σηµαντικά για την λειτουργία της µεταθετάσης τα µεταλλάξαµε σε 

κατάλοιπα αλανίνης. Όλα τα µεταλλάγµατα που δηµιουργήσαµε αδυνατούν να 

αντικαταστήσουν την αγρίου τύπου SecA σε δοκιµές γενετικής 

συµπληρωµατικότητας σε κύτταρα E. coli BL21.19. Αυτά τα κύτταρα φέρουν µια 

θερµοευαίσθητη µεταλλαγή η οποία προκαλεί τον τερµατισµό της έκφρασης της 

αγρίου τύπου SecA στους 42oC (Εικόνα 19B). Επιπλέον, τα ίδια µεταλλάγµατα δεν 

είναι πλήρως λειτουργικά σε in vitro δοκιµές υδρόλυσης ΑΤΡ και µεταφοράς 

προπρωτεϊνών στον αυλό ανεστραµµένων µεµβρανικών κυστιδίων (IMVs) (Εικόνα 

19D). Αυτά τα δεδοµένα σε συνδυασµό µε παλαιότερα δεδοµένα [146, 159, 205, 206] 

δείχνουν ότι αρκετές περιοχές της PBD είναι σηµαντικές για την λειτουργία της 

µεταθετάσης.  

Τα µεταλλάγµατα της SecA οµαδοποιήθηκαν σε 3 κατηγορίες: η κατηγορία Ι 

περιλαµβάνει µεταλλάγµατα που δεν αυξάνουν την υδρόλυση του ΑΤΡ µετά από 

προσθήκη (IMVs) και προπρωτεϊνών (Εικόνα 19C) και δεν µεταφέρουν 

προπρωτεΐνες in vitro (Εικόνα 19D), κατηγορία ΙΙ περιλαµβάνει µεταλλάγµατα που 

αυξάνουν την υδρόλυση του ΑΤΡ µετά από προσθήκη (IMVs) και προπρωτεϊνών 

αλλά όχι µε την ίδια αποτελεσµατικότητα µε την SecA αγρίου τύπου (Εικόνα 19C) 

και µεταφέρουν προπρωτεΐνες in vitro (Εικόνα 20) και δεν µελετήθηκαν περαιτέρω 

και τέλος κατηγορία ΙΙI περιλαµβάνει το µετάλλαγµα L298A/Y299A που έχει 

αυξηµένη δραστικότητα υδρόλυσης ATP από µόνο του (Εικόνα 19C) αλλά δεν 

µπορεί να µεταφέρει προπρωτεΐνες in vitro (Εικόνα 19D)  Από αυτά τα 

µεταλλάγµατα επιλέξαµε να επικεντρωθούµε στα SecA (E276A), SecA 

(T340A/G341A/R342A)-το οποίο θα αποκαλούµε SecA(TGR340AAA) και το SecA 

(L298A/Y299A) που θα αποκαλούµε SecA(LY298AA). 
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Εικόνα 19. Η PBD είναι σηµαντική για την λειτουργία της µεταθετάσης. 
 (A) H SecA µε τις 4 δοµικές περιοχές της, Περιοχή Πρόσδεσης του Νουκλεοτιδίου (NBD), 
Ενδοµοριακός Ρυθµιστής της υδρόλυσης του ΑΤΡ 2 (IRA2), Περιοχή Πρόσδεσης του 
Υποστρώµατος (PBD) και καρβοξυτελική περιοχή (C-domain) και σε σύµπλοκο µε τις 
διαµεµβρανικές SecYEG. (B) Δοκιµές in vivo γενετικής συµπληρωµατικότητας κυττάρων E. 
coli (BL21.19) που φέρουν πλασµίδια µε τα µεταλλαγµένα παράγωγα της SecA. (C) 
Δοκιµές in vitro υδρόλυσης του ΑΤΡ από τα µεταλλάγµατα της SecA. Μεταλλάγµατα που 
δεν µπορούν να αυξήσουν την υδρόλυση του ΑΤΡ όταν προσθέτουµε IMVs και 
προπρωτεΐνη οµαδοποιήθηκαν στην κατηγορία Ι. Μεταλλάγµατα που αυξάνουν τον ρυθµό 
υδρόλυσης αλλά όχι στα επίπεδα της αγρίου τύπου SecA οµαδοποιήθηκαν στην κατηγορία 
ΙΙ και ένα µετάλλαγµα που παρουσιάζει αυξηµένη υδρόλυση χωρίς την προσθήκη IMVs και 
προπρωτεΐνης τοποθετήθηκε στην κατηγορία ΙΙΙ. (D) Δοκιµές in vitro µετατόπισης 
προπρωτεϊνών στον αυλό IMV. Οι πρωτεΐνες αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωµα 
πολυακρυλαµίδης (SDS-PAGE 12%) και στην συνέχεια αναγνωρίστηκαν µε 
ανοσοαποτύπωση Western.  
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3.2 H PBD ελέγχει την δοµική κατάσταση 

της SecA κατά την διάρκεια της έκκρισης. 

Τα δεδοµένα που έχουµε συγκεντρώσει 

µέχρι στιγµής µας δείχνουν ότι µεταλλαγές 

στην PBD ενδέχεται να προκαλούν δοµικές 

µεταβολές στην SecA. Για να ελέγξουµε το 

ενδεχόµενο η PBD να ελέγχει την 

διαµόρφωση αποµακρυσµένων περιοχών της 

SecA µέσω κάποιου αλλοστερικού 

µηχανισµού, χρησιµοποιήσαµε δοκιµές 

περιοριστικής πρωτεόλυσης µε θρυψίνη η οποία ακολουθείται από ανοσοαποτύπωση 

των θραυσµάτων που προκύπτουν µε αντισώµατα για τις 4 δοµικές περιοχές της 

SecA. Όταν η SecA βρίσκεται µόνη της στο διάλυµα η µε προπρωτεΐνες (Εικόνα 

21Α, ζώνες 1, 5 και Β 1, 6) η µε IMVs και προπρωτεΐνη (Εικόνα 21Β, ζώνες 2 και 7 

αντίστοιχα) πρωτεολύεται εύκολα από την θρυψίνη και δεν βλέπουµε καµιά ζώνωση 

που να υποδηλώνει ότι κάποια τµήµατά της προστατεύοντα. Όταν προσθέτουµε 

νουκλεοτίδια (ΑΜΡ-ΡΝΡ, ATP, ADP) παρατηρούµε ότι εµφανίζονται πεπτίδια που 

αντιστοιχούν στις αλληλουχίες p36(9-360) και p27(361-610) (Εικόνα 21Α, ζώνες 5-8, 

Β ζώνες 3-5, 8-10). Η σταθεροποίηση αυτών των πεπτιδίων είναι ανεξάρτητη της  

θερµοκρασίας (Εικόνα 21Β, ζώνη 3) και της παρουσίας IMVs και υποστρωµάτων 

(Εικόνα 21Β, ζώνη 3). Ένα σηµαντικό τµήµα της καρβοξυτελικής περιοχής της SecA 

προστατεύεται από πρωτεόλυση µόνο όταν προσθέσουµε AMP-PNP, το οποίο είναι 

ένα ανάλογο µόριο µε το ΑΤΡ αλλά δεν µπορεί να υδρολυθεί. Για να µπορέσει η 

SecA να προστατεύσει την καρβοξυτελική της περιοχή πρέπει να υπάρχουν IMVs 

που περιέχουν SecYEG, και θερµοκρασία 37oC (Εικόνα 17). Αυτή η παρατήρηση 

αποδεικνύει ότι αυτή η µεταβολή της καρβοξυτελικής περιοχής της SecA είναι ένα 

γεγονός που συµβαίνει µετά την αρχική αλληλεπίδραση της SecA  µε την SecYEG, η 

οποία συµβαίνει στους 4oC χωρίς να απαιτείται η παρουσία κάποιου νουκλεοτιδίου 

[203]. Η SecA(LY298AA) είναι πολύ ευαίσθητη και πρωτεολύεται εντελώς (Εικόνα  

18). Βλέπουµε ότι η µεταλλαγή 2 αµινοξέων στην PBD προκαλεί αποσταθεροποίηση 

της συνολικής δοµής της SecA και την µετατρέπει σε µια “χαλαρωµένη” µορφή που 

είναι πολύ καλά προσβάσιµη από την θρυψίνη παρά το γεγονός ότι αλληλεπιδρά µε 

 
Εικόνα 20. Δοκιµές in vitro 
µετατόπισης προπρωτεϊνών. 
Δοκιµές in vitro µετατόπισης προπρωτεϊνών 
στον αυλό IMV. Οι πρωτεΐνες αναλύθηκαν 
σε αποδιατακτικό πήκτωµα 
πολυακρυλαµίδης (SDS-PAGE 12%) και 
στην συνέχεια αναγνωρίστηκαν µε 
ανοσοαποτύπωση Western.  
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την SecYEG στην µεµβράνη µε υψηλή συγγένεια (KD=122.8nM). Η SecA(E276A) 

σταθεροποιείται όταν προσθέτουµε νουκλεοτίδια, όπως κάνει και η αγρίου τύπου 

SecA αλλά δεν µπορεί να σταθεροποιήσει την καρβοξυτελική της περιοχή (Εικόνα 

21, α-C28 αντίσωµα), παρά το γεγονός ότι αλληλεπιδρά µε την SecYEG 

(KD=35.8nM), µε την ίδια σχεδόν συγγένεια που έχει η αγρίου τύπου πρωτεΐνη 

(KD=58.2nM) . 

H PBD περιστρέφεται γύρω από τον µίσχο που την συνδέει µε τον κινητήρα.    

Σε διαφορετικές δοµές της SecA η PBD φαίνεται πως εκτελεί µια περιστροφική 

κίνηση 80o γύρω από τον µίσχο που την ενώνει µε την περιοχή πρόσδεσης του 

νουκλεοτιδίου NBD (Εικόνα 10A, B) [1, 2, 7]. Όπως προαναφέραµε, για να 

 
Εικόνα 21. Περιοριστική πρωτεόλυση της SecA µε θρυψίνη. 
(A) SecA αγρίου τύπου (0.9 mg/ml) πρωτεολύθηκε µε θρυψίνη (25 mg/ml; 4οC; 13 min) 
απουσία και παρουσία  νουκλεοτιδίων και προπρωτεΐνης. (B) SecA αγρίου τύπου (0.9 
mg/ml) πρωτεολύθηκε µε θρυψίνη (25 mg/ml; 4οC; 13 min) απουσία και παρουσία 
νουκλεοτιδίων, IMVs και προπρωτεΐνης. Τα θραύσµατα που προέκυψαν από την 
πρωτεόλυση αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµίδης (SDS-PAGE 12%) 
και στην συνέχεια αναγνωρίστηκαν µε ανοσοαποτύπωση κατά Western χρησιµοποιώντας 
αντισώµατα για τις 4 δοµικές περιοχές της SecA, NBD, IRA2, PBD και C-domain. Εικόνα 
από Sardis et al., σε προετοιµασία. 
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ακινητοποιήσουµε την PBD στις 3 

διαµορφώσεις εισάγαµε ζεύγη κυστεϊνών 

στις θέσεις 268/590 για την Κλειστή 

διαµόρφωση, 301/809 για την Ανοιχτή και 

301/830 για την Πολύ Ανοιχτή 

διαµόρφωση. Οι πρωτεΐνες που έφεραν 

αυτά τα ζεύγη σχηµάτιζαν σύντοµα και 

χωρίς την προσθήκη οξειδωτικών µέσων 

δισουλφιδικούς δεσµούς (Εικόνα 11B).  

Για να ελέγξουµε την διαµόρφωση που έχει 

η SecA στο διάλυµα παρακολουθήσαµε την 

οξείδωση των κυστεϊνών µετά την αρχική 

τους αναγωγή σε συνάρτηση µε τον χρόνο. 

Διαπιστώσαµε ότι οι κυστεΐνες C301-C809 

(που όταν σχηµατίζουν δισουλφιδικό δεσµό 

ακινητοποιούν την SecA  στην Ανοιχτή 

διαµόρφωση) οξειδώνονταν γρήγορα και 

αυτή η οξείδωση δεν επηρεάζεται από την καρβοξυτελική ουρά της SecA (Εικόνα 

23A, B). Ο σχηµατισµός του δισουλφιδικού δεσµού απαιτεί  

θερµοκρασία και ιόντα Mg2+  τα οποία προσδένονται στην SecA (Εικόνα 23C). Η 

οξείδωση των κυστεϊνών που θα αντιστοιχούσαν στην Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση 

είναι εξαιρετικά αργή (Εικόνα 23D). Αυτές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνουν την 

υπόθεση ότι η SecA στο διάλυµα βρίσκεται κυρίως στην Ανοιχτή διαµόρφωση [4].  

 

3.3 Η ακινητοποίηση της PBD στην Ανοιχτή διαµόρφωση σταθεροποιεί την 

SecA.   

Για να ελέγξουµε το ενδεχόµενο η θέση της PBD επίσης να επηρεάζει την δοµική 

σταθερότητα της SecA, πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις ενδογενούς φθορισµού από 

κατάλοιπα τρυπτοφάνης. Ο φθορισµός των τρυπτοφανών επηρεάζεται από το 

περιβάλλον τους µε αποτέλεσµα όταν η πρωτεΐνη αποδιατάσσεται ο συνολικός 

φθορισµός να µειώνεται. Έτσι, καταγράφοντας την ένταση του φθορισµού σε 

συνάρτηση µε αυξανόµενη θερµοκρασία µπορούµε να υπολογίσουµε την 

θερµοκρασία αποδιάταξης, που είναι η θερµοκρασία που το 50% των µορίων έχουν 

 
Εικόνα 22. Περιοριστική 
πρωτεόλυση της SecA και των 
µεταλλαγµάτων της µε θρυψίνη. 
SecA αγρίου τύπου και τα µεταλλάγµατα 
της (0.9 mg/ml) πρωτεολύθηκαν µε θρυψίνη 
(25 mg/ml; 4οC; 13 min) παρουσία  AMP-
PNP και IMVs. Τα θραύσµατα που 
προέκυψαν από την πρωτεόλυση 
αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωµα 
πολυακρυλαµίδης (SDS-PAGE 12%) και 
στην συνέχεια αναγνωρίστηκαν µε 
ανοσοαποτύπωση κατά Western 
χρησιµοποιώντας αντισώµατα για τις 4 
δοµικές περιοχές της SecA, NBD, IRA2, 
PBD και C-domain.  
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αποδιαταχθεί (Tmapp=Temperature 

melting apparent) και να εξάγουµε ένα 

συµπέρασµα για το πόσο συµπαγής 

είναι η συνολική δοµή της 

πρωτεΐνης. Η πρόσδεση του ADP 

προκαλεί στην SecA δοµικές 

µεταβολές που οδηγούν στην 

σταθεροποίηση της [1, 94, 96, 207]. 

Η πρόσδεση του ADP αυξάνει την 

θερµοκρασία αποδιάταξης της 

αγρίου τύπου SecA από τούς 42.5oC 

στους 46.9oC  (σταθεροποίηση 

∼4oC). Η SecA στην Ανοιχτή 

διαµόρφωση είναι θερµικά πιο 

σταθερή (Tmapp=44oC) ενώ στην 

Πολύ Ανοιχτή είναι ελαφρώς πιο 

ασταθής (Tmapp=40.45oC). Και στις 

δυο περιπτώσεις η SecA 

αλληλεπιδρά µε το ADP και 

σταθεροποιείται κατά ∼4oC. 

Συµπεραίνουµε ότι η περιστροφή 

της PBD µεταξύ της Ανοιχτής και 

Πολύ Ανοιχτής διαµόρφωσης 

αναγκάζει την SecA να µεταβαίνει 

από µια πολύ σταθερή δοµική 

κατάσταση σε µια πιο ασταθή. Για 

να ενεργοποιηθεί η SecA θα πρέπει 

η δοµή της να χαλαρώσει σηµαντικά 

και ίσως αυτή η διαδικασία 

ρυθµίζεται από την θέση της PBD.  

3.4 Η θέση της PBD ρυθµίζει την συγγένεια του κινητήρα για το ADP.  

Για να ελέγξουµε εάν η θέση της PBD επηρεάζει την συγγένεια του κινητήρα για τα 

νουκλεοτίδια µετρήσαµε την σταθερά διάστασης (KD) της SecA για το ADP στην 

 
Εικόνα 23. Οξείδωση των κυστεϊνών στις 
SecA. 
(A) Ταχύτητα σχηµατισµού ενδοµοριακού 
δισουλφιδικού δεσµού στην SecA µε κυστεΐνες στις 
θέσεις 301-809 παρουσία (SecA 6-901) και απουσία 
(SecA6-834) της καρβοξυτελικής ουράς της SecA. 
(B) Σχηµατισµός ενδοµοριακού δισουλφιδικού 
δεσµού στην SecA µε κυστεΐνες στις θέσεις 301-809 
παρουσία (SecA 6-901) και απουσία (SecA6-834) 
της καρβοξυτελικής ουράς της SecA σε συνάρτηση 
µε την θερµοκρασία. Ο αστερίσκος δείχνει τα µόρια 
µε σχηµατισµένο ενδοµοριακό δισουλφιδικό δεσµό. 
(C) Σχηµατισµός ενδοµοριακού δισουλφιδικού 
δεσµού στην SecA6-834 µε κυστεΐνες στις θέσεις 
301-809 σε συνάρτηση µε την συγκέντρωση 
Mg2+.(D) Σχηµατισµός ενδοµοριακού δισουλφιδικού 
δεσµού στην SecA6-834 µε κυστεΐνες στις θέσεις 
301-830 σε συνάρτηση τον χρόνο επώασης στους 
37oC.  
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Ανοιχτή και Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση. Η SecA έχει υψηλή συγγένεια για το ADP 

σε ένα µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος, από τους 4oC-37oC (KD ∼0.12µM). Μετά τους 

37oC η SecA χάνει την συγγένεια της για το ADP (KD ∼2.5µM) [146]. 

Ακινητοποιώντας την PBD στην Ανοιχτή διαµόρφωση αποτρέπουµε αυτή την 

µεταβολή και πλέον η SecA διατηρεί υψηλή συγγένεια για το ADP σε υψηλότερες 

θερµοκρασίες (KD στους 42oC ∼0.35µM). Εάν µεταλλάξουµε στην Ανοιχτή SecA, 

αµινοξικά κατάλοιπα που γνωρίζουµε ότι επηρεάζουν διαδικασίες που ρυθµίζουν την 

υδρόλυση του ATP στον κινητήρα, (Υ134Α, R566A, D649A), τότε η συγγένεια για 

το ADP χάνεται σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από τους 37oC. Αυτή η παρατήρηση 

δείχνει ότι η θέση της PBD επηρεάζει την αλληλουχία δοµικών µεταβολών που 

οδηγούν στην ενεργοποίηση της µεταθετάσης.  

Όταν η PBD ακινητοποιηθεί στην Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση η SecA παρουσιάζει 

ελαφρώς µειωµένη συγγένεια για το ADP 

σε όλες τις θερµοκρασίες και τελικά µετά 

τους 37oC γίνεται σχεδόν ίση µε την αγρίου 

τύπου SecA. Συµπερασµατικά η PBD 

ελέγχει την θερµικά εξαρτώµενη 

απελευθέρωση του ADP από τον κινητήρα 

της SecA.  

3.5 Η PBD είναι η περιοχή από την οποία 

ξεκινάει το σήµα για την ενεργοποίηση 

της µεταθετάσης. 

Η ακινητοποίηση της PBD στην ανοιχτή 

διαµόρφωση αποτρέπει την ενεργοποίηση 

του ρυθµού υδρόλυσης του ΑΤΡ όταν 

προσθέτουµε IMVs που περιέχουν SecYEG 

και προπρωτεΐνη (Εικόνα 24 ζώνες 4-6 

συγκρίνετε το –DTT µε το +DTT). Η 

µεταλλαγή L187A επηρεάζει την 

αλληλεπίδραση µεταξύ του µίσχου της 

PBD και της α8-έλικας της NBD και 

προκαλεί την ενεργοποίηση του κινητήρα 

 
Εικόνα 24. Δραστικότητα 
υδρόλυσης ΑΤΡ από µεταθετάσες 
µε ακινητοποιηµένη την PBD στην 
Ανοιχτή διαµόρφωση. 
Δοκιµές in vitro υδρόλυσης του ΑΤΡ από τα 
µεταλλάγµατα της SecA µε 
ακινητοποιηµένη την PBD στην Ανοιχτή 
διαµόρφωση. (-DTT, SecA µε 
ακινητοποιηµένη την PBD στην Ανοιχτή 
διαµόρφωση, +DTT, SecA µε ελεύθερη 
PBD. 
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(Χατζή Κατερίνα αδηµοσίευτα δεδοµένα). Η R566A ανοίγει την θύρα 1 [146], η 

D649A προκαλεί την αποκόλληση της καρβοξυτελικής περιοχής από τον κινητήρα 

και η W775A επηρεάζει την περιοχή Ενδοµοριακού Ελέγχου υδρόλυσης του ATP 

(IRA-1, Intramolecular Regulator of ATP-hydrolysis 1) [163]. Η µεταλλαγή στην 

θέση Y134 προκαλεί την άµεση ενεργοποίηση του κινητήρα καθώς βρίσκεται 

πλησίον της περιοχής που γίνεται η υδρόλυση του ΑΤΡ. Ωστόσο, όταν σε όλα αυτά 

τα µεταλλάγµατα (εκτός του Y134A) ακινητοποιήσουµε την PBD στην Ανοιχτή 

διαµόρφωση, η SecA δεν µπορεί να αυξήσει την υδρόλυση του ΑΤΡ όταν 

προσθέτουµε IMVs που περιέχουν SecYEG και προπρωτεΐνες (Εικόνα 20, ζώνες 7-

21, συγκρίνετε το –DTT µε το +DTT).  

3.6 H PBD συνδέει την 

κατανάλωση ενέργειας µε την 

παραγωγή µηχανικού έργου. 

H SecA(LY298AA) παρουσιάζει 

εντυπωσιακά αυξηµένη υδρόλυση 

ΑΤΡ απουσία IMVs και 

προπρωτεϊνών (Εικόνα 15C). Το 

συγκεκριµένο µετάλλαγµα µοιάζει να 

έχει αποκτήσει µια διαµόρφωση που 

είναι παρόµοια µε την 

ενεργοποιηµένη µορφή της SecA. 

Ωστόσο, το συγκεκριµένο 

µετάλλαγµα δεν µπορεί να µεταφέρει 

προπρωτεΐνες στον αυλό των IMVs 

(Εικόνα 19D). 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι η 

PBD ενεργοποιεί την υδρόλυση του 

ΑΤΡ στον κινητήρα της SecA µε 

κάποιον αλλοστερικό µηχανισµό και 

την συνδέει µε την παραγωγή 

µηχανικού έργου µετατόπισης προπρωτεϊνών.  

 
Εικόνα 25. Ενέργεια ενεργοποίησης της SecA 
και των µεταλλαγµάτων της. 
(Α) Ενέργεια ενεργοποίησης (kJ mole-1) της αγρίου 
τύπου SecA και των µεταλλαγµάτων της. Σε αυτά τα 
πειράµατα χρησιµοποιήθηκε αγρίου τύπου SecYEG 
και proPhoA(cys-). (B) Ενέργεια ενεργοποίησης (kJ 
mole-1) της αγρίου τύπου SecA και των 
µεταλλαγµάτων της όταν χρησιµοποιήσαµε IMVs µε 
SecYEG(prlA4).  
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3.7 Μια λειτουργική PBD είναι απαραίτητη 

για την ενεργοποίηση της µεταθετάσης. 

Όπως έχουµε δείξει στο παρελθόν, µια 

λειτουργική PBD δεν είναι απαραίτητη για την 

αλληλεπίδραση της SecA µε την SecYEG 

[158]. Σε συµφωνία µε αυτά τα αποτελέσµατα, 

µεταθετάσες µε τα µεταλλάγµατα 

SecA(E276A), (TGR340AA), (LY298AA), 

PBD ακινητοποιηµένη στην Κλειστή, Ανοιχτή 

και PBD ακινητοποιηµένη στην Πολύ Ανοιχτή 

διαµόρφωση, αλληλεπιδρούν µε την 

proPhoA(Cys-) µε υψηλή συγγένεια (Πίνακας 

1). Από αυτό το αποτέλεσµα συµπεραίνουµε 

ότι όλες αυτές οι µεταλλαγές δεν επηρεάζουν 

την συναρµογή του συµπλόκου SecYEG-SecA-

προπρωτεΐνη. Συνεπώς, βλέπουµε ότι τα όποια 

λειτουργικά προβλήµατα παρουσιάζουν τα 

συγκεκριµένα µεταλλάγµατα εντοπίζονται σε 

διαδικασίες που συµβαίνουν µετά από την 

συναρµογή του συµπλόκου της µεταθετάσης µε 

τα υποστρώµατά της. Το επόµενο λειτουργικό 

βήµα είναι η ενεργοποίηση της µεταθετάσης 

[35]. Τα µεταλλάγµατα E276A και 

TGR340AAA αδυνατούν να µειώσουν την 

ενέργεια ενεργοποίησής τους όταν 

προσθέτουµε προπρωτεΐνες στο σύµπλοκο της 

µεταθετάσης (Εικόνα 21A). Το µετάλλαγµα LY298AA είναι µονίµως 

ενεργοποιηµένο χωρίς να απαιτεί την προσθήκη IMVs και προπρωτεϊνών (Εικόνα 

25A).  

Μεταλλάγµατα της SecY, που αποκαλούνται prl [203], προκαλούν την ενεργοποίηση 

 της µεταθετάσης απουσία υποστρωµάτων. (Εικόνα 25B). Όταν προσθέσαµε IMVs µε 

το µετάλλαγµα SecY(prlA4) οι SecA(E276A) και SecA(TGR340AAA) δεν µπόρεσαν 

να ενεργοποιηθούν. Ωστόσο, όταν εισάγαµε την  

SecA Affinity, (KD, µM) 
WT 0.2 (±0.07) 

E276A 0.2 (±0.1) 
LY298AA 0.3 (±0.1) 

TGR340AAA 0.4 (±0.1) 
LC 0.5 (±0.1) 
LO 0.2 (±0.05) 

LWO 0.4 (±0.2) 
Πίνακας 1. Σταθερές διαστάσεις 
(KD) µεταθετασών για την 
proPhoA(cys-). 
Σταθερές διαστάσεις (KD) της 
αγρίου τύπου και των 
µεταλλαγµένων µεταθετασών για 
την proPhoA(cys-). 
 
 
 

 
Εικόνα 26. Ενέργεια 
ενεργοποίησης της SecA και 
των µεταλλαγµάτων της. 
Ενέργεια ενεργοποίησης (kJ mole-1) της 
αγρίου τύπου SecA και των 
µεταλλαγµάτων της. Σε αυτά τα 
πειράµατα χρησιµοποιήθηκε αγρίου 
τύπου SecYEG και proPhoA(cys-).  
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µεταλλαγή Y134A (µια µεταλλαγή που προκαλεί prl φαινότυπο) στην SecA(E276A), 

 
Εικόνα 27. Ενέργεια ενεργοποίησης της SecA και των µεταλλαγµάτων της. 
(Α) Μοντέλα µεταθετασών µε την SecA στις 3 διαµορφώσεις, Κλειστή (Closed), Ανοιχτή (Open) 
και Πολύ Ανοιχτή (Wide Open). Σηµειώνονται οι θέσεις των αµινοξέων Ε276 (µπλε κατάλοιπα) 
και T340/G341/R342 (πράσινα κατάλοιπα) σε κάθε διαµόρφωση της PBD. Όταν τα κατάλοιπα 
αλληλεπιδρούν µε την SecA ή την SecYEG, η θέση τους σηµειώνεται ενδεικτικά µε αστερίσκο. 
(Β) Ενέργεια ενεργοποίησης (kJ mole-1) της αγρίου τύπου SecA και των µεταλλαγµάτων της µε 
ακινητοποιηµένη την PBD στην Κλειστή, Ανοιχτή και Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση. (C) Ενέργεια 
ενεργοποίησης (kJ mole-1) της αγρίου τύπου SecA και των µεταλλαγµάτων της µε 
ακινητοποιηµένη την PBD στην Ανοιχτή διαµόρφωση. (D) Δοκιµές in vitro µετατόπισης 
προπρωτεϊνών στον αυλό IMV. Οι πρωτεΐνες αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωµα 
πολυακρυλαµίδης (SDS-PAGE 12%) και στην συνέχεια αναγνωρίστηκαν µε ανοσοαποτύπωση 
Western.  
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αυτή ενεργοποιήθηκε αλλά δεν κατάφερε να µεταφέρει υποστρώµατα in vitro 

(Εικόνα 28D, ζώνη 10). Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι τα συγκεκριµένα 

µεταλλάγµατα δεν µπορούν να επικοινωνήσουν λειτουργικά µε την SecY και για 

κάποιο λόγο, ακόµα και αν καταφέρουν να ενεργοποιηθούν, τελικά δεν µπορούν να 

παράγουν µηχανικό έργο έκκρισης προπρωτεϊνών.   

 

3.8 H PBD διαθέτει τουλάχιστον δυο περιοχές που είναι ταυτόχρονα απαραίτητες 

για την ενεργοποίηση της µεταθετάσης. 

Όπως είδαµε, οι µεταλλαγές στις θέσεις E276Α και TGR340ΑΑΑ αποτρέπουν την 

ενεργοποίηση της µεταθετάσης. Πως είναι δυνατόν δυο µικρές µεταβολές να 

προκαλούν τόσο σηµαντική δυσλειτουργία; Ανάλογα µε την θέση της PBD το E276 

και τα T340G341R342 είναι εκτεθειµένα στην επιφάνεια της SecA. Όταν η PBD 

βρίσκεται στην Ανοιχτή διαµόρφωση, το Ε276 έρχεται σε επαφή µε την SecY 

(Εικόνα 27A) και τα T340G341R342 βρίσκονται εκτεθειµένα στην επιφάνεια της 

PBD, ενώ αυτή η διάταξη αντιστρέφεται όταν η PBD κινηθεί στην Πολύ Ανοιχτή 

διαµόρφωση. Το γεγονός ότι αυτά τα σηµαντικά αµινοξέα βρίσκονται, στα µοντέλα 

των δοµών της µεταθετάσης που διαθέτουµε, εκτεθειµένα στην επιφάνεια δείχνει ότι 

συµµετέχουν σε κάποια αλληλεπίδραση.  

Όταν η PBD βρίσκεται ακινητοποιηµένη στην Ανοιχτή διαµόρφωση, η SecA 

ενεργοποιείται σαν την αγρίου τύπου µεταθετάση (Εικόνα 27Β) χωρίς όµως να 

µπορεί να µεταφέρει προπρωτεΐνες in vitro (Εικόνα 27D, ζώνη 8). Ωστόσο, όταν η 

PBD βρίσκεται στην Κλειστή ή την Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση, η SecA βρίσκεται σε 

µια ενεργοποιηµένη κατάσταση από µόνη της (Εικόνα 27B). Στην Πολύ Ανοιχτή 

διαµόρφωση η SecA µπορεί να µεταφέρει προπρωτεΐνες in vitro (Εικόνα 27D, ζώνη 

12). Όταν µεταλλάξαµε τις E276 και τα T340/G341/R342  σε αλανίνες στην Ανοιχτή 

διαµόρφωση η SecA δεν µπορούσε πλέον να ενεργοποιηθεί όταν προσθέταµε IMVs 

και προπρωτεΐνες (Εικόνα 27C). Αυτή η παρατήρηση µας δείχνει ότι τα E276 και 

T340G341R342 πρέπει να είναι και τα δυο ταυτόχρονα ακέραια για την οµαλή 

λειτουργία της SecA.  
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Κεφάλαιο 4. Ο ολιγοµερισµός της SecA κατά την έκκριση των 

προπρωτεϊνών.  

4.1 Σχηµατισµός και αποµόνωση της διµερούς µορφής της SecA. 

Για τον χαρακτηρισµό της ολιγοµερικής κατάστασης της SecA κατά την έκκριση των 

προπρωτεϊνών έπρεπε αρχικά να αποµονώσουµε µια διµερή µορφή της. Για αυτό τον 

σκοπό χρησιµοποιήσαµε µια µορφή της SecA ή οποία διαθέτει µόνο µία κυστεΐνη 

στην θέση 98. Όταν προσθέσουµε στην συγκεκριµένη πρωτεΐνη 1Μ χλωριούχο χαλκό 

(CuCl2) η κυστεΐνη στην θέση 98 σχηµατίζει διαµοριακό δισουλφιδικό δεσµό µε την 

αντίστοιχη κυστεΐνη σε ένα δεύτερο πρωτοµερές (Εικόνα 28). Ωστόσο, δεν 

οξειδώνεται το 100% των διµερών οπότε το διάλυµα που προκύπτει αποτελεί µίγµα 

διµερών που έχουν µεταξύ τους έναν οµοιοπολικό δισουλφιδικό δεσµό, και διµερών 

που συγκρατούνται σε σύµπλοκο µε 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις 

Για να διαχωρίσουµε αυτές τις δυο 

µορφές, πραγµατοποιήσαµε 

χρωµατογραφία µοριακού 

αποκλεισµού σε διάλυµα υψηλής 

ιοντικής ισχύος (1Μ NaCl). Έτσι, τα 

ηλεκτροστατικά διµερή 

µονοµερίστηκαν και καταφέραµε να 

τα αποµακρύνουµε από το διάλυµα. 

Τελικά καταλήξαµε µε αποµονωµένη 

µορφή µιας διµερούς µορφής της 

SecA.  

4.2 Η SecA αλληλεπιδρά µε την µεµβράνη ως διµερές. 

Αρχικά έπρεπε να διαπιστώσουµε εάν το διµερές που χρησιµοποιούµε µπορεί να 

αλληλεπιδράσει µε την SecYEG που βρίσκεται ενσωµατωµένη σε IMVs. Ωστόσο, η 

συγκεκριµένη πρωτεΐνη δεν µπορούσε να σηµανθεί µε ραδιενεργή µεθειονίνη. Η 

αλληλεπίδραση της διµερούς µορφής µε την SecYEG έγινε µε δοκιµές επίπλευσης σε 

διαβάθµιση σουκρόζης (αυτά τα πειράµατα έγιναν από το Γκουρίδη Γιώργο) και 

έδειξαν ότι η διµερής µορφή αλληλεπιδρά µε τις µεµβράνες κανονικά. Όπως 

προαναφέραµε, να σηµαντικό τµήµα της καρβοξυτελικής  

 
Εικόνα 28. Σχηµατισµός διµερούς της 
SecA µε ενδοµοριακό δισουλφιδικό 
δεσµό. 
Σε διάλυµα αποµονωµένης SecA προστέθηκε 1mM 
CuCl2 και στην συνέχεια τα δείγµατα Οι πρωτεΐνες 
αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωµα 
πολυακρυλαµίδης (SDS-PAGE 12%) και στην 
συνέχεια η χρώση έγινε µε  Coomasie blue. 
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περιοχής της SecA προστατεύεται 

από πρωτεόλυση µόνο όταν 

προσθέσουµε AMP-PNP, το οποίο 

είναι ένα ανάλογο µόριο µε το ΑΤΡ 

αλλά δεν µπορεί να υδρολυθεί. Για 

να µπορέσει η SecA να 

προστατεύσει την καρβοξυτελική 

της περιοχή πρέπει να υπάρχουν 

IMVs που περιέχουν SecYEG, και 

θερµοκρασία 37oC (Εικόνα 17). 

Αυτή η δοµική µεταβολή συµβαίνει 

µετά από την αρχική 

αλληλεπίδραση της SecA µε την 

SecYEG, που δεν απαιτεί 

θερµοκρασία ή νουκλεοτίδια [203]. 

Το οµοιοπολικά ακινητοποιηµένο 

διµερές της SecA εκτελεί κανονικά 

αυτή την κίνηση της 

καρβοξυτελικής του περιοχής όταν 

προσθέτουµε AMP-PNP και 

SecYEG-IMVs (Εικόνα 30). Έτσι, 

επιβεβαιώνουµε ότι η SecA 

αλληλεπιδρά µε την µεµβράνη ως 

διµερές και µπορεί να εισαγάγει 

την καρβοξυτελική της περιοχή 

µέσα σε αυτή.  

 

4.3 Η SecA αλληλεπιδρά µε τις 

προπρωτεΐνες ως διµερές. 

Μετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από την Χατζή Κατερίνα, δείχνουν ότι οι 

προπρωτεΐνες αλληλεπιδρούν µε την διµερή µορφή της SecA. Μέχρι στιγµής όλα τα 

µοντέλα που έχουµε σχεδιάσει και αφορούν στην αλληλεπίδραση των υποστρωµάτων  

µε την SecA (Εικόνα 10Α,Β) δείχνουν µόνο το ένα πρωτοµερές µε βάση την λυµένη 

δοµή της µεταθετάσης από την Thermotoga maritima [2] (Εικόνα 19Α). Ωστόσο,  

 
Εικόνα 29. Αποµόνωση του οµοιοπολικά 
διασυνδεδεµένου διµερούς της SecA. 
(Α) Αποµόνωση του οξειδωµένου διµερούς της 
SecA(1-834) σε δυο διαδοχικές χρωµατογραφίες 
µοριακού αποκλεισµού σε µια παρασκευαστική 
κολώνα Superdex HR200 10/300 GL; 0.2ml/min. Στην 
πρώτη χρωµατογραφία χρησιµοποιήσαµε  ρυθµιστικό 
διάλυµα 50mM Tris-HCl pH=8.0; 1M NaCl; 8M Urea 
για να προκαλέσουµε την πλήρη αποδιάταξη των µη-
οµοιπολικά διασυνδεδεµένων διµερών σε µονοµερή. 
(Β) Τα κλάσµατα αναλύθηκαν µε µη αναγωγική 
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης SDS-
PAGE (7.5%) και όσα περιείχαν τα οµοιοπολικά 
διασυνδεδεµένα διµερή συγκεντρώθηκαν και 
χρωµατογραφήθηκαν σε 50mM Tris-HCl pH=8.0, 
50mM NaCl. (C) Τελικά καταλήξαµε µε ένα δείγµα 
που ήταν εµπλουτισµένο σε οµοιοπολικά διµερή (ζώνη 
που εµφανίζεται στα 200kDa περίπου) 
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αυτή η µορφή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κάποιο προχωρηµένο στάδιο της 

διαδικασίας, ίσως το στάδιο πριν από την παγίδευση του ώριµου τµήµατος στην 

µεταθετάση (Εικόνα 19). Γνωρίζουµε ότι η SecA αλληλεπιδρά µε την SecYEG στην 

µεµβράνη και τα υποστρώµατά της ως διµερές. Ωστόσο, προς το παρόν δεν 

διαθέτουµε κάποια δοµή υψηλής ανάλυσης αυτού του σταδίου. 

4.4 Η SecA πρέπει να µονοµεριστεί για να ολοκληρωθεί η έκκριση των 

προπρωτεϊνών. 

Για να διαπιστώσουµε εάν η SecA 

είναι λειτουργική ως διµερές, στα 

στάδια της έκκρισης που ακολουθούν 

την αλληλεπίδραση µε την µεµβράνη 

και τα υποστρώµατα, 

πραγµατοποιήσαµε in vitro δοκιµές 

υδρόλυσης ΑΤΡ και µετατόπισης 

προπρωτεϊνών στον αυλό SecYEG-

IMVs. H διµερής SecA δεν µπορεί να 

αυξήσει την υδρόλυση της όταν 

προσθέτουµε SecYEG-IMVs και 

προπρωτεΐνες (Εικόνα 31Α), µε 

αποτέλεσµα να µην µπορεί να 

ολοκληρώσει την µετατόπιση 

προπρωτεϊνών στον αυλό SecYEG-

IMVs (Εικόνα 31Β). Αυτά τα 

 
Εικόνα 30. Περιοριστική πρωτεόλυση του διµερούς της  SecA µε θρυψίνη. 
SecA αγρίου τύπου και οµοιοπολικά διασυνδεδεµένου διµερούς (0.9 mg/ml) πρωτεολύθηκαν 
µε θρυψίνη (25 mg/ml; 4οC; 13 min) απουσία και παρουσία νουκλεοτιδίων και IMVs. 
(Ν=AMP-PNP, T=ATP, D=ADP). 
 

 
Εικόνα 31. Λειτουργία του οµοιοπολικά 
διασυνδεδεµένου διµερούς. 
(Α) Δοκιµές in vitro υδρόλυσης του ΑΤΡ από τα 
µεταλλάγµατα της SecA. (Β=βασική 
δραστικότητα υδρόλυσης ΑΤΡ, Μ=µεµβρανική 
δραστικότητα υδρόλυσης ΑΤΡ, Τ=δραστικότητα 
µετατόπισης. 
(Β) In vitro µετατόπιση proPhoA(cys-) από την 
SecA(1-834) (ζώνες 2-5) ή του οξειδωµένου 
διµερούς της (lanes 6-7) στον αυλό SecYEG-
IMVs, απουσία ή παρουσία 1mM DTT (όπως 
σηµειώνεται). Η ζώνη 3 δείχνει το 5% the 
proPhoA που χρησιµοποιήθηκε σε κάθε 
αντίδραση. Όταν παραλείψαµε το ATP (ζώνη 2) 
η, η µεµβρανική συνέχεια των IMVs 
διαταράχθηκε µε 1% (v/v) Triton X-100 (ζώνη 1), 
η proPhoA δεν προστατεύεται και πρωτεολύεται 
πλήρως.  
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αποτελέσµατα δείχνουν ότι η SecA αρχικά αλληλεπιδρά κανονικά µε την SecY στην 

µεµβράνη και τις προπρωτεΐνες, αλλά στην συνέχεια δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί και 

να ολοκληρώσει την διαδικασία της µετατόπισης των προπρωτεϊνών. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η SecA για να ολοκληρώσει την διαδικασία πρέπει να µονοµεριστεί, 

κάτι που το οµοιοπολικά διασυνδεδεµένο διµερές δεν µπορεί να κάνει.  
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Συζήτηση 

Κεφάλαιο 5. 

Ο σκοπός αυτής της διατριβής ήταν να προσδιοριστεί ο τρόπος µε τον οποίο η SecA 

αλληλεπιδρά µε την πληθώρα των υποστρωµάτων της και πώς αύτη η αλληλεπίδραση 

οδηγεί στην ενεργοποίηση της µεταθετάσης. Επιπλέον, θέλαµε να µελετήσουµε πώς 

µεταβάλλεται η ολιγοµερική κατάσταση της SecA κατά την διάρκεια της έκκρισης 

των προπρωτεϊνών και τις µηχανιστικές συνέπειες αυτών των µεταπτώσεων.  

Η αλληλεπίδραση των προπρωτεϊνών µε την µεταθετάση είναι ένα σηµαντικό αρχικό 

βήµα για την έκκριση από το σύστηµα Sec. Αυτή η αλληλεπίδραση γίνεται στους 4oC 

και δεν χρειάζεται ΑΤΡ [35]. Μη αναδιπλωµένες προπρωτεΐνες αλληλεπιδρούν µε 

την µεταθετάση χρησιµοποιώντας τουλάχιστον 2 ανεξάρτητες περιοχές στην SecA 

[35]. Αυτές είναι η καλά χαρακτηρισµένη θέση πρόσδεσης του πεπτιδίου σήµατος [4] 

και η θέση πρόσδεσης του ώριµου τµήµατος που παραµένει άγνωστη. Σε αντίθεση µε 

το πεπτίδιο σήµα , που είναι σχετικά µικρό (20-30 αµινοξέα) και διαθέτει 

συντηρηµένες φυσικοχηµικές ιδιότητες [34], τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών 

δεν παρουσιάζουν κάποιο επαναλαµβανόµενο/συντηρηµένο πρότυπο. Αυτή η 

έλλειψη συντήρησης σε συνδυασµό µε το µεγάλο εύρος των µεγεθών τους (41-2358 

αµινοξέα) δηµιουργούν µια σηµαντική πρόκληση στην SecA, η οποία πρέπει να 

µπορεί να τις αναγνωρίσει όλες. 

Χρησιµοποιώντας δυο προσεγγίσεις [6, 15] υπολογίσαµε τις υδροδυναµικές 

διαστάσεις των ∼400 προπρωτεϊνών που εκκρίνονται από την Sec µεταθετάση. Η 

υδροδυναµική τους διάµετρος ποικίλει από 2,7-9,1nm όταν βρίσκονται σε καλά 

αναδιπλωµένη κατάσταση και από 3,6-37,6nm εάν είναι τελείως ξεδιπλωµένες. Πως 

καταφέρνει η SecA, η οποία έχει υδροδυναµική διάµετρο 10,5nm [204] να 

αναγνωρίζει αυτή την µεγάλη ποικιλία υποστρωµάτων, πολλά από τα οποία έχουν 

ίδιες ή και µεγαλύτερες διαστάσεις από αυτήν; Πειραµατικές µετρήσεις έδειξαν ότι η 

τελείως ξεδιπλωµένη (8Μ Ουρία), ανενεργή proPhoA έχει διαστάσεις µεγαλύτερες 

από την καλά αναδιπλωµένη και ενεργή µορφή της (6.3nm). Ωστόσο, η 

υδροδυναµική διάµετρος της µορφής της proPhoA που αλληλεπιδρά µε την 

µεταθετάση είναι µικρότερη, γεγονός που δείχνει ότι δεν είναι µια µακριά αλυσίδα 

αµινοξέων αλλά διατηρεί δοµή που καταλαµβάνει συγκεκριµένο τρισδιάστατο χώρο. 
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Η τοποθέτηση του πεπτιδίου σήµατος στην SecA περιορίζει τους βαθµούς ελευθερίας 

στην επιλογή θέσης πρόσδεσης του ώριµου τµήµατος (Εικόνα 10) δίνοντας του δυο 

επιλογές: είτε θα προσδεθεί σε κάποια από τις ΜΙ ή ΜΙΙ, όπως έχει προταθεί [25, 145, 

147, 164], είτε θα προσδεθεί στην πλατιά και ρηχή κυτταροπλασµατική επιφάνεια της 

SecA στο σύµπλοκο της µεταθετάσης.  

Στην συγκεκριµένη εργασία δείχνουµε ότι οι περιοχές ΜΙ και ΜΙΙ δεν συµµετέχουν 

στην αρχική αλληλεπίδραση µε τα υποστρώµατα, καθώς το κλείσιµο και των δυο 

περιοχών δεν επηρεάζει την συγγένεια των προπρωτεϊνών για την µεταθετάση 

(Εικόνα 12). Αντίθετα, η παρεµπόδιση της υδρόφοβης περιοχής Α, που αποτελεί 

µέρος της κυτταροπλασµατικής επιφάνειας οδηγεί σε σηµαντική µείωση της 

συγγένειας των προπρωτεϊνών και των ώριµων τµηµάτων τους, χωρίς να επηρεάζεται 

η αλληλεπίδραση µε το πεπτίδιο σήµα (Εικόνα 13). Ένα τριπεπτίδιο έχει βρεθεί 

προσδεδεµένο µε την υδρόφοβη περιοχή Α στην SecA του B. subtilis [145]. Ωστόσο, 

αυτή η περιοχή δεν είναι η µοναδική µε την οποία αλληλεπιδρούν τα ώριµα τµήµατα, 

καθώς η συγγένεια τους για την SecA µε ακινητοποιηµένη την καρβοξυτελική ουρά 

δεν είναι µηδενική (Εικόνα 13, Εικόνα 15).  Η κυτταροπλασµατική πλευρά της SecA 

διαθέτει άλλες τρείς υδρόφοβες περιοχές οι οποίες ενδέχεται να συµµετέχουν στην 

αλληλεπίδραση µε τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών (Εικόνα 14Β, C, D). Η 

υδρόφοβη περιοχή Α βρίσκεται πλησιέστερα στην θέση πρόσδεσης του πεπτιδίου 

σήµατος, είναι η µεγαλύτερη και παρουσιάζει µεγάλο βαθµό συντήρησης (Εικόνα 

10D και E). Η καρβοξυτελική ουρά της SecA φαίνεται πως σφραγίζει αυτή την 

περιοχή και εν µέρη την θέση πρόσδεσης του υποστρώµατος [4] και ενδέχεται να 

λειτουργεί σαν κάλυµµα που αποτρέπει τις µόνιµες αλληλεπιδράσεις. 

Μια πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά µε πολλά υποστρώµατα συνήθως διαθέτει µια 

µεγάλη επιφάνεια επαφής, αλλά τα αµινοξέα της που συµµετέχουν στην 

αλληλεπίδραση µπορεί να ποικίλουν για διαφορετικά υποστρώµατα [208]. Η ευελιξία 

και η πλαστικότητα είναι σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτών των επιφανειών [209]. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι p53 [210] και η PsHsp18.1 µια µικρή 

πρωτεΐνη θερµικού σοκ [211]. Οι επιφάνειες των πρωτεϊνών που συµµετέχουν στις 

µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις τείνουν να είναι µεγάλες και ρηχές κοιλότητες [212, 

213] µε υδρόφοβα ή υδρόφιλα αµινοξέα να συµµετέχουν στην αλληλεπίδραση [214].  

Για να µπορέσουν να αλληλεπιδράσουν οι προπρωτεΐνες µε την µεταθετάση πρέπει 

να βρίσκονται σε µια µη αναδιπλωµένη κατάσταση [35]. Έτσι, οι προπρωτεΐνες 

µπορεί να είναι ικανές να πετύχουν µεγάλο βαθµό συµπληρωµατικότητας µε την 
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περιοχή αλληλεπίδρασής τους στην SecA. Επιπλέον, η SecA διαθέτει την PBD η 

οποία είναι ευέλικτη και εκτελεί µια περιστροφική κίνηση 80ο [1, 7, 25].  

Η επιφάνεια αλληλεπίδρασης των 

ώριµων τµηµάτων στην SecA, 

σχηµατίζεται από µέρη όλων των 

περιοχών της  SecA (NBD, IRA2, 

PBD, C-domain). Από αυτές, η 

PBD είναι η πιο ευέλικτη και 

φαίνεται πως η περιστροφική της 

κίνηση επηρεάζει σηµαντικά την 

συνολική αρχιτεκτονική της 

επιφάνειας [91]. Αυτή η 

περιστροφική κίνηση έχει 

προταθεί ότι ευθύνεται για την 

σύλληψη των προπρωτεϊνών από 

την SecA [147]. Εδώ δείχνουµε 

ότι αυτή η κίνηση δεν επηρεάζει 

τις ανεξάρτητες θέσεις πρόσδεσης 

των πεπτιδίων σηµάτων και των 

ώριµων τµηµάτων (Εικόνα 16A 

και B). Με αυτή την παρατήρηση 

συνηγορεί και το γεγονός ότι οι 

υδρόφοβες περιοχές της 

κυτταροπλασµατικής επιφάνειας της SecA παραµένουν µονίµως εκτεθειµένες, 

ανεξάρτητα από την θέση της PBD (Εικόνα 14).  Ωστόσο, όλες οι προπρωτεΐνες, 

ανεξαρτήτου µεγέθους αλληλεπιδρούν µε βέλτιστη συγγένεια µε την SecA στην 

οποία η PBD είναι ελεύθερη να κινείται, η στην SecA µε ακινητοποιηµένη την PBD 

στην ανοιχτή διαµόρφωση (Εικόνα 16C). Η Ανοιχτή είναι η διαµόρφωση που έχει η 

SecA στο διάλυµα και φαίνεται πως είναι ιδανική για την αρχική αλληλεπίδραση µε 

τις προπρωτεΐνες [4]. 

Η θέση της PBD φαίνεται πως ρυθµίζει την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των ώριµων 

τµηµάτων και των πεπτιδίων σηµάτων των µικρών και µεσαίων προπρωτεϊνών. Όταν 

µια µικρή (η µεσαία) προπρωτεΐνη συναντάει την SecA, η PBD πρέπει να κινηθεί 

προς την Ανοιχτή διαµόρφωση για να µπορέσουν τα ώριµα τµήµατα και τα πεπτίδια 

 
Εικόνα 32. Διαµόρφωση της θέσης 
πρόσδεσης του πεπτιδίου σήµατος στην 
Κλειστή και Ανοιχτή διαµόρφωση της 
µεταθετάσης.  
(A) Απεικόνιση της Κλειστής (Closed) και Ανοιχτής 
(Open) µεταθετάσης. Το επίπεδο της µεµβράνης και η 
SecYEG παρουσιάζονται σχηµατικά για λόγους 
απλοποίησης. (B) Η θέση πρόσδεσης του πεπτιδίου 
σήµατος αποτελείται από τα κόκκινα αµινοξέα. Στην 
Ανοιχτή διαµόρφωση η θέση πρόσδεσης του πεπτιδίου 
σήµατος είναι συνεχής. Όταν η PBD περιστρέφεται 
στη Κλειστή διαµόρφωση η θέση χωρίζει σε δυο µέρη 
και το ένα από αυτά αποµακρύνεται προς το επίπεδο 
της µεµβράνης. (C) Σχηµατική αναπαράσταση της 
κίνησης της PBD και της µετακίνησης της θέσεως 
πρόσδεσης του υποστρώµατος.  
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σήµατα να αλληλεπιδράσουν ταυτόχρονα µε βέλτιστη συγγένεια (Εικόνα 16). Μετά 

την αρχική αλληλεπίδραση, η υδρόλυση του ΑΤΡ θα µπορούσε να ωθεί την PBD 

στην κλειστή διαµόρφωση, προκαλώντας την αποκόλληση του πεπτιδίου σήµατος 

από την SecA και την είσοδο της προπρωτεΐνης στην ΜΙΙ και στην συνέχεια στο 

κανάλι που σχηµατίζεται από την SecYEG [25, 147, 164]. 

Η ακινητοποίηση της PBD στην κλειστή διαµόρφωση διαχωρίζει την περιοχή 

πρόσδεσης του πεπτιδίου σήµατος σε δυο µισά και το ένα από αυτά µετακινείται προς 

την κυτταροπλασµατική µεµβράνη µακριά από την κυτταροπλασµατική επιφάνεια 

(Εικόνα 32). Η αυξηµένη απόσταση ανάµεσα στην περιοχή πρόσδεσης του ώριµου 

τµήµατος και της θέσης πρόσδεσης του πεπτιδίου σήµατος µπορεί να την καθιστούν 

απροσπέλαστη για τις µικρές προπρωτεΐνες. Οι µεγάλες προπρωτεΐνες (π.χ. proBglX) 

φτάνουν την αποµακρυσµένη θέση πρόσδεσης του πεπτιδίου σήµατος λόγω του 

µεγάλου µεγέθους τους. Σε αυτή την περίπτωση, η PBD µπορεί να χρειάζεται να 

κινηθεί µερικές φορές για να προκαλέσει την αποκόλληση του πεπτιδίου σήµατος και 

να µπορέσει η πολυπεπτιδική αλυσίδα να κινηθεί προς το κανάλι SecYEG.  

Στην συγκεκριµένη εργασία δείξαµε ότι τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών 

αλληλεπιδρούν µε την SecA στην µεγάλη και ρηχή κυτταροπλασµατική επιφάνεια 

της, η οποία περιέχει ένα υδρόφοβο τµήµα το οποίο είναι σηµαντικό για αυτή την 

αλληλεπίδραση. Μόλις γίνει η πρόσδεση των ώριµων τµηµάτων, η PBD κινείται προς 

την Ανοιχτή διαµόρφωση, αλλάζοντας την αρχιτεκτονική της επιφάνειας πρόσδεσης 

και επιτρέποντας την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση µε τα πεπτίδια σήµατα όλων των 

προπρωτεϊνών. Στην συνέχεια η κίνηση της προς την Κλειστή διαµόρφωση µπορεί να 

προκαλεί αποδέσµευση του πεπτιδίου σήµατος από την SecA επιτρέποντας στην 

προπρωτεΐνη να κινηθεί προς την SecYEG. 

Ένα από τα σηµαντικά ερωτήµατα που µένουν να διερευνηθούν είναι ποια είναι τα 

ακριβή αµινοξέα που συµµετέχουν σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις και αν τα υπόλοιπα 

υδρόφοβα τµήµατα επηρεάζουν την αλληλεπίδραση της µεταθετάσης µε τα ώριµα 

τµήµατα των προπρωτεϊνών (Εικόνα 14A). Με βάση τα δεδοµένα µας και 

χρησιµοποιώντας στερεοχηµικούς περιορισµούς, κατασκευάσαµε ένα µοντέλο του 

συµπλόκου µεταξύ της proLpp και της µεταθετάσης (Εικόνα 33). Το ώριµο τµήµα 

της αλληλεπιδρά µε την SecA στην κυτταροπλασµατική της επιφάνεια και το 

πεπτίδιο σήµα βρίσκεται στην χαρακτηρισµένη θέση του. Το συγκεκριµένο µοντέλο 

είναι προϊόν πειραµατικών δεδοµένων και στερεοχηµικών περιορισµών, και 

λειτουργεί σαν εργαλείο για την διατύπωση νέων υποθέσεων εργασίας. 
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Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήµατα χρειαζόµαστε δοµές υψηλής ανάλυσης 

των ενδιάµεσων σταδίων της διαδικασίας της έκκρισης των προπρωτεϊνών και 

δυναµικές µεθόδους για την παρακολούθηση της σε αληθινό χρόνο. 

Στην συνέχεια ασχοληθήκαµε µε τα βήµατα της έκκρισης που ακολουθούν την 

αλληλεπίδραση των προπρωτεϊνών µε την µεταθετάση µε σκοπό να µελετήσουµε τον 

λειτουργικό ρόλο της PBD.  Έχει δειχθεί ότι η PBD ελέγχει την ενεργοποίηση του 

κινητήρα µέσω µιας γέφυρας άλατος που σχηµατίζεται στην βάση του [146]. 

Επιπλέον, η καρβοξυτελική περιοχή της SecA αλληλεπιδρά µε τον κινητήρα και τον 

κρατάει κλειστό [146]. Δοµικές µεταβολές που υφίσταται η PBD όταν αλληλεπιδρά 

µε τα πεπτίδια σήµατα των προπρωτεϊνών πρέπει να µεταφέρονται µε κάποιο 

αλλοστερικό µηχανισµό κατά µήκος της SecA και να προκαλούν την ενεργοποίηση 

του κινητήρα. [146]. Στην συγκεκριµένη εργασία δείξαµε ότι συγκεκριµένα 

επιφανειακά αµινοξέα και η θέση της PBD ελέγχουν την ενεργοποίηση του κινητήρα. 

Διαπιστώσαµε επίσης (σε συµφωνία µε προηγούµενες εργασίες [146, 158] ότι αυτή η 

περιοχή είναι απαραίτητη για την λειτουργία της µεταθετάσης. Η PBD επικοινωνεί µε 

µακρινές περιοχές της δοµής της SecA. Έτσι η PBD ρυθµίζει την υδρόλυση του ΑΤΡ 

στον κινητήρα και την συνδέει µε την παραγωγή µηχανικού έργου έκκρισης 

προπρωτεϊνών. Η επικοινωνία που υπάρχει µεταξύ της PBD και των υπόλοιπων 

περιοχών της SecA γίνεται εµφανής και σε δοκιµές δοµικής σταθερότητας. Βλέπουµε 

ότι µια µικρή µεταβολή στην PBD ενεργοποιεί τον κινητήρα απουσία υποστρωµάτων 

και προκαλεί εκτεταµένη αποσταθεροποίηση κατά µήκος ολόκληρης της SecA. 

Επιπλέον, η θέση της PBD  φαίνεται πως επηρεάζει σηµαντικά την κατάσταση 

ενεργοποίησης της µεταθετάσης. Στην Ανοιχτή διαµόρφωση η SecA είναι ένα 

ανενεργό ένζυµο, το οποίο είναι αρκετά συµπαγές και δεν απελευθερώνει το ADP 

από τον κινητήρα του. Έτσι, δεν µπορεί να υδρολύσει ΑΤΡ και συνεπώς δεν µπορεί 

να παράγει έργο µετατόπισης προπρωτεϊνών. Αυτό το αποτέλεσµα βρίσκεται σε 

συµφωνία µε την παρατήρηση ότι η SecA όταν είναι µόνη στο διάλυµα, και άρα στην 

ανενεργή της µορφή, βρίσκεται στην Ανοιχτή διαµόρφωση [4]. Όταν η SecA 

αποκτάει την Κλειστή διαµόρφωση, το ένζυµο ενεργοποιείται και µπορεί να 

µεταφέρει υποστρώµατα κανονικά. Φαίνεται πως η SecA ρυθµίζει την κατάσταση 

ενεργοποίησης της χρησιµοποιώντας τουλάχιστον δυο αµινοξικά κατάλοιπα τα οποία 

σε συνδυασµό µε την περιστροφική κίνηση της PBD οδηγούν στην ενεργοποίηση της 

µεταθετάσης. Αυτές οι παρατηρήσεις σε συνδυασµό µε παλαιότερες µας επιτρέπουν 

να προτείνουµε µια αλληλουχία γεγονότων που οδηγούν στην ενεργοποίηση της 
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µεταθετάσης. Όταν η PBD βρίσκεται στην Ανοιχτή διαµόρφωση, η καρβοξυτελική 

περιοχή της SecA θα αλληλεπιδρά µε τον κινητήρα και η θύρα-1 θα παραµένει 

κλειστή. Διατηρώντας την PBD στην Ανοιχτή διαµόρφωση και ανοίγοντας τεχνητά 

της θύρα 1 (µεταλλαγή R566A) ή προκαλώντας την αποκόλληση της καρβοξυτελικής 

περιοχής της SecA από τον κινητήρα (µεταλλαγή D649A) βλέπουµε ότι το σύστηµα 

ενεργοποιείται. Συνεπώς, η ακινητοποίηση της PBD στην ανοιχτή διαµόρφωση 

προκαλεί µια δοµική αλλαγή η οποία δεν επιτρέπει σε αυτές τις περιοχές να κινηθούν 

έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο κινητήρα. Η µεταλλαγή L187A επηρεάζει την 

αλληλεπίδραση µεταξύ του µίσχου της PBD και της α8-έλικας της NBD και προκαλεί 

την ενεργοποίηση του κινητήρα (Χατζή Κατερίνα αδηµοσίευτα δεδοµένα). Η R566A 

ανοίγει την θύρα 1 [146], η D649A προκαλεί την αποκόλληση της καρβοξυτελικής 

περιοχής από τον κινητήρα και η W775A επηρεάζει την περιοχή Ενδοµοριακού 

Ελέγχου υδρόλυσης του ATP (IRA-1, Intramolecular Regulator of ATP-hydrolysis 1) 

 
Εικόνα 33. Μοντέλο του συµπλόκου της µεταθετάσης µε µια προπρωτεΐνη. 
(A) Μοντέλο της proLpp. Το πεπτίδιο σήµα απεικονίζεται σχηµατικά. Τα υδρόφοβα αµινοξέα 
έχουν χρωµατιστεί κόκκινα. (B) Διάγραµµα Kyte-Doolittle που απεικονίζει την 
υδροφοβικότητα της proLpp hydrophobicity (Protparam, http://web.expasy.org/protparam/). 
Αυτό το διάγραµµα δείχνει ότι το ώριµο τµήµα της proLpp δεν διαθέτει περιοχές συνεχόµενης 
υδροφοβικότητας αλλά µεµονωµένα υδρόφοβα αµινοξέα. Η περιοχή του πεπτιδίου σήµατος 
παρουσιάζει την χαρακτηριστική υδρόφοβη περιοχή που διαθέτουν όλα τα πεπτίδια σήµατα. 
(C) Ένα µοντέλο του συµπλόκου της µεταθετάσης µε την proLpp το οποίο δηµιουργήθηκε µε 
το λογισµικό Patchdock (http://bioinfo3d.cs.tau.ac.il/PatchDock/). 
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[215]. Όλες αυτές οι µεταβολές προκαλούν την ενεργοποίηση της υδρόλυσης στον 

κινητήρα της SecA. Ωστόσο, φαίνεται πως αυτά τα µεταλλάγµατα δεν µπορούν να 

ενεργοποιηθούν όταν η PBD βρίσκεται στην ανοιχτή διαµόρφωση. Φαίνεται πως 

υπάρχει µια αλληλουχία δοµικών αλλαγών που πρέπει να συµβούν για να 

ενεργοποιηθεί η µεταθετάση όταν αλληλεπιδρά µε υποστρώµατα. Ο λειτουργικός 

φαινότυπος που επιβάλει η Ανοιχτή διαµόρφωση της PBD κυριαρχεί πάντα, εκτός 

εάν ενεργοποιήσουµε τον κινητήρα µε µεταλλαγή δίπλα στην περιοχή που 

υδρολύεται το ΑΤΡ (Υ134), που αποτελεί και τον προορισµό του σήµατος 

ενεργοποίησης. Επιπλέον, SecA που δεν διαθέτουν PBD δεν µπορούν να ανοίξουν 

την θύρα 1 και να ενεργοποιήσουν τον κινητήρα τους [146]. Συνεπώς, η µετακίνηση 

της PBD από την Ανοιχτή διαµόρφωση πρέπει να είναι το πρώτο συµβάν στην 

αλληλουχία των γεγονότων που οδηγούν στην ενεργοποίηση της µεταθετάσης.  

Όπως δείξαµε προηγουµένως, τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών αλληλεπιδρούν 

µε περιοχές του κινητήρα. Συνεπώς ενδέχεται και αυτά να επηρεάζουν την 

διαµόρφωση του κινητήρα. Ωστόσο, φαίνεται πως η παρουσία της PBD είναι 

απαραίτητη για την ενεργοποίηση της µεταθετάσης, καθώς µεταλλάγµατα που δεν 

φέρουν PBD δεν ενεργοποιούνται και δεν µεταφέρουν προπρωτεΐνες [158]. Φαίνεται 

πως η PBD αποτελεί τον διακόπτη που όταν αλληλεπιδρά µε τα πεπτίδια σήµατα των 

προπρωτεϊνών οδηγεί στην αλληλουχία των δοµικών αλλαγών που καταλήγουν στην 

ενεργοποίηση της µεταθετάσης και την παραγωγή µηχανικού έργου έκκρισης 

προπρωτεϊνών. Η υδρόλυση του ΑΤΡ προκαλεί δοµικές αλλαγές στον κινητήρα οι 

οποίες µπορεί να ωθούν τα ώριµα τµήµατα των προπρωτεϊνών προς την SecYEG. 

Στην συνέχεια η περιστροφή της PBD στην Κλειστή η Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση να 

προκαλεί αποκόλληση των πεπτιδίων σηµάτων και την ελάττωση της συνολικής 

συγγένειας της προπρωτεΐνης µε αποτέλεσµα αυτή να µετακινείται προς την 

µεµβράνη. Τα αµινοξέα E276 και T340G341R342 παίζουν κάποιον σηµαντικό ρόλο 

στην ενεργοποίηση της µεταθετάσης. Ωστόσο, αυτά βρίσκονται εκτεθειµένα στην 

επιφάνεια της PBD. Στα µοντέλα της µεταθετάσης από το E. coli (Εικόνα 14A). Στην 

Ανοιχτή διαµόρφωση και ίσως στην Κλειστή το Ε276 αλληλεπιδρά µε την SecYEG. 

Στην Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση η T340G341R342 αλληλεπιδρούν µε την SecYEG 

και το Ε276 βρίσκεται εκτεθειµένο στο διάλυµα. Ωστόσο, αυτά τα αµινοξέα πρέπει 

να είναι ταυτόχρονα ακέραια για την οµαλή λειτουργία της µεταθετάσης. Έτσι 

συµπεραίνουµε ότι στο µοντέλο της µεταθετάσης πρέπει να απουσιάζουν πρωτεΐνες 

µε τις οποίες θα αλληλεπιδρούν αυτά τα κατάλοιπα και θα µεταφέρουν το σήµα της 
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ενεργοποίησης προς τον κινητήρα. Ενδεχοµένως το δεύτερο πρωτοµερές της SecA να 

έρχεται σε επαφή µε αυτά τα αµινοξέα και να επάγει την µεταφορά του σήµατος 

ενεργοποίησης.  

Αύτη η υπόθεση ενισχύεται από δεδοµένα που έχουµε σχετικά µε τον ολιγοµερισµό 

της SecA κατά την διάρκεια της έκκρισης προπρωτεϊνών. Η SecA αρχικά βρίσκεται 

στο διάλυµα µε την µορφή του διµερούς, στην Ανοιχτή διαµόρφωση. Στην συνέχεια 

αλληλεπιδρά µε την µεµβράνη σαν διµερές. Σε αυτή την µορφή αλληλεπιδρά και µε 

τα υποστρώµατά της. Ωστόσο, έχουµε δείξει ότι ένα µόριο υποστρώµατος 

αλληλεπιδρά µε ένα διµερές της SecA, γεγονός που υποδηλώνει ότι το διµερές είναι 

δοµικά ασύµµετρο και µόνο ένα από τα δυο πρωτοµερή είναι δεκτικό στην 

αλληλεπίδραση. Ίσως η πηγή αυτής της ασυµµετρίας να είναι η PBD. Ίσως τα 

πρωτοµερή της SecA να έχουν την PBD τους σε διαφορετική διαµόρφωση και αυτό 

το γεγονός να οδηγεί στην πρόσδεση ενός µόνο υποστρώµατος. Ίσως σε αυτό το 

σηµείο το ένα πρωτοµερές έρχεται σε επαφή µε την PBD του δεύτερου πρωτοµερούς 

και επάγει την ενεργοποίηση της µεταθετάσης. Στην συνέχεια ένα µόριο ΑΤΡ 

προσδένεται στον κινητήρα της SecA µε αποτέλεσµα να εισάγεται η καρβοξυτελική 

της περιοχή στην µεµβράνη. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκκρισης πρέπει η 

SecA να µονοµεριστεί. Επιπλέον, για να ενεργοποιηθεί η µεταθετάση ενδέχεται να 

είναι απαραίτητη η περιστροφή του PBD στην Πολύ Ανοιχτή διαµόρφωση. Έτσι, 

γίνεται προφανές ότι η SecA είναι ένα εξαιρετικά δυναµικό ένζυµο στο οποίο όλες οι 

περιοχές επικοινωνούν µε κάποιο αλλοστερικό µηχανισµό κατά την διάρκεια της 

έκκρισης των προπρωτεϊνών.  
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Υλικά και µέθοδοι. 

Κεφάλαιο 6.  

6.1 Μοριακές τεχνικές. 

6.1.1 Γενετικά κατασκευάσµατα. 

 

Όλες οι τεχνικές που περιγράφονται παρακάτω βασίζονται στα εγχειρίδια: 

Sambrook J., Fritsch E.F., Maniatis T., Molecular Cloning, Ausubel F., Brent R., 

Kingston R., Moore D., Seidman J., Smith J., Struhl K., Current Protocols in 

Molecular Biology.   

Το His10SecA6-834 κατασκευάστηκε µε την αντικατάσταση του τµήµατος 2.01kb 

AsuI-SspI του pIMBB7 (Sianidis et al, 2001) µε το τµήµα 1.81kb AsuII-SspI του 

pIMBB552, για να προκύψει ο pIMBB798. 

Το His10SecA6-834(S809C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 

PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB798 σαν µήτρα και τους υποκινητές X434 (5’ 

CAAACGTGAATCGTTCTGCATGTTTGCAGCGATG 3’) X435(5’ 

GCATCGCTGCAAACATGCAGAACGATTC ACGTTTG 3’), για να προκύψει ο 

pIMBB808  

Το His10SecA6-834(P301C/S809C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB808 σαν µήτρα και τους υποκινητές 

X442 (5’GAGTCTCTGTACTCTTGCGCCAACATCATGCTG 3’) X443 (5’ 

CAGCATGATGTTGGCGCAAGAGTACAGAGA CTC 3’), για να προκύψει ο 

pIMBB815. Αυτό το µετάλλαγµα αποκαλείται Ανοιχτή SecA [SecA Locked Open, 

SecA(LO)]. 

Το His10SecA6-834(Y134A/P301C/S809C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB815 σαν µήτρα και τους υποκινητές 

X898  (5’ GTTACCGTCAACGACGCCCTGGCGCAACGTGAC 3') X899 (5' 

GTCACGTTGCGCCAGGGCGTCGTTGACGGTAAC 3') για να προκύψει ο 

pIMBB1127.  

Το His10SecA6-834(E276A/P301C/S809C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB815 σαν µήτρα και τους υποκινητές 
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X415  (5’ GAACCTGACCGCACGTGGTCTGGT  3’) X904 (5' 

ACCAGACCACGTGCGGTCAGGTTC 3') για να προκύψει ο pIMBB1372.  

Το His10SecA6-834(P301C/T340A/G341A/R342A/S809C) κατασκευάστηκε µε  

αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB815 σαν µήτρα 

και τους υποκινητές X423 (5’ GACGAACACGCCGCTGCTACCATGCAGGG 3’)  

X1021 (5' CCCTGCATGGTAGCAGCGGCGTGTTCGTC 3') για να προκύψει ο 

pIMBB1387.  

Το His10SecA6-834(P301C/R566A/S809C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB815 σαν µήτρα και τους υποκινητές 

X912 (5' CACGAATCCCGTGCTATCGATAACCAG 3') 

 X45 (5’ CTGGTTATCGATAGCACGGGATTCGTG 3’) για να προκύψει ο 

pIMBB1382.  

Το His10SecA6-834(P301C/D649A/S809C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB815 σαν µήτρα και τους υποκινητές 

X209 (5’ CTGGAATATGCTGACGTGGC 3’) X913 (5' 

GCCACGTCAGCATATTCCAG 3') για να προκύψει ο pIMBB1383.  

Το His10SecA6-834(P301C/W775A/S809C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB815 σαν µήτρα και τους υποκινητές 

X61 (5’ CAGGTGCTCTTTCGCCAGGGAGTCAAG 3’) X914 (5' 

CTTGACTCCCTGGCGAAAGAGCACCTG 3') για να προκύψει ο pIMBB1138.  

Το His10SecA6-834(C98A) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 

PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB798 σαν µήτρα και τους υποκινητές X534 (5’ 

GTTCTTAACGAACGCGCCATCGCCGAAATGCGT 3’) X535 (5’ 

ACGCATTTCGGCGATGGCGCGTTCGTTAAG AAC 3’) για να προκύψει ο 

pIMBB834. 

Το His10SecA6-834(Q830C) κατασκευάστηκε χρησιµοποιώντας το pIMBB796 

(pET16b SecA9-834(Q830C) το οποίο ήταν προσφορά του C.G. Kalodimos). Το τµήµα 

2.01kb AsuI-SspI του pIMBB7 αντικαταστάθηκε από το 1.81kb AsuII-SspI τµήµα 

του pIMBB796, για να προκύψει το pIMBB799. 

Το His10SecA6-834(P301C/Q830C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB799 σαν µήτρα και τους υποκινητές 

X442 (5’ GAGTCTCTGTACTCTTGCGCCAACATCATGCTG 3’) X443 (5’ 

CAGCATGATGTTGGCGCAAGAGTACAGAGA CTC 3’) για να προκύψει ο 

pIMBB812. 
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Το His10SecA6-834(C98A/P301C/Q830C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB812 σαν µήτρα και τους υποκινητές 

X534 (5’ GTTCTTAACGAACGCGCCATCGCCGAAATGCGT 3’) , X535 (5’ 

ACGCATTTCGGCGATGGCGCGTTC GTTAAGAAC 3’) για να προκύψει ο 

pIMBB942. Αυτό το µετάλλαγµα αποκαλείται Πολύ Ανοιχτή SecA [SecA(LWO)].  

Το His10SecA6-834(K268C/I590C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB798 (His10SecA6 834) σαν µήτρα και 

τους υποκινητές X1032 (5’ TTCTCGGTGGACGAATGCTCTCGCCAGGTGAAC 

3’), X1033 (5’ GTTCACCTGGCGAGAGCATTCGTCCACCGAGAA 3’) και 

X1040 (5’ GATGCGCTGATGCGTTGCTTTGCTTCCGACCGA 3’), X1041 (5’ 

TCGGTCGGAAGCAAAGCAACGCATCAGCGCATC 3’) για να προκύψει ο 

pIMBB1394. Αυτό το µετάλλαγµα αποκαλείται Κλειστή SecA [SecA(LC)].  

Το His10SecA6-834(C98A/P301C/Q830C/I304A/L306A) κατασκευάστηκε µε  

αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB942 σαν µήτρα 

και τους υποκινητές X1142 (5’ 

CTGTACTCTTGCGCCAACGCCATGGCGATGCACCACGTAACG 3’) as X1143 

(5’ CGTTACGTGGTGCATCGCCA TGGCGTTGGCGCAAGAGTACAG 3’) για να 

προκύψει ο pIMBB1391. Αυτό το µετάλλαγµα αποκαλείται Πολύ Ανοιχτή SecA 

(I304A/L306A) [SecA(LWO/IL)].  

Το His10SecA6-834(K268C/I590C/I304A/L306A) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB1394 σαν µήτρα και τους 

υποκινητές X1040 (5’ GATGCGCTGATGCGTTGCTTTGCTTCCGACCGA 3’) 

X1041(5’ TCGGTCGGAAGCAAAGCAACGCATCAGCGCATC 3’) για να 

προκύψει ο pIMBB1412. Αυτό το µετάλλαγµα αποκαλείται Κλειστή 

SecA(I304A/L306) [SecA(LC/IL)]. 

Το His6SecA6-901(N180C/M854C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB258 σαν µήτρα και τους υποκινητές 

X704 (5’ ACTTACGGTACGAACTGCGAATACGGCTTTGAC 3’), X705 (5’ 

GTCAAAGCCGTATTCGCAGTTCGTACCGTAAGT 3’) και τους X726 (5’ 

GAGCGTTTAGCGCAATGCCAGCAGCTTAGCCAT 3’) X727 (5’ 

ATGGCTAAGCTGCTGGCATTGCGCTAAACGCTC 3’) για να προκύψει ο 

pIMBB985.  

Το His6SecA6-901(M191C/R850C) κατασκευάστηκε µε  αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης PCR χρησιµοποιώντας το pIMBB258 σαν µήτρα και τους υποκινητές 
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X706 (5’ TACCTGCGCGACAACTGCGCGTTCAGCCCTGAA 3’), X707(5’ 

TTCAGGGCTGAACGCGCAGTTGTCGCGCAGGTA 3’) και τους X722 (5’ 

CGTATGGAAGCCGAGTGCTTAGCGCAAATGCAG 3’), X723 (5’ 

CTGCATTTGCGCTAAGCACTCGGCTTCCATACG 3’) για να προκύψει ο 

pIMBB987. 

Το His6SecA6-901(Y236A) κατασκευάστηκε µε  κλωνοποίηση του θραύσµατος που 

προέκυψε µετά από πέψη µε Nsil/BgIll του προϊόντος της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης PCR που παρήχθη χρησιµοποιώντας ως µήτρα το pIMBB7 τους 

υποκινητές X141 (5’ CGGAATTCGCCTCGACTTCGCTGCTGCC 3’) X182 (5’ 

CCGGAATTCATGCAAGCCGGCGAG 3’) και Χ 395 (5’ 

CTAACAACAATAAACCTTTACTTC 3’). Το προϊόν της PCR κλωνοποιήθηκε 

στον pIMBB7 για να προκύψει ο pIMBB692. 

Το His6SecA6-901(L274A/T275A/E276A) κατασκευάστηκε µε  κλωνοποίηση του 

θραύσµατος που προέκυψε µετά από πέψη µε Nsil/BgIll του προϊόντος της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης PCR που παρήχθη χρησιµοποιώντας ως µήτρα 

το pIMBB7 τους υποκινητές X421 (5’ 

GTTATCATCGTTGCCGCAGCCACCGGTCGTAC 3’) X182 (5’ 

CCGGAATTCATGCAAGCCGGCGAG 3’) και Χ 395 (5’ 

CTAACAACAATAAACCTTTACTTC 3’). Το προϊόν της PCR κλωνοποιήθηκε 

στον pIMBB7 για να προκύψει ο pIMBB699. 

Το His6SecA6-901(E276A) κατασκευάστηκε µε  κλωνοποίηση του θραύσµατος που 

προέκυψε µετά από πέψη µε Nsil/BgIll του προϊόντος της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης PCR που παρήχθη χρησιµοποιώντας ως µήτρα το pIMBB7 τους 

υποκινητές X415 (5’ GAACCTGACCGCACGTGGTCTGGT 3’) X182 (5’ 

CCGGAATTCATGCAAGCCGGCGAG 3’) και Χ 395 (5’ 

CTAACAACAATAAACCTTTACTTC 3’). Το προϊόν της PCR κλωνοποιήθηκε 

στον pIMBB7 για να προκύψει ο pIMBB693. 

Το His6SecA6-901(E284A) κατασκευάστηκε µε  κλωνοποίηση του θραύσµατος που 

προέκυψε µετά από πέψη µε Nsil/BgIll του προϊόντος της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης PCR που παρήχθη χρησιµοποιώντας ως µήτρα το pIMBB7 τους 

υποκινητές X416 (5’ GTGCTGATTGAACGACTGCTGGT 3’) X182 (5’ 

CCGGAATTCATGCAAGCCGGCGAG 3’) και Χ 395 (5’ 

CTAACAACAATAAACCTTTACTTC 3’). Το προϊόν της PCR κλωνοποιήθηκε 

στον pIMBB7 για να προκύψει ο pIMBB694. 
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Το His6SecA6-901(L298A/Y299A) κατασκευάστηκε µε  κλωνοποίηση του θραύσµατος 

που προέκυψε µετά από πέψη µε Nsil/BgIll του προϊόντος της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης PCR που παρήχθη χρησιµοποιώντας ως µήτρα το pIMBB7 

τους υποκινητές X417 (5’ GAAGGGGAGTCTGCGGCCTCTCCGGC 3’) X182 (5’ 

CCGGAATTCATGCAAGCCGGCGAG 3’) και Χ 395 (5’ 

CTAACAACAATAAACCTTTACTTC 3’). Το προϊόν της PCR κλωνοποιήθηκε 

στον pIMBB7 για να προκύψει ο pIMBB695. 

Το His6SecA6-901(Y326A) κατασκευάστηκε µε  κλωνοποίηση του θραύσµατος που 

προέκυψε µετά από πέψη µε Nsil/BgIll του προϊόντος της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης PCR που παρήχθη χρησιµοποιώντας ως µήτρα το pIMBB7 τους 

υποκινητές X418 (5’ GTGACGTCGACGCCATCGTTAAAGATGG 3’) X182 (5’ 

CCGGAATTCATGCAAGCCGGCGAG 3’) και Χ 395 (5’ 

CTAACAACAATAAACCTTTACTTC 3’). Το προϊόν της PCR κλωνοποιήθηκε 

στον pIMBB7 για να προκύψει ο pIMBB698. 

Το His6SecA6-901(T340A/G341A/R342A) κατασκευάστηκε µε  κλωνοποίηση του 

θραύσµατος που προέκυψε µετά από πέψη µε Nsil/BgIll του προϊόντος της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης PCR που παρήχθη χρησιµοποιώντας ως µήτρα 

το pIMBB7 τους υποκινητές X423 (5’ 

GACGAACACGCCGCTGCTACCATGCAGGG 3’) X182 (5’ 

CCGGAATTCATGCAAGCCGGCGAG 3’) και Χ 395 (5’ 

CTAACAACAATAAACCTTTACTTC 3’). Το προϊόν της PCR κλωνοποιήθηκε 

στον pIMBB7 για να προκύψει ο pIMBB701. 

Το His6SecA6-901(K360A) κατασκευάστηκε µε  κλωνοποίηση του θραύσµατος που 

προέκυψε µετά από πέψη µε Nsil/BgIll του προϊόντος της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης PCR που παρήχθη χρησιµοποιώντας ως µήτρα το pIMBB7 τους 

υποκινητές X419 (5’ CTGTGGAAGCGGCAGAAGGTGT 3’) X182 (5’ 

CCGGAATTCATGCAAGCCGGCGAG 3’) και Χ 395 (5’ 

CTAACAACAATAAACCTTTACTTC 3’). Το προϊόν της PCR κλωνοποιήθηκε 

στον pIMBB7 για να προκύψει ο pIMBB697. 

Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης.  

 

Διαλύουµε την ενδεδειγµένη ποσότητα αγαρόζης σε σκόνη σε ρυθµιστικό διάλυµα 

ΤΑΕ 1Χ και µετά θερµαίνουµε σε φούρνο µικροκυµάτων. Ψύχουµε στη συνέχεια το 
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πήκτωµα στους 56 °C και προσθέτουµε βρωµιούχο αιθίδιο σε τελική συγκέντρωση 

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

συσκευή ηλεκτροφόρησης που περιέχει το ρυθµιστικό διάλυµα.  

Φορτώνουµε τα δείγµατα στο πήκτωµα και εφαρµόζουµε το κατάλληλο ηλεκτρικό 

πεδίο. Οι ζώνες του DNA οπτικοποιούνται µε έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία.  

 

6.1.2 Εξαγωγή DNA από πήκτωµα αγαρόζης.  

Για την αποµόνωση πλασµιδίων χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο QIAEX II Agarose 

Gel Extracion, QIAGEN. 

  

6.1.3 Παραγωγή δεκτικών κυττάρων: Μέθοδος RbCl κατάλληλα 

τροποποιηµένη. 

Εµβολιάζουµε 2.5 ml LB µε µοναδική αποικία από στερεό θρεπτικό υλικό Psi-Broth 

(5g/L Bacto-yeast Extract, 20g/L Bacto tryptone, 5g/L Magnesium Sulfate pH=7.6) 

και επωάζουµε τα κύτταρα υπό ανάδευση ολονύχτια στη κατάλληλη θερµοκρασία. 

Στην συνέχεια εµβολιάζουµε 250 ml Psi-Broth µε τα 2.5 ml της ολονύχτιας 

καλλιέργειας (1:100) και επωάζουµε τα κύτταρα µέχρι O.D
600 

= 04 - 0.6. Συλλέγουµε 

τα κύτταρα µε φυγοκέντρηση για 5 min στα 4500 rpm / 4°C. Επαναδιαλύουµε τα 

κύτταρα σε 100 ml παγωµένου TFB1 (30mM CH3CO2K, 100mM RbCl, 10mM 

CaCl2, 50mM MnCl2, 15%v/v Glycerol, pH=5.8 adjusted with diluted (0.01M acetic 

acid). Επωάζουµε τα κύτταρα για 5 min στον πάγο. Συλλέγουµε τα κύτταρα µε 

φυγοκέντρηση για 5 min στα 4500 rpm / 4°C. Επαναδιαλύουµε τα κύτταρα σε 10 ml 

παγωµένου TFB2 (10mM MPOS, 75mM CaCl2, 10mM RbCl). Επωάζουµε τα 

κύτταρα για 60 min στον πάγο, τα ψύχουµε µε το υδατόλουτρο αιθανόλης στο οποίο 

έχει προστεθεί ξηρός πάγος και τα αποθηκεύουµε στους -80°C.  

 

6.1.4 Μετασχηµατισµός κυττάρων.  

Ψύχουµε στον πάγο τους αποστειρωµένους σωλήνες πολύ-προπυλενίου. 

Τοποθετούµε τα δεκτικά κύτταρα στο πάγο από τους -80°C µέχρι να ξεπαγώσουν. 

Μεταφέρουµε περίπου 100 µl δεκτικών κυττάρων στους αποστειρωµένους σωλήνες 

πολύ-προπυλενίου. Προσθέτουµε 2-10 ng DNA στα 100 µl δεκτικών κυττάρων . 
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Τοποθετούµε τους σωλήνες στον πάγο για µισή ώρα. Επωάζουµε τα κύτταρα για 60 

min / 42 °C και αµέσως τα τοποθετούµε στον πάγο για 2 min. Προσθέτουµε 900 µl 

υγρού θρεπτικού LB και επωάζουµε για 60 min τα κύτταρα υπό ανάδευση. 

Επιστρώνουµε τα κύτταρα σε LB τρυβλία µε στερεό θρεπτικό υλικό και τα 

επωάζουµε για 15 h στη κατάλληλη θερµοκρασία  

6.2 Βιοχηµικές µέθοδοι. 

 

6.2.1 Ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωµα πολύ-ακρυλαµίδης (SDS-

PAGE).  

Η ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωµα ακρυλαµίδης πραγµατοποιείται 

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

το ρυθµιστικό διάλυµα γλυκίνης (3g/l Tris, 14.4g/L Glycine, 1g/L SDS pH 8 – 8.3 

[216]. Στο πήκτωµα φορτώνονται τα δείγµατα αφού έχουν πρώτα διαλυθεί σε 

διάλυµα (300mM Tris-Hcl pH=6.8, 10% w/v SDS, 50% v/v glycerol) και επωάζονται 

στους 100oC για 10 min. 

 

6.2.2 Χρώση πρωτεϊνών µε Coomassie blue.  

Τοποθετούµε το πήκτωµα αµέσως µετά τo τέλος της ηλεκτροφόρησης σε βαφή 

Coomassie blue R250 (1g/L Coomasie blue R250, 40% v/v methanol, 10%v/v acetic 

acid) και επωάζουµε για 30 – 40 min µε ανακίνηση σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Αποµακρύνουµε την χρωστική µε Destaining buffer (40% v/v methanol, 10% v/v 

acetic acid). Με αυτό τον τρόπο χρωµατίζονται µόνο οι ζώνες που περιέχουν 

πρωτεΐνες [217]. 

 

6.2.3 Αποµόνωση των µεταλλαγµάτων της SecA µε ενδοµοριακούς 

δισουλφιδικούς δεσµούς. 

BL21.19 κύτταρα που είχαν µετασχηµατιστεί µε τα πλασµίδια pIMBB7 ή pIMBB798 

ή pIMBB815 ή pIMBB942 ή pIMBB1394 ή pIMBB1391 ή pIMBB985 ή 

pIMBB1412 ή pIMBB987 µεγάλωσαν σε θρεπτικό υλικό LB (Lysogeny Broth), 
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στους 30oC µέχρι η οπτική τους πυκνότητα να γίνει OD600=0.5. Η έκφραση των 

γονιδίων έγινε µε την προσθήκη 0.2mM IPTG για 3 ώρες. Η συλλογή των κυττάρων 

έγινε µε φυγοκέντρηση  (13.000xg, 4oC, 15 λεπτά) και διαλυτοποιήθηκαν σε 1Μ 

NaCl, 50mM Tris-HCl pH=8.0, 10% v/v γλυκερόλη, 5mM ιµιδαζόλιο, 2mM PMSF 

(αναστολέας πρωτεασών) και 100µg/mL Dnase I.  

Τα κύτταρα λύθηκαν σε ένα δοχείο πίεσης French (8000psi, 3-5 φορές) και τα 

κυτταρικά θραύσµατα αποµακρύνθηκαν µε φυγοκέντρηση (13.000xg). Οι πρωτεΐνες 

αποµονώθηκαν µε χρωµατογραφία συγγένειας νικελίου από το υπερκείµενο. Το 

νικέλιο βρίσκεται ακινητοποιηµένο σε σφαιρίδια αγαρόζης µέσω νιτριλο-τριοξικού 

οξέως (ΝΤΑ). Αρχικά το υπερκείµενο περνάει από την στήλη µόνο µε την επίδραση 

της βαρύτητας µε την ροή να µην ξεπερνάει το 1mL/min. Συλλέγουµε το υλικό που 

περνάει από την κολώνα και στην συνέχεια την πλένουµε µε 10 όγκους διαλύµατος 

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

συνέχεια µε 15 όγκους  50mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH=8.0, 10% v/v γλυκερόλη, 

5mM ιµιδαζόλιο.  Τέλος η καθαρή πρωτεΐνη εκλούεται µε 5 όγκους διαλύµατος 

50mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH=8.0, 10% v/v γλυκερόλη, 100mM ιµιδαζόλιο. Στην 

συνέχεια τα δείγµατα από όλα τα στάδια καθαρισµού αναλύονταν µε χρωµατογραφία 

αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης µε SDS (SDS-PAGE). Τα κλάσµατα της έκλουσης 

που περιέχουν την καθαρή πρωτεΐνη υπόκεινται σε διαπίδυση ενάντια σε διάλυµα 

50mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH=8.0, 5mM EDTA, 10% v/v γλυκερόλη και στην 

συνέχεια σε 50mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50% v/v γλυκερόλη και 

φυλάσσεται στους -20οC.  Στις περιπτώσεις που τα κλάσµατα έπρεπε να 

συγκεντρωθούν χρησιµοποιήσαµε τα Amicon Ultra 3K στα 3000xg. 

Οι SecA(LC), SecA(LC/IL) και τα µεταλλάγµατα µε ακινητοποιηµένη την 

καρβοξυτελική ουρά τους καθαρίστηκαν περαιτέρω σε µια παρασκευαστική κολώνα 

µοριακού αποκλεισµού Hi-Load Superdex 200 26/60 (GE Healthcare), µε ροή 

1mL/min στους 4oC προκειµένου να καταλήξουµε µε SecA µε οµοιογενή 

ενδοµοριακό δισουλφιδικό δεσµό. Για τα SecA(LC), SecA(LC/IL) η χρωµατογραφία 

µοριακού ηθµού έγινε µε 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM KCl. Για τα µεταλλάγµατα 

µε ακινητοποιηµένη την καρβοξυτελική ουρά τους χρησιµοποιήσαµε 1M NaCl, 

50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM KCl. Κλάσµατα 2mL συγκεντρώθηκαν και 

αναλύθηκαν µε χρωµατογραφία αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης µε SDS (SDS-

PAGE) (Εικόνα 7A και C). Τα κλάσµατα που περιείχαν SecA µε ενδοµοριακό 

δισουλφιδικό δεσµό συγκεντρώθηκαν και υποβλήθηκαν σε διαπίδυση σε διάλυµα 
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50mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH=8.0, 5mM EDTA, 10% v/v γλυκερόλη και στην 

συνέχεια σε 50mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50% v/v γλυκερόλη και 

φυλάσσεται στους -20οC.  Στις περιπτώσεις που τα κλάσµατα έπρεπε να 

συγκεντρωθούν χρησιµοποιήσαµε τα Amicon Ultra 3K στα 3000xg. 

Η µέτρηση της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών έγινε χρησιµοποιώντας το 

αντιδραστήριο Bradford (Biorad).  

 

6.2.4 Οι κυστεΐνες σχηµατίζουν ενδοµοριακούς δισουλφιδικούς δεσµούς. 

Η His10SecA6-834 (P301C/S809C)  [από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως SecA(LO)] 

και η His10SecA6-834 (C98A/P301C/Q830C)  [από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως 

SecA(LWO)] και η His10SecA6-834 (C98A/P301C/Ι304Α/L306A/Q830C)    [από 

εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως SecA(LWO/IL)] οξειδώνονται ενδοµοριακά 

αυθόρµητα σχεδόν 100% οπότε δεν απαιτείται περαιτέρω καθαρισµός τους (Εικόνα 

7B ζώνες 3 και 4). Ο σχηµατισµός του ενδοµοριακού δισουλφιδικού δεσµού 

προκαλεί την µετακίνηση της SecA σε φαινοµενικά µεγαλύτερο µοριακό βάρος σε 

σχέση µε την SecA που δεν περιέχει δισουλφιδικούς δεσµούς (Εικόνα 7Β, ζώνες 2, 3 

και 4). Ο σχηµατισµός των δισουλφιδικών δεσµών αντιστρέφεται µε την προσθήκη 

αναγωγικού µέσου (DTT) και οι πρωτεΐνες µετακινούνται στο σωστό µοριακό τους 

βάρος (Εικόνα 7Β, ζώνες 6, 7 και 8). Η His10SecA6-834 (Κ268C/Ι590C)  [από εδώ και 

πέρα θα αναφέρεται ως SecA(LC)] και ηώHis10SecA6-834 

(Κ268C/I304A/L306A/Ι590C)  [από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως SecA(LC/IL)] 

µετακινείται σε µικρότερο µοριακό βάρος από το διµερές της SecA αλλά µεγαλύτερο 

από τα SecA (LO) και SecA (LWO) (Εικόνα 7Β, ζώνες 2, 3 και 4). Αυτές οι µορφές 

περιµένουµε ότι αντιστοιχούν σε SecA  µε σχηµατισµένο ενδοµοριακό δεσµό. Ο 

σχηµατισµός του αναστρέφεται όταν προσθέτουµε αναγωγικό µέσο (DTT) (Εικόνα 

7Β, ζώνες 6, 7 και 8). 

6.2.5 Προετοιµασία ανεστραµµένων µεµβρανικών κυστιδίων (IMVs) από 

κύτταρα BL21(DE3) που υπερεκφράζουν την His-SecYEG. 

Κύτταρα E.coli BL21(DE3) που µεγάλωσαν ολονυκτία στους 37οC σε δοχεία που 

περιείχαν 500mL LB, 100µg/mL ampicillin χρησιµοποιήθηκαν για τον εµβολιασµό 

30L, 100µg/mL ampicillin. Η καλλιέργεια έγινε σε αναδευόµενο ζυµωτήρα µέχρι η 

οπτική πυκνότητα να φτάσει τα OD600=0.6nm. Η έκφραση των γονιδίων έγινε µε την 
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προσθήκη 0.2mM IPTG για 3 ώρες (στο τέλος η οπτική πυκνότητα θα είναι περίπου 

OD600=1.5nm). Η συλλογή των κυττάρων έγινε µε φυγοκέντρηση  (5.000xg, 

Beckman JLA8.1000, 4oC, 20 λεπτά). Τα κύτταρα διαλυτοποιήθηκαν σε 50mM Tris-

HCl pH=8.0, 20% v/v γλυκερόλη, 10µg/mL Dnase I, 50µg/mL Rnase, 1mM PMSF, 

στους 4oC.  

Τα κύτταρα λύθηκαν σε ένα δοχείο πίεσης French (8000psi, 3-5 φορές) και 

φυγοκεντρήθηκαν στις 4.000xg (Sorval Heraeus 64450), για 10 λεπτά για να 

αποµακρυνθούν όσα κύτταρα δεν είχαν λυθεί. Το υπερκείµενο φυγοκεντρήθηκε στα 

95.000xg στους 4oC σε ένα στροφίο φυγοκέντρου σταθερής γωνίας (Sorval T647.5). 

Το ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε 50mM Tris-HCl pH=8.0 χρησιµοποιώντας έναν 

οµογενοποιητή Dounce. Το οµογενοποιηµένο υλικό (2mL) που προέκυψε 

τοποθετήθηκε πάνω σε µια διαβάθµιση συγκέντρωσης σουκρόζης (1,9-1,7-1,5-1,3-

1,1 Μ, 6mL κάθε στρώµα) και στην συνέχεια φυγοκεντρήθηκε στα 84.000xg σε ένα 

στροφίο φυγοκέντρου µεταβλητής γωνίας 

(Sorval AH629/36) για 16 ώρες στους 4oC 

(φυγοκέντρηση ισορροπίας). Μετά το 

πέρας της φυγοκέντρησης, σε κάθε 

διαβάθµιση σουκρόζης διακρίνουµε 5 

ζώνες που σκεδάζουν το φως διαφορετικά. 

Τα ανεστραµµένα µεµβρανικά κυστίδια 

της εσωτερικής µεµβράνης (από εδώ και 

πέρα IMVs) συγκεντρώνονται από την 

δεύτερη ζώνη (Εικόνα 34) που 

σχηµατίζεται από την κορυφή της 

διαβάθµισης (µια διαυγής καφέ ζώνη) 

[218]. Στην συνέχεια αραιώνονται σε 

50mM Tris-HCl pH=8.0, 20% v/v 

γλυκερόλη και φυγοκεντρούνται στα 

95.000xg στους 4oC σε ένα στροφίο 

φυγοκέντρου σταθερής γωνίας (Sorval 

T647.5) για να αποµακρύνουµε την 

σουκρόζη. Το ίζηµα οµογενοποιείται σε 

διάλυµα 6Μ Ουρίας, 50mM Tris-HCl 

 
Εικόνα 34. Διαχωρισµός µεµβρανών 
από  E.coli.  
Ηλεκτροφόρηση των κλασµάτων που 
προκύπτουν από την φυγοκέντρηση των 
µεµβρανών του E. coli σε διαβάθµιση 
σουκρόζης. Η ζώνη 3 είναι εµπλουτισµένη µε 
ανεστραµµένα µεµβρανικά κυστίδια και η 
ζώνη 5 περιέχει κυρίως θραύσµατα της 
εξωτερικής µεµβράνης. 
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pH=8.0 και επωάζονται στον πάγο για 20 λεπτά. Τα δείγµατα φορτώνονται σε ίσο 

όγκο διαλύµατος 0.2Μ σουκρόζης, 50mM Tris-HCl pH=8.0 φυγοκεντρούνται στα 

95.000xg στους 4oC σε ένα στροφίο φυγοκέντρου σταθερής γωνίας (Sorval T647.5) 

για να αποµακρύνουµε την ουρία. Τα IMVs τελικά επαναδιαλυτοποιούνται σε 50mM 

Tris-HCl pH=8.0, 50mM KCl, 5mM MgCl2 και οµογενοποιούνται σε έναν εξωθητή 

λιπιδίων LiposoFast-Basic 100nm, Avestin και αποθηκεύεται σε µικρά κλάσµατα 

σους -80oC [219-223]. 

 

6.2.6 Σήµανση [35S]-SecA και [35S]-

προπρωτεϊνών και των παραγώγων τους. 

Η σήµανση έγινε χρησιµοποιώντας το 

σύστηµα in vitro µεταγραφής/µετάφρασης 

TNT Quick (Promega), ακολουθώντας τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 2µg 

αποµονωµένου κυκλικού πλασµιδίου που 

φέρει υποκινητή Τ7 πριν από το γονίδιο 

ενδιαφέροντος προστίθενται σε 40µL 

αντιδραστηρίου TNT Quick. Επιπλέον, 

προσθέτουµε 3µL [35S]-µεθειονίνης 

(10µCi) και επωάζουµε το µίγµα στους 

30oC για 90 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση 

της σήµανσης ανταλλάσσουµε το 

ρυθµιστικό διάλυµα της πρωτεΐνης µε 

διάλυµα 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM 

KCl, 5mM MgCl2 για τις SecA και 6Μ ουρίας, 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM KCl, 

1mM EDTA για τις προπρωτεΐνες µε χρωµατογραφία µοριακού αποκλεισµού σε 

ρητίνη G50. Τέλος τα δείγµατα αναλύονται µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης και αυτοραδιογραφία (Εικόνα 35).  

6.2.7 Έλεγχος της αλληλεπίδρασης των  SecA µεταλλαγµάτων µε την SecYEG. 

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

ερυθροκυτταρικό σύστηµα µεταγραφής και µετάφρασης της Promega (TΝT T7-

Quick Coupled Reticulocyte System). Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης που συντίθεται 

 
Εικόνα 35. Προπρωτεΐνες 
σηµασµένες µε  [35S]Μεθειονίνη.  
Παραδείγµατα προπρωτεϊνών που έχουν 
σηµανθεί µε ραδιενεργή µεθειονίνη. Μετά 
την σύνθεσή τους οι πρωτεΐνες 
ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα 
πολυακρυλαµίδης και εµφανίστηκαν µε 
αυτοραδιογραφία.  
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είναι 0.01-0.5no. Για τον προσδιορισµό της συγγένειας της SecA µε το µεµβρανικό 

σύµπλοκο SecYEG, αναµιγνύονται ανεστραµµένα µεµβρανικά κυστίδια, που έχουν 

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

αυξανόµενη συγκέντρωση µη σηµασµένης SecA. Συγκεκριµένα προετοιµάζουµε 20 

αντιδράσεις µε σταθερή συγκέντρωση [35S]-SecA και µεταβαλλόµενη συγκέντρωση 

µη σηµασµένης SecA (0-1000no), σε ρυθµιστικό διάλυµα Β (50mM Tries-Hal 

pH=8.0, 50mM KCl, 5mM McGill2 και 1mM DTT) µε 1mg/ml BSA, σε τελικό όγκο 

20µl. Μετά από επώαση 15 λεπτών στους 4oC, το δείγµα επικάθεται σε ίσο όγκο 

διαλύµατος Β που περιέχει 0.2Μ σουκρόζη και 1mg/ml BSA. Στην συνέχεια οι 

µεµβράνες κατακρηµνίζονται µε φυγοκέντρηση στις 350.000g, για 20 λεπτά στους 

4oC σε σωληνάκια που έχουν επωαστεί µε διάλυµα 50mg/ml BSA σε διάλυµα Β 1Χ. 

Το υπερκείµενο αποµακρύνεται και το ίζηµα διαλυτοποείται σε διάλυµα Β µετά από 

εκτεταµένη ηχοβόλιση. Το διαλυτοποιηµένο ίζηµα τοποθετούνται πάνω σε µεµβράνη 

νιτροκυτταρίνης χρησιµοποιώντας την συσκευή Bio-Dot (BIORAD). Η ραδιενέργεια 

σε κάθε κηλίδα µετράται µε αυτοραδιογραφία (Phosphoimager-Molecular Dynamics) 

και τέλος τα δεδοµένα αναλύονται µε µη-γραµµική παλινδρόµηση χρησιµοποιώντας 

το λογισµικό GrapPad Prism.  

6.2.8 Έλεγχος της αλληλεπίδρασης των προπρωτεϊνών µε την µεταθετάση. 

Τα µεταλλάγµατα της SecA (400nM) και IMVs µε SecYEG αγρίου τύπου (400nM 

SecY) αναµίχθηκαν και επωάστηκαν σε πάγο για 10 λεπτά σε τελικό όγκο 20µL µε 

ρυθµιστικό διάλυµα 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM KCl, 5mM MgCl2. Οι 

προπρωτεΐνες αραιώθηκαν έτσι ώστε να δηµιουργηθεί µια διαβάθµιση 

συγκεντρώσεων 0-10000nM. Η ουρία στην τελική αντίδραση δεν ξεπερνούσε τα 

0.2Μ. Η ραδιενεργά σηµασµένη πρωτεΐνη χρησιµοποιήθηκε (2µL) για την 

ιχνηλάτηση της ποσότητας της προπρωτεΐνης που αλληλεπιδρά µε την µεταθετάση σε 

κάθε βήµα της διαβάθµισης. Τα δείγµατα επωάστηκαν για 10 λεπτά στον πάγο και 

στην συνέχεια η συνολική αντίδραση προστέθηκε πάνω σε ένα διάλυµα 0.2Μ 

σουκρόζη, 50mM Tris-HCl pH=8.0, 10µg/mL BSA και φυγοκεντρήθηκε στα 

300.000xg για 30 λεπτά στους 4oC. Το υλικό που είχε προσδεθεί στις µεµβράνες 

διαλυτοποιήθηκε σε 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM KCl, 5mM MgCl2 και 

ακινητοποιήθηκε σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης χρησιµοποιώντας µια αντλία 

πολλαπλών κενών (Biorad). Η ένταση των [35S]-προπρωτεϊνών οπτικοποιήθηκαν 

χρησιµοποιώντας το Phosphoimager (Storm, GE) και πολιτικοποιήθηκαν µε το 



 87 

ImageJ. Τέλος έγινε η αναγωγή σε ποσότητα µη-ραδιενεργά σηµασµένης 

προσδεµένης προπρωτεΐνης µε βάση το γεγονός ότι κάθε σήµα αντιπροσωπεύει µια 

συγκέντρωση µη-ραδιενεργά σηµασµένης προπρωτεΐνης + 2µL [35S]-προπρωτεΐνης. 

Η ποσότητα της προσδεµένης προπρωτεΐνης (άξονας Υ) σχεδιάστηκε σε συνάρτηση 

της συνολικής ποσότητας προπρωτεΐνης που χρησιµοποιήθηκε (άξονας Χ). Τέλος τα 

δεδοµένα αναλύθηκαν µε µη γραµµική παλινδρόµηση και η σταθερά διάστασης KD 

υπολογίστηκε µε το λογισµικό Prism (GraphPad). 

6.2.9 Περιοριστική πρωτεόλυση µε θρυψίνη για τον εντοπισµό δοµικών 

µεταβολών. 

Σε κάθε αντίδραση χρησιµοποιήσαµε 0.6µg SecA αραιωµένη σε διάλυµα 50mM Tris-

HCl pH=8.0, 50mM KCl, 5mM MgCl2. Χρησιµοποιήσαµε IMVs που αντιστοιχούν σε 

ισοµοριακή ποσότητα SecYEG µε την SecA. Σε περίπτωση που προστεθούν 

περισσότερα IMVs τότε παρατηρείται προστασία της καρβοξυτελικής περιοχής της 

SecA απουσία AMP-PNP. Τα νουκλεοτίδια (AMP-PNP, ATP, ADP) 

χρησιµοποιούνται σε τελική συγκέντρωση 2mM. Ως υπόστρωµα χρησιµοποιήσαµε 

της proPhoA(cys-) σε συγκέντρωση 9µΜ (8.4µg ανά αντίδραση). Όλες οι 

αντιδράσεις γίνονται σε 50mM Tris-HCl pH=8.0, 50mM KCl, 5mM MgCl2, 10% w/v 

BSA (7.4µΜ). 

Αρχικά οι αντιδράσεις πραγµατοποιούνται στους 37oC και στην συνέχεια 

τοποθετούνται στον πάγο. Στην συνέχεια προσθέτουµε 1.8µL από διάλυµα 3mg/m L 

θρυψίνης έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση της να είναι 13µΜ και επωάζουµε στον 

πάγο για 15min. Η πρωτεόλυση τερµατίζεται µε την προσθήκη 17.5mM αναστολέα 

Pefabloc. Κάθε αντίδραση αναµιγνύεται µε 5µL διαλύµατος 250mM Tris-HCl 

pH=6.8, 3mM β-mercaptoethanol, 40% v/v glycerol, 8% w/v SDS). Κάθε δείγµα 

ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 13%, που περιείχε 6M Urea. Μετά 

την ηλεκτροφόρηση οι πρωτεΐνες µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης 

(Western Blot) και επωάστηκαν ολονυκτία µε διάλυµα αντισωµάτων. 

Το αPBD αντίσωµα αραιώθηκε 1/100.000 σε διάλυµα TBS-Tween 1% w/v γάλα. Η 

µεµβράνη νιτροκυτταρίνης επωαζόταν µε το πρώτο αντίσωµα ολονυκτία στους 4oC. 

Ως δεύτερο αντίσωµα χρησιµοποιήσαµε α-IgG-HRP αραιωµένο 1/50.000 σε διάλυµα 

TBS-Tween 1% w/v γάλα. Η επώαση της µεµβράνης νιτροκυτταρίνης µε το δεύτερο 

αντίσωµα έγινε για 1h σε θερµοκρασία δωµατίου. Οι ζώνες που αναγνωρίζονταν από 
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το αντίσωµα εµφανίζονταν µε την προσθήκη διαλύµατος SuperSignal West Pico 

Chemiluminescent Substrate (Pierce). 

Τα αNBD, αIRA2 αντισώµατα χρησιµοποιήθηκαν σε αραίωση 1/200.000 και το 

αC28 σε αραίωση 1/600.000 σε διάλυµα TBS-Tween 1% w/v γάλα.  

 

6.2.10 Σχεδιασµός ενός µοντέλου του συµπλόκου µιας προπρωτεΐνης µε την 

µεταθετάση. 

Για το σχεδιασµό του µοντέλου αρχικά δηµιουργήθηκε ένα µοντέλο της µεταθετάσης 

από το E.coli µε βάση την κρυσταλλογραφική δοµή της µεταθετάσης από το T. 

maritima (PDB:3DIN) [25]. Για την κατασκευή αυτού του µοντέλου 

χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό Swiss PDB viewer [224] µε το οποίο οι αµινοξικές 

αλληλουχίες της SecA και SecYEG από το E. coli στοιχήθηκαν στην δοµή της 

µεταθετάσης από το T. maritima.  

Για να µπορέσουν οι προπρωτεΐνες να αλληλεπιδράσουν µε τα ώριµα τµήµατά τους 

πρέπει να βρίσκονται σε µη καλά αναδιπλωµένη κατάσταση [203]. Οπότε δεν είναι 

δυνατόν να προβλέψουµε πως θα µοιάζει το σύµπλοκο προπρωτεΐνη-µεταθετάση 

χρησιµοποιώντας λυµένες δοµές των ώριµων τµηµάτων των προπρωτεϊνών. Ωστόσο, 

η δοµή του ώριµου τµήµατος της proLpp είναι µια µικρή α-έλικα (PDB:1EQ7) [225] 

και αυτή η διαµόρφωση θα µπορούσε να µοιάζει αρκετά µε την διαµόρφωση που έχει 

όταν αλληλεπιδρά µε την µεταθετάση. Το πεπτίδιο σήµα έχει προσανατολισµό προς 

την µεγάλη κυτταροπλασµατική επιφάνεια της µεταθετάσης[4]. Επιπλέον, το 

υδρόφοβο τµήµα Α βρίσκεται σε γειτνίαση µε το πεπτίδιο σήµα και είναι σηµαντικό 

για την αλληλεπίδραση µε το ώριµο τµήµα. Συνεπώς κάποια από  τα πρώτα 

υδρόφοβα αµινοξέα του ώριµου τµήµατος θα πρέπει να αλληλεπιδρούν µε την 

υδρόφοβη περιοχή Α. Με βάση αυτές τις παραδοχές και χρησιµοποιώντας το 

λογισµικό PatchDock (http://bioinfo3d.cs.tau.ac.il/PatchDock/) δηµιουργήσαµε 

µοντέλα συµπλόκων της Lpp µε την µεταθετάση. Το µόνο µοντέλο που ικανοποιεί 

τον προσανατολισµό του πεπτιδίου σήµατος είναι αυτό που παρουσιάζεται στην 

εικόνα 23 σε συνδυασµό µε το πεπτίδιο σήµα. Σε όλα τα άλλα το αµινοτελικό άκρο 

του ώριµου τµήµατος βρίσκεται µακριά από το καρβοξυτελικό άκρο του πεπτιδίου 

σήµατος ή βρίσκεται µέσα στην περιοχή ΜΙΙ, γεγονός που δεν γίνεται να ισχύει όπως 

αποδείξαµε πειραµατικά. Το µοντέλο που παρουσιάζουµε είναι λογικό και µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί για τον σχηµατισµό υποθέσεων εργασίας. Τα δεδοµένα µας δεν µας 

επιτρέπουν να προτείνουµε κάποια δοµή υψηλής ανάλυσης. Το συγκεκριµένο 

µοντέλο βασίζεται στα πειραµατικά δεδοµένα µας και σε στερεοχηµική 

επιχειρηµατολογία.  

 

6.2.11 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε µεµβράνες νιτροκυτταρίνης µε χρήση 

αντισωµάτων (western blots).  

 

6.2.11.1 Hλεκτροφορητική µεταφορά πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη. 

Yλικά:  

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

µεθανόλη  

 • Μεµβράνη νιτροκυτταρίνης (0.45µ, Schleicher & Schuel)  

 • Χαρτί whatman  

 

Διαδικασία:  

Τρέχουµε τα πρωτεϊνικά δείγµατα σε αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαµίδης ( SDS 

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

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

αντιδραστήριο. Συναρµολογούµε την συσκευή µεταφοράς πρωτεϊνών µέσα σε 

διάλυµα µεταφοράς. H µεταφορά των πρωτεϊνών γίνεται σε µία ώρα σε θερµοκρασία 

δωµατίου στα 300 mA ή ολονυκτία στους 4°C και στα 40mA.  

 

Σηµειώσεις:  

Tα πιο κρίσιµα σηµεία σηµεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτροφορητικής µεταφοράς 

πρωτεϊνών είναι :  

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

η συναρµολόγηση της συσκευής µεταφοράς µε τον τρόπο που δείχνει το σχήµα είναι 

απαραίτητη  

√ Η άµεση επαφή της πηκτής πολυακρυλαµίδης µε την µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, οπότε 

πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να µην υπάρχουν φυσαλίδες στο ενδιάµεσό τους  
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√ Να αποφεύγεται η υπερθέρµανση, γι’αυτό και συνιστάται η µεταφορά να λαµβάνει χώρα 

σε δωµάτιο 4°C και µε παγωµένο αρχικά διάλυµα µεταφοράς  

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

 

6.2.11.2. Western blot. 

Yλικά:  

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

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

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

σκόνη γάλακτος  

 • Διάλυµα αντισώµατος: 1xTTBS, 1% σκόνη γάλακτος  

 • Hyperfilm Amersham-RPN2103  

 • ECL Kit, Pierce  

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

Jackson Immunoresearch.  

 

Μετά τη µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, επωάζεται η 

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

O/N στους 4°C υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης. H µεµβράνη κατόπιν ξεπλένεται σε 

διάλυµα 1xTTBS, 1x15min, 2x5min σε θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας 

ανάδευσης. Tα ξεπλύµατα µπορούν να είναι και εκτενέστερα αν κριθεί απαραίτητο. 

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

αντισώµατος + την κατάλληλη αραίωση του χρησιµοποιούµενου κάθε φορά 

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

συνθήκες ήπιας ανάδευσης. H µεµβράνη κατόπιν ξεπλένεται σε διάλυµα 1xTTBS, 

1x15min, 2x5min σε θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης. 

Επώαση της µεµβράνης για 1h σε διάλυµα δευτερογενούς αντισώµατος σε 

θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης. H µεµβράνη κατόπιν 

ξεπλένεται σε διάλυµα 1xTTBS, 1x15min, 4x5min σε θερµοκρασία δωµατίου υπό 

συνθήκες ήπιας ανάδευσης. Tα ξεπλύµατα µπορούν να είναι και εκτενέστερα αν 

κριθεί απαραίτητο. Τέλος η µεµβράνη επωάζεται για 5 min σε διάλυµα 1XTBS. Στο 

µεταξύ αναµειγνύουµε ίσους όγκους από τα ECL αντιδραστήρια και τα αφήνουµε για 

εξισορρόπηση για 5λεπτά το µέγιστο σε θερµοκρασία δωµατίου. Στεγνώνουµε 
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ελαφρά τη µεµβράνη στον αέρα. Προσθέτουµε το µίγµα των ECL αντιδραστηρίων 

στη πλευρά της µεµβράνης όπου έχουν µεταφερθεί οι πρωτεΐνες και αφήνουµε για 

επώαση 1min χωρίς ανάδευση. Στεγνώνουµε τις µεµβράνες, τις εισάγουµε σε 

πλαστικές θήκες και τις εκθέτουµε σε X-ray φιλµ που τοποθετούµε πάνω στο 

πλαστικό που περιέχει τη µεµβράνη µέσα σε σκοτεινό θάλαµο. Aρχικά κάνουµε µια 

έκθεση λίγων δευτερολέπτων π.χ 15’’ και ανάλογα µε το πόσο δυνατό είναι το σήµα 

που παίρνουµε προχωρούµε σε µικρότερη ή µεγαλύτερη έκθεση  

6.2.12 Δραστικότητα ΑΤΡασης της SecA. 

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

κατάλληλο ρυθµιστικό διάλυµα υδρολύει ΑΤΡ µε πολύ χαµηλό ρυθµό (Βασική 

δραστικότητα). Όταν προσθέτουµε ανεστραµµένα µεµβρανικά κυστίδια, τα οποία 

περιέχουν το σύµπλοκο SecYEG ο ρυθµός υδρόλυσης αυξάνεται περίπου 2 φορές 

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

ανεστραµµένα µεµβρανικά κυστίδια, τα οποία περιέχουν το σύµπλοκο SecYEG και 

proOmpA, µια πρωτεΐνη της εξωτερικής κυτταρικής µεµβράνης που χρησιµοποιείται 

ως µοντέλο υπόστρωµα, η δραστικότητα της ΑΤΡάσης αυξάνεται δραµατικά 

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

Ο προσδιορισµός της ποσότητας του φωσφόρου που απελευθερώνεται κατά την 

υδρόλυση του ΑΤΡ από την SecA προσδιορίζεται µε την χρωστική πράσινο του 

µαλαχίτη. Για την µέτρηση της δραστικότητας της SecA ως ΑΤΡάση, όλες οι 

αντιδράσεις πραγµατοποιούνται σε ρυθµιστικό διάλυµα Β (50mM Tris-HCl pH=8.0, 

50mM KCl, 5mM MgCl2 και 1mM DTT) µε 1mg/ml BSA και 1mM ATP (ο τελικός 

όγκος της αντίδρασης είναι 50µl). Για µια πλήρη αντίδραση (δραστικότητα 

Μετατόπισης) προσθέτουµε 1µg SecA (0.2µM), ανεστραµµένα µεµβρανικά κυστίδια 

που περιέχουν το σύµπλοκο SecYEG (η κατάλληλη ποσότητα πρέπει να δίνει 

Μεµβρανική δραστικότητα ίση µε 2 φορές την Βασική δραστικότητα ΑΤΡάσης και  

proOmpA (0.8µM). H proOmpA βρίσκεται διαλυµένη σε ρυθµιστικό διάλυµα 6Μ 

ουρίας, οπότε µια αντίστοιχη ποσότητα ουρίας πρέπει να προστεθεί σε κάθε 

αντίδραση στην οποία δεν υπάρχει υπόστρωµα. Ωστόσο, η συγκέντρωση της ουρίας 

στην τελική αντίδραση δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 0.2Μ, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να 

επηρεαστεί η λειτουργικότητα της SecA. Η αντίδραση πραγµατοποιείται στους 37oC 

για 12 λεπτά και τερµατίζεται µε την τοποθέτηση της αντίδρασης στους 4οC. Στην 

συνέχεια προσθέτουµε 100µl, 37% w/v κιτρικό οξύ και αφήνουµε τα δείγµατα 30 
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λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Τέλος, τοποθετούµε 250µl σε πλάκες 96 θέσεων, 

και µετράµε την οπτική απορρόφηση στα 660nm.  

Υλικά:  

 • Yδροχλωρικό πράσινο του µαλαχίτη (Malachite green hydrochloride (Sigma 

M9636))  

 • Ammonium Molybdate tetrahydrate (Sigma A7302)  

 • 37% κιτρικό οξύ  

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

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

διάλυµα 2: διαλύουµε 10.5 gr ammonium molybdate σε 250ml HCl 4N.  

 • αναµιγνύουµε τα διαλύµατα 1 και 2 και προσθέτουµε dH
2
O ως το 1L. 

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

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

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

µήνες. προετοιµασία του malachite green αντιδραστηρίου (MGR): φτιάχνουµε 

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

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

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

διάλυµα φωσφόρου της Sigma (661-9)περιέχει 650 nmoles Pi/ml)  
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6.2.13 In vitro µετατόπιση προπρωτεϊνών στο εσωτερικό ανεστραµµένων 

µεµβρανικών κυστιδίων (IMVs). 

Τα υποστρώµατα που µετατοπίζονται στο εσωτερικό των κυστιδίων δεν είναι 

προσβάσιµα σε εξωγενώς προστιθέµενη πρωτεάση και µπορούν να ανιχνευθούν µε 

ανοσοαποτύπωση σε µεµβράνες νιτροκυτταρίνης.  

Υλικά:  

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

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

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

 • 0.1 M ATP σε 50 mM Tris-HCl PH=8,  

 • TCA (25% παγωµένο)  

 • Ακετόνη  

 • Βιοχηµικά:  

proOmpA:  

SecA: ~1µg πρωτεϊνης ανά αντίδραση  

SecB: ~1µg πρωτεΐνης ανά αντίδραση  

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

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

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

 

    αντίδραση αρνητικό control 

10XBB  5µl  5 µl  

BSA(10mg/ml)  2 µl  2 µl  

SecB (1 µg/µl)  1 µl  1 µl  

SecA (1 µg/µl)  1 µl  1 µl  

προτεολιποσώµατα  2 µl  2 µl  

ATP (0.1M)  1 µl  _  

proOmpA  Χ µl  Χ µl  

ddH
2
O  

                                    50 µl  50 µl  
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Οι αντιδράσεις επωάζονται για 20min στους 37 °C. Η αντίδραση µετατόπισης 

τερµατίζεται µε την µεταφορά στον πάγο για 5 min. Στην συνέχεια προσθέτουµε 5µL 

πρωτεϊνάση K (10mg/mL), αναδεύουµε και επωάζουµε 15min στον πάγο. Η 

πρωτεόλυση τερµατίζεται µε την προσθήκη 100µL παγωµένο TCA (25% w/v) 

αναδεύουµε και επωάζουµε για 20 min στον πάγο. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 

13.000xg στους 4°C για 20min. Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και προσθέτουµε 

1mL παγωµένης ακετόνης µε προσοχή για να µην αποκολληθεί το ίζηµα που έχει 

σχηµατιστεί. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 13.000xg στους 4°C για 20min και 

επανάληψη του προηγούµενου βήµατος άλλη µια φορά. Τέλος αποµακρύνουµε το 

υπερκείµενο και τοποθετούµε τους µικροσωλήνες µε τα ιζήµατα στους 37oC. Μόλις 

εξατµιστούν όλα τα κατάλοιπα ακετόνης προσθέτουµε 15µL διαλύµατος 250mM 

Tris-HCl pH=6.8, 3mM β-mercaptoethanol, 40% v/v glycerol, 8% w/v SDS). Κάθε 

δείγµα ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 13%, που περιείχε 6M Urea. 

Μετά την ηλεκτροφόρηση οι πρωτεΐνες µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης 

(Western Blot) και επωάστηκαν ολονυκτία µε διάλυµα κατάλληλων αντισωµάτων για 

την ανίχνευση των προπρωτεϊνών που µετατοπίστηκαν στον αυλό των IMVs.  
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6.3 Ρυθµιστικά διαλύµατα και αντιδραστήρια  

Ab Solution (freshly made)  

 • TTBS 1x  

 • Dry milk powder 1%  

 

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

 • Ficoll 400 6.25 g  

 • Bromophenol blu 0.1 g  

 • TBE 10X 3.35 ml  

 • Water milli-Q  

 

Buffer B 10x  

 • Tris HCl pH 8.0 500 mM  

 • KCl 500 mM  

 • MgCl
2 
50 mM  

 

Blocking solution (freshly made)  

 • TTBS 1x  

 • Dry milk powder 5%  

 

Coomassie blue stain (1L)  

 • Coomassie blue R-250 1.0 g  

 • Methanol 400 ml  

 • Acetic Acid 100 ml  

Αποθηκεύεται σε θερµοκρασία δωµατίου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολλές φορές 

 

Destaining buffer (1L)  

 • Methanol 400 ml  

 • Acetic Acid 100ml  

Αποθηκεύεται σε θερµοκρασία δωµατίου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί πολλές φορές 

  

Laemmli buffer  

 • Glycerol 50 ml  
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 • SDS 10 g  

 • Tris pH 6.8 30 ml  

 • β-mercaptoethanol 1 mL 

 • bromophenol blue 0.005 %  

Αποθηκεύεται σε θερµοκρασία δωµατίου η στους -20oC.  

 

Lysogeny Broth LB (1L)  

 • Tryptone 10g  

 • Yeast extract 5g  

 • NaCl 10g  

 • NaOH 1N to pH 7.2  

 • Water milli-Q  

 

Διάλυµα P1 (50 mL)  

 • Tris pH 8.0 50 mM  

 • EDTA 10 mM  

 • Water milli-Q  

 

Διάλυµα P2 (50 mL)  

 • NaOH 200 mM  

 • SDS 1%  

 

Διάλυµα P3 pH 5.5 (50 mL)  

 • Potassium acetate 3M  

 • Glacial acetic acid to pH 5.5  

 • Water milli-Q  

 

Running buffer 10x (1L)  

 • Tris 30 g  

 • Glycine 144 g  

 • SDS 10g  

 

TAE 10X pH 8.5 (1L)  

 • Trizma base 48.4 g  
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 • Glacial acetic acid  

 • EDTA 05 M pH 8.5  

 • Water milli-Q  

 

TBS 10x (1L)  

 • Tris pH 7.5 1 M 200ml  

 • NaCl 87.4 g  

 

TE buffer 10x (100 mL)  

 • Tris-Cl 1.58 g  

 • EDTA 0.37 g  

 

TFB1  

 • Potassim acetate 30 mM  

 • CaCl
2 
10 mM  

 • MnCl
2 
50 mM  

 • RbCl 10 mM  

 • Glycerol 15%  

 • Acetic acid 1 M to pH 5.8  

 

TFB2  

 • MOPS pH 6.5 10 mM  

 • CaCl
2 
75 mM  

 • RbCl 10mM  

 • Glycerol 15%  

 • KOH 1M to pH 6.5  

 

TTBS 10X (1L)  

 • Tris pH 7.5 1 M 200 ml  

 • NaCl 87.4 g  

 • Tween-20 30 ml  
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