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Περίληψη 
Στον τομέα της νανο-τεχνολογίας, το πεδίο των βιοϋλικών που βασίζονται σε 

πεπτίδια και πρωτεΐνες είναι ραγδαίως αναπτυσσόμενο. Η καλύτερη κατανόηση του 

μηχανισμού της αναδίπλωσης πρωτεϊνών προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για 

την ανάπτυξη του πεδίου αυτού, καθώς ο ορθολογιστικός σχεδιασμός καινοτόμων 

βιοϋλικών αναπτύσσεται μέσω διερεύνησης των ιδιοτήτων αυτό-οργάνωσης 

κατάλληλων πρωτεϊνικών ικριωμάτων.  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, διερευνήθηκε η δυνατότητα χρήσης  του 

δομικού μοτίβου των 4-α-ελικοειδών δεματίων ως νέου δομικού λίθου για τη 

δημιουργία βιοϋλικών αφού πρώτα μελετήθηκε ο μηχανισμός αναδίπλωσής του. Ως 

μοντέλο χρησιμοποιήθηκε η μικρή ομοδιμερής πρωτεΐνη Rop που αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του δομικού μοτίβου.  

Στα πλαίσια της προσέγγισης τους προβλήματος της αναδίπλωσης των 

χρησιμοποιηθέντων 4-α-ελικοειδών δεματίων, έγιναν προσπάθειες διαλεύκανσης 

του ρόλου της στροφής και της πιθανής δημιουργίας ενδιάμεσων δομικών 

καταστάσεων της πρωτεΐνης Rop. Βάση του μεταλλάγματος A31P, στο οποίο η 

μετάλλαξη σε προλίνη του κεντρικού αμινοξέος (αλανίνη) της στροφής, στη θέση 31, 

οδήγησε σε δραματική αλλαγή τοπολογίας του δεματίου, σχεδιάστηκαν και 

μελετήθηκαν με δομικές και βιοφυσικές μεθόδους τρία νέα ματαλλάγματα της Rop 

με εισαγωγή καταλοίπων γλυκίνης και προλίνης στην περιοχή της στροφής. 

Επιβεβαιώθηκε ότι η στροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση 

του διμερούς Rop και είναι πολύ ευαίσθητη στην τοπική αμινοξική αλληλουχία. 

Από το σύνολο των μελετών της αναδίπλωσης της πρωτεΐνης Rop προέκυψε μία 

πληθώρα μεταλλαγμένων δομών, φανερώνοντας μία ασυνήθιστη δομική ευπλασία. 

Στηριζόμενοι σε αυτή την ιδιότητα και βάσει του RM6, Rop μεταλλάγματος, που 

αναδιπλώνεται σχηματίζοντας ένα επίμηκες σταθερό, ομοτετραμερές α-ελικοειδές 

δεμάτιο, σχεδιάστηκαν νέα Rop μόρια ως δομικοί λίθοι ικανοί να αυτό-οργανωθούν 

σχηματίζοντας ινίδια. Επιλεγμένα ινίδια «διακοσμήθηκαν» με επιλεγμένα 

μεταλλάγματα της μεγανουκλεάσης I-CreI δημιουργώντας ινίδια, τα οποία φέρουν 

καταλυτικές ιδιότητες (διάσπαση δίκλωνου DNA με εξαιρετικά υψηλή εξειδίκευση 

ως προς την αλληλουχία αναγνώρισης) που αντιστοιχούν στην ενεργότητα του 



 

iv 
 

επιπρόσθετου ενζύμου. Επιπροσθέτως, δημιουργούν και νέες ιδιότητες, μη φυσικής 

εξειδίκευσης ως προς την αλληλουχία αναγνώρισης του DNA, μέσω της δημιουργίας 

ετεροδιμερών. Η ιδιότητα αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες για εφαρμογή στη 

γονιδιακή θεραπεία. 

Συνοψίζοντας, μέσω της λεπτομερούς κατανόησης της αναδίπλωσης ενός απλού 

δομικού προτύπου (4-α-helical bundle της Rop) δημιουργήθηκε ένας δομικός λίθος 

αποτελούμενος από μία ολόκληρη α-ελικοειδή πρωτεΐνη. Το καινοτόμο αυτό 

επίτευγμα προάγει την έρευνα των βιοϋλικών που βασίζονται σε α-έλικες, σε σχέση 

με τις υπάρχουσες τεχνολογίες. Ο τρόπος παραγωγής των βιοϋλικών, μέσω τεχνικών 

ανασυνδυασμένου DNA και υπερέκφρασης σε E.coli κύτταρα, προσδίδει το 

πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους παραγωγής. Τέλος, η επιτυχημένη προσθήκη 

λειτουργικών ιδιοτήτων με την ενδονουκλεάση I-CreI είναι η απόδειξη επί της αρχής 

πως ο δομικός λίθος που βασίζεται στην πρωτεΐνη Rop, μπορεί να οδηγήσει σε 

ινίδια που φέρουν λειτουργικότητες με βιοτεχνολογικο/βιοϊατρικό ενδιαφέρον. 

Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν τα εξαιρετικής σημασίας λειτουργικά ετεροδιμερή 

της ενδονουκλεάσης Ι-CreI βελτιώνοντας τις ιδιότητές της και διευρύνοντας τη 

χρήση της στη γονιδιακή θεραπεία. 
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Abstract 
Development of novel biomaterials based on peptides and proteins, is a rapidly 

developing field of nanotechnology. A detailed and comprehensive understanding of 

protein folding would provide important information for the development of novel 

bio-inspired materials as the rational design of biomaterials can be developed 

through exploitation of the self-assembly properties of suitable protein-based 

scaffold. 

In this PhD thesis, the elucidation of the protein folding of a 4-α-helical bundle 

protein is followed by the exploitation of the use this recurrent protein motif as 

building block for biomaterials. The small, homodimeric Rop protein that is a 

paradigm of a canonical 4-α-helical bundle, is used as a model to this research. 

Approaching the folding problem of Rop, the first goal of this PhD research was 

to elucidate the role of the loops and structural intermediates in folding of Rop 

protein. Based on A31P, one of the extensively studied loop-mutants of Rop with 

drastic structural and physicochemical changes, three new mutants, with proline and 

glycine residues in the loop region were produced. Their structure and biophysical 

properties were studied confirming the role of turn residues in folding pathways and 

indicating that the effects of the loop region on a specific folding pathway are 

complex, being both sequence- and position- dependent. 

The development of novel topologies and the extreme malleability of the Rop 

structure, demonstrated by the above studies, make this protein an attractive 

candidate for the development of novel biomaterials based on the 4-α-helix bundles 

which defines the second goal of this thesis. Based on RM6, a Rop mutant with a 

deletion of Rop residues, that is completely reorganized forming a homotetrameric 

bundle consisting almost entirely of straight α-helices with remarkable stability, two 

new Rop mutants have been produced that self-assemble to filament-like structure 

with nano- to micrometer features. The RM6-based bio-buildings block were, in 

addition, decorated with attachment of two selected mutants of the I-CreI 

meganuclease producing fibers that not only retain the activity of the attach 

endonuclease but also promote the creation of I-CreI heterodimer, that exhibit new 
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DNA specificities and creates a basis for the use of these molecules as tools for 

genome modifications and gene therapy.  

Concluding, the results of the present PhD thesis, significantly contribute to the 

elucidation of the folding pathway of 4-α-helical bundles and to an improved 

capacity for rational development of protein based fibers. To our knowledge, Rop-

based fibers represent the first functionalizable fibers based on a complete natural 

protein. The Rop-based scaffolds offer a novel class of biomaterials due to their easy 

and cheap production, remarkable stability, plasticity and potential functionalization. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 Ο όρος πρωτεϊνική αναδίπλωση αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία μία 

πολυπεπτιδική αλυσίδα αποκτά τη σωστή τρισδιάστατη δομή της, για να επιτύχει τη 

βιολογικά ενεργή, φυσική της κατάσταση. Ως γνωστόν, οι γραμμικές πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες αναδιπλώνονται σε τοπικές δευτεροταγείς δομές, όπως α-έλικες, β-

πτυχωτά φύλλα και βρόχους, οι οποίες στη συνέχεια πακετάρονται σε μία ή 

περισσότερες συμπαγείς σφαιρικές μονάδες, τις επικράτειες (domains), οδηγώντας 

στην τριτοταγή δομή των πρωτεϊνών. Τέλος, οι σωστά δομημένες πρωτεΐνες 

συνήθως αυτό-οργανώνονται (self-assemble) σχηματίζοντας λειτουργικά σύμπλοκα 

ή πολυμερή πρωτεϊνών. Η διαδικασία της αναδίπλωσης είναι εξαιρετικά γρήγορη 

και παρ’ ότι μερικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες αναδιπλώνονται αυθόρμητα στη 

φυσική τους δομή, άλλες απαιτούν τη βοήθεια ενζύμων ή μιας κατηγορίας 

πρωτεϊνών μου ονομάζονται σαπερόνες (chaperones, «μοριακοί συνοδοί»). [Tooze, 

1999]   

Η κατανόηση του μηχανισμού της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών δεν έχει 

επιτευχθεί ακόμη, παρά τις μελέτες των τελευταίων τριάντα ετών. Η λύση στο 

γνωστό ως «πρόβλημα της αναδίπλωσης» (folding problem) θα παρείχε την 

πληροφορία για το πώς μία γραμμική πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλώνεται σε 

μία φυσική, διακριτή τριτοταγή διαμόρφωση με εξαιρετική ακρίβεια, σε τόσο 

σύντομο χρονικό διάστημα, προσπερνώντας έναν τεράστιο αριθμό πιθανών δομών 

που θα μπορούσε να υιοθετήσει. Θα έθετε, έτσι, τη βάση για τη δημιουργία 

αλγορίθμων για την πρόβλεψη τρισδιάστατων δομών των πρωτεϊνών από την 

αμινοξική τους ακολουθία˙ ένα εργαλείο χρήσιμο στα πεδία της φαρμακευτικής, της 

νανοτεχνολογίας και της τεχνολογίας υλικών. 
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1.A.1. ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 Το πρόβλημα της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών απασχολεί τους επιστήμονες 

εδώ και πολλές δεκαετίες. Παραμένει όμως ένα ενεργό πεδίο έρευνας 

περιλαμβάνοντας όψεις βιολογίας, χημείας, βιοχημείας, φυσικής και επιστήμης 

υπολογιστών καθώς οι θεμελιώδεις αρχές αυτού του μηχανισμού βρίσκουν 

πρακτικές εφαρμογές σε όλα τα παραπάνω επιστημονικά πεδία. Παρόλο που η 

διαδικασία της πρωτεϊνικής αναδίπλωσης δεν είναι ακόμη γνωστή με κάθε 

λεπτομέρεια, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην κατανόηση 

αυτού του πολύπλοκου μηχανισμού τόσο μέσω θεωρητικής όσο και πειραματικής 

προσέγγισης. 

 Σε μία σύντομη ιστορική αναδρομή, όταν ακόμη τίποτα δεν ήταν γνωστό για την 

αναδίπλωση των πρωτεϊνών ο Wu, το 1929, ανέλυσε την αποδιάταξη των 

πρωτεϊνών, δηλαδή την αντίστροφη όψη της διαδικασίας αναδίπλωσης. Λίγο 

αργότερα, ο Northrop, το 1932, και οι Anson και Mirsky, το 1935, κατάφεραν να 

αναστρέψουν την αποδιάταξη διάφορων πρωτεϊνών όπως της αιμογλοβίνης. Στη 

δεκαετία μεταξύ 1950-1960, δημοσιεύτηκαν πολλές θερμοδυναμικές μελέτες της 

διαδικασίας αποδιάταξης-επαναδίπλωσης (refolding) και του ρόλου των μη 

ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων στη σταθερότητα των πρωτεϊνών. Το 1959, ο 

Kauzmann πρότεινε ότι οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις είναι η κινητήριος δύναμη 

της διαδικασίας αναδίπλωσης των πρωτεϊνών. Αργότερα, ο προσδιορισμός της 

τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών μέσω περίθλασης ακτίνων Χ, έδωσε νέα 

ώθηση στη μελέτη της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών και σημαντική πρόοδος έγινε 

όταν ο Anfinsen επαναδίπλωσε επιτυχώς τη ριβονουκλεάση, σε ένα πλήρως 

λειτουργικό ένζυμο, τόσο από τη μετουσιωμένη όσο και από την ανηγμένη της 

μορφή. [Chelis and Yon, 1982] 

 To 1973, ο Anfinsen ήταν ο πρώτος που επιχείρησε να διατυπώσει τη θεμελιώδη 

αρχή της πρωτεϊνικής αναδίπλωσης λέγοντας ότι η πληροφορία για την αναδίπλωση 

των πρωτεϊνών εμπεριέχεται στην αμινοξική τους ακολουθία. [Anfinsen, 1973] 

Στηριζόμενος σε αυτό το αξίωμα κατέληξε επίσης πως η διαδικασία της 

αναδίπλωσης ενέχεται σε θερμοδυναμικό έλεγχο και άρα η τελική δομή των 

πρωτεϊνών αποτελεί ένα ελάχιστο της ελεύθερης ενέργειας Gibbs. Αυτός ο 

ισχυρισμός όμως προβλημάτισε τον Levinthal, ο οποίος παρατήρησε πως αν η αρχή 
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του Anfinsen ισχύει τότε η διαδικασία της αναδίπλωσης θα απαιτούσε εξαιρετικά 

πολύ χρόνο καθώς η γραμμική πεπτιδική αλυσίδα θα περνούσε τυχαία από όλες τις 

δυνατές διαμορφώσεις μέχρι να καταλήξει στη σωστή της αναδίπλωση και τελική 

τρισδιάστατη δομή της. Δεδομένου ότι ένα αμινοξύ μπορεί να λάβει μόνο δύο 

πιθανές διαμορφώσεις και χρειάζεται 10-11 δευτερόλεπτα για αυτή τη μεταλλαγή, 

μία πρωτεΐνη 100 αμινοξέων θα μπορεί να λάβει 1030 πιθανές διαμορφώσεις και θα 

χρειάζεται 1011 χρόνια για να περάσει τυχαία από όλες αυτές μέχρι να καταλήξει 

στη σωστή.  Ο χρόνος αυτός δεν είναι ρεαλιστικός μιλώντας για βιολογικές 

διαδικασίες κι έτσι αυτή η παρατήρηση ονομάστηκε «το παράδοξο του 

Levinthal».[Levinthal, 1968] Είναι προφανές πως η εξέλιξη έχει βρει τρόπο να 

ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα και από τότε που παρατηρήθηκε «το παράδοξο του 

Levinthal» έχουν προταθεί πολλά μοντέλα ως λύσεις (εικόνα 1.1).  

 Ενδεικτικά, το «μοντέλο του πυρήνα» (nucleation-propagation model) 

περιλαμβάνει ένα περιοριστικό βήμα σχηματισμού πυρήνα-δομής που 

ακολουθείται από γρήγορη διασπορά της αναδίπλωσης. Το μοντέλο αυτό 

αναδιατυπώθηκε από τον Fersht το 1997 περιγράφοντας έναν μηχανισμό κατά τον 

οποίο σχηματίζεται ένας αδύναμος τοπικός πυρήνας-δομής που σταθεροποιείται 

από αλληλεπιδράσεις μεγάλων αποστάσεων (long range interactions). Οι Ptitsyn και 

Rashin το 1973, διατύπωσαν το «μοντέλο του πλαισίου» (framework model) κατά το 

οποίο δημιουργούνται αρχικά τοπικά στοιχεία δευτεροταγούς δομής και στη 

συνέχεια οργανώνονται για να σχηματιστεί η τελική τριτοταγής ή τεταρτοταγής 

δομή. Αυτό το μοντέλο διαφέρει από το προηγούμενο δίνοντας έμφαση στις 

αλληλεπιδράσεις μικρών αποστάσεων (small range interactions) που καθοδηγούν 

την πορεία της αναδίπλωσης. [Ptitsyn and Rashin, 1973] Τρία χρόνια αργότερα 

διατυπώθηκε από τον Karplus το «μοντέλο διάχυσης και σύγκρουσης» (diffusion-

collision model), το οποίο αναδιατυπώθηκε το 1994 από τον Weaver και μπορεί να 

θεωρηθεί ως εναλλαγή του μοντέλου του πλαισίου. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, 

δημιουργούνται διαφορετικά τοπικά στοιχεία δευτεροταγούς δομής τα οποία 

συνασπίζονται με άλλα για να δημιουργήσουν υπο-δομές. Έτσι, η τελική δομή 

επιτυγχάνεται πολύ σύντομα μέσα από πολλούς διαδοχικούς κύκλους διάχυσης και 

σύγκρουσης. [Karplus and Weaver, 1994] Κατά το «μοντέλο της υδρόφοβης 

κατάρρευσης» (hydrophobic collapse model) που διατυπώθηκε το 1985, η πεπτιδική 
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αλυσίδα «κρύβει» τις υδρόφοβες πλευρικές αλυσίδες των αμινοξέων σχηματίζοντας 

δομικά ενδιάμεσα πριν καν σχηματιστούν δευτεροταγείς δομές από τα οποία, στη 

συνέχεια, αναπτύσσεται η τελική φυσική δομή «ψάχνοντας» ανάμεσα σε 

διαμορφωτικά περιορισμένες καταστάσεις. [Dill, 1985] Τέλος κατά το «μοντέλο 

συναρμολόγησης» (jigsaw puzzle model) που διατύπωσαν οι Harrison και Durbin, 

κάθε πρωτεΐνη μπορεί να ακολουθήσει κι ένα διαφορετικό μονοπάτι αναδίπλωσης. 

Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η αναγνώριση των ενδιάμεσων δομών 

αναδίπλωσης αναπαριστά μια κινητική περιγραφή παρά μία δομική και κάθε 

ενδιάμεσο είναι ετερογενές από διαφορετικές δομές που βρίσκονται σε γρήγορη 

ισορροπία. [Harrison and Durbin, 1985] 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Την τελευταία δεκαετία και με τη συμβολή νέων μεθόδων στον τομέα της 

δομικής βιολογίας έγινε γνωστό και ευρέως αποδεκτό ότι δεν είναι μόνο ένα το 

μονοπάτι που μπορεί να ακολουθήσει μια πρωτεΐνη κατά την αναδίπλωσή της 

[Radford, 2000]. Αντίθετα, η διαδικασία μπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερα ως ένα 

πολυδιάστατο ενεργειακό τοπίο (multidimensional energy landscape, εικόνα 1.2) 

περιγράφοντας τόσο τη θερμοδυναμική όσο και την κινητική συμπεριφορά του 

μετασχηματισμού αδίπλωτων μορίων σε μία αναδιπλωμένη, φυσική πρωτεΐνη, και 

απεικονίζεται ως ένα, συνήθως, αδρό χωνί (folding funnel). [Wolynes et al., 1995] Το 

φάρδος του χωνιού αναπαριστά την εντροπία και το βάθος την ενέργεια. Σύμφωνα 

Εικόνα 1.1 Προτεινόμενα μοντέλα για την αναδίπλωση των πρωτεϊνών. 
(Σχήμα από Radford, 2000)                                                                                     
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λοιπόν με αυτό το μοντέλο, υπάρχουν παράλληλα μικρο-μονοπάτια και κάθε μία 

πολυπετιδική αλυσίδα ακολουθεί τη δική της πορεία. Οδεύοντας προς τη βάση του 

χωνιού, ο αριθμός των διαμορφώσεων μειώνεται καθώς ελαττώνεται και η 

εντροπία της αλυσίδας. Όσο πιο απότομη είναι η κλίση του χωνιού, τόσο πιο 

γρήγορη είναι η αναδίπλωση. Στην εικόνα αναπαριστάται ένα αδρό χωνί με 

κινητικές «παγίδες» που σχηματίζονται από τα ενεργειακά φράγματα˙ σε αυτή την 

περίπτωση η αναδίπλωση μπορεί να αποτελείται από πολλά στάδια και να είναι 

αργή. [Dill and Chan, 1997] Το πολυδιάστατο ενεργειακό τοπίο παρέχει ένα 

θεμελιώδες πλαίσιο για την κατανόηση τόσο των αναδιπλώσεων σε δύο στάδια όσο 

και σε περισσότερα, καθώς επίσης και το σχηματισμό λάθος αναδιπλώσεων και 

συνεπώς  συσσωματωμάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα από αυτό το πρίσμα, γίνεται αντιληπτό ότι προκειμένου να κατανοηθεί ο 

μηχανισμός της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών, θα πρέπει να χαρακτηριστούν τόσο 

δομικά όσο και θερμοδυναμικά όλες οι καταστάσεις που μεσολαβούν από μια 

αποδιατεταγμένη πεπτιδική αλυσίδα ως την αναδιπλωμένη πρωτεΐνη.                

Εικόνα 1.2 Σχηματική απεικόνιση ενός ενεργειακού τοπίου κατά την αναδίπλωση μιας 
πρωτεΐνης. Τα αποδιαταγμένα μόρια που βρίσκονται στην κορυφή του χωνιού μπορούν να 
οδηγηθούν στην αναδιπλωμένη κατάσταση μέσω πολλών διαφορετικών οδών. Κάποιες από 
αυτές τις οδούς περιέχουν διακριτές ενδιάμεσες καταστάσεις, που αποτελούν τοπικά ελάχιστα, 
ενώ άλλες περιέχουν κινητικές παγίδες (misfolded states). Για πρωτεΐνες που αναδιπλώνονται 
χωρίς διακριτά ενδιάμεσα η επιφάνεια ενός τέτοιου τοπίου θα είναι λεία.  

 (Σχήμα από Radford, 2000) 
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     Στο παραπάνω σχήμα (εικόνα 1.3), παρουσιάζονται δυο σημαντικές ενδιάμεσες 

καταστάσεις της πορείας αναδίπλωσης. Η κατάσταση «εύπλαστης σφαίρας» 

(molten globule state) και τα διάφορα ενδιάμεσα (intermediates).  Αυτό που είναι 

γνωστό για την κατάσταση «εύπλαστη σφαίρα» είναι ότι εμφανίζεται στην πορεία 

αναδίπλωσης ορισμένων, τουλάχιστον, πρωτεϊνών και είναι μια εν μέρει, 

οργανωμένη, σφαιρική κατάσταση [Tooze, 1999]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Αν και λίγα είναι γνωστά για τα γεγονότα που προηγούνται αυτής της 

κατάστασης, εντούτοις κάποιες ιδιότητές της έχουν διαφωτιστεί. Η κατάσταση 

«molten globule» περιέχει μεγάλο ποσοστό των δευτεροταγών στοιχείων της 

αναδιπλωμένης μορφής, αλλά είναι λιγότερο συμπαγής από αυτήν. Στο εσωτερικό 

της πρωτεΐνης δεν έχουν σχηματιστεί πλήρως οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις και οι 

εσωτερικές πλευρικές αλυσίδες είναι εξαιρετικά κινητικές, με αποτέλεσμα το 

εσωτερικό της πρωτεΐνης να είναι περισσότερο ρευστό (molten) σε σχέση με το 

καλά οργανωμένο εσωτερικό της τελικής αναδιπλωμένης κατάστασης. Επίσης, 

στοιχεία όπως οι στροφές και οι βρόχοι παραμένουν σχετικά ξεδίπλωτα. Έτσι, η 

κατάσταση «εύπλαστης σφαίρας» θεωρείται ως ένα σύνολο 

αλληλομετατρεπόμενων δομών και όχι ως μια μοναδική δομική οντότητα [Tooze, 

1999].  

Εικόνα 1.3. Η κατάσταση “molten globule” είναι μια σημαντική 
ενδιάμεση κατάσταση κατά τη μετατροπή μιας αποδιατεταγμένης 
αλυσίδας στην αναδιπλωμένη της μορφή.  

(Σχήμα από Tooze, 1999) 
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     Οι ενδιάμεσες καταστάσεις (folding intermediates) αποτελούν χαρακτηριστικά 

σημεία τοπικού ελάχιστου στα ενεργειακά τοπία και μπορεί να περιέχουν 

αναδιπλωμένα τμήματα της τελικής δομής. Ο ρόλος που έχουν στην αναδίπλωση 

της πρωτεΐνης είναι αμφισβητήσιμος. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται να 

αποτελούν σημαντικά στοιχεία της πορείας της πολυπεπτιδικής αλυσίδας προς την 

αναδίπλωσή της, ενώ άλλες αναφορές υποδεικνύουν ότι είναι καταστάσεις που 

προκαλούνται από τη μη ειδική κατάρρευση της πεπτιδικής αλυσίδας ή λόγω 

κινητικής παγίδευσής τους. Η φύση των ενδιαμέσων αυτών δεν επιτρέπει το δομικό 

τους χαρακτηρισμό, καθώς αποτελούν συνεχώς εναλλασσόμενες καταστάσεις με 

μικρούς, μη ανιχνεύσιμους πληθυσμούς.  

     Μια καλύτερα χαρακτηρισμένη κατάσταση στην πορεία της αναδίπλωσης είναι η 

λεγόμενη μεταβατική κατάσταση (transition state). Η κατάσταση αυτή αποτελεί το 

υψηλότερο ενεργειακό σημείο σε ένα μονοπάτι αναδίπλωσης και εμφανίζει δύο 

χαρακτηριστικά (εικόνα 1.4). Πρώτον, ένα μόριο που βρίσκεται σε μεταβατική 

κατάσταση μπορεί να επιστρέψει στην κατάσταση από την οποία προήλθε 

(unfolded state) με την ίδια συχνότητα με την οποία μετακινείται στην τελική 

κατάσταση (native state) [Fersht and Daggett, 2002] και δεύτερον, αποτελεί μια 

εξαιρετικά συμπαγή κατάσταση, που δεν επηρεάζεται από διαταραχές λόγω 

μεταλλάξεων ή συμπεριφοράς του διαλύτη. [Oliveberg, 2001] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.4  Η μετάβαση από την μη αναδιπλωμένη 
κατάσταση προς την αναδιπλωμένη κατάσταση 
χαμηλής ενέργειας περιλαμβάνει το πέρασμα από 
μια μη αναδιπλωμένη κατάσταση υψηλής 
ενέργειας (transition state). 

 (Σχήμα από Tooze, 1999) 
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1.Α.2.ΟΙ ΒΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΣΤΕΪΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

Οι μελέτες για την αναδίπλωση των πρωτεϊνών, εστιάζουν κυρίως σε στοιχεία 

δευτεροταγούς δομής όπως είναι οι α-έλικες και τα β-πτυχωτά φύλλα και πολύ 

λιγότερο στους βρόχους, τις αλληλουχίες που συνδέουν αυτά τα στοιχεία μεταξύ 

τους. Έτσι, ενώ για τους βρόχους είναι γνωστός ο λειτουργικός τους ρόλος στο 

σχηματισμό θέσεων πρόσδεσης σε διάφορες πρωτεΐνες και στη δημιουργία των 

ενεργών κέντρων ενζύμων, λόγω της ευελιξίας τους και είναι πλέον δυνατή η 

πρόβλεψη τους από πολλά υπολογιστικά συστήματα πρόβλεψης δομών βάσει της 

αμινοξική τους αλληλουχίας, δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί ο ρόλος τους στην 

αναδίπλωση και τη σταθερότητα των πρωτεϊνών.   

Προς απάντηση αυτού του ερωτήματος, αν δηλαδή οι βρόχοι είναι απλά 

συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των στοιχείων της δευτεροταγούς δομής ή έχουν έναν πιο 

ενεργό ρόλο στον καθορισμό του μονοπατιού της αναδίπλωσης και της τελικής 

διαμόρφωσης της πρωτεΐνης, έχουν γίνει μελέτες σε πολλές πρωτεΐνες. Κάποιες από 

αυτές αποδίδουν στις στροφές σημαντικό ρόλο στην πορεία της αναδίπλωσης της 

πρωτεΐνης [Nagi et al., 1999], ενώ άλλες, τους αποδίδουν δευτερεύοντα ρόλο. 

Ακόμη όμως και αν δεν επηρεάζουν την τελική δομή των πρωτεϊνών μπορεί να 

επηρεάζουν την κινητική της αναδίπλωσης. Αυτό που φαίνεται να υπερισχύει είναι 

ότι ο ρόλος των στροφών και βρόχων εξαρτάται από τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη 

στην οποία ανήκουν, από την τοπολογική τους θέση μέσα σε αυτήν και από το 

μικροπεριβάλλον τους [Nagi et al., 1999]. 

 

 Οι δισουλφιδικοί δεσμοί είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στην αναδίπλωση 

των πρωτεϊνών καθώς, όπως είναι γνωστό, σταθεροποιούν τη φυσική διαμόρφωση 

της πρωτεΐνης αποσταθεροποιώντας στην ουσία την αποδιατεταγμένη της μορφή 

καθώς μειώνουν την εντροπία της αδίπλωτης μορφής σε σχέση με της 

αναδιπλωμένης. [Thorton, 1981] Σύμφωνα με θεωρητικές μελέτες, η αύξηση της 

σταθερότητας της τελικής δομής που οφείλεται στη δημιουργία δισουλφιδικών 

δεσμών είναι ευθέως ανάλογη με τον αριθμό των αμινοξέων  που βρίσκονται 

ανάμεσα στις δύο κυστεΐνες του δεσμού: όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο 

μεγαλύτερη η σταθερότητα. [Pace et al., 1998] Αξίζει να σημειωθεί πως τα 

τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την εισαγωγή επιπλέον ενδομοριακών 
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δισουλφιδικών δεσμών σε ένζυμα, προκειμένου να γίνουν πιο θερμοσταθερά και 

κατ’επέκταση πιο χρήσιμα σε βιομηχανικές εφαρμογές ως καταλύτες. 

 Επιπροσθέτως, η κινητική της πρωτεϊνικής αναδίπλωσης επηρεάζεται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό από τη θέση των δισουλφιδικών δεσμών σε σχέση με τον πυρήνα της 

δομής. Οι δισουλφιδικοί δεσμοί που σχηματίζονται κοντά στον πυρήνα δομής 

αυξάνουν το ρυθμό της πρωτεϊνικής αναδίπλωσης ενώ αυτοί που σχηματίζονται πιο 

μακριά μειώνουν τον ρυθμό μέχρι και τρεις φορές. [Abkevich and 

Shakhnovich,2000]  

 Όσον αφορά στη λύση του προβλήματος της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών, η 

διαθεσιμότητα παραγόντων που μπορούν να παγιδέψουν τις θειόλες και η σχετικά 

αργή κινητική της δημιουργίας των δισουλφιδικών δεσμών βοηθούν στην 

απομόνωση και χαρακτηρισμό ενδιάμεσων καταστάσεων δομής (intermediates) 

πρωτεϊνών που έχουν τέτοιους δεσμούς. Έτσι, τα μονοπάτια αναδίπλωσης 

πρωτεϊνών που είναι πλούσιες σε δισουλφιδικούς δεσμούς είναι ανάμεσα στα 

καλύτερα χαρακτηρισμένα όπως για παράδειγμα των πρωτεϊνών RNase A [Scheraga 

and Wedemeyer, 2001], BPTI [Weissman and Kim, 1995]και της ιρουδίνης (hiroudin) 

[Thannhauser et al.,1997]. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΒΙΟΫΛΙΚΑ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιτευχθεί ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα των 

υλικών και κυρίως των βιοϋλικών. Με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας, της χημείας 

και της φυσικής δημιουργούνται νέα υλικά, φυσικά ή τεχνητά, με ποικίλες 

εφαρμογές στους κλάδους της βιολογίας και της ιατρικής. Η βιοσυμβατότητα και η 

ανθεκτικότητα σε εκφυλισμό είναι από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει 

να έχουν τα βιοϋλικά. Η θεμελιώδης πρόκληση της νανοτεχνολογίας, στις μέρες 

μας, είναι η κατασκευή συστημάτων με ποικίλα προβλέψιμα, δομικά και 

λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία θα είναι ανταποκρινόμενα σε ερεθίσματα του 

περιβάλλοντος τόσο για τη συγκρότηση όσο και για την αποικοδόμησή τους, 

γνωστά και ως «έξυπνα υλικά». [Lowik et al., 2010]  

Τα πεπτίδια προτιμώνται από τους άλλους δομικούς λίθους λόγω της απλής 

δομής τους, της χημικής ποικιλότητας, της αφθονίας σχημάτων, της σχετικής 

φυσικής και χημικής σταθερότητας και της δυνατότητας σύνθεσής τους σε μεγάλη 

ποσότητα. [Colombo et al., 2007] Μπορούν να σχεδιαστούν για να υιοθετήσουν 

καλά καθορισμένες δομές α-ελίκων, β-φουρκετών ή β-πτυχωτών φύλλων που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τοπολογικά καθορισμένοι δομικοί λίθοι για το 

σχηματισμό νάνο-σωληνίσκων, νάνο-σφαιρών, νάνο-ινιδίων, νάνο-ταινιών καθώς 

και μακροσκοπικών δομών όπως υδρογέλες (hydrogels). [Reches and Gazit, 2006] Η 

χημική τους σύνθεση είναι γρήγορη και επιτρέπει μία σχεδόν απεριόριστη παλέτα 

δομών και λειτουργιών κάνοντας χρήση και τεχνητών αμινοξέων εκτός των 

φυσικών. Πρωτεΐνες που βρίσκονται στη φύση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

σημείο έναρξης και στοιχείο έμπνευσης για την κατασκευή νέων βιοϋλικών.  

Έτσι, η έρευνα στον τομέα της επιστήμης υλικών, όσον αφορά τα πεπτίδια, 

μπορεί να χωρισθεί σε δύο τύπους: τον ανασχεδιασμό (redesign) των φυσικών 

μορίων για την παραγωγή νέων δομικών και λειτουργικών υλικών και τoν εκ νέου 

σχεδιασμό (rational de novo design) νέων πεπτιδικών ή πρωτεϊνικών 

συγκροτημάτων (assemblies) κι έτσι νέων υλικών, στηριζόμενοι στη μέχρι τώρα 

γνώση της σχέσης δομής-αλληλουχίας των πρωτεϊνών. [MacPhee and Woolfson, 

2004] Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η καλύτερη κατανόηση 

αρχικά της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών.  
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Οι ερευνητές στον τομέα της βιοτεχνολογίας, προσεγγίζουν τη δημιουργία 

βιοϋλικών με δύο στρατηγικές, τις «top down» και «bottom up» (εικόνα 1.5). «Top 

down» ονομάζεται η δημιουργία μιας οργανωμένης δομής είτε από τη διάσπαση 

ενός ογκώδους υλικού στα επιμέρους δομικά στοιχεία του είτε από την αποτύπωση 

δομών πάνω σε μία επιφάνεια (patterning). Οι πιο γνωστές τεχνικές είναι αυτές της 

λιθογραφίας (Lithography) για την οποία, εν συντομία, χρειάζονται ένα υπόστρωμα, 

ένα φωτοευαίσθητο υλικό, μία πρότυπη μάσκα και ακτινοβολία. Ανάλογα με τον 

τύπο της ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται προκύπτουν και οι διαφορετικοί τύποι 

λιθογραφίας, όπως Λιθογραφία Ηλεκτρονιακής Δέσμης (Electron Beam Lithography- 

EBL) [Mohammad et al., 2010] και η πιο διαδεδομένη, Φωτολιθογραφία 

(photolithography) με χρήση UV ακτινοβολίας [Whitesides, 2005; Wang et al., 2008]. 

«Bottom up» θα λέγαμε πώς είναι η αντίστροφη διαδικασία κατά την οποία 

δημιουργείται μία οργανωμένη δομή όταν απλοί, δομικοί λίθοι αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους με συντονισμένο τρόπο (assembling) για να σχηματίσουν μεγαλύτερες 

και πιο πολύπλοκες δομές. [Reches and Gazit, 2006] Η αυτό-οργάνωση είναι η  πιο 

βασική και ελπιδοφόρα «bottom up» στρατηγική και αποτελεί στις μέρες μας ένα 

εκτεταμένο πεδίο έρευνας.  
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1.Β.1. ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΗ ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Η βιομοριακή αυτό-οργάνωση (self-assembly) είναι μία διαδικασία με την οποία 

η φύση δημιουργεί πολύπλοκες, πολυσύνθετες τρισδιάστατες δομές με καλά 

καθορισμένες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα  την κυτταρική μεμβράνη, τις 

μυϊκές ίνες και το μετάξι. Στη διαδικασία αυτή κυριαρχούν ασθενείς ενδομοριακοί 

δεσμοί, όπως δεσμοί van der Waals, δεσμοί υδρογόνου και ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις, ανάμεσα σε δομικούς λίθους όπως νουκλεϊκά οξέα, 

Εικόνα 1.5 Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας δημιουργίας 
βιοϋλικών με προσέγγιση «Top down» και «Bottom up». Κατά την 
στρατηγική «Top down» δημιουργούνται βιοϋλικά με αποτύπωση δομών 
πάνω σε μία επιφάνεια-μήτρα (patterning) όπως δημιουργείται ένας 
τεχνητός ιστός από κύτταρα και μία μήτρα πολυμερούς. Αντίστοιχα με τη 
στρατηγική «Bottom up», απλοί δομικοί λίθοι οργανώνονται (assembling) σε 
πιο πολύπλοκες και καλά σχηματισμένες δομές.  

[Nichol et al., 2009; Smith et al., 2011; Curri et al., 2010] 
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φωσφολιπίδια και αμινοξέα. Τα τελευταία χρόνια, στο ταχέως αναπτυσσόμενο 

πεδίο της νανοβιοτεχνολογίας, η βιομοριακή αυτό-οργάνωση αποτελεί τη βάση για 

το σχεδιασμό και τη σύνθεση νέων δομών από φυσικούς δομικούς λίθους, με 

ποικίλα προβλέψιμα και λειτουργικά χαρακτηριστικά.    

     Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, που o τομέας των νανο-επιστημών έχει 

προαχθεί, οι γνώσεις της διαδικασίας αυτο-οργάνωσης πεπτιδίων έχουν αυξηθεί 

και συνεπώς υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη του πεδίου όσον αφορά τη δημιουργια 

βιοϋλικών από πεπτίδια και πρωτεΐνες. Χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως σύνθεση 

πεπτιδίων σε υγρή και στερεή μορφή (solid/liquid-phase peptide synthesis), χημική 

σύνδεση, διαδικασία παραγωγής μέσω ανασυνδυασμένου DNA ή ενζυματική 

σύνθεση, είναι πλέον ευφικτός ο σχεδιασμός πεπτιδίων και πρωτεϊνών ώστε να 

παράγουν μία μεγάλη ποικιλία δομών συμπεριλαμβανομένων ιμάντων [Cui et al., 

2009], ταινιών [Aggeli et al., 2001], σωλήνων [Childers et al., 2009], κυστιδίων 

[vonMaltzahn et al., 2003], ινιδίων [Hartgerink et al., 2002], αυτο-οργανωμένων 

μονοστοιβάδων [Zhang et al., 1999] και υδρογελών [Kisiday et al., 2002] σε νάνο ή 

μίκρο διαστάσεις (εικόνα 1.6).  [Smith et al., 2011] 

 

 

Στο πεδίο της σύνθεσης πεπτιδίων, οι πιο βασικοί δομικοί λίθοι είναι οι πιο 

κοινές δευτεροταγείς δομές, οι α-έλικες και οι β-κλώνοι. Επίσης  η αλληλουχία του 

κολλαγόνου αποτελεί μοτίβο έμπνευσης για τη δημιουργία βιοϋλικών καθώς και τα 

αμφίφιλα πεπτίδια (Peptide Amphiphiles, PA). [Boyle & Woolfson, 2012] Τα PA είναι 

πεπτίδια που αποτελούνται από υδρόφοβα και υδρόφιλα τμήματα και η 

συγκρότησή τους στηρίζεται στις υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις και μπορεί να 

Εικόνα 1.6 Παραδείγματα νανοδομών από πεπτίδια ή πρωτεϊνες. 
(Smith et al., 2011, Fairman & Akerfeld, 2005) 
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ελεγχθεί με διαφορές της θερμοκρασίας, του pH ή της συγκέντρωσης άλατος 

ανάλογα με την αμινοξική ακολουθία του πεπτιδίου. [Cui et al., 2010] 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι α-έλικες παρουσιάζουν βασικά πλεονεκτήματα σε 

σχέση με τους β-κλώνους όσον αφορά τη δημιουργία «έξυπνων» υλικών διότι τα 

ελικοειδή δεμάτια σχηματίζονται βάση υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων που 

προσθέτουν σταθερότητα σε σχέση με τους δεσμούς υδρογόνου στους οποίους 

στηρίζεται ο σχηματισμός των β-πτυχωτών φύλλων κι επίσης εμφανίζουν συχνά μία 

υψηλή δυναμική και άρα είναι εύκολα αντιστρεπτή η αναδίπλωσή τους. Παρόλα 

αυτά, οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στους β-κλώνους και μόνο τα τελευταία 

χρόνια έχει ερευνηθεί σε βάθος η δημιουργία υλικών βασιζόμενη σε α-έλικες. 

[Fairman & Akerfeld, 2005] 

 

1.B.2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟ-

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Μία από τις πρώτες δουλειές που έγιναν στη δημιουργία υπερ-μοριακών δομών 

βάση β-κλώνων είναι του Zhang και των συνεργατών του. Εξέτασαν διάφορες μικρές 

απλές επαναληπτικές αλληλουχίες και την ικανότητά τους να σχηματίζουν ινίδια. Το 

πεπτίδιο ΕΑΚ16 βασίζεται στη φυσική αμινοξική ακολουθία της πρωτεΐνης zuotin 

της ζύμης και σχηματίζει σταθερές μεμβράνες, σε συνθήκες υψηλής αλατότητας. 

[Zhang et al., 1993] Η ομάδα προτείνει πως τα ινίδια σχηματίζονται από β-δομικά 

πεπτίδια αλληλεπιδρώντας τόσο μέσω υδρογονικών δεσμών όσο και μέσω ιονικών 

αλληλεπιδράσεων κάνοντάς τα να τυλίγονται το ένα γύρω από το άλλο 

σχηματίζοντας νημάτια που μετά οργανώνονται σε μεμβράνες. Πιο πρόσφατη 

δουλειά της ίδιας ομάδας δείχνει πως τόσο το ΕΑΚ16 όσο και το παρεμφερές de 

novo σχεδιασμένο πεπτίδιο RAD16 υποστηρίζουν την ανάπτυξη θηλαστικών 

κυττάρων. [Zhang et al., 1995] Την τελευταία δεκαετία, εκτός από τους Schneider 

και Pochan [Nagarkar, 2008], o Rajakopal και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν ένα 

σύστημα με θερμικό και pH έλεγχο σχηματισμού υπερ-μοριακών δομών βάση β-

κλώνων. Το ΜΑΧ1 πεπτίδιο, που αποτελείται από 9 κατάλοιπα λυσίνης είναι 

αδίπλωτο σε pH9 σε θερμοκρασία δωματίου αλλά αποκτά δομή β-φουρκέτας και 

σχηματίζει γέλες καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται. [Rajagopal et al., 2009] Έδειξαν 
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επίσης πως αν αντικατασταθούν οι λυσίνες από κατάλοιπα γλουταμικού οξέος, η 

δημιουργία της γέλης συμβαίνει σε χαμηλότερο pH δεδομένης θερμοκρασίας. 

Το 1997 παρουσιάστηκε από τον Kojima και τους συνεργάτες του για πρώτη 

φορά η δημιουργία ινιδίων από την αυτο-οργάνωση α-ελικοειδών πεπτιδίων. 

[Kojima et al., 1997] Το πεπτίδιο α3 αποτελείται από τρεις επαναλήψεις της 

επτάδας LETLAKA. Αρχικά, φαίνεται να παράγονται 4-α-ελικοειδή δεμάτια, όμως με 

την αλλαγή της συγκέντρωσης άλατος στο διάλυμα σχηματίζονται μεγαλύτερες 

δομές και συγκεκριμένα ινίδια μήκους 5-10nm. Παρόλο που ο σχηματισμός των 

ινιδίων δεν περιγράφηκε αναλυτικά, προτείνεται πως η κινητήριος δύναμη για την 

αυτο-οργάνωση είναι η υδροφοβικότητα των ελίκων κι έτσι αυτή η δημοσίευση 

σημείωσε την αρχή αυτού του υπο-πεδίου στη δημιουργία βιοϋλικών. Τα επόμενα 

χρόνια, δημοσιεύτηκαν σχετικές δουλειές με α-ελικοειδή πεπτίδια τύπου έλικα-

στροφή-έλικα [Lazar et al., 2005]ή φερμουάρ λευκίνης [Wagner et al.,2005]. Ακόμα 

παρουσιάστηκαν συστήματα που ανέπτυσσαν ινίδια «τυφλών άκρων» [Dong et 

al.,2008] αλλά η πιο ολοκληρωμένη δουλειά είναι αυτή της ομάδας του Woolfson 

κατά την οποία ο σχηματισμός ινιδίων και κατ’ επέκταση των γελών βασίζεται στα 

«κολλώδη άκρα» ενός συστήματος δύο συστατικών/α-ελικοειδών πεπτιδίων (SAF). 

Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα των SAFs αποτελείται από δύο διαφορετικές 

συμπληρωματικές αλληλουχίες που έχουν σχεδιαστεί ώστε να σχηματίζουν μία 

διμερή, παράλληλη ελικοειδή σπείρα (coiled coil) που οδηγεί σε ένα δομικό λίθο με 

κολλώδη άκρα για τον περαιτέρω σχηματισμό ινιδίων (εικόνα 1.7). [Pandya et al., 

2000] Το χαρακτηριστικό κλειδί της αλληλουχίας είναι το αμινοξύ της ασπαραγίνης 

(N) που έχει τοποθετηθεί για να ενισχύσει τo κατευθυνόμενο διμερισμό καθώς 

σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου στην υδρόφοβη επιφάνεια. Λίγα χρόνια αργότερα, 

δημιουργήθηκε μία βελτιωμένη αλληλουχία SAF πεπτιδίων που σχημάτιζαν πιο 

σταθερά και παχιά ινίδια [Papapostolou et al., 2007] την οποία ακολούθησαν κι 

άλλες αλλαγές ώστε να σχηματιστούν τόσο στραμμένα (kinked), κυματιστά, και 

διακλαδισμένα ινίδια όσο και υδρογέλες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και 

διαφοροποίηση θηλαστικών κυττάρων.[Banwell et al., 2009] 



 
Μαρία Αμπράζη                                                                                                                1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το υποπεδίο της δημιουργίας νανοδομών με αμφίφιλα πεπτίδια ξεκίνησαν οι 

Hartgerink και Stupp. [Hartgeric et al., 2001] Το πρώτο αμφίφιλο πεπτίδιο 

αποτελούνταν από μία μακριά αλκυλο-ουρά κι ένα πεπτιδικό «κεφάλι» που 

μπορούσε να «διακοσμηθεί» με διάφορα τμήματα ώστε να αποκτά διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και άρα λειτουργίες. Τα συγκεκριμένα PA, σχημάτιζαν κυλινδρικά 

νανοϊνίδια και γέλες σε όξινα διαλύματα. Πιο πρόσφατα ο Hartgerink, με τη δική 

του ομάδα, δημιούργησε ποικίλα συστήματα PA, η χρήση των οποίων φαίνεται να 

είναι ικανή για την αναστολή του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κυττάρων. 

[Aulisa et al., 2009] 

 

1.B.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ 

     Η νανοτεχνολογία αποσκοπεί στην κατασκευή υλικών και λειτουργικών 

συστημάτων σε νανο-διαστάσεις. Αυτά μπορούν να βρουν εφαρμογές στα 

συστήματα στοχευμένης μεταφοράς φαρμάκων, στη μεταφορά DNA, στη μηχανική 

ιστών (συμπεριλαμβανομένης της επιδιόρθωσης χόνδρου και της προώθησης της 

ανάπτυξης νευρικών κυττάρων) και τους βιοαισθητήρες. Η θεμελιώδης πρόκληση 

της νανοτεχνολογίας είναι η κατασκευή συστημάτων με ποικίλα προβλέψιμα, 

δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. [Rajagopal and Schneider, 2004] 

Εικόνα 1.7 Ο σχεδιασμός και η αλληλουχία των SAF πεπτιδίων: Η 
ιδέα του πολυμερισμού βάσει κολλωδών άκρων και η αλληλουχία 
τους. Τα συμπληρωματικά φορτία κάθε πεπτιδίου οδηγούν το 
σχηματισμό των παράλληλων ομοδιμερών˙ τα κολλώδη άκρα που 
προκύπτουν είναι επίσης συμπληρωματικά και προωθούν την 
επιμήκη αύξηση των ινιδίων. Τα βέλη αναπαριστούν τις 
συμπληρωματικές ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα 
δύο πεπτίδια -κυκλωμένοι αριθμοί-  και οι αστερίσκοι υποδηλώνουν 
τα κατάλοιπα ασπαραγίνης . 

(Pandya et al., 2000) 
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     Μία από τις πιο σημαντικές εφαρμογές είναι αυτή στον τομέα χειρουργικής 

αναδόμησης και της μηχανικής ιστών (tissue engineering) καθώς ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα των συνθετικών υλικών είναι ότι μειώνουν τον κίνδυνο βιολογικής 

επιμόλυνσης. Συχνά έχουν επιθυμητές ιδιότητες όσον αφορά τη βιοσυμβατότητα, 

την ανοσογονικότητα και τη βιοαποικοδόμηση καθώς παράγουν μη τοξικά 

υπολείμματα. Τα πεπτιδικά ικριώματα (peptide scaffolds) φαίνεται να είναι 

εξαιρετικά εκμαγεία (templates) για την ανάπτυξη λειτουργικών δικτύων νευρικών 

κυττάρων, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ακόμη και ενεργές συνάψεις 

[Colombo et al. 2007]. Ένα άλλο πλεονέκτημα των πεπτιδικών δομών είναι η 

ικανότητά τους να ενσωματώνουν ποικίλα πεπτιδικά μοτίβα μοριακής 

αναγνώρισης, τα οποία καθοδηγούν τη χωρική οργάνωση των κυττάρων μέσα στον 

ιστό [Silva et al., 2004; Matson and Stupp, 2012]. Επίσης οι νανοδομές παρέχουν ένα 

περιβάλλον που επιτρέπει την αξονική αναγέννηση του κεντρικού νευρικού 

συστήματος μετά από τραύμα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

σχεδιασμός των υλικών ξεκινάει με τη μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς, 

αναγνωρίζοντας και βελτιστοποιώντας τις ιδιότητες που χρειάζονται για τη 

δημιουργία σταθερού ικριώματος για αντικατάσταση ή αναγέννηση ιστών. 

Ακολούθως, οι βιολογικές ιδιότητες των υλικών τροποποιούνται για να ενισχύσουν 

την ιστο-ειδικότητα, την κυτταρική λειτουργία και τη βιο-συμβατότητα [Maskarinec 

and Tirrell, 2005].Τέλος οι βιολογικοί δομικοί λίθοι διακοσμούνται (decoration) με 

κατάλληλα μόρια, όπως για παράδειγμα με αυξητικούς παράγοντες, ένζυμα και 

άλλα, για να αποκτήσουν την επιθυμητή λειτουργία. 

      Άλλες μελέτες χρησιμοποιούν τις νανοδομές για ποικίλες εφαρμογές στον τομέα 

των βιοαισθητήρων. Τροποποιημένοι πεπτιδικοί νανοσωληνίσκοι χρησιμοποιούνται 

ευρέως για την κατασκευή ποικίλων αισθητήρων υψηλής ευαισθησίας. Επίσης, η 

βιοσυμβατότητα και η χημική ευελιξία αυτών των δομών τα καθιστά χρήσιμα 

εργαλεία σε τομείς όπως η αναγνώριση  ύλης ως αντιγόνου (immunoassays) αλλά 

και η ηλεκτροχημική ανίχνευση (electrochemical detection) [Colombo et al., 2007]. 

Επιπλέον, είναι σε θέση να αναγνωρίσουν συγκεκριμένους τύπους κυττάρων και να 

αυτό-οργανωθούν πάνω στην επιφάνεια των βιοαισθητήρων για να σχηματίσουν 

μονοστιβάδες [Fairman and Akerfeldt, 2005]. 
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     Τέλος, ας προστεθεί ότι τεχνητές πρωτεΐνες που έχουν ELPs (elastin-like 

polypeptides) αποτελούν μία ομάδα υλικών με φυσικές ιδιότητες που είναι 

σημαντικά όμοιες με αυτές της φυσικής ελαστίνης [Maskarinec and Tirrell, 2005] και 

ότι οι κυκλικοί, πεπτιδικοί νανο-σωλινίσκοι, επειδή είναι τοξικοί στα βακτήρια, 

χρησιμοποιούνται ως νέοι αντιβιοτικοί παράγοντες. Μπορούν επίσης να βρουν 

εφαρμογή στη μεταφορά φαρμάκων καθώς και την επιστήμη υλικών διότι μπορούν 

να δημιουργηθούν νέα υλικά με την πυρήνωση ανόργανων υλικών πάνω στις 

πεπτιδικές δομές [Reches and Gazit, 2006]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ Rop 
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2.1. Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ Rop 

Η Rop (Repressor of primer) είναι μια μικρή ομοδιμερής πρωτεΐνη του 

βακτηρίου E.coli. Κάθε μονομερές αποτελείται από 63 αμινοξέα και το μοριακό 

βάρος του ομοδιμερούς είναι 14.456Da [Lacatena et al., 1984; Castagnoli et al., 

1989]. Το γονίδιο rop βρίσκεται στα περισσότερα πλασμίδια της οικογένειας των 

ColE1 πλασμιδίων της E.coli και το προϊόν του συμμετέχει στο μηχανισμό που 

ελέγχει τον αριθμό των αντιγράφων των πλασμιδίων αυτών [Banner et al., 1987; 

Castagnoli et al., 1989].  

Συγκεκριμένα, η Rop αλληλεπιδρά με τα RNA I και RNA II μόρια ελέγχοντας 

αρνητικά  τη συχνότητα των γεγονότων έναρξης της αντιγραφής. Αρχικά το RNA II 

μόριο υβριδίζεται σε συγκεκριμένη θέση στο DNA, κάτι που είναι απαραίτητο για 

την έναρξη της αντιγραφής και στη συνέχεια το RNA I μόριο και η Rop δρουν 

ανασταλτικά: Το μεν πρώτο αλληλεπιδρά με το RNA II και δεν επιτρέπει τη συνέχιση 

της αντιγραφής, η δε Rop λειτουργεί έμμεσα βοηθώντας στη σωστή τοποθέτηση 

των δυο RNA μορίων [Castagnoli et al., 1989]. Οι αρχικές μελέτες έδειξαν ότι η Rop 

ρυθμίζει αρνητικά την έκφραση των γονιδίων σε μια θέση υποκινητή όπου 

προσδένεται ένας RNA εκκινητής (RNA II) και για αυτό ονομάστηκε Rop (Repressor 

Of Primer). Ωστόσο, η Rop δε δρα ως κλασσικός καταστολέας, αλλά ως ενισχυτής 

της δράσης του RNA I μορίου, για αυτό συναντάται και με το όνομα Rom (RNA I 

Modulator). [Castagnoli et al., 1989]  

Η δομή της Rop έχει προσδιοριστεί τόσο με περίθλαση ακτίνων Χ (PDB: 1ROP) 

[Banner et al., 1987] όσο και με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (Nuclear Magnetic 

Resonance, NMR) (PDB: 1RPR) [Eberle et al., 1991] και παρουσιάζεται στην εικόνα 

2.1. Έχει κρυσταλλώσει επίσης με το RNA υπόστρωμά της και παρόλο που τελικά 

στη δομή (PDB : 2GHY) δε φαίνεται το RNA, παρατηρούνται αλλαγές στις πλευρικές 

ομάδες των αμινοξέων που είναι υπεύθυνα για την πρόσδεσή του [Jang et al., 2006] 

Το μόριο είναι ομοδιμερές και κάθε μονομερές αποτελείται από δυο α-έλικες που 

συνδέονται με ένα βρόχο (loop) δύο αμινοξέων (Asp30 και Ala31). Tα δυο μονομερή 

σχετίζονται, μεταξύ τους, με έναν διπλό άξονα συμμετρίας. 
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Εικόνα 2.1 Το ομοδιμερές της πρωτεΐνης Rop (PDB : 
1ROP). Τα δυο μονομερή είναι χρωματισμένα κόκκινο 
και πράσινο, αντίστοιχα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η Rop είναι ένα παράδειγμα αριστερόστροφου, αντιπαράλληλου 4-α-

ελικοειδούς δεματίου (4-a-helix bundle). Τα ελικοειδή δεμάτια είναι αμφιπαθή 

καθώς οι α-έλικες διευθετούνται ανά ζεύγη (με αντιπαράλληλο συνήθως ή 

παράλληλο τρόπο) και πακετάρονται η μία απέναντι στην άλλη. Χαρακτηριστικό της 

αλληλουχίας τους είναι η εμφάνιση ενός συγκεκριμένου μοτίβου υδρόφοβων και 

υδρόφιλων αμινοξέων που επαναλαμβάνεται κάθε επτά αμινοξέα. Το μοτίβο αυτό 

ονομάζεται «μοτίβο επανάληψης της επτάδας» (heptad’s pattern repeat) και 

συνήθως τα αμινοξέα συμβολίζονται με τα γράμματα a-g [(a, b, c, e, f, g)n] [Cohen 

and Parry, 1990]. Το πρώτο (a) και το τέταρτο (d) κατάλοιπο της επτάδας είναι 

υδρόφοβα και οι πλευρικές τους ομάδες πακετάρονται προς το εσωτερικό της 

δομής σύμφωνα με το μοντέλο «κουμπιά σε τρύπες» (“knobs in holes” model) 

σχηματίζοντας τον υδρόφοβο πυρήνα [Banner et al., 1987] (εικόνα 2.2). Τα 

κατάλοιπα των θέσεων e και g στις γειτονικές έλικες, βρίσκονται κοντά στο χώρο και 

συχνά έχουν συμπληρωματικά φορτία οδηγώντας σε ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις στην υδρόφοβη επιφάνεια, προσφέροντας μεγαλύτερη 

σταθερότητα στη δομή. Τέλος στις θέσεις b, c και f βρίσκονται αμινοξέα 

περισσότερο εκτεθειμένα στο διάλυμα, κυρίως υδρόφιλα. Εκτός από την Rop, η 

αιμερυθρίνη, η μυοαιμερυθρίνη, το κυτόχρωμα c, το κυτόχρωμα b562 και η 

φερριτίνη είναι άλλες πρωτεΐνες που εμφανίζουν το πρότυπο του 4-α-ελικοειδούς 

δεματίου. [Tooze, 1999] 
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Η επανάληψη της επτάδας στη Rop έχει ως αποτέλεσμα να σχηματίζονται 8 

διακριτές φέτες (slices) (κάθετα στον κατακόρυφο άξονα του ομοδιμερούς) από τις 

θέσεις a και d που σχηματίζουν τον υδρόφοβο πυρήνα και να δίνεται η εντύπωση 

της δημιουργίας σκάλας (εικόνα 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.3 Οι 8 φέτες (slices) του 
υδρόφοβου πυρήνα, που 
σχηματίζονται από τις θέσεις ‘a’ 
και ‘d’, δίνουν την εντύπωση 
σκάλας. 

Εικόνα 2.2 Α. Σχηματική απεικόνιση του μονομερούς της Rop. Τα αμινοξέα στις θέσεις d της 
επτάδας είναι κόκκινα ενώ αυτά των θέσεων a είναι κίτρινα. Β. Σχηματική απεικόνιση του 
διμερούς της Rop όπου φαίνεται πώς πακετάρονται στο υδρόφοβο πυρήνα τα αμινοξέα των 
θέσεων a και d. C. Σχηματική απεικόνιση του μοτίβου της επανάληψης της επτάδας σε 4-α-
ελικοειδές δεμάτιο. 

(Gambin et al., 2009) 
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Στην περιοχή της στροφής όμως φαίνεται να διακόπτεται η επαναληπτικότητα 

(πίνακας 2.1). Αυτή ακριβώς η απόκλιση από το πρότυπο της επτάδας έχει υποτεθεί 

ότι είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό της στροφής στο μόριο της Rop [Banner et al., 

1987; Glykos et al., 2006] και αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία ποικίλων 

μεταλλαγμάτων [Castagnoli et al., 1989; Vlassi et al., 1994; Lassalle and Hinz, 1998; 

Lassalle et al., 1998; Glykos et al., 2006]. Ωστόσο, η Rop δεν είναι η μόνη πρωτεΐνη 

στην οποία παρατηρείται αυτή η διαταραχή της επτάδας. Άλλες πρωτεΐνες με 

διαφορετικές λειτουργίες, όπως η μυοσίνη και ενδιάμεσα ινίδια εμφανίζουν 

παρόμοιες αποκλίσεις από το πρότυπο των επαναλήψιμων επτάδων [Banner et al., 

1987]. Τέλος, ας συμπληρωθεί πως οι δομικές μελέτες στη Rop έχουν δείξει ότι τα 

τελευταία επτά καρβοξυ-τελικά κατάλοιπα του μονομερούς, είναι πολύ ευκίνητα 

και δεν εντοπίζονται στους χάρτες ηλεκτρονικής πυκνότητας [Banner et al., 1987].  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Η Rop ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

Η πρωτεΐνη Rop έχει μελετηθεί εκτεταμένα ως προς τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί σε μοριακό επίπεδο και αποτελεί μέρος ενός μηχανισμού-μοντέλου της 

αντιγραφής των πλασμιδίων. Ωστόσο, μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει 

προκαλέσει η δομή της.  

Η Rop, όπως περιγράφηκε παραπάνω, είναι το απλούστερο 4-α ελικοειδές 

δεμάτιο με γνωστή δομή σε υψηλή διακριτικότητα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό 

με το μικρό της μέγεθος και την ιδιαίτερα κανονική δομή της το καθιστούν ένα 

ιδανικό φυσικό μοντέλο για τη μελέτη της δομής του δεματίου. Μέχρι τώρα έχει 

 f g a b c d e 
1 (Met Thr)      
3 Lys Gln Glu Lys Thr Ala Leu 
10 Asn Met Ala Arg Phe Ile Arg 
17 Ser Gln Thr Leu Thr Leu Leu 
24 Glu Lys Leu Asn Glu Leu Asp 
31            ← Ala  → Asp Glu Gln Ala 
36 Asp Ile Cys Glu Ser Leu His 
43 Asp His Ala Asp Glu Leu Tyr 
50 Arg Ser Cys Leu Ala {Arg Phe} 
57 (Gly Asp Asp Gly Glu Asn Leu) 

Πινάκας 2.1. Η ανάθεση των θέσεων της επτάδας στα κατάλοιπα της Rop. Θεωρητικά, 
λείπουν δυο κατάλοιπα σε θέσεις f και g τις οποίες καλύπτει η Ala31. Η τελευταία σειρά 
(από Gly57) αποτελείται από τα ευκίνητα καρβοξυ-τελικά κατάλοιπα. 
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χρησιμοποιηθεί εκτενώς για τη διερεύνηση των βασικών ιδιοτήτων της τοπολογίας, 

της δομικής σταθερότητας και του μηχανισμού αναδίπλωσης και αποδιάταξης 

αυτού του μοτίβου. Πλήθος μεταλλάξεων έχουν δημιουργηθεί κι έχουν αναλυθεί 

από περίθλαση ακτίνων-Χ, NMR, θερμιδομετρία και αντιδράσεις κινητικής. Θα 

εστιάσουμε στις δουλειές που έγιναν με σκοπό τη μελέτη του ρόλου της στροφής, 

του υδρόφοβου πυρήνα και των πιθανών δισουλφιδικών δεσμών μέσω των 

καταλοίπων κυστεΐνης, στην αναδίπλωση και σταθερότητα της πρωτεΐνης, καθώς 

και σε αυτές που πραγματοποιήθηκαν για την κινητική και ενεργειακή ανάλυση του 

μονοπατιού αναδίπλωσης της πρωτεΐνης Rop. 

 

Ι. Ο ρόλος της στροφής. 

Όπως προαναφέρθηκε, η στροφή (ή βρόχος) που σχηματίζεται στο μόριο της 

Rop αποτελείται από δύο κατάλοιπα: Asp30 και Ala31. Το κατάλοιπο Ala31 

ξεχωρίζει όχι μόνο για την ασυνήθιστη γεωμετρία του  (φ= -94ο, ψ= 89ο), αλλά και 

για το γεγονός ότι είναι το μοναδικό κατάλοιπο που σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου 

και με τις δυο έλικες.  

Σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί ο ρόλος των συγκεκριμένων καταλοίπων στο 

σχηματισμό της στροφής της Rop, τα τρία κατάλοιπα Asp30, Ala31 και Asp32 

αντικαταστάθηκαν από άλλα αμινοξέα με διαφορετικές φυσικοχημικές και 

στερεοχημικές ιδιότητες [Castagnoli et al., 1994]. Η συστηματική αντικατάσταση των 

καταλοίπων της στροφής οδήγησε σε μια συλλογή 380 μεταλλαγμάτων, από τα 

οποία τα περισσότερα (>99%) δε φαίνεται να επηρεάζουν την αναδίπλωση της 

πρωτεΐνης σε 4-α-ελικοειδές δεμάτιο. Τα πειράματα αυτής της εργασίας προτείνουν 

ότι οι φυσικοχημικές ιδιότητες των καταλοίπων της στροφής δεν παίζουν σημαντικό 

ρόλο στο σχηματισμό του δεματίου και ότι η δομική πληροφορία που εμπεριέχεται 

στη στροφή είναι δευτερεύουσας σημασίας. 

Την έρευνα αυτή ήρθε να συμπληρώσει μία προσπάθεια αντικατάστασης του 

αμινοξέος Asp30 με όλα τα υπόλοιπα 19 αμινοξέα [Predki et al., 1996].  

Κρυσταλλογραφικά λύθηκε μόνο η δομή του μεταλλάγματος D30G και φάνηκε να 

διαφέρει ελάχιστα από τη δομή της αγρίου τύπου Rop. Το μετάλλαγμα αυτό, καθώς 

και άλλα 11 μεταλλάγματα ήταν πιο θερμοσταθερά από την wtRop. Αξίζει να 

σημειωθεί όμως ότι όλα τα μεταλλάγματα είχαν παρόμοια ικανότητα πρόσδεσης 
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RNA με την αγρίου τύπου πρωτεΐνη, κάτι που υποδηλώνει πως η θέση 30 είναι πολύ 

ανεκτική σε αλλαγές αμινοξέων.       

Ωστόσο, μια σημειακή μετάλλαξη στη θέση 31 έδωσε νέες διαστάσεις στο ρόλο 

των καταλοίπων της στροφής. Η μετάλλαξη A31P σχεδιάστηκε με βάση τα ιδιαίτερα 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της προλίνης, που είναι πολύ διαφορετικά από αυτά 

της αλανίνης και δε θα της επέτρεπαν να υιοθετήσει την ιδιαίτερη γεωμετρία της 

[Glykos and Kokkinidis, 2004]. Το μετάλλαγμα αυτό διατηρεί, εν μέρει, την 

ικανότητα να δεσμεύει το RNA υπόστρωμά του, ωστόσο είναι τελείως διαφορετικό 

από την wtRop σε άλλους τομείς, είναι για παράδειγμα πολύ πιο ασταθές μόριο 

από την wtRop. Η δομή της A31P προσδιορίστηκε κρυσταλλογραφικά [Glykos et al., 

1999] και παρουσιάζεται στην εικόνα 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται, η διευθέτηση των α-ελίκων έχει αλλάξει τελείως σε σχέση με 

την wtRop και το μόριο έχει αποκτήσει διχοτόμο U τοπολογία (bisecting U topology) 

[Glykos et al., 1999]. Η πρωτεΐνη έχει μετατραπεί από αριστερόστροφο, 

αντιπαράλληλο δεμάτιο σε δεξιόστροφο δεμάτιο, με κάθε έλικα να περιβάλλεται 

από μία παράλληλη και μία αντιπαράλληλη έλικα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το 

γεγονός ότι στην A31P έχει αλλάξει και η στροφή: Στο νέο μόριο, η γωνία ανάμεσα 

στις δύο έλικες του κάθε μονομερούς έχει αυξηθεί κατά 16ο και η στροφή ξεκινά 

από το κατάλοιπο Asn27 και τελειώνει στο Asp30, ενώ η Ρro31, που βρίσκεται σε 

trans διαμόρφωση, δε συμμετέχει άμεσα στο σχηματισμό της στροφής [Glykos et 

Εικόνα 2.4 Η δομή της A31P Rop (Glykos et al., 
1999). Η τοπολογία της πρωτεΐνης έχει αλλάξει 
δραστικά με μια σημειακή μετάλλαξη. (PDB ID: 
1B6Q, 1GMG).  
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al., 1999]. Στην παράγραφο 1.Δ.1. σημειώθηκε πως στη δομή της wtRop 

σχηματίζονται οκτώ διακριτές φέτες από τα αμινοξέα στις θέσεις ‘a’ και ‘d’ τα οποία 

παρουσιάζουν συμμετρία ανά ζευγάρια (το 4ο με το 5ο, το 3ο με το 6ο κ.τ.λ.). Στην 

δομή της A31P, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν μόνο έξι διακριτές φέτες και από 

αυτές, οι δύο «ακριανές» (κοντινές στη στροφή) αποτελούνται μόνο από τρία 

αμινοξέα. Επίσης, τα επίπεδα των φύλλων είναι πολύ γυρτά (tilted) σε σχέση με τον 

άξονα του δεματίου (στην wtRop τα επίπεδα είναι κάθετα στον άξονα). 

Επιπροσθέτως, αν και υπάρχει η περιοδικότητα της επτάδας, η κατανομή των 

αμινοξέων στα φύλλα είναι πολύ διαφορετική από αυτή στη wtRop (‘adad’). Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί η ύπαρξη μιας μεγάλης, συνεχόμενης κοιλότητας στο εσωτερικό 

της δομής. Το μετάλλαγμα αυτό παρουσιάζει δυο, μερικώς, διαφορετικές 

διαμορφώσεις (εικόνα 2.5) και φαίνεται να αποτελεί μια κατάσταση “molten 

globule”, στην οποία έχει παγιδευτεί, ενεργειακά, το δεμάτιο της Rop. Αυτή η 

υπόθεση ενισχύεται από τις θερμοδυναμικές μελέτες του μεταλλάγματος, από την 

ύπαρξη ενός χαλαρά πακεταρισμένου υδρόφοβου πυρήνα, μίας μεγάλης και 

συνεχόμενης υδρόφοβης κοιλότητας στο μέσο του εσωτερικού της πρωτεΐνης και 

από τη μεγάλη μείωση της σταθερότητας του μορίου σε σχέση με την wtRop [Glykos 

and Kokkinidis, 2004]. Οι μελέτες πάνω σε αυτό το μετάλλαγμα δείχνουν ότι μία, 

μόνο, σημειακή μετάλλαξη είναι ικανή να αλλάξει πλήρως τη διαμόρφωση ενός 

μορίου και ότι, στην περίπτωση της Rop, υπάρχει κάποια δομική πληροφορία στην 

περιοχή της στροφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 2.5 Η A31P Rop κρυστάλλωσε σε δυο 
διαφορετικές συνθήκες και σε δυο διαφορετικές 
διαμορφώσεις (ορθορομβική και μονοκλινής), οι 
οποίες διαφέρουν τόσο ώστε όταν διατηρείται 
σταθερή μια έλικα (ο κύλινδρος στο βάθος) οι 
υπόλοιπες έλικες δεν συμπίπτουν  

(Glykos and Kokkinidis, 2004). 
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Μια διαφορετική προσέγγιση στη διερεύνηση του ρόλου της στροφής της Rop 

αφορά στην αντικατάσταση των καταλοίπων της στροφής με δύο ή περισσότερα 

κατάλοιπα γλυκίνης [Nagi et al., 1999]. Οι μελέτες αυτών των μεταλλαγμάτων 

δείχνουν ότι η παρουσία καταλοίπων γλυκίνης στη στροφή της Rop επιταχύνει τόσο 

την επαναδιάταξη, όσο και την αποδιάταξη της Rop με επιβράδυνση της πρώτης και 

επιτάχυνση της δεύτερης όσο αυξάνει ο αριθμός των παρεμβαλλόμενων γλυκινών 

στη στροφή. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της στροφής 

στην πορεία αναδίπλωσης της Rop παρόλο που δεν είναι ακόμα τελείως 

κατανοητός.        

 

ΙΙ. Ο ρόλος του μοτίβου της επτάδας και του υδρόφοβου πυρήνα. 

Ο σχηματισμός τους υδρόφοβου πυρήνα των πρωτεϊνών έχει προσελκύσει 

μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον καθώς θεωρείται πως οι υδρόφοβες 

αλληλεπιδράσεις αποτελούν τη βασική παράμετρο της σταθερότητας των 

πρωτεϊνών. Έτσι και για την πρωτεΐνη Rop, στα πλαίσια της μελέτης του μονοπατιού 

αναδίπλωσής της, ο υδρόφοβος πυρήνας και η αντοχή ή αντίδραση στις 

μεταλλάξεις της επτάδας αποτέλεσαν, πολλές φορές, θέμα έρευνας.  

Επιλεκτικά, αναφέρονται οι προσπάθειες του εργαστηριου του καθ. Κοκκινίδη 

για την αποκατάσταση της επτάδας στην περιοχή της στροφής. Όπως έχει 

προαναφερθεί, στην περιοχή της στροφής διακόπτεται το μοτίβο της επτάδας και 

υπάρχουν μόνο 5 αντί για 7 αμινοξικά κατάλοιπα. Τοποθετήθηκαν λοιπόν δύο 

αμινοξέα για να καλύψουν αυτή την έλλειψη [Vlassi et al., 1994] χωρίς όμως να 

αλλάξει η τελική δομή της πρωτεΐνης. Αντίθετα, όταν αφαιρέθηκαν τα 5 παραπάνω 

αμινοξέα της στροφής, η αποκατάσταση του μοτίβου της επτάδας οδήγησε σε μια 

δομή με εντελώς διαφορετική διαμόρφωση. [Glykos et al., 2006] Σε μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια, το μετάλλαγμα RM6 έχει μετατραπεί από ομοδιμερές σε 

ομοτετραμερές μόριο χωρίς στροφές (εικόνα 2.6). Σε αυτή τη δομή υπάρχουν 

δεκατέσσερις διακριτές φέτες οι οποίες διατηρούν την κατανομή “adad”, ωστόσο 

είναι άξιο παρατήρησης ότι οι εσωτερικές φέτες είναι πλούσιες σε ογκώδεις 

πλευρικές ομάδες οι οποίες προκαλούν μία διόγκωση στο εσωτερικό της πρωτεΐνης. 

Τέλος, η μέση του δεματίου είναι αρνητικά φορτισμένη, ενώ οι άκρες του θετικά 

φορτισμένες, κάτι τελείως διαφορετικό από την wtRop όπου παρατηρείται η 



 
Μαρία Αμπράζη                                                                                                   2.Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ Rop 

29 
 

ύπαρξη δύο ξεχωριστών επιφανειών (μπροστά και πίσω), μία θετικά φορτισμένη και 

μία αρνητικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ομάδα της Regan ασχολήθηκε επίσης εκτεταμένα με τον υδρόφοβο πυρήνα 

της πρωτεΐνης Rop. Ανάμεσα στις άλλες δουλειές της [Munson et al., 1994; Munson 

et al., 1996; Munson et al., 1997] δημιούργησε ένα μετάλλαγμα με υπέρ- υδρόφοβο 

πυρήνα αντικαθιστώντας τα αμινοξέα των θέσεων a με αλανίνη (Ala) και αυτά των 

θέσεων d με ισολευκίνες (Ile) το οποίο επίσης παρουσιάζει μία εντελώς 

διαφορετική τοπολογία από αυτή της αγρίου τύπου Rop. Το μετάλλαγμα Α2Ι2-6 είναι 

διμερές που σχηματίζει ένα αντιπαράλληλο 4-α-ελικοειδές δεμάτιο, όμως υπάρχει 

μία στροφή του ενός μονομερούς κατά 180ο τοποθετώντας και τις δύο στροφές από 

την ίδια πλευρά (εικόνα 2.7). Σε αυτή τη δομή, οι οκτώ επίπεδες φέτες 

μετατράπηκαν σε οκτώ κλιμακωτές (staggered) φέτες προκαλώντας πιο σφιχτό 

πακετάρισμα του υδρόφοβου πυρήνα. [Willis et al., 2000] Ο σχηματισμός του 

υδρόφοβου πυρήνα είναι και για την πρωτεΐνη Rop, σημαντικός παράγοντας 

σταθερότητας. 

Εικόνα 2.6 Η δομή της RM6- loopless Rop (Glykos et 
al., 2006). Με την διαγραφή 5 αμινοξέων στη περιοχή 
της στροφής, η δομή μετατράπηκε σε ένα 
ομοτετραμερές  δεμάτιο με αντιπαράλληλες έλικες 
χωρίς στροφές. (PDB : 1QX8).  
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ΙΙΙ. Ο ρόλος των δισουλφιδικών δεσμών.                                  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο σχηματισμός τους υδρόφοβου πυρήνα των 

πρωτεϊνών έχει μελετηθεί εκτεταμένα καθώς θεωρείται πως οι υδρόφοβες 

αλληλεπιδράσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της αναδίπλωσης των 

πρωτεϊνών. Για τις έρευνες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά μεταλλάγματα 

πρωτεϊνών με ένθετα κατάλοιπα κυστεΐνης διότι οι δισουλφιδικοί δεσμοί μεταξύ 

αυτών των καταλοίπων μπορούν να αυξήσουν δραματικά τη σταθερότητα των 

πρωτεϊνικών δομών. 

Στη δομή της αγρίου τύπου Rop, υπάρχουν δύο ανηγμένα κατάλοιπα κυστεΐνης, 

C38 και C52, θαμμένα στον πυρήνα του δεματίου ενώ λιγότερα σταθερά 

μεταλλάγματα έχουν βρεθεί να διμερίζονται οξειδωτικά (oxidatively dimerize) κατά 

την αποθήκευσή τους και φαίνεται πως άπαξ δημιουργηθεί δισουλφιδικός δεσμός  

μεταξύ των μονομερών, ένας δεύτερος σχηματίζεται διαμοριακά με μία μικρή 

διαφορά στην εντροπία. Προσπαθώντας να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα η ομάδα 

του Magliery  δημιούργησε μεταλλάγματα της Rop αντικαθιστώντας τις κυστεΐνες με 

κατάλοιπα αλανίνης (Ala) και βαλίνης (Val) καθώς η κυστεΐνη βρίσκεται ενδιάμεσα 

από τα παραπάνω κατάλοιπα όσον αφορά τον όγκο αλλά και το βαθμό 

υδροφοβικότητας. [Hari et al., 2010] Δημιούργησαν λοιπόν, ένα μετάλλαγμα της 

Rop χωρίς κυστεΐνες (Cys-free Rop) το οποίο βάσει της δομής του από περίθλαση 

ακτίνων Χ (PDB: 3Κ79), είναι όμοιο δομικά με την αγρίου τύπου πρωτεΐνη. 

Εικόνα 2.7 Η δομή της Ala2Ile2-6 (Willis et al., 
2000). Ο ανασχεδιασμός του υδρόφοβου πυρήνα 
με αμινοξέα αλανίνης και ισολευκίνης κατέληξε σε 
ένα Rop διμερές με παράλληλο πακετάρισμα των 
μονομερών (PDB : 1F4M).  
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Παρουσιάζει όμοια λειτουργική ικανότητα όμως παρουσιάζει μία δραματικά πιο 

γρήγορη κινητική αποδιάταξης, κάτι που συμβαίνει ωστόσο και με τα περισσότερα 

από τα μεταλλάγματα της Rop. 

 

IV. Κινητικές μελέτες για το μονοπάτι αναδίπλωσης της πρωτεΐνης Rop 

  Το 2008 η ομάδα της Regan δημοσιεύσε μελέτη της κινητικής αναδίπλωσης της 

πρωτεΐνης Rop με NMR σε πραγματικό χρόνο. [van Nuland et al., 2008] Απο 

προηγούμενες μελέτες τους είχαν παρατηρήσει πως η Rop, σε χαμηλή συγκέντρωση 

αποδιατακτικού παράγοντα, αναδιπλώνεται με απλή κινητική δύο σταδίων (biphasic 

kinetics) ενώ αναδίπλωση σε αυξημένη συγκέντρωση αποδιατακτικού παράγοντα 

γίνεται με κινητική μίας φάσης (monophasic kinetics) κάτι που σε συνδυασμό με 

άλλα πειράματα όπως κυκλικού διχρωισμού, αναδείκνυε την ύπαρξη ενός 

ενδιάμεσου είδους. Με NMR σε πραγματικό χρόνο κατάφεραν να ανιχνεύσουν αυτό 

το ενδιάμεσο το οποίο δε βρίσκεται ούτε στην καλά αναδιπλωμένη μορφή αλλά 

ούτε και εντελώς αποδιατεταγμένο. 

 Λίγα χρόνια νωρίτερα οι Wolynes και Onuchic και οι συνεργάτες τους 

προσέγγισαν το θέμα διαφορετικά, κυρίως μέσω προσομοιώσεων. Στηριζόμενοι 

στην περιγραφή της αναδίπλωσης πρωτεϊνών μέσω ενός πολυδιάστατου 

ενεργειακού τοπίου (βλ. παρ. 1.Α.3.) θεώρησαν και επιβεβαίωσαν πως η πρωτεΐνη 

Rop αποτελεί την «εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα» αυτής της θεωρίας 

καθώς δεν έχει ένα μονό ενεργειακό ελάχιστο αλλά δύο, που αντιστοιχούν σε δύο 

διακριτές αλλά συγγενικές δομές (εικόνα 2.8). [Levy et al., 2005] Επειδή όμως οι 

δομές έχουν τόσο κοντινές συμμετρίες, είναι πιθανό τα μεταλλάγματα να αλλάζουν 

από τη μία δομή στην άλλη ή και να αποτελούν μία μίξη και των δύο. Πιο 

συγκεκριμένα παρατήρησαν πως κάποια από τα μεταλλάγματα της Rop με 

ανασχεδιασμένο τον υδρόφοβο πυρήνα, αναδιπλώνονται και αποδιατάσσονται 

πολύ γρηγορότερα από την αγρίου τύπου πρωτεΐνη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση 

με το απλό ενεργειακό τοπίο. Γνωρίζοντας λοιπόν τις τρεις διακριτές δομές που 

μπορεί να έχει η πρωτεΐνη Rop- την δομή της αγρίου τύπου που ονόμασαν “anti” 

λόγω της αντιπαράλληλης διάταξης των ελίκων στο δεμάτιο, τη δομή της 

μετάλλαξης A2I2-6, που ονόμασαν “syn” λόγω της παράλληλης διάταξης των ελίκων 

και τέλος την δομή της A31P που ονόμασαν “bisecting U” λόγω της ιδιαίτερης 
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διάταξης των ελίκων (βλ. 1.Δ.2.) - η μελέτη τους οδήγησε στο συμπέρασμα πως το 

μονοπάτι αναδίπλωσής της μπορεί να περιγραφεί καλύτερα από ένα ενεργειακό 

τοπίο με δύο ενεργειακά ελάχιστα, στο ένα βρίσκεται η “anti” και στο άλλο η “syn” 

τοπολογία, αφήνοντας εκτός την “bisecting U” λόγω της μικρής σταθερότητάς της 

αλλά και των στοιχείων της κατάστασης εύπλαστης σφαίρας που παρουσιάζει. Η 

“anti” τοπολογία έχει υψηλότερο ενεργειακό εμπόδιο για την τελική της 

αναδίπλωση από την “syn”. Έτσι εξηγείται γιατί ενώ οι τοπολογίες μοιάζουν η 

δεύτερη έχει μεγαλύτερο ρυθμό αναδίπλωσης και αποδιάταξης.  

 Τρία χρόνια αργότερα, σε συνέχεια της παραπάνω έρευνας καταλήγουν στο ότι 

αν η γεωμετρία ήταν αυτή που καθόριζε την τελική δομή τότε η “syn” τοπολογία θα 

ήταν προτιμότερη σε σχέση με την “anti”. Όμως καθώς η πρωτεΐνη για να είναι 

ενεργή πρέπει να βρίσκεται στην “anti” τοπολογία, αυτή είναι προτιμώμενη τελικά 

ξεπερνώντας τόσο το γεωμετρικό όσο και το ενεργειακό πρόβλημα. [Schug et 

al.,2007] Τέλος, με πειράματα φθορίζουσας μεταφοράς ενέργειας συντονισμού από 

ένα μόνο μόριο (single molecule Fluorescence Resonance Energy Transfer – smFRET) 

επιβεβαιώνουν πως κάποια από τα μεταλλάγματα της Rop αποτελούνται τόσο από 

“anti” όσο και από “syn” τοπολογίες στο ίδιο διάλυμα. Επίσης υποδεικνύουν ότι το 

διμερές της Rop μπορεί να μεταπηδήσει από τη μία τοπολογία στην άλλη χωρίς να 

χρειαστεί να αποδιαταχθεί και να εναλλάξει τα μονομερή. Τέλος συμπεραίνει πως 

το υπόστρωμα του RNA προσδένεται στο μόρια με “anti” τοπολογία κι έτσι οδηγεί 

την ισορροπία προς εκείνη την κατεύθυνση. [Gambin et al., 2009] 

Εικόνα 2.8 Σχηματική αναπαράσταση του 
ενεργειακού τοπίου με δύο ελάχιστα του 
διμερούς της πρωτεΐνης Rop και οι τρεις 
διακριτές δομικές τοπολογίες: της Rop 
αγρίου τύπου, του μεταλλάγματος A2I2-6 
και της A31P. Η Α31Ρ λόγω της μικρής της 
σταθερότητας δε θεωρήθηκε ξεχωριστό 
ενεργειακό ελάχιστο.  
Στις δομές το ένα μονομερές είναι 
χρωματισμένο μπλε και το άλλο γκρι, ενώ 
η περιοχή της στροφής είναι πορτοκαλί. 
Τα Αμινοξέα Asn-10, Gln-18 και Lys-25 στα 
δύο μονομερή, που αποτελούν το σημείο 
πρόσδεσης του RNA, σχηματίζονται με 
αναπαράσταση μπαστουνιού. (sticky)  

(Levy et al., 2005) 
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2.3 Η ROP ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ 

    Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δημιουργία βιοϋλικών μπορεί να επιτευχθεί είτε με 

τoν εκ νέου σχεδιασμό (rational de novo design) νέων πεπτιδικών ή πρωτεϊνικών 

συγκροτημάτων (assemblies) κι έτσι νέων υλικών, είτε με τον ανασχεδιασμό 

(redesign) των φυσικών μορίων για την παραγωγή νέων δομικών και λειτουργικών 

υλικών.  

Η μικρή δομή της Rop που αποτελεί ένα παράδειγμα του 4-α-ελικοειδούς 

δεματίου καθώς και οι εκτεταμένες μελέτες γύρω από την κινητική της 

αναδίπλωσής της αποτέλεσαν τη βάση για να χρησιμοποιηθεί η Rop ως πηγή 

έμπνευσης για την εκ νέου δημιουργία βιοϋλικών. [Betz et al., 1997] Συγκεκριμένα, 

η ομάδα του De Grado, εμπνευσμένη από την τοπολογία και την αλληλουχία της 

Rop δημιούργησε συστήματα μεταλλοπορφυρίνης σε νάνο διαστάσεις. [McAllister 

et al., 2008] 

Εκτός όμως από τα παραπάνω, η πρωτεΐνη Rop έχει τύχει πολλών μεταλλάξεων 

λόγω της εκτεταμένης έρευνας γύρω από την πορεία αναδίπλωσής της. Η 

πολυμορφία των τελικών μεταλλαγμένων δομών γίνεται πηγή έμπνευσης για τη 

δημιουργία βιοϋλικών, αυτή τη φορά, μέσω ανασχεδιασμού της αγρίου τύπου Rop. 

Πιο συγκεκριμένα, τρεις από αυτές τις μεταλλάξεις έχουν δώσει μόρια με τελείως 

διαφορετικές διαμορφώσεις και σημαντικές διαφορές στους υδρόφοβους πυρήνες 

(βλ.1.Δ.2) (εικόνα 2.9). Αυτά είναι: το μετάλλαγμα Α31Ρ, το μετάλλαγμα RM6 στο 

οποίο αφαιρέθηκαν πέντε αμινοξέα (30-34) από την περιοχή της στροφής με σκοπό 

την αποκατάσταση της επτάδας σε εκείνο το σημείο [Glykos et al., 2006] και το 

μετάλλαγμα Α2Ι2-6 στο οποίο μεταλλάχτηκαν όλα τα αμινοξέα που βρίσκονται στη 

θέση ‘a’ με Αla και όλα τα αμινοξέα της θέσης ‘d’ με Ile [Willis et al., 2000].  

  Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δομικά μελετημένες μεταλλάξεις της Rop και 

κυρίως τις τρεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η 

πρωτεΐνη παρουσιάζει μία σημαντική δομική ευπλασία. Η συνεχώς αυξανόμενη 

βάση δεδομένων των μεταλλάξεων της Rop δημιουργεί τη βάση για τη χρήση αυτής 

της «εύπλαστης» πρωτεΐνης ως ένα νέο δομικό λίθο για την παραγωγή βιοϋλικών. Η 

γνώση πάνω στον τρόπο αναδίπλωσης  της Rop αλλά και η ανταπόκρισή της σε 

διάφορες μεταλλάξεις αποτελούν τη βάση για τον ανασχεδιασμό της αρχικής δομής 

προς το  σχηματισμό ινιδίων και άλλων νάνο-δομών. 
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Εικόνα 2.9. Οι δομές των: wtRop (PDB:  1ΡΟΠ), A31P (PDB:  1Β6:), A2I2-6 (PDB:  1F4N) και 
RM6 (PDB:  1QX8). Η χρωματική διαβάθμιση κυμαίνεται από μπλε για το Ν-τελικό άκρο και 
κόκκινο για το C-τελικό άκρο. Στα τοπολογικά σχήματα, κάθε κύκλος αντιστοιχεί σε μία 
έλικα με το χρώμα να υποδηλώνει τη σχετική διεύθυνση των ελίκων. Οι στροφές 
αναπαριστώνται με τις πράσινες γραμμές.  

(Glykos et al., 2006) 
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     Στο πεδίο της νάνο-τεχνολογίας, ο τομέας των βιοϋλικών, είναι ραγδαία 

αναπτυσσόμενος και για την εξέλιξή του είναι σημαντική η κατανόηση της 

αναδίπλωσης των βιολογικών μορίων. Με αυτή τη γνώση καθίσταται πιο 

προβλέψιμη και άρα αποτελεσματική  η δημιουργία νέων βιοϋλικών, βασισμένα σε 

πεπτίδια και πρωτεΐνες, μέσω σχηματισμού νέων πεπτιδικών δομικών λίθων ή μέσω 

ανασχεδιασμού φυσικών πρωτεϊνών.  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, μοντέλο της εργασίας για το σχεδιασμό 

νέων βιοϋλικών αποτελεί η πρωτεΐνη Rop, της οποίας η δομή αποτελεί το κατ’ 

εξοχήν παράδειγμα του δομικού μοτίβου των 4-α-ελικοειδών δεματίων.  

Θέλοντας να διερευνήσουμε περαιτέρω τη συμπεριφορά των στροφών στην 

αναδίπλωση των α-ελικοειδών δεματίων, πρώτος σκοπός της εργασίας είναι να 

μελετηθούν εκτενώς, με βιοφυσικές και δομικές μεθόδους, τρία νέα μεταλλάγματα 

της Rop. Τα μεταλλάγματα αυτά φέρουν στην περιοχή της στροφής, κατάλοιπα 

γλυκίνης και προλίνης, που είναι δομικά ιδιαίτερα καθώς περιορίζουν/προσφέρουν 

πολλούς βαθμούς ελευθερίας διαμόρφωσης της στροφής. Σκοπός είναι να δειχθεί 

εάν η γλυκίνη και η προλίνη, μπορούν να οδηγήσουν το μόριο σε νέα μονοπάτια 

αναδίπλωσης συμβάλλοντας στη δομική πλαστικότητα της Rop που είναι 

απαραίτητη για το σχεδιασμό νέων βιοϋλικών.  

Συλλέγοντας τη βιβλιογραφία γύρω από τις μεταλλάξεις της πρωτεΐνης 

παρατηρήθηκε ευπλασία του δομικού μοτίβου που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης, για 

τον ανασχεδιασμό της δομής της αγρίου τύπου Rop ή/και του μεταλλάγματος RM6, 

προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πρωτεϊνικών δομικών λίθων για το 

σχηματισμό δομών και συγκεκριμένα ινιδίων με δομικά χαρακτηριστικά νάνο-

διαστάσεων. Στη συνέχεια, στόχος της διατριβής υπήρξε η απόδοση 

λειτουργικότητας στα νεο-σχηματισμένα ινίδια, όπως για παράδειγμα ενζυμικής 

ενεργότητας, που μπορεί να τα καταστήσει εν δυνάμει εφαρμοσμένα σε τομείς της 

βιοϊατρικής, όπως στη γονιδιακή θεραπεία και τη μηχανική ιστών. 
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Συνοπτικά, σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι (Α) να 

διαλευκάνει το μονοπάτι αναδίπλωσης της πρωτεΐνης Rop, με έμφαση στα 

κατάλοιπα που ευνοούν το σχηματισμό της στροφής και (Βi) να σχεδιαστούν, με 

βάση την πλαστικότητα της Rop, δομικοί λίθοι αποτελούμενοι, για πρώτη φορά, από 

μία ολόκληρη και φυσική πρωτεΐνη με στόχο τον σχηματισμό νάνο-δομών, οι οποίες 

(Bii) κατόπιν κατάλληλης «διακόσμησης» με μία ενδονουκλεάση θα αποκτούν 

ενζυμική λειτουργικότητα και άρα θα είναι κατάλληλες προς χρήση σε τομείς της 

βιοϊατρικής/βιοτεχνολογίας. Η βασική καινοτομία της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής είναι ο ανασχεδιασμός μίας ολόκληρης πρωτεΐνης προς παραγωγή 

σταθερών ινιδίων, με χαμηλό κόστος (χρήση τεχνικών ανασυνδυασμένου 

DNA/υπερέκφραση πρωτεϊνών σε βακτήρια E.coli) και απόδοση λειτουργικότητας 

μέσω «διακόσμησής» τους με ένζυμα. Οι δομικοί αυτοί λίθοι θα αποτελέσουν βάση 

για ανάπτυξη οικονομικών και καινοτόμων υλικών προς χρήση σε τομείς της 

βιοϊατρικής όπως για παράδειγμα στη  γονιδιακή θεραπεία. 
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 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 

Από τις τελευταίες μελέτες πάνω στην πορεία αναδίπλωσης της πρωτεΐνης Rop 

εξαιρετικό ενδιαφέρον προκάλεσε τόσο το μετάλλαγμα RM6 με τη διαγραφή των 

πέντε αμινοξέων της στροφής, που οδήγησε στο σχηματισμό ενός τετραμερούς 

μακριών α-ελίκων χωρίς στροφές, όσο και η σημειακή μετάλλαξη του καταλοίπου 

αλανίνης σε προλίνη, στην περιοχή της στροφής (Α31Ρ) που οδήγησε σε δραματική 

αλλαγή της τοπολογίας του Rop διμερούς (βλ. 1.Γ.2). Προς περαιτέρω διαλεύκανση 

αυτής της αλλαγής και άρα του ρόλου της στροφής στην τελική διαμόρφωση των 

πρωτεϊνών, σχεδιάστηκαν και παρήχθησαν, στο εργαστήριό μας, τρεις νέες 

μεταλλάξεις:  Η μετάλλαξη D30P/A31P (Rop PP), η D30G/A31P (Rop GP) και η 

συμπληρωματική τους D30P/A31G (Rop PG). 

Τα τρία αυτά νέα μεταλλάγματα, τα Α31Ρ και RM6 αλλά και η Rop αγρίου τύπου 

(wtRop) απομονώθηκαν με χρωματογραφία συγγένειας (στήλη νικελίου-NiNTA) 

μέσω του 6-ιστιδινικού επιτόπου που φέρουν στο καρβοξυτελικό τους άκρο. 

Ακολούθως, μελετήθηκαν οι βιοφυσικές τους ιδιότητες με χρωματογραφία 

μοριακής διήθησης και κυκλικό διχρωισμό (CD- Circular Dichroism) και η δομή τους 

με περίθλαση ακτίνων-Χ σε μικρές γωνίες (SAXS- small angle Xray scattering). Η 

δομή της RopPG λύθηκε κρυσταλλογραφικά με περίθλαση ακτίνων Χ και 

κατατέθηκε στη πρωτεϊνική βάση δεδομένων (PDB- Protein Data Bank) με κωδικό 

4DO2.  

Παράλληλα, μελετήθηκε η επίδραση αναγωγικού παράγοντα στο μονοπάτι 

αναδίπλωσης των παραπάνω πρωτεϊνών καθώς στην αμινοξική τους αλληλουχία 

υπάρχουν δύο κατάλοιπα κυστεϊνών που όμως στην κρυσταλλογραφική δομή της 

wtRop δε βρίσκονται κοντά ώστε να δημιουργούν δισουλφιδικό δεσμό μεταξύ τους. 

Πιο συγκεκριμένα, για την απομόνωση όλων των Rop μεταλλαγμάτων αλλά και της 

wtRop ακολουθήθηκαν δύο πρωτόκολλα, παρουσία και απουσία β-

μερκαπτοαιθανόλης. Όλες οι μελέτες, βιοφυσικές και δομικές, έγιναν επίσης υπό 

συνθήκες παρουσίας και απουσίας αποδιατακτικού παράγοντα. 
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1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ 

Στα νέα μεταλλάγματα, η περιοχή της στροφής εμπλουτίστηκε με κατάλοιπα 

προλίνης ή/και γλυκίνης. Τα δύο αυτά αμινοξέα έχουν εντελώς διαφορετικά δομικά 

χαρακτηριστικά καθώς η προλίνη έχει τη μικρότερη ελευθερία διαμόρφωσης λόγω 

της πλευρικής της ομάδας που ενώνεται με την κύρια αλυσίδα σχηματίζοντας έναν 

πυρολιδικό δακτύλιο ενώ η γλυκίνη έχοντας ως πλευρική ομάδα ένα μόνο υδρογόνο 

είναι το αμινοξύ με τη μεγαλύτερη ελευθερία διαμόρφωσης, επιτρέποντας ένα 

μεγάλο αριθμό στερεοχημικών διαμορφώσεων. Καθώς το μετάλλαγμα A31P 

αποτελεί μια κατάσταση «εύπλαστης σφαίρας», στην οποία έχει παγιδευτεί 

ενεργειακά το μόριο, τα νέα μεταλλάγματα αναμένεται να δείξουν αν η γλυκίνη  σε 

«συνεργασία» με την προλίνη, θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην πρωτεΐνη να 

υπερβεί την ενεργειακή παγίδα (τοπικό ελάχιστο) στην οποία έχει μεταπέσει και, 

έτσι, το μόριο να οδηγηθεί σε άλλα μονοπάτια και σε πιο εγγενείς διαμορφώσεις. 

Επίσης, θα δειχθεί αν η επίδραση της στροφής στην πορεία αναδίπλωσης της Rop 

εξαρτάται από την αλληλουχία των αμινοξέων ή/και από τη συγκεκριμένη θέση 

τους.  

Ο pET26b(+)  χρησιμοποιήθηκε, ως φορέας κλωνοποίησης διότι προσθέτει 

έναν 6-ιστιδινικό επίτοπο (6-His tag) στο καρβοξυτελικό άκρο των πρωτεϊνών, με τη 

βοήθεια του οποίου θα γίνει η απομόνωση της πρωτεΐνης μέσω χρωματογραφίας 

συγγένειας. Το καρβοξυ-τελικό τμήμα της Rop κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο για 

την ενσωμάτωση του 6-ιστιδινικού επιτόπου καθώς, όπως έχει προαναφερθεί, τα 

τελευταία επτά καρβοξυ-τελικά κατάλοιπα του μονομερούς της Rop είναι πολύ 

ευκίνητα. Το μεταλλαγμένο γονίδιο είναι κλωνοποιημένο στις θέσεις NdeI/XhoI 

καθώς εκεί δεν προστίθενται πολλά παραπάνω αμινοξικά κατάλοιπα κατά την 

συρραφή και η πρωτεΐνη που εκφράζει είναι συνολικά 70 αμινοξέων με μοριακό 

βάρος  MW=8100 Da (εικόνα 4.1). Η Rop αγρίου τύπου και όλα τα μεταλλάγματα 

αυτής βρίσκονται σε αντίστοιχες πλασμιδιακές κατασκευές. 

 

 

 

 
pET26b(+) 

Εικόνα 4.1.  Η πλασμιδιακή κατασκευή 
του φορέα έκφρασης pET26b(+) με 
κλωνοποιημένο το γονίδιο της Rop στις 
θέσεις NdeI/XhoI. Η εκφρασμένη 
πρωτεΐνη φέρει τον 6-ιστιδινικό επίτοπο 
(tag) στο καρβοξυτελικό της άκρο.  
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2. ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ  
     ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ 

Η wtRop καθώς και όλα της τα μεταλλάγματα υπερεκφράζονται επιτυχώς σε 

BL21(DE3) E.coli κύτταρα με επαγωγή μέσω IPTG (παράρτημα Α.2) για 4 ώρες, στους 

37οC. Ακολουθεί λύση των κυττάρων με υπερηχοβολισμό και απομόνωση των Rop 

πρωτεϊνών με στήλη νικελίου (NiNTA) μέσω του 6-ιστιδινικού επιτόπου (6-His tag) 

που φέρουν οι πρωτεΐνες στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Οι πρωτεΐνες εκλούονται 

από τη στήλη με αύξηση της συγκέντρωσης ιμιδαζολίου και είναι διαλυτές σε τελικό 

διάλυμα που περιέχει 50mM Tris pH 8.0, 300mM NaCl, 300mM ιμιδαζόλιο (και 

15mM β-μερκαπτοαιθανόλης μόνο για το πρωτόκολλο απομόνωσης παρουσία 

αναγωγικού παράγοντα).  

Στην εικόνα 4.2 φαίνεται η ηλεκτροφορητική ανάλυση με SDS-PAGE των 

βημάτων καθαρισμού όλων των (6-His tagged) Rop μεταλλαγμάτων που 

μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία, από το στάδιο της χρωματογραφίας 

συγγένειας, παρουσία και απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης. Επιβεβαιώνεται ότι όλα 

τα μεταλλάγματα όπως και η wtRop είναι διαλυτά, παράγονται σε μεγάλη ποσότητα 

και με μεγάλο βαθμό καθαρότητας. Σε αυτό το στάδιο οι πρωτεΐνες παρουσιάζουν 

ίδια συμπεριφορά και με τα δύο πρωτόκολλα απομόνωσης. Η συνολική απόδοση 

απομόνωσης μέσω χρωματογραφίας συγγένειας (NiNTA-His tag) είναι ~35mg/Lt 

καλλιέργειας.  
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Εικόνα 4.2 Ηλεκτροφόρηση δειγμάτων των σταδίων καθαρισμού απουσία (αριστερή στήλη) 
και παρουσία (δεξιά στήλη) β-μερκαπτοαιθανόλης, σε πηκτή με 15% SDS, για όλα τα Rop 
μεταλλάγματα (RM6, A31P, RopPG, RopGP, RopPP) αλλά και την wtRop.  
  
UN: Κυτταρικό εκχύλισμα πριν την προσθήκη IPTG 
IN: Κυτταρικό εκχύλισμα μετά την προσθήκη IPTG 
S: Δείγμα από το διαλυτό μέρος των κυττάρων που φορτώθηκε στην κολώνα Ni-NTA 
P. Δείγμα από το μη διαλυτό μέρος των κυττάρων 
FT: Δείγμα από το εκλουόμενο κλάσμα χωρίς συγγένεια προς την κολώνα Νi-NTA 
W1-3: Δείγματα από τα διαλύματα έκπλυσης 
A1-2: Δείγματα από τα 2 κλάσματα του διαλύματος έκλουσης 
Ε1-10: Δείγματα από τα 10 κλάσματα του διαλύματος έκλουσης 2 
m: Μάρτυρας μοριακών βαρών 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ  
ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (SEC) 

Το δεύτερο στάδιο απομόνωσης των πρωτεϊνικών δειγμάτων, πραγματοποιείται 

με χρωματογραφία μοριακής διήθησης. Αρχικά, αφαιρείται από τα δείγματα το 

ιμιδαζόλιο με ολονύκτια διαπίδυση και μετά τη συγκέντρωσή τους ως τα 2,5 ml, 

φορτώνονται σε στήλη Sephacryl S100 (GE Healthcare) με διαχωριστική ικανότητα 

για πρωτεΐνες μοριακού βάρους από 1kDa έως 100kDa. Η απορρόφηση στα 280nm 

των κλασμάτων έκλουσης καταγράφεται ηλεκτρονικά.  

Κατά την έκλουση των δειγμάτων, παρατηρήθηκε πως παρουσία β-

μερκαπτοαιθανόλης η αγρίου τύπου Rop και όλα της τα μεταλλάγματα εμφανίζουν 

έναν μοναδικό πληθυσμό. Απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης, όμως, εμφανίζουν και 

δεύτερο πληθυσμό (πλην της RM6), είτε εντελώς διαχωρισμένο από τον πρώτο, είτε 

με τη μορφή «ώμου» σε αυτόν. Χαρακτηριστικά είναι τα δύο ακραία παραδείγματα 

αυτής της συμπεριφοράς. Η RΜ6 διατηρεί τον μοναδικό της πληθυσμό και στις δύο 

περιπτώσεις ενώ η A31P παρουσιάζει δύο αρκετά καλά διαχωρισμένους 

πληθυσμούς μόνο απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης (εικόνα 4.3). 

Επιπροσθέτως, από τη βαθμονόμηση της στήλης που χρησιμοποιήθηκε, με 

πρωτεΐνες γνωστού μοριακού βάρους, υπολογίζεται το μοριακό βάρος των 

εκλουόμενων μορίων ανάλογα με τον όγκο έκλουσής τους. Καθώς όμως, η 

βαθμονόμηση γίνεται αποκλειστικά με σφαιρικές πρωτεΐνες, το εκτιμώμενο 

μοριακό βάρος των πρωτεϊνικών δειγμάτων δεν είναι ακριβές για τις Rop πρωτεΐνες 

που δεν είναι σφαιρικές. Τα πρωτεϊνικά μόρια που εκλούονται πρώτα από τη στήλη 

είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος, γι’ αυτό και παρατηρείται η έκλουση της RM6, 

νωρίτερα από όλες τις υπόλοιπες Rop (160 ml που αντιστοιχούν σε τετραμερές 

Rop). Όσον αφορά την A31P, οι δύο πληθυσμοί απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης 

αντιστοιχούν σε τριμερές και πενταμερές, όμως όπως προαναφέρθηκε οι τιμές 

αυτές δεν είναι ακριβείς και το μόνο συμπέρασμα που εξάγεται ασφαλώς είναι πως 

οι πληθυσμοί αποτελούνται από μόρια με διαφορετικό όγκο. Το ίδιο ισχύει και για 

τους δύο πληθυσμούς της wtRop, καθώς έχουν εκλουστεί τόσο κοντά ο ένας στον 

άλλο (175 και 181 ml) ώστε και οι δύο να αντιστοιχούν σχεδόν σε διμερές (20kDa 

που αντιστοιχούν σε 2,5 Rop μονομερή και 17kDa που αντιστοιχούν σε 2,1 Rop 

μονομερή). Όλα τα υπόλοιπα μεταλλάγματα εκλούονται σε όγκους που 
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αντιστοιχούν σε Rop διμερή. Για την περαιτέρω διαλεύκανση του σχήματος, όγκου 

και πολυμερισμού των μορίων που αντιστοιχούν στον κάθε πληθυσμό έκλουσης 

έγιναν πειράματα περίθλασης ακτίνων-Χ σε μικρές γωνίες που περιγράφονται στην 

επόμενη παράγραφο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.3. Χρωματογραφήματα μοριακής διήθησης.  
A. Απομόνωση απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης. Η RM6 (μάυρο) εμφανίζει έναν μοναδικό 
πληθυσμό ενώ οι wtRop (κόκκινο) και Α31Ρ (μπλε) εμφανίζουν δύο διαφορετικούς πληθυσμούς. 
Τα υπόλοιπα μεταλλάγματα εμφανίζουν επίσης δεύτερο πληθυσμό με την μορφή «ώμων» των 
πρώτων. (PG-πράσινο, GP-πορτοκαλί, PP-μωβ)  
Β. Απομόνωση παρουσία β-μερκαπτοαιθανόλης. Παρατηρούνται μοναδικοί πληθυσμοί για κάθε 
πρωτεΐνη. Η RM6 εμφανίζει πληθυσμό νωρίτερα από τις υπόλοιπες, επιβεβαιώνοντας το 
μεγαλύτερο μοριακό της βάρος και σχήμα (τετραμερές έναντι διμερούς).  
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΥ (CD) 

Μετά τη χρωματογραφία μοριακής διήθησης, τα κλάσματα του κάθε πληθυσμού 

ενώνονται και ακολουθούν μετρήσεις κυκλικού διχρωισμού για μελέτη 

θερμοσταθερότητας των Rop μεταλλαγμάτων.  

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η ελλειπτικότητα (θ) σε εύρος φάσματος από 190 

έως 260 nm κατά τη διάρκεια θερμοεπαγώμενης αποδιάταξής από τους 10 έως τους 

90οC. Για το εύρος αυτό καταγράφεται καμπύλη που υποδεικνύει τα στοιχεία 

δευτεροταγούς δομής του δείγματος καθώς το καθένα από αυτά έχει 

χαρακτηριστική πρότυπη καμπύλη στο άπω υπεριώδες (βλ. Κεφ7). Η α-έλικα, 

εμφανίζει δύο χαρακτηριστικά ελάχιστα στα 208 και 222 nm. Παράλληλα, 

καταγράφηκε ξεχωριστά η ελλειπτικότητα (θ) στα 222nm κατά τη θερμοεπαγώμενη 

αποδιάταξη σχηματίζοντας την καμπύλη αποδιάταξης. Η σιγμοειδής καμπύλη 

αποδιάταξης καταδεικνύει αποδιάταξη της πρωτεΐνης με απλή μετάπτωση ενός 

βήματος, από την αναδιπλωμένη μορφή στην αποδιεταγμένη και η πρώτη 

παράγωγος αυτής είναι καμπύλη με μία κορυφή στο σημείο τήξης (Tm) της 

πρωτεΐνης, σύμφωνα με την μέτρηση. Στην περίπτωση που η αποδιάταξη δε 

συμβαίνει με «ένα βήμα» και η καμπύλη αποδιάταξης είναι μονότονη 

(χαρακτηριστικό των πρωτεϊνών που έιναι παγιδευμένες σε κατάσταση «εύπλαστης 

σφαίρας») τότε δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της τιμής Tm (βλ. Κεφ7).   

Από τις παραπάνω μετρήσεις, δείχθηκε ότι τόσο η wtRop όσο και όλα τα 

μεταλλάγματά της, παρουσία ή απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης, αποτελούνται από 

α-έλικα καθώς εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της ελάχιστα (εικόνα 4.5) και 

αποδιατάσσονται με μετάπτωση ενός βήματος (σιγμοειδής καμπύλη). Εξαίρεση 

αποτελεί ο πρώτος πληθυσμός (1st peak) της A31P απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης, 

με μονότονη καμπύλη αποδιάταξης, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση 

«εύπλαστης σφαίρας» [Kuwajima et al., 1985]. Την ίδια όμως συμπεριφορά 

ακολουθεί και η RopPP απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης, δίνοντας ενδείξεις πως 

βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όπως η A31P (εικόνα 4.4).  

Να σημειωθεί πως κατά την ανάλυση των φασμάτων, η ελλειπτικότητα του 

δείγματος κανονικοποιείται, βάσει του αριθμού καταλοίπων και της συγκέντρωσης 
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του δείγματος (μοριακή ελλειπτικότητα – Molecular Residual Ellipticity) έχοντας 

πρώτα αφαιρέσει το σήμα του διαλύτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται η υπέρθεση των φασμάτων από 190 έως 260 nm 

(εικόνα 4.5) σε όλες τις θερμοκρασίες από 10 έως 90oC, ανά 10oC. Οι καμπύλες των 

10oC εμφανίζουν τα δύο χαρακτηριστικά ελάχιστα των α-ελίκων στα 208 και 222 

nm. Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, η πρωτεΐνη μετουσιώνεται και τα στοιχεία 

δευτεροταγούς δομής αποδιατάσσονται εξαλείφοντας τα ελάχιστα της καμπύλης. Γι 

αυτό το λόγο, κατά την υπέρθεση εμφανίζεται ένα κενό στη συνέχεια των 

φασμάτων εκεί όπου αρχίζει η πρωτεΐνη να μετουσιώνεται. Το κενό αυτό 

αντιστοιχεί στο μέρος της μετάπτωσης στη σιγμοειδή καμπύλη αποδιάταξης και 

αντιπροσωπεύει το σημείο τήξης Tm της πρωτεΐνης, σύμφωνα με τη μέτρηση.  

Εικόνα 4.4 Καμπύλες θερμοεπαγόμενης αποδιάταξης των Rop πρωτεϊνών, από τους 10 στους 
90oC με καταγραφή μοριακής ελλειπτικότητας στα 222nm. 
Α. Απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης. Οι δύο πληθυσμοί της wtRop (1st – κόκκινο και 2nd peak – 
πορτοκαλί), η RopPG (πράσινο) αλλά και ο δεύτερος πληθυσμός της A31P (γαλάζιο) εμφανίζουν 
σιγμοειδή καμπύλη. Αποδιατάσσονται με μετάπτωση ενός σταδίου, μεταπίπτοντας από την 
αναδιπλωμένη στην αποδιεταγμένη τους μορφή. Ωστόσο, ο πρώτος πληθυσμός της A31P (μπλε) 
αλλά και η RopPP (μωβ) εμφανίζουν μονοτονική καμπύλη, χαρακτηριστική για την κατάσταση 
της «εύπλαστης σφαίρας».  
Β. Παρουσία β-μερκαπτοαιθανόλης. Τόσο η Rop αγρίου τύπου όσο και όλα της τα μεταλλάγματα 
εμφανίζουν σιγμοειδή καμπύλη. 
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Εικόνα 4.5 Υπέρθεση των φασμάτων της μοριακής ελλειπτικότητας προς το μήκος κύματος κατά 
τη θερμοεπαγόμενη αποδιάταξη από τους 10 (μπλε) στους 90oC (κόκκινο) των Rop πρωτεϊνών 
παρουσία (+βΜ) και απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης (-βΜ). Οι καμπύλες των 10oC εμφανίζουν τα 
δύο χαρακτηριστικά ελάχιστα των α-ελίκων στα 208 και 222 nm. Σε όλες τις περιπτώσεις 
φαίνεται ξεκάθαρα η θερμοκρασία πάνω από την οποία αρχίζουν να χάνονται τα στοιχεία 
δευτεροταγούς δομής και άρα να αρχίζει η αποδιάταξη των πρωτεϊνών. Εξαίρεση αποτελούν η 
RopPP και ο πρώτος πληθυσμός της A31P, απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης όπου η διαδοχή των 
φασμάτων είναι ομαλή χωρίς να υπάρχει θερμοκρασία κατά την οποία παρατηρείται σαφής 
μετουσίωση της πρωτεΐνης. 
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Από την ανάλυση της πρώτης παραγώγου των σιγμοειδών καμπυλών 

αποδιάταξης (εικόνα 2.6), προκύπτουν οι τιμές τήξης Tm όπως αναγράφονται στον 

πίνακα 4.1. Το πιο θερμοσταθερό μετάλλαγμα είναι η RM6. Ακολουθεί το 

μετάλλαγμα με γλυκίνη στη θέση 30 (D30G) (ομάδα Regan), η wtRop και όλα τα 

υπόλοιπα μεταλλάγματα της στροφής φτάνοντας μέχρι τα λιγότερο θερμοσταθερά, 

RopPP και A31P (παρουσία β-μερκαπτοαιθανόλης). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.6 Οι σιγμοειδείς καμπύλες αποδιάταξης με τις αντίστοιχες καμπύλες πρώτης 
παραγώγου που καταδεικνύουν τις θερμοκρασίες τήξης (Tm) για την wtRop και όλα της τα 
μεταλλάγματα (μόνο παρουσία β-μερκαπτοαιθανόλης).  
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 res 30 res 31 Tm (oC) 

RM6 - - 92 

D30G G A 75 

wt D A 58 

D30P P A 50 

GP G P 45 

PG P G 40 

PP P P 38 

A31P D P 36 

Πίνακας 4.1 Οι θερμοκρασίες τήξης (Tm) της Rop αγρίου τύπου, των 
μεταλλαγμάτων που έχουν δημιουργηθεί στο εργαστήριό μας αλλά και δύο 
μεταλλαγμάτων από έρευνες της ομάδας της Regan [Nagi et al., 1997] όπως 
προέκυψαν από μετρήσεις κυκλικού διχρωισμού.  
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5. ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  
      (Small-Angle X ray Scattering - SAXS) 

Προς διερεύνηση των δεύτερων πληθυσμών που εμφανίζονται κατά τη 

διαδικασία απομόνωσης των πρωτεϊνών, απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης, έγιναν 

πειράματα περίθλασης ακτίνων Χ σε μικρές γωνίες για τα δείγματα αυτά. Με τη 

δομική μελέτη μέσω SAXS παρέχεται πληροφορία για το μέγεθος και τη δομή των 

μορίων μέσα σε διάλυμα. Τα πειράματα έγιναν στο συγχροτρόνιο της Γαλλίας 

SOLEIL, στο Παρίσι. Χρησιμοποιήθηκε η γραμμή ακτίνων SWING, όπου υπάρχει 

εγκατεστημένο ένα σύστημα σε σειρά, το οποίο συνδυάζει χρωματογραφία 

μοριακής διήθησης και ακτινοβόληση του εκλουόμενου δείγματος σε πραγματικό 

χρόνο. Σε περιπτώσεις όπως η δική μας, κατά την οποία είναι δύσκολος ο 

διαχωρισμός των πληθυσμών που εκλούονται από τη στήλη μοριακής διήθηση για 

να ακτινοβοληθούν χωριστά, αυτό το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα 

ακτινοβόλησης όλου του δείγματος και μετέπειτα διαχωρισμό των δεδομένων που 

αντιστοιχούν στον κάθε πληθυσμό.  

Δυστυχώς, παρόλο που τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα στήλη-

ακτίνες Χ σε σειρά, η στήλη που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν ικανή να διαχωρίσει 

τους πληθυσμούς των Rop μεταλλαγμάτων. Διαχωρίστηκαν όμως τα δεδομένα και 

αναλύθηκαν μόνο όσα αντιστοιχούσαν στα πρώτα κλάσματα του πληθυσμού που 

εκλούεται και άρα περιέχουν μόρια με μεγαλύτερο όγκο. Από την ανάλυση των 

δεδομένων προέκυψαν μέσες τιμές για την γυροσκοπική ακτίνα (Rg) του κάθε 

μορίου (πίνακας 4.2). Εκτός από το RM6 που φαίνεται να έχει πολύ μεγαλύτερη 

ακτίνα λόγω της τελικής δομής του, οι ακτίνες όλων των υπολοίπων μεταλλαγμάτων 

καθώς και της wtRop κυμαίνονται μεταξύ 21-24 Å. Από αυτά, η wtRop φαίνεται να 

έχει την πιο μικρή ακτίνα και άρα το πιο καλά πακεταρισμένο διμερές (παρουσία 

και απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης), ακολουθεί η RopGP και η RopPG ενώ τα A31P 

και RopΡΡ φαίνεται, τέλος, να έχουν τη μεγαλύτερη ακτίνα.   

 

Rop WT+βmet WT-βmet GP PG PP A31P RM6 

Rg (Å) 21 21 21.5 22 23 24 33 

 

 
Πίνακας 4.2. Η εκτιμώμενη τιμή της γυροσκοπικής ακτίνας (Rg), από τις 
μετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ σε μικρές γωνίες, για κάθε Rop μετάλλαγμα.  
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Από την ανάλυση της περίθλασης ακτίνων Χ σε μικρές γωνίες προκύπτει και το 

διάγραμμα Kratky, σχεδιάζοντας τη συνάρτηση Ι(s)s2 έναντι του s, από την οποία 

εξάγεται πληροφορία σχετικά με την αναδίπλωση των πρωτεϊνών (βλ. Κεφ. 7). Η 

εικόνα 4.7 περιλαμβάνει κανονικοποιημένα διαγράμματα Kratky καθώς η 

συνάρτηση γίνεται ανεξάρτητη του μεγέθους των μορίων όταν πολλαπλασιάζεται το 

άνυσμα σκέδασης (momentum transfer) s με τη γυροσκοπική ακτίνα Rg (βλ. Κεφ. 7). 

Όσο καλύτερα σχηματισμένο «σχήμα κώδωνα» (bell shape) έχει η παραπάνω 

καμπύλη, τόσο πιο καλά αναδιπλωμένη και σφαιρική είναι η πρωτεΐνη. 

Συγκεκριμένα για μία καλά αναδιπλωμένη, σφαιρική  πρωτεΐνη, τo 

κανονικοποιημένο διάγραμμα Kratky εμφανίζει μία κορυφή στο 1,1 με SRg ~1,75. 

Παρατηρώντας το κανονικοποιημένο διάγραμμα Kratky για τις Rop μεταλλάξεις 

(παρουσία αναγωγικού παράγοντα), η wtRop και τα μεταλλάγματα RM6, RopPG και 

RopGP εμφανίζουν “Bell Shape” καμπύλη με κορυφή στο 1,1 σε SRg ~1,75. Αντίθετα, 

το αντίστοιχο διάγραμμα των RopPP και Α31Ρ, είναι καμπύλες με λιγότερο καλά 

σχηματισμένο «σχήμα κώδωνα» και μετατόπιση της κορυφής σε SRg~1,9 και SRg ~2, 

αντίστοιχα.  

Επιβεβαιώνεται ξανά πως η Rop αγρίου τύπου αλλά και η RM6 είναι οι καλύτερα 

αναδιπλωμένες πρωτεΐνες, ενώ η A31P είναι η λιγότερο καλά αναδιπλωμένη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.7. 
Κανονικοποιημένα 
διαγράμματα Kratky.  
A. Οι καλύτερα 
αναδιπλωμένες πρω-
τεΐνες (RM6, wtRop, 
RopPG, RopGP).  
B. Οι λιγότερο καλά ανα-
διπλωμένες (A31P, 
RopPP) σε σύγκριση με 
wtRop.  
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6. ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ 

Τα μεταλλάγματα RopPP και RopGP μελετήθηκαν κρυσταλλογραφικά, στο 

εργαστήριο κρυσταλλογραφίας του καθ. Μ.Κοκκινίδη από τους Γ.Φελλά και 

Γ.Κυριαζίδη, αντίστοιχα, χωρίς δυστυχώς να καταλήξουν στην τελική τους δομή. 

Όσον αφορά την RopPG, που μελετήθηκε στην παρούσα διατριβή, αναλύθηκε 

δομικά με περίθλαση ακτίνων-Χ και η τελική της δομή κατατέθηκε στην Πρωτεϊνική 

Βάση Δεδομένων (Protein Data Bank-PDB) με κωδικό 4DO2.  

Αρχικά, δημιουργήθηκαν κρύσταλλοι (εικόνα 4.8) στις παρακάτω συνθήκες: 

 

 

 

 

 

 

 

Από τους κρυστάλλους αυτούς συλλέχθηκαν δεδομένα περίθλασης ακτίνων Χ 

στο συγχροτρόνιο DESY-ΕΜΒL στο Αμβούργο. Τα δεδομένα αναλύθηκαν και η δομή 

της RopPG λύθηκε σε 1,4 Å διακριτικότητα, με μοριακή αντικατάσταση (molecular 

replacement) χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τη δομή της wtRop. Παρακάτω 

παρατίθεται ο πίνακας (πίνακας 4.3) με στοιχεία για τη συλλογή και επεξεργασία 

των δεδομένων καθώς και τα στατιστικά της δομικής ανάλυσης [Ambrazi et al., 

2008]. Ακολουθεί εικόνα με το χάρτη ηλεκτρονιακής πυκνότητας του μονομερούς 

RopPG, με εστίαση στην περιοχή της στροφής (εικόνα 4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 mg/ml πρωτεΐνη 

pH 7.2 και 7.4 

0,05 Μ HEPES 

40 και 50% MeOH 

100mM NaCl 

Εικόνα 4.8. Α. Πίνακας με 
συνθήκες κρυστάλλωσης του 
μεταλλάγματος RopPG. B. 
Εικόνα κρυστάλλου της RopPG 
στις παραπάνω συνθήκες. 

Α Β 
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ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ  

Ομάδα χώρου (Space group) P21 
Διαστάσεις στοιχειώδους κυψελίδας (Å)  (Unit-cell) a= 26,7, b = 38,8, c = 56,6  

 β= 100,9o 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Πηγή ακτίνων- Χ Χ-11, DESY-EMBL, 
 Ανιχνευτής MAR CCD 

Μήκος κύματος (Å) (Wavelength) 0,817 

Διακριτικότητα (Å) (Resolution) 50,0- 1,4 
Συνολικός αριθμός ανακλάσεων (Observed reflections) 413.525 
Αριθμός ανεξάρτητων ανακλάσεων (Unique reflections) 22.394 

Πληρότητα δεδομένων  (%) (Data completeness) 99,5 (97,7) 
Rmerge (%) 5,4 (39,1) 
I/σ(I) 21,6 (2,3) 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΣ  

Διακριτικότητα (Å) (Resolution) 18,5-1,4 

Rwork/ Rfree (%) 15,9/18,7 
Αριθμός ατόμων πρωτεΐνης 935 
Αριθμός ατόμων νερού 169 

RAMACHANDRAN  

Ευνοούμενα (%) (Favored) 98,2 

Επιτρεπόμενα (%) (Allowed) 1,8 

PDB code 4DO2 
Οι τιμές στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στη στοιβάδα υψηλότερης διακριτικότητας (1.45–1.40 Å). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.3  Στοιχεία για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων από 
περίθλαση ακτίνων Χ καθώς και στατιστικά της δομικής ανάλυσης της RopPG.   

(Ambrazi et al., 2008) 

Εικόνα 4.9 Χάρτης ηλεκτρονιακής 
πυκνότητας με το μονομερές της RopPG 
και εστίαση στην περιοχή της στροφής.   
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Η δομή του διμερούς Rop PG (D30P/A31G) (εικόνα 4.10) είναι όμοια με αυτή της 

Rop αγρίου τύπου (Rmsd=0,542). Είναι ομοδιμερές σχηματίζοντας ένα 4-α-

ελικοειδές δεμάτιο με τοπολογία anti (βλ. Κεφ2), δηλαδή αντιπαράλληλο 

πακετάρισμα των μονομερών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαφορά στις δομές μεταξύ RopPG και Rop αγρίου τύπου έγκειται στη στροφή. 

Το αμινοξύ L29 δε συμμετέχει στην πρώτη έλικα του μονομερούς αλλά στη στροφή, 

κάνοντας τη στροφή της RopPG μεγαλύτερη κατά ένα κατάλοιπο και πιο «χαλαρή» 

(εικόνα 4.11). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.10 Η τρισδιάστατη δομή της RopPG (PDB : 4DO2). Το ομοδιμερές σε αναπαράσταση 
cartoon από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Με κόκκινο είναι το πρώτο μονομερές και με 
πράσινο το δεύτερο. Το μόριο έχει τοπολογία anti με τα δύο μονομερή πακεταρισμένα 
αντιπαράλληλα. 

Εικόνα 4.11 Σχηματική αναπαράσταση 
υπέρθεσης των RopPG (κόκκινο) και 
wtRop (μπλε) μονομερών. Εστιάζοντας 
στις στροφές, παρατηρούμε ότι το πρώτο 
αμινοξικό κατάλοιπο της στροφής για την 
RopPG είναι το L29 ενώ για την Rop 
αγρίου τύπου το D30. 
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 Επιπλέον, καταγράφοντας τις φ και ψ γωνίες σε Ramachandran Plot (εικόνα 

4.12) των αμινοξέων της στροφής (29,30,31) της RopPG και συγκρίνοντάς τες με τις 

αντίστοιχες των υπολοίπων μεταλλαγμάτων, διαπιστώνεται πως το κατάλοιπο L29 

της RopPG στροφής έχει όμοιες γωνίες με το L29 της A31P, το αμινοξύ G31 όμοιες 

με το αντίστοιχο A31 της Rop αγρίου τύπου ενώ το αμινοξύ Ρ30 καταλαμβάνει μία 

στερεοδιάταξη που δεν έχουν τα αντίστοιχα αμινοξέα των άλλων στροφών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Φαίνονται επίσης, ξεκάθαρα οι αλλαγές στις στερεοδιατάξεις των αμινοξέων 

οδηγώντας στην ομαδοποίηση των ειδών της Rop στροφής σε τρεις κατηγορίες 

(εικόνα 4.13). Πρώτη είναι η κατηγορία της Rop αγρίου τύπου, στην οποία ανήκει 

και το μετάλλαγμα D30G, όπου η στροφή αποτελείται αποκλειστικά από δύο 

αμινοξέα. Την τρίτη κατηγορία αντιπροσωπεύει η A31P καθώς η στροφή είναι πιο 

μεγάλη ξεκινώντας από το αμινοξύ 29 (αντί για το 30) και πολύ πιο «χαλαρή» 

οδηγώντας στη δεύτερη έλικα να λάβει διαφορετική κατεύθυνση, απομακρυσμένη 

από την πρώτη επιτρέποντας στο διμερές να αποκτήσει μία σαφώς διαφορετική 

τοπολογία από αυτή της αγρίου τύπου Rop. Η RopPG δημιουργεί μία ενδιάμεση 

κατηγορία, τη δεύτερη, όπου αφενός η στροφή είναι μεγαλύτερη κατά ένα αμινοξύ, 

Εικόνα 4.12. Απεικόνιση των φ και ψ γωνιών των αμινοξέων στις θέσεις 29 
(τρίγωνο), 30 (τετράγωνο) και 31(κύκλος), στην περιοχή της στροφής κάθε 
Rop μεταλλάγματος αλλά και της Rop αγρίου τύπου, σε Ramachandran Plot. 
Με συνεχόμενη μαύρη γραμμή σχηματίζονται οι περιοχές που 
καταλαμβάνουν αμινοξέα α-έλικας (α), β-κλώνων (β) και αριστερόστροφης 
έλικας ή στροφής (L) ενώ με διακεκομμένη μαύρη γραμμή σχηματίζονται οι 
περιοχές που μπορεί να καταλάβουν αμινοξέα προλίνης. Μαύρο: Rop αγρίου 
τύπου, πορτοκαλί: D30G, πράσινο: RopPG, μπλε: Α31Ρ. 
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όπως ακριβώς συμβαίνει στην A31P αλλά καταφέρνει να διατηρήσει τη θέση της 

δεύτερης έλικας και άρα την τοπολογία που έχει και η Rop αγρίου τύπου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 4.13. Σχηματική απεικόνιση με 
υπέρθεση της στροφής των μονομερών 
των Rop αγρίου τύπου (κόκκινο), D30G 
(κίτρινο), RopPG (πράσινο) και Α31Ρ 
(μπλε). Οι δύο πρώτες αποτελούν την 
πρώτη κατηγορία Rop στροφής, η RopPG 
αποτελεί τη δεύτερη κατηγορία με μία 
μεγαλύτερη στροφή αλλά με την ίδια 
τοπολογία ελίκων ενώ η A31P αποτελεί 
την τρίτη κατηγορία η οποία είναι μεν 
μεγαλύτερη όμως επιτρέπει στη δεύτερη 
έλικα να ακολουθήσει διαφορετική 
κατεύθυνση. 
Με αστερίσκο επισημαίνονται τα αμινοξέα 
στη θέση 31 για κάθε μονομερές. 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΒΙΟΫΛΙΚΑ 

Ι) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑΝΟ-ΙΝΙΔΙΩΝ 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει πολλές μελέτες για την αναδίπλωση των 

πρωτεϊνών με μοντέλο την πρωτεΐνη Rop ως παράδειγμα 4-α-ελικοειδούς δεματίου. 

Αυτές οι έρευνες οδήγησαν στη δημιουργία πολλών Rop μεταλλάξεων και σε μία 

συνεχώς αυξανόμενη βάση δεδομένων με δομές που μπορεί να αποκτήσει η 

πρωτεΐνη Rop ανταποκρινόμενη στις μεταλλαγές της αλληλουχίας της. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι η πρωτεΐνη Rop χαρακτηρίζεται από δομική «ευπλασία». 

Λόγω αυτής της «ευπλασίας» της εμπνευστήκαμε τη δημιουργία δομικών λίθων 

βάσει Rop α-ελίκων. Η Rop με τη μικρή της δομή και τη χαμηλού κόστους παραγωγή 

της μέσω τεχνικών ανασυνδυασμένου DNA και υπερέκφραση σε βακτήρια E.coli, όχι 

μόνο θα προωθήσει τις μελέτες δομικών λίθων βάσει α-ελίκων, που υστερούν σε 

σχέση με τις αντίστοιχες για δομικούς λίθους βάσει β-φύλλων, αλλά θα αποτελέσει 

ένα σταθερό βιοϋλικό με εύκολη δομική μεταχείριση. Τέλος, λόγω των μακριών α-

ελίκων θα μπορεί να «διακοσμηθεί» με διάφορες χημικές ομάδες ή μόρια ώστε να 

αποκτήσει επιθυμητές λειτουργίες για να χρησιμοποιηθεί σε τομείς όπως η 

γονιδιακή θεραπεία, η στοχευμένη μεταφορά φαρμάκων αλλά και η μηχανική 

ιστών. 

Εκμεταλλευόμενοι τις μακριές α-έλικες της Rop μετάλλαξης RM6, σχεδιάστηκαν 

δύο νέα ματαλλάγματά RM6-T19P και RM6-P30, με σκοπό την αλλαγή του τρόπου 

πακεταρίσματος του υδρόφοβου πυρήνα οδηγώντας στον πολυμερισμό των μορίων 

προς σχηματισμό ινιδίων και όχι ενός σταθερού τετραμερούς μορίου. 

Επιπροσθέτως, δημιουργήθηκε το χιμαιρικό μόριο RM6-wtRop (RR) έτσι ώστε η 

αναδίπλωσή του να οδηγεί σε πολυμερισμό και σχηματισμό ινιδίων. 

Οι νέες πρωτεΐνες, εκφράστηκαν και απομονώθηκαν με χρωματογραφία 

συγγένειας (στήλη νικελίου-NiNTA) μέσω του 6-ιστιδινικού επιτόπου που φέρουν 

στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Ακολούθως, μελετήθηκαν οι βιοφυσικές τους 

ιδιότητες μέσω χρωματογραφίας μοριακής διήθησης, κυκλικού διχρωισμού (CD) και 

φασματοσκοπία υπερύθρου με χρήση μετασχηματισμού Fourier (FT-IR). Τέλος, 

μελετήθηκαν δομικά με χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης 

(Transition Electron Microscopy- TΕΜ) ενώ έγιναν προσπάθειες περαιτέρω μελέτης 
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με κρυοηλεκτρονική μικροσκοπία (CryoEM) και περίθλαση ακτίνων Χ σε ινίδια (X-

ray fiber diffraction). 

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ 

Οι μακριές α-έλικες του σταθερού μεταλλάγματος RM6 κρίθηκαν κατάλληλες για 

να χρησιμοποιηθούν ως μήτρα που θα επιδεχθεί ανασχηματισμό ώστε να αυτο-

συγκροτείται σχηματίζοντας ινίδια. Επίσης, οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των ελίκων του πυρήνα θα αποτελούν την κινητήριο δύναμη του πολυμερισμού 

αυτής της πρωτεΐνης. Τέλος, το έναυσμα του πολυμερισμού θα αποτελούν τα 

τμήματα των ελίκων που μετά το σχηματισμό του πρώτου διμερούς θα βρίσκονται 

ελεύθερα για να αλληλεπιδράσουν με άλλη α-έλικα κ.ο.κ. Για τα τμήματα αυτά 

χρησιμοποιείται ο όρος «κολλώδη άκρα», όπως για τα αντίστοιχα των αλυσίδων 

DNA στις τεχνικές μοριακής βιολογίας. Παρόμοιος τρόπος πολυμερισμού έχει 

χρησιμοποιηθεί και από άλλες ερευνητικές ομάδες, για μικρότερα πεπτίδια και με 

άλλου είδους αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών. [Pandya et al., 2000]    

Στο μόριο της RM6, τα κολλώδη άκρα θα προκύψουν με τη δημιουργία κάμψης 

στις μακριές έλικές του. Με αυτό τον τρόπο, οι α-έλικες της μεταλλαγμένης RM6, 

λόγω των πολύ ειδικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα αμινοξέα του πυρήνα, δε 

θα είναι ικανές να δημιουργήσουν τον υδρόφοβο πυρήνα τους όπως η μη 

μεταλλαγμένη RM6 και θα ακολουθούν ένα διαφορετικό μονοπάτι αναδίπλωσης. Σε 

ένα πιθανό μονοπάτι, τα τμήματα των ελίκων που αποτελούν τα κολλώδη άκρα, θα 

έλκουν, μέσω της υδροφοβικότητας των αμινοξέων τους, διαφορετικά μόρια 

μεταλλαγμένων μονομερών RM6. Συνεπώς, δε θα σχηματίζεται ένα σταθερό 

τετραμερές αλλά ένα μόριο με «κολλώδη» άκρα που συνεχώς θα πολυμερίζεται 

προσελκύοντας νέα μονομερή (εικόνα 4.14 και 4.15). Για το σχηματισμό κάμψης 

στις αλυσίδες του RM6, δημιουργήθηκαν μεταλλάξεις με την εισαγωγή καταλοίπων 

προλίνης, καθώς είναι γνωστό πως προκαλούν κάμψη των α-ελίκων όταν βρεθούν 

στην αλληλουχία τους.  

Αρχικά, σχεδιάστηκαν δύο νέα μεταλλάγματα πάνω στο ήδη υπάρχον της RM6. 

Το κατάλοιπο θρεονίνης (Thr) στη θέση 19 (Τ19), που κατέχει θέση a στο μοτίβο της 

επτάδας, μεταλλάχτηκε σε προλίνη (Pro) και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε 

στην αλληλουχία της RM6 το μοτίβο SxP (σερίνη-οποιοδήποτε αμινοξύ-προλίνη) 

που έχει δειχθεί πως δημιουργεί μεγάλη και σταθερή κάμψη στις α-έλικες [Deupi et 
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al., 2004], η μετάλλαξη αυτή θα ονομάζεται από δω και στο εξής RM6-T19P.  Σε 

αυτό το μετάλλαγμα, η κάμψη δε θα προκύπτει ακριβώς στη μέση της αλυσίδας και 

ίσως αυτό προκαλέσει πρόβλημα καθώς δε θα υπάρχει η μέγιστη 

συμπληρωματικότητα μεταξύ των τμημάτων (πριν και μετά την κάμψη) κατά τον 

πολυμερισμό. Αυτή η παρατήρηση οδήγησε στη δημιουργία ενός ακόμη 

μεταλλάγματος κατά το οποίο εισήχθηκε ένα κατάλοιπο προλίνης ακριβώς στο μέσο 

της αλυσίδας. Συγκεκριμένα εισήχθηκε μία προλίνη μετά το κατάλοιπο Leu29 και 

πριν το κατάλοιπο Ala30 (για το RM6) η οποία θα κατέχει θέση ‘e’ στο μοτίβο της 

επτάδας. Το μετάλλαγμα αυτό ονομάστηκε RM6-Ρ30, αφού η προλίνη που 

εισήχθηκε κατέχει πλέον τη θέση 30 στο νέο μετάλλαγμα. 

Τέλος, δημιουργήθηκε το χιμαιρικό μόριο της RM6 με την Rop αγρίου τύπου, που 

θα ονομάζεται από δω και πέρα RR. Αυτό το χιμαιρικό μόριο διαθέτει έναν εν 

δυνάμει υδρόφοβο πυρήνα από την Rop αγρίου τύπου κι ένα κολλώδες άκρο από 

τη μακριά α-έλικα του RM6. Με αυτό τον τρόπο, θα ακολουθείται, πιθανώς, το 

παρακάτω μονοπάτι πολυμερισμού. Το μέρος της wtRop θα έλκει ένα άλλο 

μονομερές RR που θα πακετάρεται αντιπαράλληλα δημιουργώντας ένα διμερές Rop 

αγρίου τύπου με ένα ακόμα άκρο RM6. Αυτά τα άκρα θα έλκουν με τη σειρά τους 

άλλα RR μονομερή, οδηγώντας σε πολυμερισμό (εικόνα 4.15). 
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Εικόνα 4.14 1. Σχηματική απεικόνιση των μονομερών και διμερών της RM6 (A) και Ρ30 (Β). Με 
αστεράκι απεικονίζεται το εισαγμένο κατάλοιπο προλίνης που προκάλεσε την κάμψη στο 
μονομερές του Ρ30 με αποτέλεσμα το διμερές να μην πακετάρετε όπως αυτό της RM6 αλλά με 
τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί «κολλώδη» άκρα. 2. Σχηματική απεικόνιση ενός πιθανού 
τρόπου αυτό-οργάνωσης της P30 σε δύο διαστάσεις. Παρόμοιος είναι και για την T19P. Ένα 
μονομερές (Α) προσελκύει άλλα δύο (Β) σχηματίζοντας ένα τριμερές (Γ) με ελευθέρα άκρα για να 
προσελκύσει άλλα δύο μονομερή (Δ) σχηματίζοντας ένα 5 μερές (Ε) που θα συνεχίσει να 
πολυμερίζεται με τον ίδιο τρόπο και προς τις δύο διευθύνσεις σχηματίζοντας ένα Rop πολυμερές 
που θα οδηγήσει στη δημιουργία νάνο-δομών. 
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Εικόνα 4.15 1. Σχηματική απεικόνιση του χιμαιρικού μορίου RR που αποτελείται από τα 
μονομερή των RM6 (πράσινο) και αγρίου τύπου Rop (γκρι).  Κατά το πιο πιθανό μονοπάτι 
πολυμερισμού, η Rop αγρίου τύπου θα προσελκύει ένα άλλο μόριο RR που θα πακετάρεται 
αντιπαράλληλα δημιουργώντας τον υδρόφοβο πυρήνα  του διμερούς της Rop αγρίου τύπου 
(παραλληλόγραμμο πλαίσιο) (Β) ενώ το τμήμα της RM6 στο μόριο της RR, θα αποτελεί το 
«κολλώδες» άκρο που θα είναι σε θέση να προσελκύσει κι άλλα μόρια RR μέσω υδρόφοβων 
αλληλεπιδράσεων (βέλη) (A). 2. Σχηματική απεικόνιση ενός πιθανού τρόπου αυτό-οργάνωσης 
της RR σε δύο διαστάσεις. Δύο μονομερή (Α) πακετάρονται αντιπαράλληλα λόγω της Rop αγρίου 
τύπου (παραλληλόγραμμο πλαίσιο) σχηματίζοντας ένα διμερές (Β) με ελεύθερα άκρα τις μακριές 
α-έλικες της RM6. Αυτά τα άκρα θα προσελκύσουν άλλα δύο μονομερή (Γ) μέσω υδρόφοβων 
αλληλεπιδράσεων (βέλη) σχηματίζοντας ένα τετραμερές (Δ). Η αυτό-οργάνωση θα συνεχιστεί και 
προς τις δύο κατευθύνσεις με άλλα δύο μονομερή (Ε) που θα πλησιάσουν τα ελεύθερα 
μονομερή του τμήματος της Rop αγρίου τύπου και ούτω καθεξής, σχηματίζοντας ένα Rop 
πολυμερές που θα οδηγήσει στη δημιουργία νανοδομών. 
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 Τελικά δημιουργήθηκαν τρεις νέες πλασμιδιακές κατασκευές του pET26b(+) με 

τα γονίδια κλωνοποιημένα στις θέσεις NdeI/XhoI. Οι δύο πρώτες που φέρουν τα 

γονίδια RM6-T19P και RM6-P30 αντίστοιχα, θα εκφράζουν πρωτεΐνες με μόνο ένα 

πρόσθετο κατάλοιπο γλουταμικού οξέος (παράρτημα Α.1) πριν από τον 6-ιστιδινικό 

επίτοπο στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Η πρωτεΐνη RM6-T19P θα αποτελείται 

συνολικά από 70 αμινοξέα με τελικό μοριακό βάρος MW=7488 Da ενώ η RM6-P30 

θα αποτελείται από 71 αμινοξέα, με τελικό μοριακό βάρος MW=7589 Da. Η 

πλασμιδιακή κατασκευή του pET26b(+) με τo γονίδιο της RR αναπαριστάται 

σχηματικά στην παρακάτω εικόνα 4.16. Το χιμαιρικό μόριο που θα εκφράζεται θα 

αποτελείται συνολικά από 130 αμινοξέα  και θα έχει μοριακό βάρος MW=15041 Da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.16. Σχηματική αναπαράσταση της πλασμιδιακής κατασκευής 
του φορέα pET26b(+) με κλωνοποιημένο το γονίδιου του χιμαιρικού 
μορίου RR. Με βέλη φαίνονται τα δύο γονίδια που ενώνονται με δύο 
αμινοξικά κατάλοιπα λόγω της κλωνοποίησης μέσω του περιοριστικού 
ενζύμου EcoRV, καθώς και το 6-ιστιδινικό επίτοπο (tag). 
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2. ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

 

- ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑ β-ΜΕΡΚΑΠΤΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ 

Όπως και με τα προηγούμενα μεταλλάγματα της Rop, τόσο τα RM6-T19P και 

RM6-P30, όσο και το χιμαιρικό μόριο RR υπερεκφράζονται επιτυχώς σε BL21(DE3) 

E.coli κύτταρα με επαγωγή μέσω IPTG (παράρτημα Α.2) για 4 ώρες, στους 37οC.  

Ακολουθεί λύση των κυττάρων με υπερηχοβολισμό και απομόνωση των Rop 

πρωτεϊνών με στήλη νικελίου (NiNTA) μέσω του 6-ιστιδινικού επιτόπου που φέρουν 

οι πρωτεΐνες στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Οι πρωτεΐνες εκλούονται από τη στήλη 

με αύξηση της συγκέντρωσης ιμιδαζολίου και είναι διαλυτές σε τελικό διάλυμα που 

περιέχει 50mM Tris pH 8.0, 300mM NaCl, 250mM ιμιδαζόλιο (και 15mM β-

μερκαπτοαιθανόλης μόνο για το πρωτόκολλο απομόνωσης παρουσία αναγωγικού 

παράγοντα).  

Στην εικόνα 4.17 φαίνεται η ηλεκτροφορητική ανάλυση με SDS-PAGE των 

βημάτων καθαρισμού των (6-His tagged) RM6-T19P, RM6-P30 και RR, από τη στήλη 

Νi-ΝΤΑ. Επιβεβαιώνεται ότι τα νέα μεταλλάγματα είναι διαλυτά, παράγονται σε 

μεγάλη ποσότητα και με μεγάλο βαθμό καθαρότητας.  
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Το δεύτερο στάδιο απομόνωσης των πρωτεϊνικών δειγμάτων, πραγματοποιείται 

με χρωματογραφία μοριακής διήθησης η οποία συντελεί επίσης στον χαρακτηρισμό 

της αυτό-οργάνωσης των Rop μεταλλαγμάτων. Αρχικά, αφαιρείται από τα δείγματα 

το ιμιδαζόλιο με ολονύκτια διαπίδυση και μετά τη συγκέντρωσή τους ως τα 2,5 ml, 

φορτώνονται σε στήλη Sephacryl S200 (GE Healthcare) με διαχωριστική ικανότητα 

για πρωτεΐνες μοριακού βάρους από 5kDa έως 250kDa. Η απορρόφηση στα 280nm 

των κλασμάτων έκλουσης καταγράφεται ηλεκτρονικά.  

Κατά την έκλουση των δειγμάτων, παρατηρήθηκε πως αφενός τα δείγματα 

παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά είτε παρουσία είτε απουσία β-

μερκαπτοαιθανόλης και αφετέρου υπάρχει σαφέστατη διαφοροποίηση στα 

χρωματογραφήματα συγκρίνοντάς τα με το αντίστοιχο της wtRop (εικόνα 4.18). Πιο 

συγκεκριμένα, ενώ οι wtRop και RM6, εμφανίζουν ένα και μοναδικό πληθυσμό 

παρουσία β-μερκαπτοαιθανόλης (εικόνα 4.3), τα νέα μεταλλάγματα εμφανίζουν 

πολλαπλούς πληθυσμούς. Το RM6-T19P εμφανίζει έναν μικρό πληθυσμό στα 195ml 

Εικόνα 4.17 Ηλεκτροφόρηση δειγμάτων των διαφόρων σταδίων καθαρισμού παρουσία 
β-μερκαπτοαιθανόλης, σε πηκτή 15% SDS.  A. Απομόνωση RM6-P30, B. Απομόνωση 
RM6-T19P, Γ. Απομόνωση RR, 
UN: Κυτταρικό εκχύλισμα πριν την προσθήκη IPTG,  
IN: Κυτταρικό εκχύλισμα μετά την προσθήκη IPTG,  
S: Δείγμα από το διαλυτό μέρος των κυττάρων που φορτώθηκε στην κολώνα Ni-NTA,  
P. Δείγμα από το μη διαλυτό μέρος των κυττάρων,  
FT: Δείγμα από εκλουόμενο κλάσμα χωρίς συγγένεια προς την κολώνα Νi-NTA,  
W1-3: Δείγματα από τα διαλύματα έκπλυσης (W1,2 και 3 αντίστοιχα), 
Ε1-10: Δείγματα από τα κλάσματα έκλουσης,  
m: Μάρτυρας μοριακών βαρών. 
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που, βάση της βαθμονόμησης της στήλης S-200 με σφαιρικές πρωτεΐνες γνωστού 

μοριακού βάρους, αντιστοιχεί σε μονομερές κι έναν κύριο στα 155ml που 

αντιστοιχεί σε οκταμερή μόρια. Το RM6-P30 εμφανίζει πολλαπλούς μικρούς 

πληθυσμούς με κύρια κορυφή στα 178ml, που όπως φαίνεται από την υπέρθεση 

των χρωματογραφημάτων συμπίπτει με τον πληθυσμό της wtRop και αντιστοιχεί σε 

διμερές. Το χιμαιρικό μόριο RR εμφανίζει επίσης πολλαπλούς πληθυσμούς. Ο 

τελευταίος, με κορυφή στα 155 ml, συμπίπτει με την πρώτη κορυφή του RM6-T19P 

και αντιστοιχεί σε τετραμερές (και όχι οκταμερές όπως το RM6-T19P καθώς έχει 

σχεδόν διπλάσιο μοριακό βάρος από αυτό) ενώ ο προηγούμενος (145ml) 

αντιστοιχεί σχεδόν σε εξαμερές. Τέλος, παρατηρείται πως τα δύο μεταλλάγματα και 

κυρίως το χιμαιρικό μόριο RR εμφανίζουν μεγάλους πληθυσμούς στο νεκρό όγκο 

(117ml) της στήλης, υποδηλώνοντας πως υπάρχουν πολύ μεγάλα μόρια τα οποία 

είναι εκτός του εύρους διακριτικότητας της στήλης (>250kDa) και απομακρύνονται 

πρώτα από αυτή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.18 Χρωματογραφήματα από τη χρωματογραφία μοριακής διήθησης 
σε στήλη S-200 παρουσία β-μερκαπτοαιθανόλης. Τα χρωματο-γραφήματα 
των δύο νέων μεταλλαγμάτων RM6-P30 (μωβ) και RM6-T19P (πράσινο) καθώς 
και του χιμαιρικού μορίου RR (μπλε) αποτελούνται από πολλές κορυφές που 
αντιστοιχούν σε μεγαλομοριακούς πληθυσμούς σε σχέση με αυτόν της Rop 
αγρίου τύπου (κόκκινο). 
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Μετά το τέλος της απομόνωσης των πρωτεϊνών, τα δείγματα παρατηρούνται με 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ) για να ελεγχθεί ο πολυμερισμός τους. 

Δείχθηκε πως τα μόρια των μεγαλομοριακών πληθυσμών, των RM6-T19P και RR, 

δεν αυτο-συγκροτούνται οργανωμένα προς σχηματισμό ινιδίων αλλά 

πολυμερίζονται σε συσσωματώματα ενώ τα μόρια των μικρομοριακών πληθυσμών, 

οργανώνονται σχηματίζοντας μικρά ινίδια με πολύ μικρή απόδοση (βλ.4.ΒΙ.3, εικ. 

4.23). Κρίθηκε, συνεπώς, αναγκαίο να μετατοπιστεί η ισορροπία των πληθυσμών 

προς τους πιο μικρομοριακούς και αυτό επιτεύχθηκε με απομόνωση των 

μεταλλαγμάτων παρουσία αποδιατακτικού παράγοντα. 

 

- ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (ΟΥΡΙΑ) 

Για την απομόνωση των RM6-T19P, Ρ30 και RR παρουσία αποδιατακτικού 

(ουρία) ακολουθήθηκαν πρωτόκολλα με διαφορετικές συγκεντρώσεις ουρίας (4,6 

και 8Μ) σε όλα τα στάδια της απομόνωσης αλλά και σταδιακή απομάκρυνσή της 

κατά τη διάρκεια της χρωματογραφίας συγγένειας. Πιο αποτελεσματική όσον 

αφορά την μετατόπιση των πρωτεϊνικών πληθυσμών προς τους μικρομοριακούς, 

στη χρωματογραφία μοριακής διήθησης, ήταν η απομόνωση παρουσία 8M ουρίας 

καθόλα τα στάδιά της. 

Μετά την έκφραση των πρωτεϊνών, ακολουθεί λύση των κυττάρων με 

υπερηχοβολισμό σε διάλυμα με 8Μ ουρία και απομόνωση των Rop πρωτεϊνών με 

στήλη νικελίου (NiNTA) μέσω του 6-ιστιδινικού επιτόπου που φέρουν οι πρωτεΐνες 

στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Οι πρωτεΐνες εκλούονται από τη στήλη με αύξηση 

της συγκέντρωσης ιμιδαζολίου σε τελικό διάλυμα που περιέχει 25mM Tris pH 8.0, 

100mM NaCl, 300mM ιμιδαζόλιο και 8M ουρία.  

Στην εικόνα 4.19 φαίνεται η ηλεκτροφορητική ανάλυση με SDS-PAGE των 

βημάτων καθαρισμού των (6-His tagged) RM6-T19P και RR, από την κολώνα Νi-ΝΤΑ 

παρουσία 8Μ ουρίας. Επιβεβαιώνεται ότι και οι δύο πρωτεΐνες απομονώνονται με 

μεγάλο βαθμό καθαρότητας. 
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Όσον αφορά το μετάλλαγμα RM6-P30 με κανέναν από τους τρόπους που 

απομονώθηκε και μελετήθηκε (παρουσία και απουσία αναγωγικού και 

αποδιατακτικού παράγοντα) δεν αυτο-οργανώθηκε σε ινίδια αλλά μόνο σε άμορφα 

συσσωματώματα (βλ. 4.BI.3, εικ 4.24). Γι αυτό το λόγο το συγκεκριμένο μετάλλαγμα 

δε μελετήθηκε περαιτέρω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.19. Ηλεκτροφόρηση δειγμάτων των διαφόρων σταδίων καθαρισμού παρου-
σία ουρίας, σε 15% SDS gel.  
A. Απομόνωση RM6-T19P, Β. Απομόνωση RR, 
S: Δείγμα από το διαλυτό μέρος των κυττάρων που φορτώθηκε στην κολώνα Ni-NTA,  
FT: Δείγμα από εκλουόμενο κλάσμα χωρίς συγγένεια προς την κολώνα Νi-NTA,  
W1-3: Δείγματα από τα διαλύματα έκπλυσης (W1,2 και 3 αντίστοιχα), 
Ε1st-2nd: Δείγματα από τα κλάσματα πρώτου διαλύματος έκλουσης,  
Ε1-10: Δείγματα από τα κλάσματα δεύτερου διαλύματος έκλουσης,  
m: Μάρτυρας μοριακών βαρών. 
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Στη συνέχεια, τα καθαρά δείγματα ενώνονται και υποβάλλονται σε ολονύκτια 

διαπίδυση για απομάκρυνση του ιμιδαζολίου. Ακολουθεί η συγκέντρωσή τους ως τα 

2,5 ml και φορτώνονται σε στήλη Sephacryl S100 (GE Healthcare) με διαχωριστική 

ικανότητα για πρωτεΐνες μοριακού βάρους από 1kDa έως 100kDa. Η απορρόφηση 

στα 280nm των κλασμάτων έκλουσης καταγράφεται ηλεκτρονικά.  

Όπως φαίνεται και από τα χρωματογραφήματα (εικόνα4.20), ακόμα και 

παρουσία 8Μ ουρίας τα μεταλλάγματα δεν αποδιατάσσονται πλήρως και κυρίως το 

χιμαιρικό μόριο  RR που περιέχει την πολύ σταθερή RM6. Παρόλα αυτά, η 

ισορροπία μεταξύ των πληθυσμών μετακινήθηκε υπέρ των μικρομοριακών και η 

πειραματική αυτή διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική (βλ. Κεφ. 5). Το RM6-T19P 

εμφανίζει δύο πληθυσμούς στα 110 και 98 ml που αντιστοιχούν σε σχεδόν τριμερές 

και διμερές ενώ το RR εμφανίζει δύο πληθυσμούς στα 83 και 74ml που αντιστοιχούν 

σε πενταμερές και τριμερές. Όπως έχει ξαναφερθεί δεν μπορεί να γίνει ακριβής 

υπολογισμός μοριακών βαρών διότι η βαθμονόμηση έχει γίνει με σφαιρικές 

πρωτεΐνες ενώ η Rop πρωτεΐνη και κυρίως τα νέα μετάλλαγμα βάση της RM6 είναι 

επιμήκη μόρια. Τέλος, να σημειωθεί πως ο αριθμός και το μέγεθος των πληθυσμών, 

δεν είναι πάντα ο ίδιος και εξαρτάται από την ποσότητα και τη συγκέντρωση του 

πρωτεϊνικού δείγματος που χρησιμοποιείται κάθε φορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.20 Χρωματογραφία μοριακής διήθησης σε στήλη S-100 παρουσία 
αποδιατακτικού παράγοντα (8Μ ουρία). Τα χρωματογραφήματα των δύο 
RM6-T19P (πράσινο) και RR (μπλε) αποτελούνται από πολλές κορυφές σε 
σχέση με αυτά της Rop αγρίου τύπου (κόκκινο) και του RM6 (μαύρο). 
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Μετά το τέλος της χρωματογραφίας, τα κλάσματα ελέγχθηκαν με SDS-PAGE για 

ύπαρξη της Rop πρωτεΐνης και με NATIVE-PAGE (εικόνα 4.21) για πολυ-διασπορά 

(poly-dispersity) των δειγμάτων. Όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα με την 

πηκτή της ηλεκτροφόρησης, κανένα από τα κλάσματα της χρωματογραφίας 

μοριακής διήθησης δεν αποτελείται από ένα μόνο πληθυσμό, για καμία από τις δύο 

πρωτεΐνες. Η RR αποτελείται από τρεις ή τέσσερις πληθυσμούς˙ τα πρώτα κλάσματα 

(μόρια με μεγαλύτερο μοριακό βάρος) αποτελούνται κυρίως από μεγάλα μόρια ενώ 

στα τελευταία υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό των πιο μικρομοριακών μορίων. Το 

ίδιο ισχύει και για την RM6-T19P. 

Τα κλάσματα που αντιστοιχούσαν στις κορυφές των χρωματογραφημάτων, 

ενώθηκαν και αποθηκεύθηκαν. 

 

 

 

Εικόνα 4.21 Ηλεκτροφόρηση υπό φυσικές 
συνθήκες (NATIVE-PAGE) δειγμάτων από τα 
πρωτεϊνικά κλάσματα της χρωματογραφίας 
μοριακής διήθησης για τις πρωτεΐνες RR (A) και 
T19P (Β). Τα πρωτεϊνικά κλάσματα από τα πρώτα 
με μόρια μεγαλύτερου μοριακού βάρους προς 
τα τελευταία με μόρια μικρότερου μοριακού 
βάρους, όπως υποδεικνύει το βέλος, 
συγκρίθηκαν με δείγμα της RM6 (RM6) και Rop 
αγρίου τύπου (wt). 
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3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΕΜ) 

 

Μετά την απομόνωση με δύο στάδια χρωματογραφίας (απουσία και παρουσία β-

μερκαπτοαιθανόλης), τα πρωτεϊνικά κλάσματα του κάθε πληθυσμού ενώθηκαν και 

παρατηρήθηκαν στο ΤΕΜ με αρνητική χρώση (1%PTA). Οι μεγαλομοριακοί 

πληθυσμοί σχημάτιζαν άμορφα συσσωματώματα (εικόνα 4.24). Μόνο ο πληθυσμός 

του μονομερούς RΜ6-Τ19Ρ, με συγκέντρωση 0,5mg/ml, με pH8.0 απουσία β-

μερκαπτοαιθανόλης, σχημάτισε ελάχιστα μικρά ινίδια πάχους 40nm±2 nm και 

μήκους 1±0,5 μm (εικόνα 4.23). Παρατηρήθηκε επίσης πως τα ινίδια τυλίγονται ανά 

δύο, σχηματίζοντας μία υπερελικωμένη ίνα με βήμα έλικας 0,4 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.23 Εικόνα από TEM για την πρωτεΐνη RM6-T19P με 
αρνητική χρώση. Δείγμα από πληθυσμό μονομερούς σχηματίζει 
μία υπερελικωμένη ίνα από δύο ινίδια.  

Εικόνα 4.24 Εικόνα από TEM για την πρωτεΐνη RM6-P30 με 
αρνητική χρώση. Δείγμα από πληθυσμό διμερούς σχηματίζει 
άμορφα συσσωματώματα. 
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- ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (ΟΥΡΙΑ) 

Μετά την απομόνωση με δύο στάδια χρωματογραφίας παρουσία 8Μ ουρίας, τα 

πρωτεϊνικά κλάσματα ενώθηκαν, απομακρύνθηκε σταδιακά με διαπίδυση ο 

αποδιατακτικός παράγοντας (ουρία) και αποθηκεύθηκαν σε διαφορετικές συνθήκες 

προς σχηματισμό ινιδίων (βλ. κεφ.7). Τα δείγματα ελέγχθηκαν για σχηματισμό 

νανοδομών με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ). 

 

Ανάμεσα στις διαφορετικές συνθήκες, ελέγχθηκε η συγκέντρωση άλατος, η 

θερμοκρασία, η παλαιότητα της πρωτεΐνης και η συγκέντρωσή της. Οι καλύτερες 

συνθήκες στις οποίες παρατηρήθηκαν ινίδια (εικόνα) τόσο για το χιμαιρικό μόριο 

RR όσο και για το μετάλλαγμα RM6-T19P είναι: 

Συγκεντ. πρωτεΐνης:  1mg/ml 

Διάλυμα:                      150mM NaCl, 50mM Tris pH=8.0 

Παλαιότητα:                φρέσκα δείγματα (3 ημέρες) 

Θερμοκρασία:             23οC 

 

Η απόδοση σχηματισμού ινιδίων εξαρτάται κυρίως από το πληθυσμό από τον 

οποίο ξεκινάει ο πολυμερισμός. Για τo χιμαιρικό μόριο RR που επιτυγχάνεται μόνο 

μερική αποδιάταξή του παρουσία αποδιατακτικού παράγοντα, η απόδοση στο 

σχηματισμό ινιδίων είναι ~10%. Στο ίδιο ποσοστό κυμαίνεται και για την RM6-T19P, 

όμως σε περιπτώσεις απομόνωσης αποκλειστικά μονομερών ή διμερών μορίων το 

ποσοστό φτάνει το 35%. (Όπως έχει ήδη προαναφερθεί ο αριθμός και το μέγεθος 

των πληθυσμών, εξαρτάται από την ποσότητα και τη συγκέντρωση του πρωτεϊνικού 

δείγματος που χρησιμοποιείται κάθε φορά.) 
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Τα ινίδια και των δύο πρωτεϊνών εμφάνισαν παρόμοια γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά. Όπως φαίνεται και στις εικόνες (εικόνες 4.25, 4.26) από το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ), σχηματίζονται ινίδια πάχους 40 ±2 nm 

και μήκους που κυμαίνεται μεταξύ 1-10 μm. Ανά δύο, τυλίγονται το ένα γύρω από 

το άλλο σχηματίζοντας υπερελικωμένες ίνες μήκους από 1 έως 10 μm με βήμα 

υπερελίκωσης 240±5nm για την RM6-T19P και 215±5nm για τo χιμαιρικό μόριο RR.  

 

 

 

Εικόνα 4.25 Εικόνα σε μικρή (Α) και μεγάλη μεγέθυνση (Β) από TEM για το χιμαιρικό μόριο RR 
(μετά από απομόνωση παρουσία ουρίας) με αρνητική χρώση. Σχηματίζονται υπερελικωμένες 
ίνες μήκους 1-10μm, από δύο ινίδια πάχους 40nm που τυλίγονται το ένα γύρω από το άλλο με 
βήμα έλικας 215±5 nm. 

(Εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας «Βασίλης Γαλανόπουλος», Τμήματος Βιολογίας, Παν/μιου Κρήτης 
Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Μπρίστολ- UK) 
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Εικόνα 4.26 Εικόνα σε μικρή (Α) και μεγάλη μεγέθυνση (Β) από TEM για το μετάλλαγμα RM6-
Τ19Ρ (μετά από απομόνωση παρουσία ουρίας) με αρνητική χρώση. Σχηματίζονται 
υπερελικωμένες ίνες μήκους 1-10μm, από δύο ινίδια πάχους 40nm που τυλίγονται το ένα γύρω 
από το άλλο με βήμα έλικας 240±5 nm. 

(Εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας «Βασίλης Γαλανόπουλος», Τμήματος Βιολογίας, Παν/μιου Κρήτης 
Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Μπρίστολ- UK) 
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Παράλληλα, στα δείγματα με ίνες από την RM6-T19P έγιναν πειράματα ειδικής 

πρόσδεσης σωματιδίων Ni-ΝΤΑ-χρυσού (5nm Ni-NTA-Nanogold – Nanoprobes). Τα 

μόρια αυτά προσδένονται ειδικά στον 6-ιστιδινικό επίτοπο των Rop μορίων 

επιβεβαιώνοντας ή όχι την σύσταση των ινιδίων από τα μόρια αυτά. Τα δείγματα 

παρατηρούνται στο ΤΕΜ χωρίς αρνητική χρώση (εικόνα 4.27). Στις εικόνες ΤΕΜ 

υπάρχουν ενδείξεις ειδικής πρόσδεσης υποδεικνύοντας πως τα ινίδια αποτελούνται 

όντως από τα Rop-tagged μόρια όμως η τεχνική πρόσδεσης κατά την προετοιμασία 

του πειράματος χρήζει βελτιστοποίησης κι έτσι δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.27 Εικόνες από TEM δείγματος ινών RM6-Τ19Ρ με τα σωματίδια χρυσού.  
 

 (Μονάδα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Τμήματος Χημείας, Παν/μίου Μπρίστολ- UK) 
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΥ (CD) 

 

Τα δείγματα που ελέγχθησαν για σχηματισμό ινιδίων (μετά την απομόνωση 

παρουσία ουρίας και ακολούθως σταδιακής απομάκρυνσης της), μελετήθηκαν και 

με κυκλικό διχρωισμό για να καταγραφεί η ανταποκρινόμενη στη θερμοκρασία 

συμπεριφορά τους (εικόνα 4.28). Έγινε καταγραφή της μοριακής ελλειπτικότητας 

από τα 200 έως τα 250 nm κατά την θερμική αποδιάταξη των πρωτεϊνών από τους 

25 έως τους 95οC. Παρατηρήθηκε πως τόσο το υβρίδιο RR όσο και το μετάλλαγμα 

RM6-T19P δεν αποδιατάσσονται πλήρως ακόμα και στην υψηλή θερμοκρασία των 

95oC. Επιπροσθέτως, όταν μετά τη μερική τους αποδιάταξη, η θερμοκρασία 

μειώνεται, και οι δύο πρωτεΐνες επαναδιατάσσονται αποκτώντας την αρχική τους 

αναδίπλωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.28 Φάσματα σχέσης θερμοκρασίας/μήκους κύματος από 
μετρήσεις κυκλικού διχρωισμού για την RM6-T19P (A) και το 
χιμαιρικό μόριο RR (B). Καταγραφή ελλειπτικότητας (θ) από 200 
έως 250 nm σε τρεις θερμοκρασίες 25 οC (κόκκινο), 60 οC (μωβ) και 
95οC (μπλε) κατά την αύξηση της θερμοκρασίας (απαλά χρώματα) 
και άρα τη θερμική αποδιάταξη των πρωτεϊνών αλλά και κατά την 
επακόλουθη μείωση της θερμοκρασίας (σκούρα χρώματα) και 
άρα επαναδιάταξή τους.  



 
Μαρία Αμπράζη                                                                                                  4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

76 
 

Επιπλέον, καταγράφηκαν φάσματα από 200-250nm στους 25οC για τις δύο 

πρωτεΐνες σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (εικόνα 4.29). Τα φάσματα αυτά 

επιβεβαίωσαν πως τα μόρια αποτελούνται από α-έλικες καθώς εμφανίζουν δύο 

ελάχιστα στα 208 και 222nm, χαρακτηριστικά γι’ αυτό το στοιχείο δευτεροταγούς 

δομής. Συγκεκριμένα το ελάχιστο στα 208 nm σχετίζεται με τον άξονα της έλικας 

ενώ το ελάχιστο στα 222nm με την πεπτιδική nπ* μετάπτωση [Speerama and 

Woody, 2004]. Ενδιαφέρον όμως παρουσίασε το φαινόμενο κατά το οποίο η 

αύξηση της συγκέντρωσης των μορίων στο διάλυμα, οδηγούσε σε αλλαγή του 

φάσματος ελλειπτικότητας. Ενώ σε χαμηλή συγκέντρωση, και για τα δύο μόρια 

καταγράφηκε καμπύλη ελλειπτικότητας με δύο ελάχιστα χαρακτηριστικά για α-

έλικες, καθώς αυξανόταν η συγκέντρωσή τους, το ένα από τα δύο ελάχιστα (208nm) 

μειωνόταν έναντι του δεύτερου ελαχίστου (222 nm) που αυξανόταν. Άλλες ομάδες 

που ασχολούνται με α-ελικοειδή ινίδια έχουν καταγράψει το ίδιο φαινόμενο και το 

έχουν συσχετίσει με σχηματισμό ινιδίων [Bromley et al., 2010]. Στην περίπτωση των 

RM6-T19P και RR παρά την ύπαρξη ινιδίων και σε χαμηλή συγκέντρωση (1mg/ml), 

στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τα μόρια αλληλεπιδρούν περισσότερο μεταξύ τους 

αλλάζοντας το φάσμα της ελλειπτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί πως τη 

συμπεριφορά αυτή δεν έχει κανένα από τα μεταλλάγματα της Rop που δεν 

πολυμερίζονται καθώς εκεί δεν υπάρχουν παραπάνω αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

ήδη καλά σχηματισμένων διμερών. 
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 Εικόνα 4.29 Φάσματα κυκλικού διχρωισμού με καταγραφή μοριακής 
ελλειπτικότητας ως προς το μήκος κύματος (200-250nm) σε σταθερή θερμοκρασία 
25oC. Μετρήθηκαν δείγματα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις για το χιμαιρικό 
μόριο RR (1-15 mg/ml) και την RM6-T19P (0,5-7 mg/ml). 
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5. ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ   

    ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER (FT-IR) 

Τα δείγματα που ελέχθησαν για σχηματισμό ινιδίων, μελετήθηκαν και με 

φασματοσκοπία υπερύθρου με χρήση μετασχηματισμού Fourier (Fourier transform 

infrared spectroscopy - FTIR). Από δείγματα με αυξημένη συγκέντρωση ινιδίων 

προέκυψε πως και τα δύο νέα μεταλλάγματα αποτελούνται από α-έλικες (εικόνα 

4.30) καθώς στο φάσμα εμφανίζουν δύο κορυφές στα 1550 cm-1 και στα 1650-1. Το 

πρώτο είναι χαρακτηριστικό για τις πεπτιδικές ομάδες ενώ το δεύτερο για τις α-

έλικες. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.30 Φασματοσκοπία Υπερύθρου με χρήση μετα-
σχηματισμού Fourier. Τόσο η RR (μπλε) όσο και η T19P (πράσινο) 
εμφανίζουν δύο κορυφές, μία στα 1550 cm-1 που είναι 
χαρακτηριστική πεπτιδικών ομάδων και μία στα 1652 cm-1 που 
είναι χαρακτηριστική των α-ελίκων. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFourier_transform_infrared_spectroscopy&ei=GJhRUL3qC4Ph4QT3goCIBA&usg=AFQjCNGjtZiMOS4ehEw2Lkiz2JCTOTimaQ&sig2=OjWgcDCqhDmfrqRuF6_hIg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFourier_transform_infrared_spectroscopy&ei=GJhRUL3qC4Ph4QT3goCIBA&usg=AFQjCNGjtZiMOS4ehEw2Lkiz2JCTOTimaQ&sig2=OjWgcDCqhDmfrqRuF6_hIg


 
Μαρία Αμπράζη                                                                                                  4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

79 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΜΕΡΟΣ Β 

ΙΙ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ Rop ΝΑΝΟ-ΙΝΙΔΙA 

Την επιτυχημένη δημιουργία και παραγωγή των πρωτεϊνικών δομικών λίθων 

από μεταλλάγματα της Rop ακολούθησε η απόδοση λειτουργικότητας σε αυτά. Η 

λειτουργικότητα στους δομικούς λίθους αποδίδεται συνήθως μέσω «διακόσμησης» 

τους (χημική σύνδεση, χιμαιρικά μόρια κ.α.) με διάφορες ενώσεις ή ακόμα και 

μόρια, όπως αυξητικούς παράγοντες και ένζυμα. 

 

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΛΙΘΟΥ 

Στην παρούσα διατριβή,  η περιοριστική ενδονουκλεάση Ι-CreI επιλέχθηκε ως το 

ένζυμο που θα «διακοσμήσει» το δομικό λίθο της Rop ώστε μετά τον πολυμερισμό 

του προς σχηματισμό ινιδίων να αποκτήσει ενζυμική δραστικότητα. Η Ι-CreI 

ενδονουκλεάση είναι μία ομοδιμερής μεγανουκλεάση (homing endonuclease)  της 

οποίας τα δύο μονομερή είναι ικανά να αναγνωρίζουν και να πέπτουν πολύ 

εξειδικευμένη ψευτοπαλίνδρομη αλληλουχία DNA με σκοπό την έναρξη ομόλογου 

ανασυνδυασμού σε εκείνο το σημείο του γονιδιώματος. Η θέση πρόσδεσης και το 

ενεργό κέντρο των ενζύμων αυτών είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Λόγω της 

μεγάλης εξειδίκευσης και της μειωμένης κυτταρικής τοξικότητας τα ένζυμα αυτής τη 

κατηγορίας χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στη γονιδιακή θεραπεία (βλ Παράρτημα 

Β). Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες διεύρυνσης των εξειδικευμένων DNA 

αλληλουχιών που αναγνωρίζουν οι μεγανουκλεάσες  μέσω μεταλλάξεων και 

δημιουργίας ετεροδιμερών με σκοπό την ευρύτερη χρήση τους στη γονιδιακή 

θεραπεία. Για την I-CreI δημιουργήθηκαν από την εταιρία Cellectis, δύο 

ενδιαφέροντα μεταλλάγματα («Μ8» και «Α11») που αναγνωρίζουν διαφορετικές 

αλληλουχίες DNA και σχετίζονται με την ασθένεια Xeroderma Pigmentosum. 

Επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία ετεροδιμερούς αυτών των I-CreΙ μεταλλαγμάτων 

με σκοπό να αναγνωρίζει και να πέπτει μία κοινή αλληλουχία DNA, όμως αυτό δεν 

έχει επιτευχθεί με απλές μεθόδους πρωτεϊνικής μηχανικής. 

Στην παρούσα διατριβή, ο στόχος της δημιουργίας χιμαιρικού μορίου των 

μεταλλαγμένων I-CreI μονομερών με το δομικό λίθο της Rop είναι αφενός η 

δημιουργία ινιδίων με ενεργότητα ενδονουκλεάσης και αφετέρου  η απόδοση στην 

Ι-CreI νέων εξειδικεύσεων ως προς την αλληλουχία αναγνώρισης DNA καθώς λόγω 
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πολυμερισμού της RM6-T19P, τα δύο Ι-CreI μεταλλαγμένα μονομερή θα έρθουν 

κοντά στο χώρο ώστε να λειτουργήσουν ως Ι-CreI ετεροδιμερές. Επίσης, η επιτυχία 

αυτού του εγχειρήματος θα είναι η απόδειξη επί της αρχής πως με όποιο μόριο κι 

αν συντηχθεί ο δομικός λίθος της Rop, θα οδηγήσει σε ινίδια που θα φέρουν τη 

λειτουργικότητα του εκάστοτε μορίου.  

 

Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκε και παράχθηκε ένα μόριο σύντηξης από το 

μετάλλαγμα της Ι-CreI “A11”, το μετάλλαγμα RM6-T19P και το μετάλλαγμα της Ι-CreI 

“M8”. Η πλασμιδιακή κατασκευή του φορέα pET26b(+) φέρει κλωνοποιημένο στις 

θέσεις NdeΙ/XhoI το γονίδιο του χιμαιρικού μορίου των CreI-A11/RM6-T19P/CreI-

M8 (εικόνα 4.31). Η χιμαιρική πρωτεΐνη θα ονομάζεται από εδώ και πέρα ως «2β1» 

και αποτελείται από 409 αμινοξέα με συνολικό μοριακό βάρος 46.217 Da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.31 Σχηματική αναπαράσταση της πλασμιδιακής κατασκευής του 
φορέα pET26b(+) με κλωνοποιημένο το γονίδιο του χιμαιρικού μορίου 2β1 
στις θέσεις περιορισμού NdeI/XhoI. Φαίνονται με βέλη τα δύο γονίδια των 
μεταλλάξεων της CreI Α11 και Μ8 που ενώνονται με το γονίδιο της RΜ6-T19P 
μέσω ολιγονουκλοτιδικών αλληλουχιών 7 και 5 αμινοξέων αντίστοιχα. Τέλος 
στο C-τελικό άκρο του χιμαιρικού μορίου προστίθεται ο 6-ιστιδινικός 
επίτοπος (tag). 
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2. ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 

Το χιμαιρικό μόριο 2β1 υπερεκφράζεται επιτυχώς σε BL21(DE3) E.coli κύτταρα 

με επαγωγή μέσω IPTG (παράρτημα Α.2) 16-18h, στους 16οC. 

Ακολουθεί λύση των κυττάρων με υπερηχοβολισμό σε διάλυμα με 5% 

γλυκερόλη και απομόνωση του 2β1 χιμαιρικού μορίου με στήλη νικελίου (NiNTA) 

μεσω του 6-ιστιδινικού επιτόπου που φέρει στο καρβοξυτελικό του άκρο. Η 

πρωτεΐνη εκλούεται από τη στήλη με αύξηση της συγκέντρωσης ιμιδαζολίου και 

είναι διαλυτή σε τελικό διάλυμα που περιέχει 25mM Tris pH 8.0, 400mM NaCl, 

500mM ιμιδαζόλιο και 15mM β-μερκαπτοαιθανόλη.  

Στην εικόνα 4.32 φαίνεται η ηλεκτροφορητική ανάλυση με SDS-PAGE των 

βημάτων καθαρισμού της (6His-tagged) 2β1, από την στήλη Νi-ΝΤΑ. Επιβεβαιώνεται 

ότι το χιμαιρικό μόριο είναι διαλυτό, παράγεται σε μεγάλη ποσότητα και με μεγάλο 

βαθμό καθαρότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.32 Ηλεκτροφόρηση δειγμάτων των διαφόρων σταδίων καθαρισμού, 
σε 12,5% SDS gel.  
S: Δείγμα από το υπερκείμενο που φορτώθηκε στην κολώνα Ni-NTA,  
FT: Δείγμα από εκλουόμενο κλάσμα χωρίς συγγένεια προς την κολώνα Νi-NTA,  
W0-3: Δείγματα από τα διαλύματα έκπλυσης (αντίστοιχα),  
Ε1-10: Δείγματα από τα κλάσματα του διαλύματος έκλουσης,  
m: Μάρτυρας μοριακών βαρών. 
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3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 
 

Το δεύτερο στάδιο απομόνωσης του χιμαιρικού μορίου 2β1, πραγματοποιείται 

με χρωματογραφία μοριακής διήθησης. Αρχικά, απομακρύνεται το ιμιδαζόλιο με 

ολονύκτια διαπίδυση και μετά τη συγκέντρωσή του ως τα 2,5 ml, φορτώνεται σε 

στήλη Sephacryl S300 (GE Healthcare) με διαχωριστική ικανότητα για πρωτεΐνες 

μοριακού βάρους από 10kDa έως 1500kDa. Η απορρόφηση στα 280nm των 

κλασμάτων έκλουσης καταγράφεται ηλεκτρονικά.  

Το χιμαιρικό μόριο 2β1 εκλούστηκε σε δύο καλά διαχωρισμένους πληθυσμούς 

στα 65 και 79 ml. Βάση της βαθμονόμησης της στήλης S-300 με σφαιρικές πρωτεΐνες 

γνωστού μοριακού βάρους, ο πρώτος πληθυσμός αντιστοιχεί σε μόρια με 

MW~185.000 Da άρα σε τετραμερές μόριο 2β1 ενώ ο δεύτερος σε μόρια με MW~ 

92.000 Da , άρα σε διμερές μόριο 2β1 (εικόνα 4.33).   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 4.33 Χρωματογράφημα της χρωματογραφίας μοριακής διήθησης σε 
στήλη S-300. Το χιμαιρικό μόριο 2β1 εμφανίζει δύο καλά διαχωρισμένους 
πληθυσμούς. Ο πρώτος αντιστοιχεί σε τετραμερές ενώ ο δεύτερος σε διμερές. 
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4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΕΜ) ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ (SEM) 

Μετά την απομόνωση με δύο στάδια χρωματογραφίας, τα κλάσματα κάθε 

πληθυσμού ενώθηκαν και αποθηκεύθηκαν στους 4οC. Τα δείγματα ελέγχθηκαν για 

σχηματισμό νανοδομών σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ) με αρνητική 

χρώση (1% ΡΤΑ). Η υψηλή συγκέντρωση άλατος στο διάλυμα αποθήκευσης της 

πρωτεΐνης δεν ήταν δυνατόν να ελαττωθεί, προκαλώντας προβλήματα κατά την 

παρατήρηση στο ΤΕΜ. Εν τούτοις, παρά τα υπερφορτωμένα από αλάτι πλέγματα 

παρατήρησης, παρατηρήθηκαν ίνες παρόμοιων γεωμετρικών χαρακτηριστικών με 

αυτές του Rop μεταλλάγματος RM6-T19P.  

Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το ΤΕΜ, το διμερές του χιμαιρικού μορίου 

2β1, τρεις ημέρες μετά την αποθήκευσή του στους 4oC, σχηματίζει ινίδια πάχους 20 

±3 nm. Ανά δύο, τυλίγονται το ένα γύρω από το άλλο σχηματίζοντας 

υπερελικωμένες ίνες μήκους από 1 έως 8 μm με βήμα υπερελίκωσης 240±5nm. 

Πέντε ημέρες αργότερα κι ενώ το δείγμα με γυμνό οφθαλμό εμφάνισε θολότητα 

παρατηρήθηκε και με SEM. Το δείγμα αποτελούνταν από ινώδεις δομές σε ποσοστό 

50% (εικόνα 4.34). 
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Εικόνα 4.34 Εικόνες Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου.  (Α) Οι 2β1 ίνες του διμερούς με αρνητική 
χρώση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (ΤΕΜ) τρεις ημέρες μετά την απομόνωση της 
πρωτεϊνικού χιμαιρικού μορίου. Αριστερά μεγάλη μεγέθυνση όπου παρατηρείται η ομοιότητα 
των ινών αυτών με τις ίνες της RM6-T19P (εικόνα 2.19). Δεξιά μικρότερη μεγέθυνση όπου 
παρατηρείται ότι το μήκος των ινών ξεπερνά τα 5 μm. (Β) Οι 2β1 ίνες του διμερούς στο 
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM).  
 

(ΤΕΜ- Μονάδα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, Τμήματος Χημείας, Παν/μιου Μπρίστολ 
SΕΜ-Εργαστήριο ηλεκτρονικής μικροσκοπίας «Βασίλης Γαλανόπουλος», Τμήματος Βιολογίας, Παν/μιου Κρήτης) 
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5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ROP ΙΝΙΔΙΩΝ: ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ  

     DNA ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ CreI. 

Προς επιβεβαίωση της λειτουργικότητας του νέου χιμαιρικού μορίου 2β1 που 

θα αποτελέσει ένα λειτουργικό δομικό λίθο για πρωτεϊνικά βιοϋλικά έγιναν δοκιμές 

πρόσδεσης DNA και ενεργότητας του ενζύμου Ι-CreI.  

Κατά την πειραματική διαδικασία, οι δύο πληθυσμοί του 2β1 (1st: τετραμερές,  

2nd: διμερές) ήταν πλήρως διαχωρισμένοι. Χρησιμοποιήθηκαν ολιγονουκλεοτίδια 

DNA (Πίνακας 4.4) που είναι κατάλληλα να αναγνωρισθούν είτε μόνο από το 

ομοδιμερές μετάλλαγμα CreI-A11 (Α11-Α11) είτε μόνο από το ομοδιμερές 

μετάλλαγμα CreI-Μ8 (Μ8-Μ8) ή από το ετεροδιμερές CreI-A11/CreI-M8 (Α11-Μ8).  

 

Α11-Α11 TCGAGATGTCGT | ACGACATCTCGA 

Α11-Μ8 TCGAGATGTCAC | ACAGAGGTACGA 

Μ8-Μ8 TCGTACCTCTGT | ACAGAGGTACGA 

 

 

 

 

 

Δείχθηκε πως το τετραμερές προσδένει τα παραπάνω μόρια DNA και διατηρεί 

την ικανότητά της Ι-CreI να πέπτει τα ολιγονουκλεοτίδια DNA καθώς πέπτει πλήρως 

το DNA A11-A11, λιγότερο το Α11-Μ8 και πολύ λιγότερο το Μ8-Μ8. Παρομοίως, το 

διμερές προσδένει και τα τρία μόρια DNA και ιδιαιτέρως ισχυρά το Μ8-Μ8 και 

επίσης είναι ικανό να πέψει πλήρως το A11-A11, μερικώς το Α11-Μ8 και καθόλου το 

Μ8-Μ8 (εικόνα 4.35). Η διαφορά στην ικανότητα πρόσδεσης και πέψης έγκειται στη 

δομή της ενδονουκλεάσης I-CreI, καθώς όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στο 

Παράρτημα Β και αναλύεται στο κεφάλαιο 5 της Συζήτησης, η θέση πρόσδεσης και 

το ενεργό κέντρο του ενζύμου δεν ταυτίζονται. 

 

 

 

 

Πίνακας 4.4 Αλληλουχίες DNA ολιγονουκλεοτιδιων αναγνώρισης 
είτε μόνο από το I-CreI μετάλλαγμα Α11 (A11-A11 μπλε) είτε 
μόνο από το I-CreI μετάλλαγμα Μ8 (Μ8-Μ8 κόκκινο) ή και από 
τα δύο μέσω του ετεροδιμερούς Ι-CreI A11M8 (μωβ). 
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Δύο είναι τα πιο σημαντικά αποτελέσματα από τα παραπάνω πειράματα. 

Πρώτον, το γεγονός πως με το χιμαιρικό μόριο 2β1 δημιουργήθηκαν λειτουργικά 

Rop ινίδια με ενεργότητα ενδονουκλεάσης. Και δεύτερον, η επιτυχημένη 

δημιουργία ενός ενεργού Ι-CreI ετεροδιμερούς, κάτι που δεν ήταν εφικτό με άλλες 

τεχνικές μέχρι τώρα, και που προωθεί τη χρήση της Ι-CreI ενδονουκλεάσης στη 

γονιδιακή θεραπεία, καθώς αποτελεί έναν γρήγορο και οικονομικό τρόπο 

δημιουργίας ετεροδιμερών μεγανουκλεασών. 

 

 

Εικόνα 4.35 (Αi) Δείγματα μετά τον έλεγχο πρόσδεσης DNA στο χιμαιρικό μόριο 2β1, σε πηκτή 
αγαρόζης. Ο κάθε πληθυσμός του 2β1 (1st: τετρα-μερές, 2nd: δι-μερές) ελέγχθηκε για πρόσδεση 
με ολιγονουκλεοτίδια DNA που αναγνωρίζονται μόνο από την CreI-A11 (A11A11), μόνο από την 
CreI-M8 (M8M8) ή από το ετεροδιμερές CreI-A11/CreI-M8 (Α11-Μ8). Η ένταση των μπαντών 
υποδεικνύει την ποσότητα του DNA που έχει προσδεθεί. Στη βάση της πηκτής φαίνονται τα 
μόρια του DNA που δεν έχουν προσδεθεί και συγκρίνονται με την μπάντα στη τελευταία γραμμή 
της πηκτής που αντιστοιχεί σε δείγμα ελέγχου, πλήρως ελεύθερου ολιγονουκλεοτιδίου DNA. 
(Αιι) Απεικόνιση της ίδιας πηκτής μετά από επώαση με χρωστική Coomassie για να εμφανιστούν 
και τα πρωτεϊνικά μόρια. Επιβεβαιώνεται με εαυτό τον τρόπο ότι όπου υπάρχουν μόρια DNA, 
υπάρχουν και πρωτεϊνικά μόρια, καταδεικνύοντας την πρόσδεση μεταξύ τους. (B) Δείγματα μετά 
τον έλεγχο ενεργότητας (ενδονουκλεάσης) του χιμαιρικού μορίου 2β1 σε πηκτή αγαρόζης. 
Ομοίως με τον έλεγχο πρόσδεσης, οι δύο πληθυσμοί του πρωτεϊνικού μορίου ελέγχθηκαν για 
πέψη και των τριών ολιγονουκλεοτιδίων DNA. Τα μόρια που έχουν κοπεί από την 
ενδονουκλεάση εμφανίζονται στη βάση της πηκτής (ως πιο μικρά), χαμηλότερα από εκείνα που 
έχει πέψει το ένζυμο. 



 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 



 
Μαρία Αμπράζη                                                                                                              5.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

88 
 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

Στα πλαίσια της προσέγγισης του προβλήματος της αναδίπλωσης των 

πρωτεϊνών σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διαλευκανθεί το 

μονοπάτι αναδίπλωσης της πρωτεΐνης Rop, μελετώντας τον ρόλο της στροφής 

(ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρατηρούμενη-μη αναμενόμενη- επίδραση 

αναγωγικού παράγοντα στο μονοπάτι αυτό). Βάση του ήδη υπάρχοντος 

μεταλλάγματος Α31Ρ της Rop αγρίου τύπου (wtRop), σχεδιάστηκαν τρία νέα 

μεταλλάγματα στην περιοχή της στροφής, τα RopGP (D30G/A31P), RopPP 

(D30P/A31P), και για την παρούσα διατριβή το RopPG (D30P/A31G). Τα 

μεταλλάγματα αυτά καθώς και τα A31P, RM6 και η wtRop μελετήθηκαν βιοφυσικά 

και δομικά. 

 

Η wtRop έχει δύο κυστεΐνες στην αλληλουχία της, στις θέσεις 38 και 52 και στην 

τρισδιάστατη δομή της τα κατάλοιπα αυτά βρίσκονται στο εσωτερικό του 

υδρόφοβου πυρήνα (εικόνα 5.1 Α). Στην παρούσα εργασία, η απομόνωση των 

παραπάνω πρωτεϊνών έγινε τόσο παρουσία όσο και απουσία αναγωγικού 

παράγοντα (15mM β-μερκαπτοαιθανόλης). Στη χρωματογραφία συγγένειας, δεν 

παρουσιάζονται διαφοροποιήσεις για καμία Rop πρωτεΐνη, με τη μία ή την άλλη 

συνθήκη. Οι πρωτεΐνες παράγονται διαλυτές, σε μεγάλη ποσότητα και σε μεγάλο 

βαθμό καθαρότητας. Ωστόσο, στη χρωματογραφία μοριακής διήθησης 

παρουσιάζονται διαφορές τόσο μεταξύ των διαφόρων Rop πρωτεϊνών όσο και 

μεταξύ της ίδιας πρωτεΐνης στις διαφορετικές συνθήκες. Παρουσία β-

μερκαπτοαιθανόλης, εμφανίζεται μόνο ένας πληθυσμός για κάθε πρωτεΐνη, αλλά 

απουσία αναγωγικού παράγοντα, εμφανίζονται δύο πληθυσμοί που, για πολλά 

μεταλλάγματα, δεν είναι καλά διαχωρισμένοι μεταξύ τους (εικόνα 2.3), 

υποδηλώνοντας την ύπαρξη υποπληθυσμών μορίων με μικρές ή μεγαλύτερες 

διαφορές μεγέθους. Αξίζει να τονισθεί πως ο μοναδικός πληθυσμός των πρωτεϊνών 

παρουσία β-μερκαπτοαιθανόλης, αντιστοιχεί στον πρώτο (1st peak) από τους 

πληθυσμούς που εντωπίζονται απουσία αναγωγικού παράγοντα (εικόνα 4.3).  
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Παρατηρώντας την τρισδιάστατη δομή της wtRop (PDB: 1ROP) η απόσταση 

μεταξύ των ατόμων θείου των καταλοίπων κυστεΐνης στο μονομερές (19,09Å) αλλά 

και στο διμερές (7,63Å) δεν επιτρέπει τη δημιουργία δισουλφιδικού δεσμού 

(~2,2Å). Το ίδιο ισχύει και για το μονομερές (20.71Å) αλλά και το τετραμερές της 

(5,73Å) RM6 (PDB: 1QX8). Στη δομή όμως του A31P (PDB: 1Β6Q), η απόσταση 

μεταξύ των κυστεϊνών των δύο μονομερών βρίσκονται στο χώρο αρκετά κοντά (2,9 

Å) ώστε να υποστηρίζεται η πιθανότητα σχηματισμού παροδικού δισουλφιδικού 

δεσμού, σαν αποτέλεσμα της δυναμικής του μορίου (εικόνα 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.1 Α. Προβολή των RM6 τετραμερούς, wtRop και Α31Ρ διμερούς κατά μήκος του 
επιμήκους άξονα του 4-α-ελικοειδούς δεματίου. Οι κυστεΐνες (χρωματισμένες γκρι) βρίσκονται 
στο εσωτερικό του υδρόφοβου πυρήνα. Β. Κάθετη προβολή των παραπάνω δομών με 
διακύμανση χρώματος από μπλε/C-τελικό άκρο σε κόκκινο/Ν-τελικό άκρο. Οι κυστεΐνες είναι 
χρωματισμένες γκρι. Γ. Κάθετη προβολή των αλυσίδων που φέρουν τις κυστεΐνες (γκρι) σε RM6, 
wtRop και Α31Ρ διμερή. Με διακεκομμένες γκρι γραμμές φαίνεται η απόσταση (σε Å) μεταξύ των 
ατόμων θειου (S) των κυστεϊνών. 
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Ο σχηματισμός μη σταθερών, μη φυσικών (non native) δισουλφιδικών δεσμών 

κατά τη διάρκεια αναδίπλωσης των πρωτεϊνών που δεν απαντώνται όμως στη 

τελική δομή των πρωτεϊνών αυτών, είναι ένα φαινόμενο γνωστό για πολλές 

πρωτεΐνες. Ένα παράδειγμα είναι η πρωτεΐνη BPTI (bovine pancreatic trypsin 

inhibitor) μία μικρή ευκαρυωτική πρωτεΐνη του αναστολέα της θρυψίνης από το 

πάγκρεας του μοσχαριού, της οποίας το μονοπάτι αναδίπλωσης έχει μελετηθεί 

εκτενώς από τους Creighton και Kim (Creighton, 1992; Weissman and Kim, 1995) και 

κατά το οποίο εμφανίζονται ενδιάμεσες δομές με διαφορετικό, σε σχέση με τη 

φυσική πρωτεΐνη, πρότυπο δισουλφιδικών δεσμών.  

Βάσει των δεδομένων από τη χρωματογραφία μοριακής διήθησης και 

λαμβάνοντας υπόψη τη δομή της Α31Ρ, στην οποία οι δύο κυστεΐνες της μίας 

αλυσίδας είναι σε κοντινή απόσταση με τις κυστεΐνες της γειτονικής αλυσίδας ώστε 

να σχηματιστεί δισουλφιδικός δεσμός, μπορούμε να ισχυριστούμε πως η πρωτεΐνη 

Rop κατά τη διάρκεια αναδίπλωσής της μπορεί να ακολουθήσει πολλαπλά 

μονοπάτια μέχρι την τελική, φυσική της δομή. Σε κάποια από αυτά ενδέχεται να 

παγιδευτεί σε ενδιάμεσες δομές με δισουλφιδικούς δεσμούς. 

Για τον παραπάνω λόγο, κατά την απομόνωση των Rop πρωτεϊνών, απουσία 

αναγωγικού παράγοντα, εμφανίζεται ένας κύριος πληθυσμός με μόρια που είναι 

μεν διμερή αλλά χωρίς δισουλφιδικούς δεσμούς και διαφοροποιούνται από τα 

μόρια του δεύτερου και πολύ μικρότερου πληθυσμού που εικάζεται πως έχουν 

σχηματισμένους δισουλφιδικούς δεσμούς και συνεπώς πιο «σφιχτά» 

πακεταρισμένο πυρήνα. Με την παρουσία του αναγωγικού παράγοντα, οι 

δισουλφιδικοί δεσμοί διασπώνται και συνεπώς εμφανίζεται μόνο ένας πληθυσμός 

στη χρωματογραφία μοριακής διήθησης που αντιστοιχεί στα μόρια με το λιγότερο 

«σφιχτό» πυρήνα και άρα με μεγαλύτερο σχήμα. 

 

Η ύπαρξη του πιο «χαλαρού» πυρήνα που οδηγεί σε διμερή μόρια με 

μεγαλύτερη διάμετρο, επιβεβαιώνεται και με τα πειράματα SAXS. Χρησιμοποιήθηκε 

το σύστημα στήλη μοριακής διήθησης σε συνδυασμό με ακτίνες-Χ σε σειρά, που 

είναι εγκατεστημένο στη γραμμή ακτινών SWING, στο συγχροτρόνιο SOLEIL της 

Γαλλίας, με σκοπό το διαχωρισμό και παράλληλο δομικό χαρακτηρισμό των 

πληθυσμών που εμφανίζονται κατά τη χρωματογραφία μοριακής διήθησης 
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απουσία αναγωγικού παράγοντα. Παρόλα αυτά δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός 

των πληθυσμών λόγω ακαταλληλότητας της στήλης (μικρή διαχωριστική ικανότητα) 

και κατά συνέπεια, δεν κατέστει δυνατή η δομική τους μελέτη. Καθώς το δείγμα 

που εκλουόταν από τη στήλη και ακτινοβολούνταν δεν ήταν μονοδιάσπαρτο 

αντιμετωπίστηκαν προβλήματα και κατά την ανάλυση των δεδομένων περίθλασης. 

Ύστερα από προσεκτική απομόνωση δεδομένων που αντιστοιχούν μόνο στα πρώτα 

κλάσματα του πληθυσμού που εκλουόνται, και άρα περιέχουν μόρια με μεγαλύτερο 

σχήμα, έγινε η προκαταρκτική ανάλυσή τους. Από τον πειραματικό υπολογισμό της 

γυροσκοπικής ακτίνας (Rg) υποδεικνύεται πως η Rop αγρίου τύπου είναι το διμερές 

με τον πιο καλά πακεταρισμένο πυρήνα καθώς η πειραματική γυροσκοπική ακτίνα 

είναι 21 Å ενώ η A31P είναι το διμερές με τον πιο «χαλαρό» πυρήνα, με Rg=24 Å 

(πίνακας 4.1). Επίσης, υπολογίστηκαν τα διαγράμματα Kratky, τα οποία 

προσφέρουν πληροφορίες για την καλή ή μη αναδίπλωση των υπό μελέτη 

πρωτεϊνών. Τα κανονικοποιημένα διαγράμματα, ως προς τη γυροσκοπική ακτίνα Rg, 

που υπολογίστηκαν στην παρούσα εργασία (εικόνα 2.5), είναι ανεξάρτητα με βάση 

τη θεωρία (Rambo & Tainer, 2011), από το μέγεθος του δείγματος προσφέροντας 

ανεξάρτητη πληροφορία για την αναδίπλωση των μορίων και καθιστώντας δυνατή 

τη σύγκριση μεταξύ μορίων διαφορετικού μεγέθους. 

Αρχικά από τη σύγκριση των Kratky διαγραμμάτων της wtRop παρουσία και 

απουσία αποδιατακτικού παράγοντα (εικόνα 5.2) αποδεικνύεται πως όντως η 

επιλογή των δεδομένων προς ανάλυση είναι σωστή, καθώς, ο πρώτος πληθυσμός 

(1st peak) της wtRop απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης (βάση χρωμ. μοριακής 

διήθησης), του οποίου τα δεδομένα αναλύθηκαν, αντιστοιχεί στον πληθυσμό της 

wtRop παρουσία β-μερκαπροαιθανόλης και οδήγησαν στον υπολογισμό δύο ίδιων 

διαγραμμάτων Kratky.  
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wtRop - Norm Kratky plot
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Επίσης, καθώς η καλά αναδιπλωμένη, σφαιρική πρωτεΐνη υποδεικνύεται στο 

κανονικοποιημένο διάγραμμα μέσω της κορυφής της καμπύλης στην τιμή 1,1 σε 

sRg~1,7, επιβεβαιώνεται πως τόσο η wtRop όσο και τα μεταλλάγματα RopPG και 

RopGP είναι καλά αναδιπλωμένα. Η RM6, που είναι γνωστή για τον καλά 

πακεταρισμένο πυρήνα της, εμφανίζει την κορυφή σε sRg=1,7 αλλά σε τιμή 

μεγαλύτερη του 1,1, επειδή δεν είναι σφαιρική πρωτεΐνη αλλά ένα επίμηκες μόριο. 

Όσον αφορά τις Α31Ρ και RopPP, έχουν μετατοπισμένες κορυφές προς μεγαλύτερες 

τιμές sRg (~2) επιβεβαιώνοντας όχι μόνο πως δεν είναι καλά πακεταρισμένα μόρια 

αλλά πως η RopPP έχει ίδιες ιδιότητες με την Α31Ρ και πως πιθανότατα βρίσκεται 

και αυτή σε κατάσταση molten globule (εικόνα 4.7). 

 

Τις παραπάνω παρατηρήσεις ενισχύουν και οι μετρήσεις κυκλικού διχρωισμού. 

Αφενός, τα μόρια που βάση της χρωματογραφίας μοριακής διήθησης και των 

πειραμάτων SAXS φαίνεται να έχουν λιγότερο πακεταρισμένο πυρήνα, είναι 

λιγότερο θερμοσταθερά και αφετέρου καταδεικνύεται τόσο η κατάσταση 

εύπλαστης σφαίρας στην οποία βρίσκεται η A31P όσο και η ομοιότητά της με την 

RopPP. Πιο συγκεκριμένα, η RM6, ως αναμένεται από τη συμπαγή δομή της με τον 

Εικόνα 5.2 Κανονικοποιημένο διάγραμμα Kratky για την wtRop παρουσία (μπλε) και 
απουσία (ροζ) β-μερκαπτοαιθανόλης.  



 
Μαρία Αμπράζη                                                                                                              5.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

93 
 

πολύ καλά πακεταρισμένο πυρήνα και τη σταθερότητά της παρουσία και απουσία 

αναγωγικού, είναι ένα μόριο πολύ πιο σταθερό από την wtRop (Τm~60°C) με 

σημείο τήξης Tm=92°C. Όλα τα υπόλοιπα Rop μεταλλάγματα είναι λιγότερο 

σταθερά κατά 8 έως 15°C (πίνακας 2.1) μέχρι το λιγότερο θερμοσταθερό (κατά 

22οC), την A31P που είναι το λιγότερο συμπαγές μόριο. Εξαίρεση στο παραπάνω 

φαινόμενο της μειωμένης θερμοσταθερότητας των Rop μεταλλαγμάτων αποτελεί 

ένα μετάλλαγμα που δημιουργήθηκε και μελετήθηκε από την ομάδα της Regan, στο 

οποίο το κατάλοιπο ασπαρτικού οξέος στη θέση 30 (D30G), στην περιοχή της 

στροφής, έχει μεταλλαχθεί σε  γλυκίνη. Η μετάλλαξη αυτή δημιουργεί ένα διμερές 

όμοιας δομής (PDB: 1GTO) με αυτή της wtRop αλλά πιο θερμοσταθερό, με Tm=75°C 

(Predki et al., 1996). Όπως αναφέρεται και παρακάτω (Ramachandran plot) η 

γεωμετρία του ασπαρτικού οξέος στη θέση 30, του επιτρέπει διαμορφώσεις στη 

νησίδα εκείνη του Ramachadran plot (πάνω δεξιά τεταρτημόριο) που είναι 

προσπελάσιμη κυρίως για γλυκίνες και γι’ αυτό το λόγο, η μετάλλαξή του σε 

γλυκίνη, ευνοεί τη σταθερότητα του τελικού μορίου.  

Πιο αναλυτικά, στο Ramachandran plot για τρία αμινοξέα της στροφής (θέσεις 

29,30,31) των Rop πρωτεϊνών, φαίνεται πως στη wtRop το αμινοξύ στη θέση 30 

(ασπαρτικό οξύ) κατέχει πολύ ειδική θέση καθώς βρίσκεται σε μία περιοχή που 

είναι ευνοϊκή κυρίως για κατάλοιπα γλυκίνης και κατ’ εξαίρεση για κατάλοιπα 

ασπαρτικού οξέος και ασπαραγίνης. Με αυτή την παρατήρηση εξηγείται πώς η 

D30G, της ομάδας της Regan, όπου το ασπαρτικό της θέσης 30 έχει μεταλλαχτεί σε 

γλυκίνη, έχει μεταπέσει σε ένα Rop διμερές μόριο πολύ πιο σταθερό από την 

πρωτεΐνη αγρίου τύπου.  Γενικότερα, οι γωνίες φ και ψ των υπό μελέτη αμινοξέων 

της D30G είναι παρόμοιες με αυτές των αντίστοιχων αμινοξέων της Rop αγρίου 

τύπου. Παρατηρείται επίσης πως η δομή της RopPG που λύθηκε στα πλαίσια αυτής 

της διατριβής, ενώ είναι φαινομενικά όμοια με τη δομή της Rop αγρίου τύπου, 

παρουσιάζει μία σημαντική διαφορά στη στροφή. Το αμινοξύ στη θέση 29 δε 

βρίσκεται στην ίδια περιοχή του Ramachandran plot, που βρίσκεται το αντίστοιχο 

αμινοξύ της wtRop και είναι ευνοϊκή για αμινοξέα α-ελίκων αλλά στην ίδια περιοχή 

που βρίσκεται το αντίστοιχο της A31P. Αυτή η διαφορά αποκαλύπτεται και με την 

υπέρθεση των δομών στις στροφές (εικόνα 4.10) καθώς απεικονίζονται τα αμινοξέα 

στη θέση 29 των Α31Ρ και RopPG όχι ως αμινοξέα της α-έλικας αλλά της στροφής. 
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Ακολούθως, το αμινοξύ 30 της RopPG, είναι επίσης μετατοπισμένο από την περιοχή 

που βρίσκεται το αντίστοιχο της wtRop αλλά και της A31P, καθώς είναι προλίνη και 

βρίσκεται σε περιοχή αυστηρώς κατάλληλη για το αμινοξύ αυτό. Τέλος το αμινοξύ 

στη θέση 31, που είναι γλυκίνη έχει την ίδια γεωμετρία με το αντίστοιχο της wtRop 

και όπως απεικονίζεται στην υπέρθεση των ελίκων οδηγεί την δεύτερη έλικα του 

μονομερούς στην ίδια κατεύθυνση με την δεύτερη έλικα της wtRop, 

αποδεικνύοντας πως η ελευθερία διαμόρφωσης που προσφέρει η γλυκίνη είναι 

ικανή να επαναφέρει το Rop διμερές στη διαμόρφωση αγρίου τύπου. Αντίθετα το 

αμινοξύ 31 της A31P είναι μία προλίνη και άρα εμφανίζεται στο Ramachandran plot 

σε περιοχή συμβατή με προλίνες. Συνολικά, η υπέρθεση των στροφών των 

παραπάνω πρωτεϊνών εμφανίζει ξεκάθαρα τις διαφορές μεταξύ τους και δίνει τη 

δυνατότητα ομαδοποίησης τους σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την τελική τους 

διαμόρφωση. Η ομοιότητα της στερεοδιάταξης των αμινοξέων της D30G με της Rop 

αγρίου τύπου, οδηγούν στη δημιουργία της πρώτης κατηγορίας Rop στροφών. Η 

επόμενη κατηγορία αποτελείται από το μονομερές της A31P καθώς η στροφή του 

είναι εντελώς διαφορετική από αυτή της Rop αγρίου τύπου, οδηγώντας τη δεύτερη 

έλικα του μονομερούς σε άλλη κατεύθυνση (εικόνα 2.13). Τέλος, παρόλο που είναι 

ξεκάθαρη και η ομοιότητα μεταξύ των αμινοξέων στη θέση 29 της A31P και της 

RopPG και η κοινή τους διαφορά με το αντίστοιχο της Rop αγρίου τύπου, η στροφή 

της RopPG αποτελεί μόνη της, την τελευταία κατηγορία Rop στροφών. Αυτό 

οφείλεται όχι τόσο στην προλίνη της θέσης 30 της RopPG, που διαφέρει σε 

γεωμετρία από όλα τα αντίστοιχα των άλλων πρωτεϊνών που μελετούνται σε αυτή 

την εργασία, αλλά στη γλυκίνη της θέσης 31, η οποία οδηγεί τελικά το μονομερές 

στη διαμόρφωση αγρίου τύπου.  

 

Συμπερασματικά, η RopPG που μελετήθηκε δομικά σε αυτή την εργασία, δεν 

διαφέρει σημαντικά από την Rop αγρίου τύπου και σχολιάζοντας με βάση την 

εργασία των Wolynes και Onuchic (βλ. 1.Γ2.ΙV – Levy et al., 2005) για το ενεργειακό 

τοπίο με δύο ελάχιστα, του μονοπατιού αναδίπλωσης της Rop, η RopPG εμπίπτει 

στο ενεργειακό ελάχιστο της wtRop. Αντιθέτως, προτείνεται, πως παρόλο που η 

Α31Ρ δεν είναι ένα τόσο σταθερό μόριο, μπορεί να αναπαρασταθεί σχηματικά ως 

ένα τρίτο ενεργειακό ελάχιστο του μονοπατιού αναδίπλωσης της Rop. Στο ίδιο 
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ενεργειακό ελάχιστο, πιθανώς συμπεριέχεται και η RopPP καθώς σε αυτή την 

εργασία παρουσιάστηκαν σημαντικές ομοιότητες με την A31P, όσον αφορά τόσο το 

μέγεθός της, βάσει της χρωματογραφίας μοριακής διήθησης και των πειραμάτων 

SAXS, όσο των βιοφυσικών της ιδιοτήτων και συμπεριφοράς κατά τη θερμική 

αποδιάταξη βάσει των μετρήσεων κυκλικού διχρωισμού. 

 

Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται ισχυρές ενδείξεις πως η πρωτεΐνη Rop κατά τη 

διάρκεια αναδίπλωσής της μπορεί να ακολουθήσει πολλαπλά μονοπάτια μέχρι την 

τελική, φυσική της δομή και σε κάποια από αυτά ενδέχεται να παγιδευτεί σε 

ενδιάμεσες δομές με δισουλφιδικούς δεσμούς. Τέλος, επιβεβαιώνεται ότι η στροφή 

της Rop παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση του διμερούς και δεν 

επηρεάζεται μόνο από τα αμινοξέα από τα οποία αποτελείται αλλά και από τη 

συγκεκριμένη σειρά που κατέχουν στην αμινοξική αλληλουχία, καθώς όπως 

φαίνεται η προλίνη στη θέση 31 είναι ικανή να αλλάξει δραστικά τη διαμόρφωση 

του μονομερούς και κατ’ επέκταση και του τελικού διμερούς (Α31Ρ), αλλά η γλυκίνη 

που ακολουθεί την προλίνη στη στροφή, προσφέρει τους βαθμούς ελευθερίας που 

απαιτούνται για να αποκτήσει το τελικό διμερές την διαμόρφωση αγρίου τύπου. Ως 

εκ τούτου προστίθεται νέα πληροφορία σχετικά με το μονοπάτι αναδίπλωσης της 

πρωτεΐνης Rop και των 4-α-ελικοειδών δεματίων γενικότερα.  
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ΜΕΡΟΣ B: ΒΙΟΫΛΙΚΑ 

Οι δομικές προσαρμογές της πρωτεΐνης Rop στις διάφορες μεταλλάξεις της 

αλληλουχίας της οδηγούν σε μία όλο και αυξανόμενη βάση δεδομένων Rop 

ανταποκρινόμενων δομών. Η ευπλασία που εμφανίζει η πρωτεΐνη Rop αποτέλεσε 

την έμπνευση για τη χρήση των α-ελίκων της ως νέο δομικό λίθο στη δημιουργία 

νανο-δομών. Συγκεκριμένα, σχεδιάστηκαν μεταλλάξεις πάνω στην ήδη γνωστή και 

καλά μελετημένη RM6 ώστε να προκαλείται ο πολυμερισμός του μορίου αυτού, σε 

υπερμοριακές δομές με τη μορφή ινιδίων, αντί της αναδίπλωσης σε ένα καλά 

σχηματισμένο και σταθερό τετραμερές. Στις αλληλουχίες των RM6-T19P και RM6-

P30 έχει εισαχθεί ένα κατάλοιπο προλίνης ώστε η κάμψη που προκαλείται στην 

μακριά α-έλικα της αρχικής RM6, να παρεμποδίζει το σχηματισμό του αρχικού RM6 

υδρόφοβου πυρήνα και να οδηγεί σε άλλου είδους αυτο-οργάνωση προς 

σχηματισμό ινιδίων. Παράλληλα, σχεδιάστηκε το χιμαιρικό μόριο RM6-wtRop (RR) 

έτσι ώστε να οδηγεί κι αυτό σε συνεχή πολυμερισμό. Μετά την παρατήρηση 

δημιουργίας ινιδίων, οι νέοι δομικοί λίθοι «διακοσμήθηκαν» με την ενδονουκλεάση 

I-CreI ώστε όχι μόνο να αποδειχθεί πως είναι λειτουργικοί, διατηρώντας την 

ενεργότητα του μορίου με το οποίο έχουν «διακοσμηθεί» αλλά και να 

δημιουργηθεί μία νέα εξειδίκευση (DNA specificity)  ως προς την wt I-CreI, 

αυξάνοντας τη χρησιμότητά της ως εργαλείο γονιδιακής μηχανικής. 

 

Ι) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΑΝΟ-ΙΝΙΔΙΩΝ 

Οι RM6-T19P, RM6-P30 και RR απομονώνονται με χρωματογραφία συγγένειας 

σε μεγάλη ποσότητα, με μεγάλο βαθμό καθαρότητας και είναι διαλυτές σε pH8.0. 

Από τη χρωματογραφία μοριακής διήθησης φαίνεται η διαφοροποίησή τους τόσο 

από την wtRop όσο και από την RM6. Το χρωματογράφημα αποκαλύπτει την 

ύπαρξη πολλών πληθυσμών με μόρια διαφορετικού μεγέθους για όλες τις νέες 

πρωτεΐνες, καταδεικνύοντας πως δεν αναδιπλώνονται σε σταθερά, διμερή ή 

τετραμερή δεμάτια αλλά ακολουθούν διαφορετικό τρόπο αυτό-οργάνωσης σε 

μεγαλύτερες δομές, όπως είχαν σχεδιαστεί. Τα δείγματα των διαφορετικών 

πληθυσμών παρατηρήθηκαν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ) για 

έλεγχο της μορφής των νέων μεγαλομοριακών συγκροτημάτων (assemblies). Το 
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μετάλλαγμα RM6-P30 σχημάτιζε μόνο άμορφα συσσωματώματα (στα όρια της 

διακριτικότητας του ΕΜ). Πειραματικά δεδομένα για την εξήγηση αυτής της 

συμπεριφοράς δεν υπάρχουν όμως, βάση σχεδιασμού, μπορεί να υποτεθεί πως η 

πιο πιθανή αιτία είναι η θέση της προλίνης στην μακριά αλυσίδα του RM6-P30. 

Καθώς η προλίνη βρίσκεται ακριβώς στο μέσο της α-έλικας, προκαλεί κάμψη σε 

αυτό το σημείο δημιουργώντας πιθανή διαμόρφωση συγγενή προς την wtRop 

προσφέροντας άριστη γεωμετρική συμμετρία στη μακριά α-έλικα. Όσον αφορά το 

μετάλλαγμα RM6-T19P, παρατηρήθηκαν λίγα μικρά ινίδια μόνο από τον πληθυσμό 

που εμφανίστηκε στη χρωματογραφία μοριακής διήθησης να αποτελείται από 

μονομερή μόρια. Προφανώς, τα μόρια για να σχηματίσουν ινίδια είναι ευνοϊκότερο 

να βρίσκονται αρχικά ελεύθερα και σταδιακά, με αργό ρυθμό να αλληλεπιδρούν 

καταλλήλως ώστε να σχηματίσουν ινίδια και όχι άλλου είδους συσσωματώματα.  

Λόγω αυτής της παρατήρησης προσαρμόστηκε το πρωτόκολλο απομόνωσης με 

σκοπό τη μετατόπιση της ισορροπίας μεταξύ μεγαλομοριακών και μικρομοριακών 

πληθυσμών προς τους δεύτερους. Στόχος ήταν να απομονώνονται τα μόρια χωρίς 

να έχουν σχηματίσει κάποιου είδους αλληλεπιδράσεις, και ουσιαστικά να αρχίζει η 

αυτο-οργάνωσή τους μετά το τέλος της απομόνωσης. Κατά το νέο πρωτόκολλο 

χρησιμοποιήθηκε ως αποδιατακτικός παράγοντας η ουρία σε μέγιστη συγκέντρωση 

(8Μ) καθόλη τη διάρκεια της απομόνωσης, μέχρι και τη χρωματογραφία μοριακής 

διήθησης. Όπως φάνηκε στα νέα χρωματογραφήματα τα μόρια δεν 

αποδιατάχθηκαν τελείως, όμως οι πληθυσμοί μετατοπίστηκαν επιτυχώς προς τους 

πιο μικρομοριακούς. Απομονώνοντας αυτούς τους πληθυσμούς και μελετώντας 

τους στο ΤΕΜ, παρατηρήθηκε σχηματισμός ινιδίων σε μεγαλύτερη απόδοση (10-

35%) τόσο για την RM6-T19P όσο και για το χιμαιρικό μόριο RR. Ωστόσο το RM6-P30 

σχημάτιζε άμορφα συσσωματώματα κάτω και από αυτές τις νέες συνθήκες. Αξίζει 

να σχολιασθεί πως, σε συνθήκες χαμηλότερης συγκέντρωσης πρωτεΐνης και 

χαμηλότερης θερμοκρασίας, τα ινίδια είναι πιο καλοσχηματισμένα και ομοιόμορφα, 

γεγονός που υποδεικνύει πως όντως ο σχηματισμός ινιδίων συνδέεται με μία 

δυναμική η οποία, στις ιδανικές συνθήκες, τους επιτρέπει αργή αλληλεπίδραση 

ώστε να αυτόσυγκροτηθούν οργανωμένα προς σχηματισμό ινιδίων. Τα ινίδια έχουν 

μήκος από 1 έως 10μm και πάχος περίπου 40nm. Δεδομένου ότι οι διαστάσεις του 

τετραμερούς RM6 είναι 2nm πάχος και 8nm μήκος, γίνεται αντιληπτό πως το κάθε 
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ινίδιο αποτελείται από μεγάλο αριθμό δομικών λίθων. Όπως παρατηρείται και σε 

άλλα α-ελικοειδή ινίδια, δεν πολυμερίζονται μόνο κατά μήκος αλλά και κατά πλάτος 

(Gribbon et al. 2008, Aravida et al. 2003). Υποθέτουμε πως ο τερματισμός της 

αύξησης των διαστάσεων των ινιδίων οφείλεται σε συσσώρευση σφαλμάτων 

πακεταρίσματος. Όσον αφορά, το μήκος των ινιδίων παρατηρείται πως φτάνουν τα 

10μm στις 8-10 μέρες και δεν ξεπερνούν αυτό το μέγεθος. Είναι πιθανό, σε αυτό το 

χρονικό διάστημα τα μόρια της πρωτεΐνης να αποκτούν μία ισορροπία μεταξύ της 

κατάστασης της ενσωμάτωσης σε ινίδια και διαλυτών μορίων. Πέρα από αυτό το 

χρόνο, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή περισσότερων μορίων στην επιμήκυνση των 

ινιδίων ή ακόμα και στο σχηματισμό νέων. Τέλος, η υπερελίκωση ενός ινιδίου γύρω 

από ένα άλλο, που παρατηρείται και στα δύο νέα Rop μόρια, χαρακτηρίζεται ως 

αναμενόμενη καθώς (όπως και στις έλικες του μεταλλάγματος RM6) αποτελεί συχνή 

παρατήρηση σε α-ελικοειδείς δομές όπως στα coiled-coils και αποτελεί παράγοντα 

σταθεροποίησης αυτών. Η δομή των μακριών α-ελίκων και η γεωμετρία του 

υδρόφοβου πυρήνα επιτρέπουν την ελίκωση μίας έλικας γύρω από μία άλλη κάτι 

που προφανώς μεταφέρεται και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ινιδίων. 

Για να επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω, επιχειρήθηκε περαιτέρω δομικός 

χαρακτηρισμός των ινιδίων με περίθλαση ακτίνων-Χ από ινίδια και 

κρυοηλεκτρονική μικροσκοπία, χωρίς όμως επιτυχία. Κατά την περίθλαση ακτίνων-

Χ, που έλαβε χώρα στο τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Σάσεξ (UK), 

εμφανίστηκαν προβλήματα από το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο τα σχηματισμένα 

ινίδια έπρεπε να διευθετηθούν προσανατολισμένα σε κατάλληλη συσκευή, με 

σταδιακή εξάτμιση του διαλύματος στο οποίο ήταν αποθηκευμένα. Παρά τις 

προσπάθειες με διαφορετικά πρωτόκολλα και συνθήκες εξάτμισης του διαλύματος, 

δεν ήταν δυνατή η κατάλληλη διευθέτηση των ινιδίων ώστε να συλλεχθούν 

δεδομένα περίθλασης από ακτίνες-Χ. Εκτός από τις τεχνικές δυσκολίες, πρόβλημα 

μπορεί να αποτέλεσε και η συγκέντρωση των ινιδίων, όντας χαμηλή για την 

πραγματοποίηση αυτού του πειράματος. Όσον αφορά τα πειράματα κρυο-

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, τα οποία δοκιμάστηκαν στην μονάδα Ηλεκτρονικής 

Μικροσκοπίας του τμήματος Βιοχημείας του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ (UK), 

προέκυψαν τεχνικά προβλήματα κατά την προετοιμασία των δειγμάτων που δεν 

ήταν δυνατό να αντιμετωπιστούν στο διαθέσιμο χρονικό διάστημα. Επιπροσθέτως, 
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έγιναν πειράματα σήμανσης των ινιδίων με σωματίδια Ni-ΝΤΑ-χρυσού (5nm Νi-NTA 

nanogold- βλ. Παράρτημα Β). Στις εικόνες ΤΕΜ (εικόνα 4.27) υπάρχουν ενδείξεις 

ειδικής πρόσδεσης και άρα υποδεικνύεται πως τα ινίδια αποτελούνται όντως από 

τα Rop-tagged μόρια, όμως η τεχνική πρόσδεσης κατά την προετοιμασία του 

πειράματος χρήζει βελτιστοποίησης.  

Ωστόσο, δομικές μελέτες των ινιδίων σε διάλυμα έγιναν με πειράματα FTIR και 

CD τα οποία κατέδειξαν πως τόσο τα μόρια, του μεταλλάγματος RΜ6-Τ19Ρ όσο και 

του χιμαιρικού μορίου RR αποτελούνται από α-έλικες. Ενδιαφέρον ωστόσο 

παρουσίασε το φαινόμενο κατά το οποίο η αύξηση της συγκέντρωσης των μορίων 

στο διάλυμα, οδηγούσε και σε αλλαγή του φάσματος ελλειπτικότητας. Ενώ σε 

χαμηλή συγκέντρωση, και για τα δύο μόρια καταγράφηκε καμπύλη ελλειπτικότητας 

με δύο ελάχιστα χαρακτηριστικά για α-έλικες (208 και 222nm), καθώς αυξανόταν η 

συγκέντρωσή τους, το ένα από τα δύο ελάχιστα (208nm) μειωνόταν έναντι του 

δεύτερου ελαχίστου (222 nm) που αυξανόταν (εικόνα 2.29). Άλλες ομάδες που 

ασχολούνται με α-ελικοειδή ινίδια έχουν καταγράψει το ίδιο φαινόμενο και το 

έχουν συσχετίσει με σχηματισμό ινιδίων [Bromley et al., 2010]. Συγκεκριμένα η 

ομάδα του Woolfson, παρατήρησε την ίδια αλλαγή στα φάσματα CD καθώς με την 

πάροδο του χρόνου σχηματίζονται ινίδια. Στην περίπτωση των RM6-T19P και RR η 

αλλαγή αυτή οφείλεται στον πολυμερισμό/σχηματισμό υπερμοριακών δομών των 

α-ελικοειδών μορίων. Παρόλο που ινίδια υπάρχουν και σε χαμηλή συγκέντρωση 

(1mg/ml), στις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τα μόρια αλληλεπιδρούν περισσότερο 

μεταξύ τους αλλάζοντας το φάσμα της ελλειπτικότητας. Το συμπέρασμα αυτό 

ενισχύεται και από τη σύγκριση μεταξύ των φασμάτων RM6-T19P και RR, στην ίδια 

συγκέντρωση (εικόνα 2.29). Για παράδειγμα το φάσμα σε συγκέντρωση 7mg/ml δεν 

είναι ίδιο για τις δύο πρωτεΐνες. Το φάσμα της RM6-T19P εμφανίζει πιο έντονο το 

δεύτερο (222nm) ελάχιστο σε σχέση με το αντίστοιχο της RR, υποδεικνύοντας 

μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ μορίων, γεγονός που είναι αληθές καθώς στο 

δείγμα που μετρήθηκε για την RM6-T19P περιέχονται περισσότερα Rop μόρια 

(7mg/ml = 42x1020 kDa/ml= 5,25x1020 T19Pμόρια/ml) σε σχέση με το αντίστοιχο της 

RR, που αποτελείται από πιο μεγάλα μόρια και άρα στην ίδια συγκέντρωση διαθέτει 

το μισό αριθμό μορίων (2,625x1020  RRμόρια/ml). Γι’ αυτό το λόγο είναι συγκρίσιμα 

τα φάσματα από δείγματα στα οποία η RR έχει μισή συγκέντρωση σε σχέση με την 
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T19P (εικόνα 4.29 φάσμαRR σε 1,5mg/ml και φάσμα T19P σε 3mg/ml). Αξίζει να 

σημειωθεί πως τη συμπεριφορά αυτή δεν έχει κανένα από τα μεταλλάγματα της 

Rop που δεν πολυμερίζονται, καθώς εκεί δεν υπάρχουν παραπάνω 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ήδη καλά σχηματισμένων διμερών. 

Τέλος, με τα πειράματα θερμικής αποδιάταξης δείχθηκε όχι μόνο πως και τα 

δύο νέα μόρια είναι αρκετά θερμοσταθερά, καθώς δεν αποδιατάσσονται πλήρως σε 

υψηλές θερμοκρασίες (90οC), αλλά και πως μετά τη μερική τους αποδιάταξη 

μπορούν να αναδιπλωθούν ξανά σε α-έλικες κατά την επακόλουθη ψύξη (εικόνα 

4.28). Τα νέα Rop μορία χαρακτηρίζονται από δομική αντιστρεψιμότητα σε σχέση 

με τη θερμοκρασία˙ ιδιότητα πολύ σημαντική για τη δημιουργία ανθεκτικών 

δομικών λίθων για βιοϋλικά.  
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ΙΙ) ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ Rop ΝΑΝΟ-ΙΝΙΔΙA 

Η I-CreI είναι μία ομοδιμερής ενδονουκλεάση (homing endonucease) που 

ανήκει στην κατηγορία των μεγανουκλεασών και χρησιμοποιείται ως εργαλείο στη 

γονιδιακή θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται μία προσπάθεια όχι μόνο 

διεύρυνσης των αλληλουχιών αναγνώρισης (DNA specificities) αυτών των ενζύμων 

αλλά και δημιουργίας ετεροδιμερών για ευρύτερη χρήση τους στη γονιδιακή 

θεραπεία. Από την εταιρεία Cellectis (Redondo et al., 2008) δημιουργήθηκαν μεταξύ 

άλλων δύο μεταλλάγματα (Μ8, Α11) αυτού του ενζύμου με εξαιρετικό ενδιαφέρον 

ως προς τις αλληλουχίες αναγνώρισης καθώς αναγνωρίζουν γονίδιο υπεύθυνο για 

την ασθένεια Xeroderma pigmentosum. Η προσπάθειά τους όμως να παράγουν το 

παραπάνω ένζυμο ως ετεροδιμερές σε μία πολυπεπτιδική αλυσίδα που θα 

αναγνωρίζει και τις δύο αντίστοιχες αλληλουχίες αναγνώρισης DNA των 

μεταλλαγμάτων ήταν μη ικανοποιητική και όχι γενικά εφαρμόσιμη. Στην παρούσα 

εργασία σχεδιάστηκε και παράχθηκε ένα χιμαιρικό μόριο των δύο αυτών 

μεταλλαγμάτων με την RM6-T19P (2β1) με σκοπό τη δημιουργία ενός ικριώματος 

ινιδίων που θα φέρει την ενεργότητα των μεταλλαγμάτων της I-CreI. Το νέο μόριο 

ενδεχομένως πολυμερίζεται όχι μόνο λόγω της RM6-T19P φέρνοντας κοντά τα 

διαφορετικά μεταλλάγματα με αποτέλεσμα τη δημιουργία Cre ετερο-διμερούς αλλά 

και λόγω των I-CreI υπομονάδων, προάγοντας παραπάνω τον πολυμερισμό. 

 

Το νέο μόριο απομονώθηκε με χρωματογραφία συγγένειας και είναι διαλυτό 

σε pH 8.0 και 400mM NaCl. Στη χρωματογραφία μοριακής διήθησης παρατηρούνται 

δύο πολύ καλά διαχωρισμένοι πληθυσμοί που αντιστοιχούν σε πληθυσμούς με 

μοριακό βάρος τετραμερούς και διμερούς (εικόνα 4.33). Τα δείγματα αυτά 

παρατηρήθηκαν στο ΤΕΜ καταδεικνύοντας τον επιτυχημένο σχεδιασμό για τη 

δημιουργία ινιδίων (εικόνα 4.34). Παράλληλα έγιναν πειράματα πρόσδεσης DNA και 

ενεργότητας (DNA cleavage) της I-CreI χρησιμοποιώντας τρία ολιγονουκλεοτίδια, 

ένα που αναγνωρίζεται από την CreI-M8 (Μ8-Μ8), ένα από την CreI-A11 (Α11-Α11) 

και ένα που αναγνωρίζεται και από τις δύο (Α11-Μ8) (πίνακας 4.4).  Δείχθηκε πως 

προσδένονται όλα τα ολιγονουκλεοτίδια τόσο στο διμερές όσο και στο τετραμερές 

του 2β1 αλλά καλύτερη πρόσδεση εμφάνισε το Μ8Μ8 από το διμερές του 2β1. 

Τέλος, το ολιγονουκλεοτίδιο Α11-Α11 κόπηκε πλήρως και από τα δύο 2β1 πολυμερή 
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ενώ το Μ8-Μ8 κόπηκε μόνο από το τετραμερές 2β1. Τα αποτελέσματα αυτά 

μπορούν να εξηγηθούν ως εξής. Ο διμερισμός του 2β1 οφείλεται πιθανώς σε 

αλληλεπίδραση μεταξύ των CreI υπομονάδων του μορίου, σχηματίζοντας τόσο 

πληθυσμούς ομοδιμερών Μ8-Μ8 και Α11-Α11 όσο και ετεροδιμερούς Μ8-Α11. 

Συνεπώς, το δείγμα του διμερούς εμφανίζει όλες τις αντίστοιχες ενεργότητες. Το 

γεγονός ότι το ολιγονουκλεοτίδιο Μ8Μ8 μπορεί να προσδεθεί στο αντίστοιχο 

ομοδιμερές αλλά δε μπορεί να κοπεί οφείλεται πρώτον στο γεγονός ότι το κέντρο 

πρόσδεσης και το ενεργό κέντρο δεν ταυτίζονται στην I-CreI και δεύτερον, στο ότι το 

συγκεκριμένο μετάλλαγμα της Ι-CreΙ δεν είναι βελτιστοποιημένο ως προς την 

ενεργότητά του. Όσον αφορά το τετραμερές, ο σχηματισμός του οφείλεται κυρίως 

στην αλληλεπίδραση της T19P με όμοιά της μόρια. Με αυτόν τον τρόπο, βάση 

σχεδιασμού, τα μεταλλάγματα της I-CreI πλησιάζουν σχηματίζοντας τόσο ομο- όσο 

και έτερο- διμερή εμφανίζοντας τις αντίστοιχες ιδιότητες και τις ενεργότητες. 

Το πιο σημαντικό όμως αποτέλεσμα από τα παραπάνω πειράματα είναι η 

επιτυχία στη δημιουργία ενεργού Ι-CreI ετεροδιμερούς. Παρατηρείται πως τόσο το 

δείγμα του διμερούς όσο και του τετραμερούς 2β1 μορίου, μπορεί και πέπτει 

(cleave) το ολιγονουκλεοτίδιο Α11-Μ8, μία ιδιότητα που είναι η πλέον 

ενδιαφέρουσα για χρήση του μορίου αυτού στη γονιδιακή θεραπεία/ DNA 

modification. 

Με την πάροδο του χρόνου, τα δείγματα τόσο του τετραμερούς όσο και του 

διμερούς σχημάτιζαν συσσωματώματα και με μελέτη σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο 

σάρωσης (SEM) παρατηρήθηκε η ύπαρξη όχι άμορφου πολυμερισμού αλλά ινωδών 

δομών (εικόνα 4.34). Επιβεβαιώθηκε με αυτόν τον τρόπο η επιτυχημένη δημιουργία 

ενός ικριώματος Rop ινιδίων που έχουν διακοσμηθεί με δύο μεταλλάγματα της I-

CreI ενδονουκλεάσης διατηρώντας την ενεργότητάς της και βελτιώνοντας τις 

ιδιότητές της προσδίδοντας ιδιότητες ετεροδιμερισμού. 
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Συμπερασματικά, στην παρούσα εργασία,  σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ένας 

δομικός λίθος από μία ολόκληρη α-έλικοειδή πρωτεΐνη προάγοντας την έρευνα των 

βιοϋλικών βάση α-ελίκων. Ο τρόπος παραγωγής του μέσω τεχνικών 

ανασυνδυασμένου DNA και υπερέκφρασης σε E.coli κύτταρα, προσφέρει επίσης ένα 

δομικό λίθο με χαμηλό κόστος παραγωγής. Τέλος, η επιτυχημένη σύντηξή του με 

την ενδονουκλεάση I-CreI είναι η απόδειξη επί της αρχής πως ο δομικός λίθος της 

Rop μπορεί να συνδυαστεί με λειτουργικές μονάδες και να οδηγήσει σε ινίδια που 

θα φέρουν τη λειτουργικότητα του συντηχθέντος μορίου. Ταυτόχρονα, 

δημιουργήθηκαν τα εξαιρετικής σημασίας νέα λειτουργικά ετεροδιμερή της 

ενδονουκλεάσης Ι-CreI (που αναγνωρίζουν την αλληλουχία Α11-Μ8) βελτιώνοντας 

τις ιδιότητές της και διευρύνοντας τη χρήση της στη γονιδιακή θεραπεία. 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας διδακτορικής διατριβής προέκυψε νέα 

πληροφορία σχετικά με το μονοπάτι αναδίπλωσης της πρωτεΐνης Rop και των 4-α-

ελικοειδών δεματίων γενικότερα. Συγκεκριμένα, παρέχονται ισχυρές ενδείξεις για 

πολλαπλά μονοπάτια αναδίπλωσης της πρωτεΐνης Rop και ύπαρξη ενδιάμεσων 

δομών με δισουλφιδικούς δεσμούς. Επίσης, επιβεβαιώνεται ότι η στροφή της Rop 

παίζει σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση του διμερούς, είναι ευαίσθητη 

στην αμινοξική της αλληλουχία και ικανή να οδηγήσει  το τελικό μόριο σε 

κατάσταση εύπλαστης σφαίρας.  

 

Περαιτέρω δομικές και βιοφυσικές μελέτες πάνω στα μεταλλάγματα της 

στροφής της πρωτεΐνης Rop, αλλά και μεταλλαγμάτων του υδρόφοβου πυρήνα, 

μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον εμπλουτισμό της γνώσης σχετικά με τα 

μονοπάτια αναδίπλωσης και τη δομική πλαστικότητα των α-ελικοειδών δεματίων. Η 

γνώση αυτή είναι βασική και απαραίτητη για τον σχεδιασμό νέων βιολογικών 

δομικών λίθων βασιζόμενων στο δομικό πρότυπο ελικοειδών δεματίων.  

 

 



 
Μαρία Αμπράζη                                                                6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

106 
 

ΜΕΡΟΣ B: ΒΙΟΫΛΙΚΑ 

 

Στην παρούσα διατριβή, σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο δομικό 

στοιχείο για ανάπτυξη βιοϋλικών, αποτελούμενο από μία πλήρη α-έλικοειδή 

πρωτεΐνη, πράγμα που αποτελεί σημαντική καινοτομία πέραν από την παρούσα  

τεχνολογική στάθμιση (state of the art), και που παρέχει πλεονεκτήματα χαμηλού 

κόστους παραγωγής βιοϋλικών, και σχεδόν απεριοριστές δυνατότητες προσθήκης 

στα βιοϋλικά νέων λειτουργικών/ενζυμικών ιδιοτήτων.  

 

Εντούτοις, κρίνεται σκόπιμος ο περαιτέρω δομικός χαρακτηρισμός των νέων Rop 

ινιδίων. Σε πρώτη φάση, η εύρεση νέων συνθηκών που ευνοούν το σχηματισμό 

ινιδίων με μεγαλύτερη απόδοση είναι απαραίτητη. Με αυτό τον τρόπο, θα είναι 

εφικτός ο δομικός χαρακτηρισμός των ινιδίων με περίθλαση ακτίνων-Χ 

διαφωτίζοντας το μονοπάτι και τον τρόπο αναδίπλωσης των αρχικών δομικών 

λίθων.  

Επιπροσθέτως, θα ήταν χρήσιμο να γίνει περισσότερο ελέγξιμος ο σχηματισμός 

των ινιδίων, είτε μέσω νέων συνθηκών, είτε μέσω ανταπόκρισης σε εξωτερικά 

ερεθίσματα.  

Στη συνέχεια, θα είναι ενδιαφέρον ο σχηματισμός υδρογελών από τα ικριώμα 

τύπου Rop μελετώντας νέες συνθήκες ή σχεδιάζοντας νέα μεταλλάγματα με 

επιθυμητές ιδιότητες.  

Σε βάθος χρόνου, πειράματα σχηματισμού χιμαιρικών μορίων των Rop δομικών 

λίθων με νέα μόρια θα προσφέρουν ενδιαφέροντα αποτελέσματα από πλευράς 

τεχνολογικών εφαρμογών. Τέτοια μόρια μπορεί να είναι ενδονουκλεάσες ή νικάσες 

(nickase) με λειτουργίες βιοϊατρικού ενδιαφέροντος, αυξητικοί παράγοντες για 

άμεση εφαρμογή στη μηχανική ιστών αλλά ακόμη και ένζυμα ενός βιοχημικού 

μονοπατιού (πχ για την παραγωγή φυτικών δευτερογενών μεταβολιτών -secondary 

metabolites-) ώστε κατά το σχηματισμό των ινιδίων ή της υδρογέλης να παρέχεται 

ένα ικρίωμα που θα φέρει κοντά στο χώρο τα διαφορετικά ένζυμα, ώστε να είναι 

δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία του μονοπατιού in vivo. 

 

 



 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Α.1 ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (Polymerase Chain Reaction, PCR) 

Η τεχνική PCR αποτελεί έναν εύκολο τρόπο για την κλωνοποίηση μίας 

επιθυμητής αλληλουχίας. Η DNA πολυμεράση χρησιμοποιεί μονόκλωνο DNA ως 

εκμαγείο για τη σύνθεση ενός νέου συμπληρωματικού κλώνου. Για να αρχίσει όμως 

τη σύνθεση, χρειάζεται ένα μικρό τμήμα δίκλωνου DNA. Χρησιμοποιώντας λοιπόν 

δύο επιθυμητά ολιγονουκλεοτίδια-εκκινητές, που υβριδίζονται εκατέρωθεν της 

επιθυμητής αλληλουχίας, έτσι ώστε ο καθένας να είναι συμπληρωματικός με τον 

ένα κλώνο και οι δύο μαζί να καθορίζουν τα άκρα του επιθυμητού προϊόντος, 

μπορεί να επιτευχθεί ο πολλαπλασιασμός οποιουδήποτε τμήματος δίκλωνου DNA. 

Ο κύκλος αντιγραφής περιλαμβάνει τρία στάδια. Πρώτον, διαχωρισμός των δύο 

κλώνων με θέρμανση του αντιδρώντος μίγματος, δεύτερον, υβριδισμός των 

εκκινητών και τέλος ο πολυμερισμός. Μετά από πολλές επαναλήψεις αυτών των 

κύκλων επικρατεί μόνο το επιθυμητό προϊόν.  

Ακολουθήθηκε διαφορετικό πρωτόκολλο κάθε φορά  (Βλ. Μεταλλαξιγένεση) 

αλλά σύμφωνο με τις κατάλληλες συνθήκες που προτείνει η κατασκευάστρια 

εταιρεία της πολυμεράσης που χρησιμοποιούνταν κάθε φορά.  

 

Α.2 ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ 

Για τη μεταλλαξιγένεση χρησιμοποιήθηκε το QuikChange II Site-Directed 

Mutagenesis Kit της Stratagene. Πρόκειται για ένα σύστημα κατευθυνόμενης 

μεταλλαξιγένεσης, το οποίο επιτρέπει την απευθείας μετάλλαξη του γονιδίου-

στόχου, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω κλωνοποίησης του γονιδίου. Περιλαμβάνει 

τρία στάδια, όπου αρχικά μια πολυμεράση υψηλής ακρίβειας (PfuUltra High-Fidelity 

polymerase) δημιουργεί νέα αντίγραφα του πλασμιδίου, που φέρουν τη μετάλλαξη, 

με περιορισμένο αριθμό κύκλων αποδιάταξης, υβριδοποίησης και επέκτασης. Το 

δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την πέψη του DNA-μήτρας, που είναι μεθυλιωμένο, 

με το ένζυμο Dpn I. Το τελικό στάδιο αφορά το μετασχηματισμό κατάλληλων 

επιδεκτικών κυττάρων (XL1-Blue) με τα μεταλλαγμένα αντίγραφα του πλασμιδίου. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Για τις μεταλλάξεις που δημιουργήθηκαν στην παρούσα εργασία 

ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που προτείνει η κατασκευάστρια εταιρεία.  

Συγκεκριμένα, για την μετάλλαξη RopPG χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο η ήδη 

υπάρχουσα μετάλλαξη Rop PP (η μετάλλαξη Rop GP υπήρχε επίσης), της οποίας το 

γόνίδιο ήταν κλωνοποιημένο στον φορέα pET26b(+), στις περιοριστικες θέσεις NdeI 

και XhoI, και οι παρακάτω εκκινητές, που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή:  

5’- GAG AAA CTC AAC GAG CTG CCC GGT GAT GAA CAG GCA GAC - 3’ 

5’- GTC  TGC CTG TTC  ATC ACC GGG CAG CTC  GTT GAG TTT  CTC - 3’ 

      Για τις μεταλλάξεις RM6-T19P και RM6-P30, χρησιμοποιήθηκε ως εκμαγείο η 

ήδη υπάρχουσα μετάλλαξη RM6. Το γονίδιο της RM6 ήταν αρχικά κλωνοποιημένο, 

στον φορέα pEX43 (Castagnoli et al., 1989). Για τη διαδικασία όμως της 

μεταλλαξιγένεσης, το γονίδιο Rop RM6 κλωνοποιήθηκε αρχικά στο φορέα pF1K T7 

(Flexi vector system/Promega – παράρτημα A) και όχι στο φορέα pET26b(+) 

(Novagen) που θα είναι ο τελικός φορέας κλωνοποίησης, διότι ο τελευταίος ανήκει 

στην οικογένεια των ColE1 πλασμιδίων (Παράρτημα A) και άρα προϋπάρχει στην 

αλληλουχία του το γονίδιο της Rop αγρίου τύπου, γεγονός που πιθανώς θα 

προκαλούσε προβλήματα στη διαδικασία της μεταλλαξιγένεσης και της 

κλωνοποίησης γενικότερα.  

     Πιο αναλυτικά, κατά την πειραματική διαδικασία, ενισχύθηκε αρχικά η ποσότητα 

του RM6 γονιδίου με PCR και χρησιμοποιώντας τους εκκινητές που προσδίδουν 

εκατέρωθεν του γονιδίου, θέσεις κοπής για τα ένζυμα SgfI και PmeI: 

5’- GGG CGC GAT CGC CAT GAC CAA ACA GGA AAA AAC CG - 3’ 

5’- GCG CGT TTA AAC TCA GAG GTT TTC ACC GTC AT - 3’ 

Αυτά τα ένζυμα χρησιμοποιούνται στο kit του «Flexi vector system» για την 

κλωνοποίηση του επιθυμητού γονιδίου στον pF1K πλασμιδιακό φορέα. Εν συνεχεία, 

μετασχηματίστηκαν κύτταρα DH5α (Ε.coli) με τη νέα πλασμιδιακή κατασκευή και 

από τις αποικίες που αναπτύχθηκαν  απομονώθηκε DNA σε μικρή κλίμακα 

(miniprep) και ελέγχθηκε η αλληλούχισή τους για να πιστοποιηθεί ότι η 

κλωνοποίηση ήταν επιτυχής.  
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Ακολούθησε η μεταλλαξιγένεση χρησιμοποιώντας τους εκκινητές: 

5’- TTT ATC AGA AGC CAG CCA TTA ACG CTT CTG GAG - 3’ 

5’- CTC CAG AAG CGT TAA TGG CTG GCT TCT GAT AAA - 3’ 

για τη μετάλλαξη RM6-T19P και τους 

5’- AAA CTC AAC GAG CTG CCG GCA GAC ATC TGT GAA - 3’ 

5’- TTC ACA GAT GTG TGC CGG CAG CTC GTT GAG TTT - 3’ 

για τη μετάλλαξη RM6-Ρ30. 

     Με τους πλασμιδιακούς φορείς Pf1K που έφεραν τα μεταλλαγμένα πλέον γονίδια 

έγινε μετασχηματισμός κυττάρων XL1-blue. Από τις αποικίες που αναπτύχθηκαν  

απομονώθηκε DNA σε μικρή κλίμακα (miniprep) και ελέγχθηκε η αλληλούχισή τους 

για να πιστοποιηθεί ότι η μετάλλαξη ήταν επιτυχής. 

     Ακολούθως, ενισχύθηκε η ποσότητα των μεταλλαγμένων γονιδίων με PCR και 

χρησιμοποιώντας τους εκκινητές που προσδίδουν εκατέρωθεν του γονιδίου, θέσεις 

κοπής για τα ένζυμα NdeI και XhoI για την κλωνοποίηση των γονιδίων στον τελικό 

φορέα pET26b(+): 

5’- CGC GAC GGC CAT ATG ACC AAA CAG GAA AAA ACC GCC - 3’ 

5’- CCG CTC GAG GAG GTT TTC ACC GTC ATC ACC - 3’ 

 

Για το χιμαιρικό μόριο της RM6 με την Rop αγρίου τύπου RR ακολουθήθηκε η 

παρακάτω διαδικασία. Αρχικά, ενισχύθηκε αρχικά η ποσότητα του RM6 γονιδίου 

αλλά της με PCR και χρησιμοποιώντας τους παραπάνω εκκινητές: 

5’- CGC GAC GGC CAT ATG ACC AAA CAG GAA AAA ACC GCC - 3’ 

5’- GCC GAT ATC GAG GTT TTC ACC GTG ATC ACC - 3’  

οι οποίοι προσδίδουν εκατέρωθεν του γονιδίου, θέσεις κοπής για τα ένζυμα NdeI 

και EcoRV. 

Αντίστοιχα για την Rop αγρίου τύπου, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές: 

5’- GCC GAT ATC ACC AAA CAG GAA AAA ACC- 3’  

5’- CCG CTC GAG GAG GTT TTC ACC GTC ATC ACC - 3’ 

οι οποίοι προσδίδουν εκατέρωθεν του γονιδίου, θέσεις κοπής για τα ένζυμα EcoRV 

και XhoI. Το ένζυμο EcoRV, επιλέχθηκε για αυτή την κλωνοποίηση διότι στο τελικό 

γονίδιο του υβριδίου θα προσθέτει μόνο δύο αμινοξέα μεταξύ των δύο γονιδίων, 

χωρίς να αλλάζει το πλαίσιο ανάγνωσης. Επίσης, επιτρέπει κοινές συνθήκες πέψεις 
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με τα άλλα δύο ένζυμα περιορισμού ώστε να επιτευχθούν επιτυχώς οι διπλές 

πέψεις που είναι απαραίτητες κατά τη διαδικασία της κλωνοποίησης.  

Για το χιμαιρικό μόριο 2β1 της T19P μα τα μεταλλάγματα της I-CreI, 

χρησιμοποιήθηκε το ήδη υπάρχον γονίδιο σύντηξης της RM6 (Α.Μέττου) με τα 

αντίστοιχα μεταλλάγματα και μεταλλάχτηκε σε Τ19Ρ όπως παραπάνω. 

Σε κάθε περίπτωση, κύτταρα DH5α (Ε.coli), μετασχηματίστηκαν με κάθε μία από 

τις επιτυχημένες νέες πλασμιδιακές κατασκευές. Από τις αποικίες που 

αναπτύχθηκαν  απομονώθηκε DNA σε μικρή κλίμακα (miniprep) και ελέγχθηκε η 

αλληλούχισή τους για να πιστοποιηθεί ότι η κλωνοποίηση των μεταλλαγμάτων 

στους νέους φορείς έκφρασης ήταν επιτυχής. Με τους επιτυχημένους κλώνους 

μετασχηματίστηκαν κύτταρα BL21(DE3) (Ε.coli) και ακολούθησε υπερέκφραση και 

παραγωγή των πρωτεϊνών. 

 

Α.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ E.coli (competent cells) 

Για να είναι ικανά τα κύτταρα κλωνοποίησης και έκφρασης να 

μετασχηματιστούν με διαφορετικά πλασμίδια θα πρέπει να είναι δεκτικά. Για την 

παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα ικανά να μετασχηματιστούν με σοκ-

θερμότητας (heat-sock). 

1.  Μια μοναδική αποικία βακτηρίων, από στερεή καλλιέργεια LB agar, 

ενοφθαλμίζεται σε 5ml LB και η καλλιέργεια επωάζεται, ολονύκτια, στους 37οC, 

υπό ανάδευση. 

2. 1ml από αυτή την καλλιέργεια εμβολιάζεται σε 100ml LB και η καλλιέργεια 

επωάζεται, υπό ανάδευση, στους 37οC μέχρι η οπτική της πυκνότητα να γίνει 

O.D.550nm= 0.6-0.8. 

3. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 2500rpm για 10min. στους 4οC.  

4. Ακολουθεί επαναδιάλυση των κυττάρων σε 30ml παγωμένου διαλύματος TfbI και 

επώαση στον πάγο για 30min. 

5. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 3500rpm για 10min. στους 4οC. 

6. Τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 4ml παγωμένου διαλύματος TfbII. 
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7. Τα κύτταρα χωρίζονται σε aliquots των 100μλ σε παγωμένους σωλήνες 

μικροφυγοκέντρησης. 

8. Τελικά, τα κύτταρα ψύχονται σε υγρό άζωτο και αποθηκεύονται στους-80οC. 

TfbI (per 100ml) TfbII (per 100 ml) 

3ml 1M CH3COOK 1ml 1M MOPS pH=7.0 

5ml 1M MnCl2 7,5ml 1M CaCl2 

10ml 1M KCl 1ml 1M KCl 

1ml 1M CaCl2 15ml Glycerol 

15ml Glycerol 75,5ml H2O 

 

Α.4 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ E.coli ΜΕ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟ DNA   
       ΜΕ ΣΟΚ-ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (heat-sock) 

1. Ένα aliquot 100μl επιδεκτικών κυττάρων αφήνεται να ξεπαγώσει σε πάγο. 

2. Προστίθενται 1-10ng πλασμιδιακού DNA. 

3. Τα δείγματα ανακινούνται ελαφρά και επωάζονται σε πάγο για 30min. 

4. Ακολουθεί heat shock των κυττάρων στους 42οC για 90sec. 

5. Τα δείγματα επωάζονται σε πάγο για 2min. 

6. Προστίθενται 400μl LB και ακολουθεί επώαση υπό ανάδευση των κυττάρων 

στους 37οC για 1h. 

7. Τα κύτταρα επιστρώνονται σε τρυβλία, με LB agar και το κατάλληλο 

αντιβιοτικό και επωάζονται στους 37οC, ολονύκτια. 

 

Α.5 ΠΕΨΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ 

     Η πέψη μορίων DNA με ένζυμα περιορισμού έγινε σε δυο περιπτώσεις. Πρώτον, 

για την απομόνωση συγκεκριμένων τμημάτων DNA (γονιδίων) από τους 

πλασμιδιακούς φορείς και δεύτερον, για τον έλεγχο των αποικιών των 

μετασχηματισμένων βακτηρίων για την ύπαρξη του τμήματος του DNA που 

επιλέξαμε να εισάγουμε. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Οι πέψεις έγιναν σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας 

εταιρίας των ενζύμων Ν.Ε.Β. (New England Biolabs), Minotech και PROMEGA (για το 

Flexi vector system) συνήθως σε τελικό όγκο 20μl.  
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Α.6 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΥ DNA ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (miniprep) 

     Κατά τη διαδικασία της κλωνοποίησης ενός γονιδίου σε έναν φορέα χρειάζεται η  

απομόνωση πλασμιδιακού DNA. Στην παρούσα διατριβή απομόνωση πλασμιδιακού 

DNA  έγινε τόσο σε μεγάλη (maxiprep) όσο και σε μικρή κλίμακα (miniprep). 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Για την απομόνωση σε μικρή κλίμακα χρησιμοποιήθηκε το 

“miniprep kit” της QIAGEN, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας. 

Για την απομόνωση σε μεγάλη κλίμακα χρησιμοποιήθηκε το “maxiprep kit” της 

INVITROGEN, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας. 

 

Α.7 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ DNA (γονίδιο, πλασμιδιακός φορέας) ΓΙΑ ΤΗ  
     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ligation) 

          Για τη σύνδεση των γονιδίων με τον φορέα pET26b(+), χρησιμοποιήθηκε η 

λιγάση της εταιρίας MINOTECH και η αντίδραση έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της 

παρασκευάστριας εταιρίας. 

     Για τη σύνδεση των γονιδίων με τον φορέα pF1K, χρησιμοποιήθηκε η λιγάση του 

“Flexi vector system-kit” της PROMEGA. Η αντίδραση έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες 

της παρασκευάστριας εταιρίας. 

 

Α.8 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΑΓΑΡΟΖΗΣ 

     Σε αυτή την τεχνική εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο κατά μήκος της πηκτής 

αγαρόζης και τα νουκλεϊκά οξέα, λόγω του αρνητικού τους φορτίου, μετακινούνται 

προς τον θετικό πόλο. Με αυτό τον τρόπο, τα νουκλεϊκά οξέα διαχωρίζονται με 

βάση το μέγεθός τους. Στην πηκτή αγαρόζης προστίθεται βρωμιούχο αιθίδιο, το 

οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ των βάσεων του DNA και φθορίζει στο υπεριώδες 

φως. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να διακριθούν οι ζώνες του DNA σε συσκευή με 

UV light. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Οι πηκτές αγαρόζης που παρασκευάστηκαν είναι 1-1.5%, ανάλογα 

με το μέγεθος των τμημάτων DNA, που έπρεπε να διαχωριστούν. Τα δείγματα 

αναμείχτηκαν με 5x agarose gel-loading buffer και η ηλεκτροφόρηση 

πραγματοποιήθηκε στα 120V.  
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Α.9 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ DNA 

Προς έλεγχο της ενζυμικής πρόσδεσης DNA από τα μεταλλάγματα της I-CreI του 

χιμαιρικού μορίου 2β1 πραγματοποιήθηκαν επωάσεις των δύο ξεχωριστών 

πληθυσμών (1st και 2nd peak από χρωματογραφία μοριακής διήθησης) με τα 

παρακάτω ολιγονουκλεοτίδια DNA  

Α11-Α11 TCGAGATGTCGT | ACGACATCTCGA 

Α11-Μ8 TCGAGATGTCAC | ACAGAGGTACGA 

Μ8-Μ8 TCGTACCTCTGT | ACAGAGGTACGA 

Συγκεκριμένα 1 μόριο πρωτεΐνης επωάστηκε με 3 μόρια DNA (1:3, prot: DNA). Το 

διάλυμα της αντίδρασης (25μl) περιείχε: 10mΜ CaCl2, 0,01% Chaps, BufferA (10mM 

Tris 8.0, 50mM NaCl, 1mM DTT). Η επώαση έγινε στους 37οC για 1h. Ακολούθως 

προστέθηκαν 5μl 6x χρωστικής DNA και 15μl από το τελικό δείγμα φορτώθηκε σε 

πηκτή πολυακρυλαμιδίου 5% με TBE. Η ηλεκτροφόρηση έγινε στα 200V για 30min. 

Η πηκτή επωάστηκε για 15min σε αραιό διάλυμα EtBr ώστε να εμφανιστούν οι 

ζώνες DNA υπό UV ακτινοβολία και στη συνέχεια επωάστηκε με διάλυμα χρώσης 

Coomassie Blue για να χρωματιστούν και οι ζώνες των πρωτεϊνών. Όταν οι ζώνες 

των πρωτεϊνών συμπίπτουν με τις ζώνες του DNA καταδεικνύουν μεταξύ τους 

πρόσδεση. 

 

Α.10 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΠΕΨΗΣ DNA 

Προς έλεγχο της ενζυμικής δραστικότητας (πέψη DNA) των μεταλλαγμάτων της I-

CreI του χιμαιρικού μορίου 2β1 πραγματοποιήθηκαν επωάσεις των δύο ξεχωριστών 

πληθυσμών (1st και 2nd peak από χρωματογραφία μοριακής διήθησης) με τα 

παραπάνω ολιγονουκλεοτίδια DNA.  

Συγκεκριμένα 4 μόρια πρωτεΐνης επωάστηκαν με 1 μόριο DNA (4:1, prot:DNA). Το 

διάλυμα της αντίδρασης (25μl) περιείχε: 40mΜ MgCl2, BufferB (10mM Tris 8.0, 

50mM NaCl, 1mM DTT). Η επώαση έγινε στους 37οC για 1h. Ακολούθως 

προστέθηκαν 5μl 6x STOP buffer (50% γλυκερόλη, 95μΜ EDTA 5% v/w SDS, 1,5 

mg/ml Proteinase K, μπλε βρωμοφαινόλη) και τα δείγματα επωάστηκαν στους 50οC 

για 50min.  To τελικό δείγμα φορτώθηκε σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου 5% με TBE. Η 

ηλεκτροφόρηση έγινε στα 100V για 40min. Τέλος, η πηκτή επωάστηκε για 15min σε 

αραιό διάλυμα EtBr ώστε να εμφανιστούν οι ζώνες DNA υπό UV ακτινοβολία.  
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Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 

Β.1 ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Rop 

Η υπερέκφραση της αγρίου τύπου Rop αλλά και όλων των μεταλλαγμάτων της 

στον φορέα έκφρασης pET26b(+) έγινε μέσω του επαγωγέα IPTG (βλ. Παράρτημα 2) 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Μετά το μετασχηματισμό των BL21DE3 επιδεκτικών κυττάρων με 

τον κατάλληλο κλώνο, μια μοναδική αποικία από τη στερεή καλλιέργεια 

ενοφθαλμίζεται (εναλλακτικά, γίνεται εμβολιασμός από stub) σε 100ml LB, που 

περιέχει καναμυκίνη σε τελική συγκέντρωση 25μg/ml και η καλλιέργεια επωάζεται 

στους 37οC με ανάδευση (250rpm) ολονύκτια. Από αυτή την καλλιέργεια, 40ml 

ενοφθαλμίζονται σε 1L LB  (αραίωση 1:25) με κατάλληλο αντιβιοτικό (καναμικίνη) 

και η καλλιέργεια επωάζεται στους  37οC με έντονη ανάδευση μέχρι η οπτική 

πυκνότητά της να γίνει O.D.600nm= 0.6-0.8. Σε αυτό το σημείο προστίθεται ο 

επαγωγέας IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) σε τελική συγκέντρωση 

1mM και η καλλιέργεια επωάζεται περαιτέρω για 4h στους 37οC. Ακολουθεί 

φυγοκέντρηση των κυττάρων για 30min, στις 6000rpm, στους 4οC. Τα κυτταρικά 

ιζήματα διατηρούνται στους -20οC.  

Κατ’ εξαίρεση, για το χιμαιρικό μόριο 2β1 έγινε επαγωγή της έκφρασης με 1mM 

IPTG, στους 16οC, o/n. 

 

Β.2 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ  

      Η χρωματογραφία συγγένειας στηρίζεται στην προσρόφηση του επιθυμητού 

βιομορίου σε κατάλληλο χρωματογραφικό υλικό (ρητίνη), που φέρει ειδικό 

δεσμευτή. Οι υπό μελέτη πρωτεΐνες παράχθηκαν με επίτοπο έξι ιστιδινών (6-His 

tag), ο οποίος προσδένεται ισχυρά σε άτομα Ni2+. Η ρητίνη της στήλης αυτού του 

συστήματος (agarose NiNTA – QIAGEN) περιέχει, ως προσροφητικό υλικό, αγαρόζη, 

που συνδέεται με τα ιόντα νικελίου μέσω νίτριλο-τριοξικού οξέος (ΝΤΑ), το οποίο 

φέρει τρία καρβονύλια. Λόγω της σύνδεσης με το NTA (δεσμεύει τέσσερις θέσεις 

υποκαταστάτη), δυο θέσεις σύνδεσης του νικελίου παραμένουν ελεύθερες για να 

αλληλεπιδράσουν με την ουρά των ιστιδινών. Τελικά, 3 ιόντα νικελίου αρκούν για 

τη δέσμευση των έξι ιστιδινών που φέρει κάθε μόριο. Κατά το πέρασμα του 
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πρωτεϊνικού εκχυλίσματος από κολόνα Ni2+-ΝΤΑ, κατακρατείται μόνο η πρωτεΐνη 

που φέρει τον επίτοπο των ιστιδινών, ενώ οι τυχόν μη ειδικές αλληλεπιδράσεις με 

άλλες πρωτεΐνες εξαλείφονται με εκπλύσεις της κολόνας με ρυθμιστικό διάλυμα, 

που περιέχει κατάλληλη ποσότητα ιμιδαζολίου. Με την παρουσία αυξημένης 

συγκέντρωσης ιμιδαζολίου εκλούεται από την κολώνα και η επιθυμητή πρωτεΐνη. 

Το ιμιδαζόλιο ανταγωνίζεται τη δέσμευση του επιτόπου ιστιδινών στο νικέλιο. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Xρησιμοποιήθηκαν 10 ml ρητίνης αγαρόζης Ni-NTA (QIAGEN).  

Μέρος Α: Απομόνωση των Rop μεταλλαγμάτων (RopPG, RopGP, RopPP, A31P, RM6) 

και της wtRop έγινε παρουσία και απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης. Τα κυτταρικά  

ιζήματα (~16gr από 2Lt καλλιέργειας) επαναδιαλύονται σε 50ml διαλύματος λύσης: 

50Mm Tris pH 8.0, 300mM NaCl και 5mM ιμιδαζόλιο (15mM β-μερκαπτοαιθανόλη) 

και προστίθενται αναστολείς πρωτεασών PMSF και βενζαμιδίνη. Ακολουθεί το 

σπάσιμο των κυττάρων με ηχοβολισμό (20x30sec), διατηρώντας το κυτταρικό 

διάλυμα συνεχώς μέσα σε πάγο και, έπειτα, φυγοκέντρηση για 1h στις 13000rpm 

στους 4οC, προκειμένου να απομακρυνθούν τα άσπαστα κύτταρα και το μη διαλυτό 

μέρος των κυττάρων. Ταυτόχρονα, η στήλη χρωματογραφίας Ni-NTA εξισορροπείται 

με 20 όγκους διαλύματος λύσης (ο ένας όγκος αντιστοιχεί στον όγκο της ρητίνης – 

10ml). Το υπερκείμενο της φυγοκέντρησης φορτώνεται στην εξισορροπημένη στήλη 

και επωάζεται με, την περιέχουσα ιόντα Ni2+, ρητίνη για ~15min. Στη συνέχεια, 

συλλέγεται το διάλυμα που διαπερνά τη ρητίνη (Flow Through) και ακολουθούν 200 

ml διαλύματος έκπλυσης 1 (Wash buffer 1- W1) με σύσταση 50Mm Tris pH 8.0, 

300mM NaCl και 10mM ιμιδαζόλιο (15mM β-μερκαπτοαιθανόλη), 100ml 

διαλύματος έκπλυσης 2 (W2) με ίδια σύσταση αλλά 20mM ιμιδαζόλιο και 50ml  

διαλύματος έκπλυσης 3 (W3) με 50mM ιμιδαζόλιο. Για την έκλουση της πρωτεΐνης 

χρησιμοποιούνται 20ml διαλύματος έκλουσης 1 (Elution buffer 1- El1st,2nd) με ίδια 

σύσταση όπως τα διαλύματα έκπλυσης αλλά 100mM ιμιδαζόλιο και τέλος άλλα 100 

ml διαλύματος έκλουσης 2 (El1-10) με 300mM ιμιδαζόλιο. Η πρωτεΐνη συλλέγεται 

σε κλάσματα των 10ml. Όλα τα στάδια του καθαρισμού ελέγχονται με SDS-PAGE 

ηλεκτροφόρηση και τα καθαρότερα κλάσματα αναμειγνύονται και υποβάλλονται σε 

ολονύκτια διαπίδυση έναντι τελικού διαλύματος που περιέχει 25mM Tris-HCl pH 8.0 

και 100mM NaCl (15mM β-μερκαπτοαιθανόλη).  
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Μέρος Β-Ι: Απομόνωση των RM6-R30, RM6-T19P και RR, έγινε παρουσία και 

απουσία β-μερκαπτοαιθανόλης. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία που περιγράφηκε 

παραπάνω με τα εξής διαλύματα:  

• 200 ml διαλύματος έκπλυσης 1 με σύσταση 50Mm Tris pH 8.0, 300mM NaCl και 

10mM ιμιδαζόλιο (15mM β-μερκαπτοαιθανόλη).  

• 100ml διαλύματος έκπλυσης 2 με ίδια σύσταση αλλά 20mM ιμιδαζόλιο (15mM 

β-μερκαπτοαιθανόλη) 

• 100 ml  διαλύματος έκλουσης με ίδια σύσταση όπως τα διαλύματα έκπλυσης 

αλλά 250mM ιμιδαζόλιο (15mM β-μερκαπτοαιθανόλη) 

• Τελικό διάλυμα αποθήκευσης (διαπίδυση) 25mM Tris-HCl pH 8.0 και 150mM 

NaCl (15mM β-μερκαπτοαιθανόλη).  

 

Για το τελικό σχήμα απομόνωσης των RM6-T19P και RR παρουσία ουρίας 

ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω με τα εξής 

διαλύματα: 

• Διάλυμα λύσης με σύσταση 8Μ ουρία, 25Mm Tris pH 8.0, 100mM NaCl και 

5mM ιμιδαζόλιο. 

• 100ml διαλύματος έκπλυσης 1 με ίδια σύσταση αλλά 10mM ιμιδαζόλιο 

• 100ml διαλύματος έκπλυσης 2 με ίδια σύσταση αλλά 20mM ιμιδαζόλιο 

• 50ml διαλύματος έκπλυσης 3 με ίδια σύσταση αλλά 30mM ιμιδαζόλιο 

• 100 ml  διαλύματος έκλουσης 1 με ίδια σύσταση όπως τα διαλύματα έκπλυσης 

αλλά 50mM ιμιδαζόλιο 

• 100 ml  διαλύματος έκλουσης 2 με ίδια σύσταση αλλά 50mM ιμιδαζόλιο 

• Τελικό διάλυμα αποθήκευσης (διαπίδυση) 25mM Tris-HCl pH 8.0 και 150mM 

NaCl (15mM β-μερκαπτοαιθανόλη).  

 

Μέρος Β-ΙΙ: Για την απομόνωση του χιμαιρικού μορίου 2β1 ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω με τα εξής διαλύματα:  

• Διάλυμα λύσης με σύσταση 25Mm Tris pH 8.0, 400mM NaCl, 5mM ιμιδαζόλιο 

15mM β-μερκαπτοαιθανόλη και 5% γλυκερόλη 

• 200ml διαλύματος έκπλυσης 0 με ίδια σύσταση όμως χωρίς γλυκερόλη 
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• 200ml διαλύματος έκπλυσης 1 με 25Mm Tris pH 8.0, 400mM NaCl και 20mM 

ιμιδαζόλιο 

• 100ml διαλύματος έκπλυσης 2 με ίδια σύσταση αλλά 20mM ιμιδαζόλιο 

• 50ml διαλύματος έκπλυσης 3 με ίδια σύσταση αλλά 30mM ιμιδαζόλιο 

• 20 ml  διαλύματος έκλουσης 1 με ιδια σύσταση όπως τα διαλύματα έκπλυσης 

αλλά 50mM ιμιδαζόλιο 

• 20 ml  διαλύματος έκλουσης 2 με ιδια σύσταση αλλά 100mM ιμιδαζόλιο 

• 60 ml  διαλύματος έκλουσης 3 με ιδια σύσταση αλλά 500mM ιμιδαζόλιο 

• Τελικό διάλυμα αποθήκευσης (διαπίδυση) 25mM Tris-HCl pH 8.0 και 400mM 

NaCl.  

 

Β.3 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (SEC) 

Σύμφωνα με τη χρωματογραφία μοριακής διήθησης (Size Exclusion  

Chromatography –SEC), ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών εξαρτάται από την 

υδροδυναμική τους ακτίνα. Η οποία είναι ανάλογη του μοριακού βάρους για 

σφαιρικές πρωτεΐνες. Το χρωματογραφικό υλικό (Sephadex, Sephacryl, Sepharose) 

αποτελείται από σφαιρίδια που φέρουν πόρους. Τα μικρού μεγέθους μόρια 

κινούνται στο χώρο εντός των πόρων των σφαιριδίων, ενώ τα μεγάλου μεγέθους 

μόρια αποκλείονται από αυτόν, κινούμενα στο χώρο εκτός των σφαιριδίων. Ως 

νεκρός όγκος, χαρακτηρίζεται ο όγκος εκτός των σφαιριδίων. Με αυτόν τον τρόπο, η 

έκλουση των πρωτεϊνών γίνεται σταδιακά, οι μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεΐνες 

εκλούονται πρώτες από τη στήλη και ακολούθως εκείνες με διαδοχικά μικρότερα 

μοριακά βάρη. 

Η έκλουση κάθε συστατικού χαρακτηρίζεται από τη σταθερά κατανομής του Kd
 
η 

οποία προκύπτει ως εξής. Ο όγκος της κινητής φάσης ισούται με το νεκρό όγκο V0, 

π.χ. τον όγκο των μορίων που παραμένουν στο διαλύτη επειδή είναι μεγαλύτερα 

από τους μεγαλύτερους πόρους της μήτρας και περνούν απευθείας από το 

πακεταρισμένο υλικό. Ο όγκος της στατικής φάσης Vs ισούται με τον όγκο του 

διαλύτη μέσα στη μήτρα που είναι διαθέσιμος για τα πολύ μικρά μόρια. Καθώς 

πρακτικά δεν είναι εύκολος ο καθορισμός του Vs, είναι πιο εύκολο να 

αντικατασταθεί από τον όρο Vt - V0
 
όπου Vt

 
ο συνολικός όγκος της στήλης. Με τον 
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τρόπο αυτό η στατική φάση αποτελείται από τον όγκο του στερεού υλικού που 

σχηματίζει τη μήτρα. Η σταθερά Kd αντιπροσωπεύει το τμήμα της στατικής φάσης 

που είναι διαθέσιμη για τη διάχυση ενός συγκεκριμένου μοριακού είδους. Η 

στατική φάση Vs αντικαθιστάμενη από τον όρο Vt - V0
 
μας δίνει άρα την τιμή Kav, 

όπου Kav = (Ve - V0)/( Vt - V0). Η τιμή Kav
 
επονομαζόμενη και ως σταθερά διαχωρισμού 

συσχετίζεται με το μέγεθος του μορίου. Ο καθορισμός του μοριακού βάρους βάσει 

της μοριακής διήθησης μπορεί να γίνει με σύγκριση της τιμής Kav
 
του μορίου 

ενδιαφέροντος με τις αντίστοιχες τιμές γνωστών πρωτεϊνών βαθμονόμησης. 

Προετοιμάζεται συγκεκριμένα η καμπύλη βαθμονόμησης με τη μέτρηση των όγκων 

έκλουσης διαφόρων γνωστών πρωτεϊνών, υπολογίζοντας κατόπιν τις τιμές Kav
 
γι’ 

αυτές και κατασκευάζοντας τη γραφική παράσταση των τιμών Kav
 
συναρτήσει του 

δεκαδικού λογάριθμου του μοριακού τους βάρους. Το μοριακό βάρος μιας 

άγνωστης ουσίας μπορεί να υπολογιστεί από την καμπύλη βαθμονόμησης αφότου 

υπολογιστεί η τιμή Kav
 
γι’ αυτήν με βάση τον υπολογισμό του όγκου έκλουσής της 

από τη στήλη μοριακής διήθησης. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Με τη χρήση συγκεντρωτικών σωλήνων Amicon Ultra (10000MW 

cutoff) το διάλυμα της πρωτεΐνης συγκεντρώνεται μέχρι ~2,5ml και φορτώνεται σε 

στήλη μοριακής διήθησης. Για  τα μεταλλάγματα της Rop και την Rop αγρίου τύπου 

χρησιμοποιήθηκε υλικό (Amersham Pharmacia Biotech) Sephacryl S-100 με 

διαχωριστική ικανότητα για πρωτεΐνες μοριακού βάρους 1 έως 100kDa, για τις RM6-

T19P και RR Sephacryl S-200 με διαχωριστική ικανότητα για πρωτεΐνες μοριακού 

βάρους από 5kDa έως 250kDa και τέλος για την 2β1 Sephacryl S300 με διαχωριστική 

ικανότητα για πρωτεΐνες μοριακού βάρους από 10kDa έως 1500kDa. Πριν τη χρήση 

της στήλης, εξισορροπείται κάθε φορά με το αντίστοιχο διάλυμα της πρωτεΐνης που 

θα μελετηθεί. Το πρωτεϊνικό δείγμα διατρέχει την κολώνα με ρυθμό 1ml/min και 

συλλέγονται κλάσματα των 2,5ml. Για την αυτόματη διεκπεραίωση των βημάτων 

καθαρισμού χρησιμοποιείται το μηχάνημα Äkta Purifier της Amersham σύμφωνα με 

τις οδηγίες χρήσης της κατασκευάστριας εταιρίας. Η βαθμονόμηση της κολώνας και 

ο υπολογισμός των μοριακών βαρών και των μεγεθών των διαφόρων πρωτεϊνών 

έγιναν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Amersham Pharmacia Biotech. 
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Β.4 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΔΩΔΕΚΥΛΘΕΙΪΚΟΥ 
       ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ, ΥΠΟ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (SDS-PAGE) 

     Η ανάλυση πρωτεϊνικών δειγμάτων με ηλεκτροφόρηση σε SDS-PAGE αποτελεί 

μια από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές για το διαχωρισμό πρωτεϊνών και τον 

καθορισμό της υπερέκφρασής τους. Το SDS αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και τις 

προσδίδει αρνητικό φορτίο, επιτρέποντας έτσι να κινηθούν μέσα στο ηλεκτρικό 

πεδίο και να διαχωριστούν μόνο βάσει του μοριακού τους βάρους. Η κίνηση των 

πρωτεϊνών γίνεται μέσω των πόρων της πηκτής του δωδεκυλθειϊκού 

πολυακρυλαμιδίου.  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν πηκτές 15% για όλες 

τις Rop πρωτεΐνες και 12,5% για την 2β1. Η παρασκευή των πηκτών και 

ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε βασιζόμενη στα πρωτόκολλα 

της BIORAD (200V, 40min). Χρησιμοποιήθηκε ο μάρτυρας μοριακών βαρών «Low 

Molecular Weight Calibration Kit for SDS Electrophoresis” της Amersham 

(παράρτημα Α). Οι πηκτές τοποθετήθηκαν σε διάλυμα χρώσης (Coomassie blue) υπό 

ανάδευση για 15' για να εμφανιστούν οι ζώνες των πρωτεϊνών και στη συνέχεια σε 

διάλυμα αποχρωματισμού (με μεθανόλη) ολονύκτια, για να αποχρωματισθεί η 

πηκτή και να αυξηθεί η αντίθεση (contrast). 

 

Β.5 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ,  
        ΥΠΟ ΜΗ  ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (Native PAGE) 

     Κάτω από μη-αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (Native-PAGE) ο διαχωρισμός των 

πρωτεϊνών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως μέγεθος, σχήμα και φορτίο. 

Μία άμεση προσέγγιση για Native-PAGE είναι η παράλειψη προσθήκης SDS και 

αναγωγικού παράγοντα  από την πρότυπη μέθοδο της SDS-PAGE. Ενώ η 

κινητικότητα μορίων κατά την SDS-PAGE εξαρτάται από τη μοριακή μάζα, στην 

Native PAGE η κινητικότητα εξαρτάται τόσο από το φορτίο της πρωτεΐνης (στο pH 

του διαλύματος ηλεκτροφόρησης) όσο και από την υδροδυναμική της ακτίνα. Έτσι, 

με την ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες είναι δυνατός 

ο καθορισμός μη αναδιπλωμένων πρωτεϊνών, ολιγομερών ή συσσωματωμάτων.  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν πηκτές 10% για όλες 

τις Rop πρωτεΐνες. Η παρασκευή των πηκτών και η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών 
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πραγματοποιήθηκε βασιζόμενη στα πρωτόκολλα της BIORAD (100V, 90min). Οι 

πηκτές τοποθετήθηκαν σε διάλυμα χρώσης (Coomassie blue) υπό ανάδευση για 15' 

για να εμφανιστούν οι ζώνες των πρωτεϊνών και στη συνέχεια σε διάλυμα 

αποχρωματισμού (με μεθανόλη) ολονύκτια, για να αποχρωματισθεί η πηκτή και να 

αυξηθεί η αντίθεση (contrast). 

 

Β.6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ   
        ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ NANODROP 

Η τεχνολογία NanoDrop βασίζεται στην απορρόφηση στα 280nm από πολύ 

μικρό δείγμα πρωτεϊνών (0.5-2 μl). Βάση της σχέσης Beer-Lambert A = E * b * c  

(όπου Α η απορρόφηση, Ε ο extinction coefficient της πρωτεΐνης, b το μήκος 

μέτρησης σε εκατοστά και c η συγκέντρωση πρωτεΐνης σε mg/ml) υπολογίζεται η 

συγκέντρωση της μετρούμενης πρωτεΐνης.    
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Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ   

 

Γ.1 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΥ (CD) 

Η φασματοσκοπία κυκλικού διχρωισμού είναι μια πολύπλευρη μέθοδος, η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για τη μελέτη της περιεκτικότητας 

μιας πρωτεΐνης σε δευτεροταγή δομικά στοιχεία και της σταθερότητας αυτής κατά 

τη θερμική ή χημική της μετουσίωση.  

Οι πρωτεΐνες είναι ενεργές (χειρικές) ουσίες και ως εκ τούτου απορροφούν 

διαφορετικά το αριστερόστροφο και δεξιόστροφο πολωμένο φως. Η διαφορετική 

απορρόφηση των επιμέρους συστατικών του πολωμένου φωτός οδηγεί στη 

δημιουργία ελλειπτικά πολωμένου φωτός, που τελικά μετατρέπεται στο σήμα του 

κυκλικού διχρωισμού (Kelly et al., 2005). Τα φασματοφωτόμετρα κυκλικού 

διχρωισμού μετράνε τη διαφορά της απορρόφησης μεταξύ αριστερόστροφα και 

δεξιόστροφα, πολωμένης ακτινοβολίας, δηλαδή: ΔΑ= ΑL - AR. Η σχέση που συνδέει 

αυτή τη διαφορά απορρόφησης με την έλλειψη θ, που προκαλείται στο πολωμένο 

φως είναι θ= 32.98 ΔΑ. 

Οι οπτικά, ενεργές ομάδες στις πρωτεΐνες είναι οι πεπτιδικοί δεσμοί της κύριας 

αλυσίδας και οι αρωματικές πλευρικές αλυσίδες. Οι πεπτιδικοί δεσμοί απορροφούν 

το πολωμένο φως στην περιοχή του άπω-υπεριώδους (far UV, 240-180nm), ενώ οι 

αρωματικές πλευρικές αλυσίδες απορροφούν στο εγγύς-υπεριώδες (near UV, 320-

260nm). Τα φάσματα της απορρόφησης των πεπτιδικών δεσμών είναι 

χαρακτηριστικά για τα διάφορα στοιχεία δευτεροταγούς δομής (εικόνα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.1 
Χαρακτηριστικά 
φάσματα απορρόφησης 
του πολωμένου φωτός 
στο άπω-υπεριώδες για 
τα διάφορα στοιχεία 
δευτεροταγούς δομής. 
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Έτσι, η α-έλικα εμφανίζει δυο αρνητικές κορυφές στα 222 και 208nm και μια 

έντονη, θετική, κορυφή στα 190nm. Η β-στροφή εμφανίζει θετικές κορυφές κοντά 

στα 225nm, στα 200-205nm και 180-190nm και μια αρνητική στα 210-215nm. Μια 

αρνητική κορυφή στα 215-216nm και μια θετική στα 195-200nm είναι το πρότυπο 

της β-πτυχωτής επιφάνειας, ενώ τα πεπτίδια χωρίς δομή (random coil) εμφανίζουν 

μια αρνητική κορυφή στα 197-199nm. Η ανάλυση των φασμάτων αυτών με ειδικούς 

αλγόριθμους (προγράμματα) μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες (ποιοτικές και 

ποσοτικές) για το περιεχόμενο μιας πρωτεΐνης σε δευτεροταγή, δομικά, στοιχεία.  

Επιπρόσθετα, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τη μελέτη της 

συμπεριφοράς μιας πρωτεΐνης κατά τη θερμική ή χημική της αποδιάταξη και 

επαναδιάταξη με τη συνεχή παρακολούθηση του φάσματος σε συγκεκριμένο μήκος 

κύματος, ενώ αυξάνει η θερμοκρασία. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να υπολογιστεί η 

θερμοκρασία αποδιάταξης ή τήξης (Tm) που αποτελεί χρήσιμο μέτρο της θερμικής 

σταθερότητας μιας πρωτεΐνης. Η θερμοκρασία αυτή αντιστοιχεί σε θερμοκρασία 

όπου ~50% της πρωτεΐνης είναι αποδιατεταγμένη και ~50% αναδιπλωμένη. Η 

σιγμοειδής καμπύλη αποδιάταξης καταδεικνύει αποδιάταξη της πρωτεΐνης με απλή 

κινητική ενός βήματος, από την αναδιπλωμένη μορφή στην αποδιατεταγμένη και η 

πρώτη παράγωγος αυτής, είναι καμπύλη με μία κορυφή στο σημείο τήξης (Tm) της 

πρωτεΐνης, σύμφωνα με τη μέτρηση. Στην περίπτωση που η αποδιάταξη δε 

συμβαίνει με «ένα βήμα» είτε λόγω πολλών ενδιάμεσων μορφών κατά την 

αποδιάταξη είτε διότι η πρωτεΐνη είναι παγιδευμένη ενεργειακά σε κατάσταση 

«εύπλαστης σφαίρας», τότε η καμπύλη αποδιάταξης είναι μονότονη και δεν είναι 

δυνατός ο υπολογισμός της τιμής Tm. Επίσης, είναι δυνατή η μέτρηση φασμάτων 

άπω-υπεριώδους κατά τη θερμική μετουσίωση μιας πρωτεΐνης. Ο συνδυασμός 

αυτός μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο 

αποδιατάσσεται μια πρωτεΐνη καθώς στη θερμοκρασία που αποδιατάσσεται η 

πρωτεΐνη χάνονται τα χαρακτηριστικά ελάχιστα των στοιχείων της δευτεροταγούς 

της δομής. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το φασματοφωτόμετρο J-

810 της Jasco στο εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας, του τμήματος Βιολογίας του 

Παν/μιου Κρήτης και η ίδια συσκευή στο εργαστήριο Πρωτεϊνικού Σχεδιασμού, του 
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τμήματος Χημείας του Παν/μιου του Μπρίστολ. Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 

χρησιμοποιήθηκε το PTC-423S/L Peltier Type Temperature Control System της Jasco. 

Η βαθμονόμηση του οργάνου έγινε με τη χρήση του άλατος αμμωνίου του d-10-

καμφορσουλφονικού οξέος. Η ροή του αζώτου (απαραίτητο για την καλή λειτουργία 

του φασματοφωτομέτρου, καθώς απομακρύνει το Ο2 από τα εσωτερικά συστήματά 

του) ήταν 3-5l/min. Για τη λήψη των φασμάτων δοκιμάστηκαν διάφορες 

συγκεντρώσεις πρωτεΐνης (0,15-15 mg/ml) και διαφορετικές κυψελίδες (0,1 και 

1mm). Η ανάλυση των φασμάτων έγινε με τα προγράμματα Spectra Analysis και 

Interval Analysis της Jasco. Η ελλειπτικότητα μετατράπηκε σε Μοριακή 

Ελλειπτικότητα (Molecular Residual Ellipticity- MRE) βάσει του αριθμού καταλοίπων 

και της συγκέντρωσης του δείγματος, διότι έτσι μπορούν να συγκριθούν φάσματα 

πρωτεϊνών διαφορετικών μεγεθών.  

      Για το πρώτο (Α) μέρος της εργασίας, καταγράφηκε η ελλειπτικότητα (θ) των 

δειγμάτων (σε 20mM Tris και 50mM NaCl) όλων των Rop μεταλλαγμάτων και της 

αγρίου τύπου πρωτεΐνης σε εύρος φάσματος από 190 έως 260 nm κατά τη διάρκεια 

θερμοεπαγόμενης αποδιάταξής από τους 10 έως τους 90οC με ταχύτητα 80οC/h.  

Παράλληλα, καταγράφηκε ξεχωριστά η ελλειπτικότητα (θ) στα 222nm, στους 25οC, 

κατά τη θερμοεπαγόμενη αποδιάταξη σχηματίζοντας την καμπύλη αποδιάταξης. Οι 

μετρήσεις έγιναν σε κυψελίδα μήκους 1mm και τα πρωτεϊνικά διαλύματα που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν συγκέντρωση 0,3 mg/ml. 

Για το δεύτερο μέρος της εργασίας, καταγράφηκε η ελλειπτικότητα (θ) των Τ19Ρ και 

RR (σε PBS) σε εύρος φάσματος από 200 έως 250 nm κατά τη διάρκεια 

θερμοεπαγόμενης αποδιάταξής από τους 25 έως τους 95οC με ταχύτητα 80οC/h. Οι 

μετρήσεις έγιναν σε κυψελίδα μήκους 0.1mm και τα πρωτεϊνικά διαλύματα που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν συγκεντρώσεις από 0,5 έως 15mg/ml. 
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Γ.2 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Fourier(FTIR) 

Από τις ζώνες απορρόφησης που χαρακτηρίζουν τα φάσματα υπερύθρου των 

πρωτεϊνών υπάρχει μία που ονομάζεται Αμίδιο Ι και έχει βρεθεί να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμα για δομικές μελέτες. Η Αμίδιο Ι προέρχεται κυρίως από τη δόνηση 

«έκτασης» του καρβονυλίου του πεπτιδικού δεσμού και η ακριβής συχνότητα 

εμφάνιςής της συσχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον του καρβονυλίου όπως 

διαμορφώνεται από τη δευτεροταγή δομή. Στην πραγματικότητα το Αμίδιο Ι 

συνιστάται από την αλληλεπικάλυψη περισσότερων ζωνών απορρόφησης που 

καθεμία προέρχεται από διαφορετικά στοιχεία δευτεροταγούς δομής. Η χρήση FTIR 

τα τελευταία χρόνια έκανε δυνατή τη καταγραφή φασμάτων απορρόφησης στο 

υπέρυθρο σε υψηλότερη διακριτικότητα και με αύξηση της αναλογίας σήματος 

προς θόρυβο σε σχέση με τα κλασικά φάσματα απορρόφησης. Έτσι διευκολύνθηκε 

η ανάλυση της Αμίδιο Ι ζώνης στα συστατικά στοιχεία με τη χρήση των τεχνικών της 

δεύτερης παραγώγου και του μετασχηματισμού Fourier. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Χρησιμοποιήθηκε το όργανο FTIR Tensor 27 (Bruker) στο 

εργαστήριο Πρωτεϊνικού Σχεδιασμού, του τμήματος Χημείας του Παν/μιου του 

Μπρίστολ. Τα πρωτεϊνικά δείγματα μετρήθηκαν σε διάλυμα με συγκέντρωση 

50mg/ml. Το πρωτεϊνικό φάσμα ανακτήθηκε με αφαίρεση του φάσματος του 

διαλύτη από το φάσμα του πρωτεϊνικού διαλύματος. 
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Δ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Δ.1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ  

     Η κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ είναι μία βασική μέθοδος προσδιορισμού 

ατομικών θέσεων των μορίων στο χώρο που βασίζεται στο φαινόμενο της 

περίθλασης ακτίνων Χ από κρυστάλλους του υπό μελέτη δείγματος, και ως εκ 

τούτου ένα εργαλείο προσδιορισμού τρισδιάστατης δομή μακρομορίων. Η 

εφαρμογή της κρυσταλλογραφίας απαιτεί τη δημιουργία κρυστάλλου υψηλής 

ποιότητας του μοριακού συστήματος του οποίου η δομή μελετάται. Οι κρύσταλλοι 

περιέχουν πολλά διατεταγμένα μόρια σε πανομοιότυπο προσανατολισμό, κι έτσι 

κάθε μόριο σκεδάζει όμοια τις προσπίπτουσες ακτίνες Χ. Οι περιθλόμενες ακτίνες 

από όλα τα μόρια συζευγνύονται και χρησιμοποιώντας το μοτίβο των περιθλόμενων 

ακτινών (diffraction pattern) αναλύονται για να ανακύψει τελικά η δομή του 

μορίου. 

 

Δ.1.i Κρύσταλλος 

     Οι κρύσταλλοι είναι μία φάση της στερεάς κατάστασης στην οποία τα μόρια που 

αποτελούν τον κρύσταλλο είναι περιοδικά διευθετημένα στο χώρο. Περιγράφονται 

από το κρυσταλλικό τους πλέγμα, το οποίο δομείται από επαναλήψεις τις 

στοιχειώδους κυψελίδας. Η στοιχειώδης κυψελίδα είναι το βασικό ελάχιστο 

παραλληλεπίπεδο το οποίο με την εφαρμογή μεταθέσεων είναι σε θέση να 

πληρώσει ολόκληρο το κρυσταλλικό πλέγμα και δύναται να διαθέτει περισσότερες 

της μίας ασύμμετρες μονάδες. Η ασύμμετρη μονάδα είναι το βασικό 

επαναλαμβανόμενο μοτίβο που μπορεί να είναι ένα μόριο ή μια συνάθροιση 

μορίων. 

 

Δ.1.ii Κρυστάλλωση 

Η κρυστάλλωση των πρωτεϊνών είναι μια υποκατηγορία της κατακρήμνισης των 

βιομορίων. Η κρυσταλλική κατάσταση χαρακτηρίζεται από υψηλή τάξη και 

συμμετρία στο πακετάρισμα των μορίων, ως εκ τούτου, ανομοιογενή δείγματα είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να κρυσταλλώσουν και γι αυτό στην κρυσταλλογραφία είναι 
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απαραίτητη η μέγιστη δυνατή καθαρότητα και ομοιογένεια του δείγματος. Για να 

κρυσταλλώσει ένα βιομόριο, θα πρέπει το διάλυμα στο οποίο βρίσκεται να 

υπερκορεσθεί. Ο υπερκορεσμός του διαλύματος ενός βιομορίου είναι μια ιδιαίτερη 

κατάσταση της διαλυτότητάς του. Η διαλυτότητα των βιομορίων περιγράφεται από 

τα λεγόμενα διαγράμματα διαλυτότητας, τα οποία συσχετίζουν την διαλυτότητα 

ενός βιομορίου με τη συγκέντρωσή του, τη συγκέντρωση των παραγόντων 

κατακρήμνισης, το pH, τη θερμοκρασία, την ιονική ισχύ κτλ. Στην εικόνα 7.2, 

παρουσιάζεται ένα τυπικό διάγραμμα διαλυτότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Στο παραπάνω διάγραμμα διακρίνονται δύο κύριες ζώνες. 1) Η ζώνη πυρήνωσης 

κατά την οποία σχηματίζονται οι πρώτες τακτικά διευθετημένες συναθροίσεις 

μοτίβων, πυρήνες κρυστάλλων. Η εύρεση αυτής της περιοχής είναι ο πρωταρχικός 

στόχος στα πειράματα κρυστάλλωσης. Καθώς η δημιουργία πυρήνων και η αύξηση 

των κρυστάλλων επηρεάζονται από ποικίλες παραμέτρους. Η συγκέντρωση και η 

ομοιογένεια του πρωτεϊνικού δείγματος, το pH του διαλύματος, η φύση των 

κατακρημνιστών και των αλάτων, καθώς και η θερμοκρασία είναι μερικές από 

αυτές. 2) Η μετασταθερή ζώνη (metastable zone) όπου ο κρύσταλλος αυξάνεται και 

δεν είναι πλέον δυνατή η δημιουργία νέων πυρήνων. Η ζώνη πυρήνωσης και η 

μετασταθερή ζώνη είναι διακριτές περιοχές του υπερκορεσμού. Η κατακρήμνιση 

είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση υπερκορεσμού, κατά την οποία ο υπερκορεσμός του 

διαλύματος είναι τόσο υψηλός, ώστε η περίσσεια του βιομορίου κατακρημνίζεται 

ως άμορφο ίζημα. Ο υπερκορεσμός ενός διαλύματος βιομορίου βοηθά το σύστημα 

να ξεπεράσει το ενεργειακό φράγμα της ελεύθερης ενέργειας ενεργοποίησης. Αυτό 

σημαίνει ότι οι κατάλληλες συνθήκες υπερκορεσμού θα οδηγήσουν τα περισσότερα 

Εικόνα 7.2 Τυπικό διάγραμμα 
διαλυτότητας ενός βιομορίου.  
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βιομόρια του διαλύματος στην κρυσταλλική φάση (δημιουργία πυρήνων), καθώς θα 

είναι αυτή, πλέον, που θα ευνοείται ενεργειακά. 

Όλες οι μέθοδοι που εφαρμόζονται για την κρυστάλλωση έχουν ως στόχο τον 

υπερκορεσμό του διαλύματος του μακρομορίου. Μία από τις πιο γνωστές μεθόδους 

που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη διατριβή για την κρυστάλλωση του 

μεταλλάγματος RopPG είναι η διάχυση ατμών (vapor diffusion). Η μέθοδος αυτή 

στηρίζεται στο φαινόμενο της τάσης ατμών. Όταν δυο διαλύματα τοποθετηθούν σε 

ένα αεροστεγώς κλειστό σύστημα, τείνουν να εξισορροπήσουν την τάση ατμών τους 

μέσω διάχυσης. Το διάλυμα που περιέχει την πρωτεΐνη έχει πολύ μικρότερο όγκο σε 

σχέση με το δεύτερο διάλυμα που ονομάζεται διάλυμα δεξαμενής, κάτι που 

σημαίνει ότι η συγκέντρωση των διαφόρων ουσιών, που υπάρχουν στο διάλυμα της 

πρωτεΐνης, επηρεάζεται άμεσα από τη συγκέντρωση των συστατικών της 

δεξαμενής.  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της κρεμαστής 

σταγόνας (hanging drop). Σε αυτή την τεχνική, αρχικά προστίθενται όλα τα 

απαραίτητα συστατικά του διαλύματος της δεξαμενής (ρυθμιστικό διάλυμα, άλας, 

κατακρημνιστής, νερό) και αναμειγνύονται. Ακολούθως μικρή ποσότητα μίγματος 

πρωτεϊνικού διαλύματος (2μl- 10mg/ml RopPG) και διαλύματος δεξαμενής (2μl) 

τοποθετείται σε υδρόφοβη καλυπτρίδα (εικόνα 7.3) και αυτή τοποθετείται ανάποδα 

πάνω από το διάλυμα της δεξαμενής (1ml) έτσι ώστε η σταγόνα να κρέμεται. Το 

σύστημα κλείνεται αεροστεγώς. Στις κρυσταλλώσεις της RopPG, η εξισορρόπηση της 

τάσης ατμών στο σύστημα έγινε στους 18οC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.3 Σχηματική απεικόνιση της 
τεχνικής της κρεμαστής σταγόνας. 
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Δ.1.iii Περίθλαση ακτινών-Χ και προσδιορισμός δομής 

Όταν ακτίνες-Χ προσπίπτουν σε ένα μόριο, σκεδάζονται από τα ηλεκτρόνια του 

μορίου προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένα μόριο πρωτεΐνης σκεδάζει αδύναμα τις 

προσπίπτουσες ακτίνες, σε ένα κρύσταλλο όμως, όπου υπάρχουν πολλά ίδια μόρια 

πρωτεϊνών διευθετημένα στο χώρο, οι περιθλόμενες ακτίνες συζευγνύονται και 

περιθλώνται πιο ισχυρά. Οι περιθλόμενες ακτίνες αποτυπώνονται σε έναν 

ανιχνευτή με τη μορφή σημειακών αμαυρώσεων (spots) και η διαδικασία 

ονομάζεται συλλογή δεδομένων. Αν οι σκεδαζόμενες ακτίνες ανασυνδυαστούν 

προκύπτει μία μεγεθυμένη εικόνα του μορίου που προκάλεσε τη σκέδαση. Για τον 

ανασυνδυασμό αυτό χρησιμοποιείται μία μαθηματική συνάρτηση που ονομάζεται 

μετασχηματισμός Fourier. Το αποτέλεσμα της σύνθεσης Fourier είναι ο χάρτης 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας των μορίων στον κρύσταλλο βάση του οποίου 

τοποθετούνται στο χώρο τα άτομα των αμινοξέων της υπό μελέτη πρωτεΐνης και 

συνεπώς αποκαλύπτεται η τρισδιάστατη δομή της.  

Πιο αναλυτικά, για τον προσδιορισμό της δομής μέσω της εξίσωσης Fourier, 

πρέπει για κάθε σκεδαζόμενο κύμα να είναι γνωστά το πλάτος, η διεύθυνση 

διάδοσης και η φάση του. Από τη θέση πρόσπτωσης των περιθλόμενων κυμάτων 

στον ανιχνευτή και τη γνωστή σχετική θέση κρυστάλλου-ανιχνευτή προσδιορίζεται η 

διεύθυνση διάδοσης των κυμάτων. Από την ένταση (λαμπρότητα) των σημειακών 

αμαυρώσεων στον ανιχνευτή, προσδιορίζεται το πλάτος του. Η φάση όμως, είναι 

μία πληροφορία που «χάνεται» κατά τη συλλογή δεδομένων και ο προσδιορισμός 

της μπορεί να γίνει άμεσα με διάφορες μεθόδους όπως η Μοριακή Αντικατάσταση 

(Molecular replacement) που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την εργασία για τον 

προσδιορισμό της δομής του μεταλλάγματος Rop PG.  

 

Δ.1.iv. Συλλογή και αρχική επεξεργασία δεδομένων 

Οι ακτίνες Χ είναι οι καταλληλότερες για προσδιορισμό δομής μακρομορίων, 

καθώς το μήκος κύματός του βρίσκεται στην περιοχή των Angstroms και προσεγγίζει 

το μήκος των ενδομοριακών δεσμών. Η δέσμη ακτίνων Χ, εκπέμπεται 

από ηλεκτρόνια που επιταχύνονται ενώ βρίσκονται σε τροχιά σε έναν κυκλικό 

επιταχυντή  σωματιδίων  που ονομάζεται συγχροτρόνιο. Για τη συλλογή δεδομένων 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1
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περίθλασης ακτίνων Χ, ο κρύσταλλος τοποθετείται σε μία θηλιά και παίρνει 

συγκεκριμένο προσανατολισμό σε σχέση με τις ακτίνες Χ και τον ανιχνευτή. Όταν η 

λεπτή δέσμη των ακτίνων Χ προσπίπτει στον κρύσταλλο, ένα μέρος της τον 

διαπερνά, ενώ η υπόλοιπη περιθλάται και αποτυπώνεται στον ανιχνευτή. 

     Κατά την επεξεργασία των δεδομένων, αρχικά  εντοπίζονται οι ανακλάσεις και 

τους αποδίδονται οι δείκτες Miller (hkl). Προσδιορίζεται ο προσανατολισμός του 

κρυστάλλου, η χωρομάδα (space group) συμμετρίας του και η σχετική θέση των 

αξόνων του κρυσταλλικού πλέγματος. Ολοκληρώνονται τα μέγιστα περίθλασης 

(integration) και σε κάθε ανάκλαση αποδίδεται μία σχετική τιμή έντασης (Ι). Στη 

συνέχεια οι εντάσεις συγχωνεύονται (merging) και ανάγονται σε κοινή κλίμακα 

(scaling)  ώστε στη σειρά δεδομένων να είναι εσωτερικά συνεπής και τέλος από την 

ένταση υπολογίζεται το πλάτος (|F|).  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Για τη λύση της δομής συλλέχθηκαν δεδομένα στο ευρωπαϊκό 

συγχροτρόνιο DESY, του EMBL, στο Αμβούργο και συγκεκριμένα η γραμμή 

ακτινοβόλησης X11. Οι κρύσταλλοι ψύχονταν, κατά την ακτινοβόληση, με συνεχές 

ρεύμα αζώτου στους -170ΟC, χρησιμοποιώντας 35%PEG για την προστασία τους 

(cryo-protection). Λήφθηκαν 240 εικόνες με περιστροφή 0,75ο, ανάλυση 1,4 Å και σε 

μήκος κύματος 0,817 Å.  

Ο υπολογισμός των εντάσεων (διαδικασία integration, merging, scaling) έγινε με 

τα προγράμματα του  HKL (XdisplayF, Denzo, Scalepack).  Το πρόγραμμα TRUNCATE 

(από CCP4i) χρησιμοποιήθηκε για τη μετατροπή των εντάσεων σε  παράγοντες 

δομής και το MATTHEWS_COEFF για τον καθορισμό του συντελεστή Matthews. 

 

Δ.1.v. Μοριακή αντικατάσταση 

      Κατά τη μοριακή αντικατάσταση απαιτείται η χρήση ενός πρωταρχικού 

μοντέλου, συνήθως από μία ομόλογη πρωτεΐνη. Η ομόλογη δομή τοποθετείται μέσα 

στη στοιχειώδη κυψελίδα του κρυστάλλου, ώστε να υπολογιστούν οι αρχικές 

φάσεις. Αρχικά ερευνάται ο σωστός προσανατολισμός του μορίου μέσω 

αναζήτησης περιστροφής (τρεις γωνίες περιστροφής κατά Euler) και στη συνέχεια η 

θέση του στον χώρο της στοιχειώδους κυψελίδας (τρεις συντεταγμένες θέσης x,y,z). 

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Patterson, η οποία υπολογίζεται χωρίς 



 
Μαρία Αμπράζη                                                                                              7. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

131 
 

τη χρήση των φάσεων και αναπαριστά τη συνέλιξη της κατανομής της ηλεκτρονικής 

πυκνότητας με την αντίστροφη αυτής. Μια κορυφή στο χάρτη Patterson με στοιχεία 

(u, v, w) δηλώνει την παρουσία ανύσματος με σημείο έναρξης την αρχή του χάρτη 

και σημείο κατάληξης τη θέση (u, v, w). Τοποθετώντας το υπό μελέτη μοντέλο πάνω 

στο πρωταρχικό μοντέλο, προκύπτει μία συνάρτηση Patterson. Αυτή μπορεί να 

συγκριθεί με την Patterson που προκύπτει από το πείραμα. Όταν το μοντέλο, έχει 

τοποθετηθεί στην σωστή θέση ή κοντά σε αυτή, οι δύο συναρτήσεις θα είναι 

παρόμοιες. 

     Από τις ανεκτιμένες συντεταγμένες που φαίνεται να πλησιάζουν τις πραγματικές 

τιμές υπολογίζονται οι φάσεις. Από τις υπολογισμένες φάσεις και τα πλάτη 

χαρακτηρίζεται ο παράγοντας δομής. Με τη χρήση των παραγόντων δομής και μέσω 

του μετασχηματισμού Fourier, προκύπτουν οι ανακλάσεις hkl κάθε σημείου x, y, z 

του πραγματικού χώρου με τις οποίες σχετίζεται η ηλεκτρονιακή πυκνότητα σε κάθε 

σημείο. Με βάση τους χάρτες ηλεκτρονιακής πυκνότητας, γίνεται πλέον ορατή η 

αλληλουχία των αμινοξέων της υπό μελέτη πρωτεΐνης, και άρα η δομή της.  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Οι αρχικές φάσεις καθορίστηκαν με τη μέθοδο της μοριακής 

αντικατάστασης με το πρόγραμμα PHASER (CCP4i). Η δομή πολλών μεταλλάξεων 

καθώς της Rop δοκιμάστηκαν ως μοντέλα αλλά τελικά η δομή του μεταλλάγματος 

RopPG λύθηκε χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τη δομή της wtRop (1ROP). 

 

Δ.1.vi. Βελτιστοποίηση του μοντέλου και ο παράγοντας R 

     Η βελτιστοποίηση του μοντέλου είναι το τελευταίο στάδιο προσδιορισμού μιας 

δομής. Το μοντέλο που έχει προκύψει έπειτα από τον προσδιορισμό των φάσεων 

τροποποιείται κατάλληλα ώστε να προκύψει η καλύτερη δυνατή συμφωνία μεταξύ 

των εξ’ υπολογισμού (από το τρέχον ατομικό μοντέλο) παραγόντων δομής και των 

πειραματικών. 

     Η μεταξύ τους συμφωνία ελέγχεται σε όλα τα βήματα μέσω του παράγοντα R (ο 

οποίος πρέπει να πλησιάζει το μηδέν).  

R=(|Σ||Fo|-|Fc||)/(Σ|Fo|)                                  (1) 

Επιπλέον χρησιμοποιείται και ο παράγοντας Rfree  ως ανεξάρτητος έλεγχος της 

αξιοπιστίας του μοντέλου. Το αρχικό σύνολο δεδομένων διαχωρίζεται σε δύο άνισα 
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υποσύνολα. Το υποσύνολο εργασίας και το υποσύνολο ελέγχου. Το υποσύνολο 

ελέγχου διαθέτει το 5% των δεδομένων ενώ το υποσύνολο εργασίας το υπόλοιπο 

95%. Το υποσύνολο ελέγχου δε συμμετέχει στη βελτιστοποίηση και από τα 

δεδομένα αυτού του συνόλου υπολογίζεται ο παράγοντας Rfree, με τον τύπο (1). Αν 

η βελτιστοποίηση που λαμβάνει χώρα επιτυγχάνει τη μείωση και των δύο 

παραγόντων (δεχόμενοι μία διαφορά της τάξης του 5% μεταξύ των δύο 

παραγόντων), τότε το βήμα της βελτιστοποίησης γίνεται αποδεκτό. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Για τη βελτιστοποίηση της δομής RopPG χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα REFMAC (CCP4i) και τα μοντέλα οπτικοποιήθηκαν με τα προγράμματα 

XtalView και Pymol. Η ποιότητα της δομής ελέγχθηκε με το πρόγραμμα PROCHECK 

και τέλος σύγκριση των δομών έγινε χρησιμοποιώντας το εργαλείο PISA του 

παρακάτω server (http://www.ebi.ac.uk/msd-srv/prot_int/pistart.html). 

 

http://www.ebi.ac.uk/msd-srv/prot_int/pistart.html


 
Μαρία Αμπράζη                                                                                              7. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ 

133 
 

Δ.2 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ (SAXS) 

      Η σκέδαση ακτίνων Χ σε μικρές γωνίες (SAXS) δηλαδή κοντά στην πρωτογενή 

δέσμη είναι μια βασική μέθοδος για τη δομική ανάλυση της συμπυκνωμένης ύλης. 

Παρέχει δομική πληροφορία περί της ανομοιογένειας της ηλεκτρονικής κατανομής 

με χαρακτηριστικές διαστάσεις από ένα έως αρκετές εκατοντάδες nm. Στις μέρες 

μας, αποτελεί σημαντική μέθοδο για τη μελέτη βιολογικών μακρομορίων σε 

διάλυμα καθώς παρέχει δομική πληροφορία σχετικά με το συνολικό σχήμα και την 

εσωτερική δομή απουσία κρυστάλλων. Καθώς δεδομένα χαμηλής ανάλυσης (15 Å) 

είναι ευαίσθητα σε δομές που οργανώνονται σε μεγάλες αποστάσεις ή σε δομές 

αρκετά ευκίνητες που δε συμβάλλουν στα υψηλής ανάλυσης δεδομένα, κι 

αφετέρου λόγω της απαίτησης καλών κρυστάλλων για την κρυσταλλογραφία και 

μικρών μοριακών βαρών για το NMR, ένα σημαντικό ποσό πρωτεϊνών δεν μπορεί να 

αναλυθεί με αυτές τις μεθόδους, η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα σημαντικό 

συμπληρωματικό εργαλείο μεθόδων υψηλής ανάλυσης, όπως το NMR και η 

κρυσταλλογραφία. Οι αρχές σκέδασης ακτίνων-Χ από διάλυμα δε διαφέρουν από 

εκείνες της σκέδασης από κρύσταλλο. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται ο 

μετασχηματισμός Fourier στον πραγματικό και τον αντίστροφο χώρο (εικόνα 7.2). 

Τα πειράματα SAXS τυπικά απαιτούν ένα ομοιογενές διάλυμα μακρομορίων σε 

φυσιολογικό διαλύτη χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων προσθέτων. Για διαλύματα 

πρωτεϊνών που περιλαμβάνουν μονοδιάσπαρτα συστήματα ταυτόσημων 

σωματιδίων, ο τυχαίος προσανατολισμός τους στο διάλυμα οδηγεί σε σφαιρική 

προσέγγιση κατά μέσο όρο της σκέδασης κάθε σωματιδίου, παράγοντας ένα 

πρότυπο σε μια διάσταση. Από την ανάλυση των δεδομένων SAXS εξάγεται 

πληροφορία σχετικά με τις γενικές παραμέτρους των σωματιδίων, όπως τον όγκο, 

τη γυροσκοπική ακτίνα και το βαθμό αναδίπλωσης. Επιπροσθέτως, είναι δυνατός ο 

καθορισμός της δομής επικρατειών καθώς και η λεπτομερής μοντελοποίηση 

μακρομοριακών συμπλόκων με τη μέθοδο βελτίωσης άκαμπτου σώματος.  
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Η σκέδαση περιγράφεται από έναν μετασχηματισμό Fourier από τον αληθινό 

χώρο των εργαστηριακών συντεταγμένων r στον αντίστρφο χώρο των διανυσμάτων 

σκέδασης s=(s,Ω)=k1-k0, όπου  k0 είναι το διάνυσμα κύματος της προσπίπτουσας 

ακτίνας και k1 είναι το διάνυσμα κύματος της περιθλόμενης ακτίνας. Κύρια ιδιότητα 

του μετασχηματισμού Fourier είναι η αντίστροφη σχέση μεταξύ πραγματικού και 

αντίστροφου χώρου έτσι ώστε όσο μικρότερο το πραγματικό μέγεθος τόσο μεγάλο 

αντικατοπτρίζεται στον αντίστροφο χώρο. Τα πλάτη σκέδασης των ακτίνων Χ που 

αναπαριστούν το μετασχηματισμό Fourier της κατανομής ηλεκτρονικής πυκνότητας 

ενός σφαιρικού ατόμου είναι συναρτήσεις f(s) του ανύσματος σκέδασης (s, 

momentum transfer) (εικόνα 7.4), s=4πsinθ/λ.  

 

Δ.2.i Βασική επεξεργασία δεδομένων περίθλασης από διάλυμα. 

Εξαιτίας της τυχαίας διάταξης των μορίων στο διάλυμα, η σκέδαση του 

διαλύματος εξαρτάται μόνο από το μέτρο του διανύσματος σκέδασης. Ο φορέας 

σκέδασης (scattering vector) ορίζεται είτε ως s=2sinθ/λ=1/d σε μονάδες nm-1 ή Å-1, 

όπου λ είναι το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, 2θ είναι η γωνία σκέδασης και d 

Εικονα 7.4 Σχηματική αναπαράσταση ενός πειράματος SAXS 
και ο μετασχηματισμός Fourier από τον πραγματικό στον 
αντίστροφο χώρο.  

(Svergun & Koch, 2003) 
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είναι η διακριτική ικανότητα της σκέδασης (Νόμος Bragg), είτε ως q=2πs= 

(μεταφορά ροπής, momentum transfer). Η ένταση της σκέδασης συνήθως ορίζεται 

σε συνάρτηση  με τη μεταφορά ροπής και δίνεται από τη σχέση 

𝐼(𝑠) = 1
𝑐
�𝐼𝑠 (𝑠)
𝐼𝑠,0

− 𝐼𝑏(𝑠)
𝐼𝑏,0

� 1
𝐷(𝑠)

                                 (2)                                                       

Όπου c είναι η συγκέντρωση του μορίου στο διάλυμα, Is(s), Ib(s) είναι ένταση της 

σκέδασης από το δείγμα και το διαλύτη αντίστοιχα, Is,0, Ib,0 είναι ένταση μέσες 

εντάσεις των ακτίνων-Χ (direct beam) που μεταδίδεται μέσα από το δείγμα και το 

διαλύτη, αντίστοιχα και D(s) είναι η απόκριση ανιχνευτή (αφού έχουν προηγηθεί οι 

απαραίτητες διορθώσεις). 

Ο ευθύς μετασχηματισμός Fourier γ(r) της έντασης της σκέδασης I(s) συνδέεται 

άμεσα με τη συνάρτηση κατανομής ενδομοριακών αποστάσεων p(r) (distance 

distribution function), Όπως συμβαίνει και με την συνάρτηση Patterson, η οποία 

ορίζεται για το εύρος της μικρότερης (rmin) μέχρι και τη μεγαλύτερη (rmax) 

ενδομοριακή απόσταση και υπολογίζεται από τον αντίστροφο μετασχηματισμό 

Fourier. Το σχήμα της p(r) δίνει άμεσες πληροφορίες για το γενικό σχήμα του 

μορίου (για μονοδιάσπαρτα διαλύματα), όπως παρουσιάζεται στην εικόνα 7.5, ενώ 

καθορίζει την κατανομή των μεγεθών των διαφόρων μορίων που απαρτίζουν 

πολυδιάσπαρτα διαλύματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.5 Οι εντάσεις σκέδασης 
και οι συναρτήσεις κατανομής 
αποστάσεων για τα διάφορα 
γεωμετρικά σώματα.  

(Svegun & Koch, 2003) 
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Οι σχέσεις που συσχετίζουν τις συναρτήσεις γ(r) και p(r) είναι: 

𝐼(𝑠) = 4𝜋� 𝑟2𝛾(𝑟)
sin 𝑠𝑟
𝑠𝑟

𝐷𝑚𝑎𝑥

0
𝑑𝑟 

 

𝑝(𝑟) = 𝑟2𝛾(𝑟) 

 

𝑝(𝑟) =
𝑟2

2𝜋2
� 𝑠2𝐼(𝑠)

sin 𝑠𝑟
𝑠𝑟

∞

0
𝑑𝑟 

 

Τα πειραματικά δεδομένα επηρεάζονται από την ύπαρξη συστηματικών λαθών κατά 

τη μέτρηση και από μηχανικά σφάλματα. Αρχικά, η ένταση της σκέδασης του 

διαλύτη αφαιρείται από την ένταση της σκέδασης της πρωτεΐνης στον ίδιο διαλύτη. 

Ο πρώτος έλεγχος πειραματικών δεδομένων γίνεται με τη διαδικασία προσέγγισης 

Guinier, η οποία αποτέλεσε το πρώτο ιστορικά χρησιμοποιούμενο εργαλείο στην 

ανάλυση δεδομένων σκέδασης σε μικρές γωνίες: 

Ι(S)=I(0)exp(-s2Rg2/3) 

Όπου Rg είναι η γυροσκοπική ακτίνα του σωματιδίου (radius of gyration) και I(0) 

είναι η αρχική ένταση (η αναγωγή της έντασης σε άπειρη διάλυση). Στην καμπύλη 

Guinier (Guinier plot – εικόνα 7.6), η οποία συσχετίζει το λογάριθμο της έντασης 

ln[I(s)], με τη διακριτικότητα s2, η κλίση του ευθύγραμμου τμήματός της στις πολύ 

μικρές γωνίες, δίνει πληροφορίες για τη γυροσκοπική ακτίνα του σωματιδίου και 

την I(0) (υπολογίζονται μέσω PRIMUS). H πρώτη παράμετρος δίνει πληροφορίες για 

το μέγεθος, ενώ η δεύτερη για τη μάζα του μορίου. Η προσέγγιση Guinier ισχύει 

αυστηρά για (sRg)<1.2 και είναι πολύ ευαίσθητη στην παρουσία συσσωματωμάτων 

ή διαμοριακών αλληλεπιδράσεων, τα οποία εμφανίζονται ως αποκλίσεις από τη 

γραμμικότητα της καμπύλης. 

𝐼(0) = 4𝜋 ∫ 𝑝(𝑟)𝑑𝑟 = (∆𝜌)2𝐷𝑚𝑎𝑥
0 𝑉2                  

𝑅𝑔 = ∫ 𝑟2𝐷𝑚𝑎𝑥
0 𝑝(𝑟)𝑑𝑟 �2∫ 𝑝(𝑟)𝑑𝑟𝐷𝑚𝑎𝑥

0 �
−1
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Δ.2.ii Κανονικοποιημένα διαγράμματα Κratky 

Ο Kratky έδειξε ότι για ένα μόριο που μοιάζει με αλυσίδα, η σκέδαση στις 

μεγάλες γωνίες είναι αντιστρόφως ανάλογη του s. Άρα, σε ένα διάγραμμα Is2 

συναρτήσει του s ή αλλιώς στο διάγραμμα Kratky, παρατηρείται μια συνεχής 

γραμμική αύξηση. Αντιθέτως για ένα σφαιρικό μόριο, η σκέδαση στις μεγάλες 

γωνίες ακολουθεί το νόμο του Porod δηλαδή η ένταση Ι είναι ανάλογη του s-4 ωστε 

το Is2 μειώνεται ακαριαία καθώς αυξάνει το s. Έτσι στην περίπτωση του σφαιρικού 

σωματιδίου εμφανίζεται μια καλά καθορισμένη κορυφή (bell shape) στο διάγραμμα 

Kratky. Ένα σπειρωμένο, αδίπλωτο ή ένα σφαιρικό μόριο μπορούν απευθείας με 

τον τρόπο αυτό να αναγνωριστούν (εικόνα 7.7). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.6 Τυπικό πρότυπο 
σκέδασης ακτίνων-Χ από ένα 
διάλυμα BSA, σκέδαση διαλύτη και 
δείγματος και η διαφορά τους. Η 
μικρότερη φωτογραφία αναπαριστά 
το διάγραμμα Guinier για φρέσκο και 
επωασμένο δείγμα BSA σε 
θερμοκρασία δωματίου όπου 
προκλήθηκε μη ειδική συσσωμάτωση 
(δεν λαμβάνεται ευθεία στο 
διάγραμμα Guinier).  

(Svergun & Koch, 2003) 
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Ωστόσο αυτή η αναπαράσταση έχει κάποιους περιορισμούς και κυρίως το ότι δεν 

είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ μορίων διαφορετικών μεγεθών. Ο Dr.Perez (SOLEIL 

synchrotron Paris) για να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα πρότεινε τη χρήση ενός 

«αδιάστατου» διαγράμματος του (sRg)2I(s)/I(0) προς sRg (Durand et al.,2010). 

Πολλαπλασιάζοντας το άνυσμα σκέδασης (momentum transfer) s με την 

γυροσκοπική ακτίνα Rg προκύπτει μία συνάρτηση ανεξάρτητη του μεγέθους του 

μορίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και γρήγορα για την εξαγωγή 

πληροφορίας σε σχέση με τη διαμόρφωση μίας μονομερούς πρωτεΐνης. 

Συγκεκριμένα, απαντάει στο ερώτημα εάν η πρωτεΐνη είναι πλήρως αναδιπλωμένη, 

παρουσιάζει μόνο δομημένες περιοχές ή είναι πλήρως αποδιεταγμένη. 

Πειραματικές παρατηρήσεις, πλήρως αναδιπλωμένων  σφαιρικών πρωτεϊνών 

δείχνουν πανομοιότυπα κανονικοποιημένα διαγράμματα Kratky με μία μέγιστη τιμή 

κοντά στο 1,1 σε sRg=1,75. 

 

Δ.2.iii Σύστημα στήλης Μοριακής Διήθησης και ακτινών-Χ σε σειρά 
            στη γραμμή ακτινών SWING στο SOLEIL συγχροτρόνιο (Paris) 

Στη γραμμή ακτίνων SWING στο συγχροτρόνιο SOLEIL της Γαλλίας, εφαρμόζεται 

ένα σύστημα που συνδυάζει στήλη μοριακής διήθησης με ακτινοβόληση των 

κλασμάτων έκλουσης σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η σύνθεση διευκολύνει τον 

διαχωρισμό ακαθαρσιών, διαφορετικών ολιγομερικών καταστάσεων και υψηλών 

μοριακών βαρών συσσωματώματα από τα ενδιαφέροντα δείγματα, με 

χρωματογραφία μοριακής διήθησης, απευθείας πριν την έκθεση στις ακτίνες-Χ. Με 

Εικόνα 7.7 Χαρακτηριστικά 
διαγράμματα Kratky για 
σφαιρικές αναδιπλωμένες, 
μερικώς αποδιεταγμένες και 
πλήρως αποδιεταγμένες 
πρωτεΐνες. 
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αυτό τον τρόπο περιορίζεται κάθε συνεισφορά από αυτά τα είδη στη συλλογή 

δεδομένων από την περίθλαση των ακτίνων.  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Δεδομένα περίθλασης ακτίνων-Χ συλλέχθηκαν  για τις πρωτεΐνες 

wtRop, A31P, RopPG, RopGP, RopPP και RM6 σε συνθήκες απουσία β-

μερκαπτοαιθανόλης. Το διάλυμα αποθήκευσης των πρωτεϊνών περιείχε 25mM Tris 

8.0 και 100mM NaCl. Η συλλογή έγινε στη γραμμή ακτίνων SOLEIL του 

συγχροτρονίου SOLEIL στο Παρίσι, υπό την επίβλεψη του Dr.Perez, 

χρησιμοποιώντας το σύστημα χρωματογραφία μοριακής διήθησης-ακτίνες Χ σε 

σειρά. Το πρωτεϊνικό δείγμα (900μg πρωτεΐνης σε 40μl διαλύματος αποθήκευσης) 

φορτώθηκε στους 25οC, σε  στήλη μοριακή διήθησης ShodexKW402.5F (150kDa) και 

πέρασε από τη δέσμη των ακτίνων-Χ με ταχύτητα 150μl/min. Συλλέχθηκαν 250 

εικόνες στον όγκο που αντιστοιχούσε στο εκλουόμενο δείγμα και 20 εικόνες από το 

διάλυμα. Η περίθλαση αποτυπώθηκε σε ανιχνευτή AVIEX170x170 CCD (charged-

coupled device).  Η τιμή Ι(0) που σχετίζεται άμεσα με τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης 

αντικατοπτρίζει το χρωματογράφημα. Η ομογενής περιοχή κάθε πρωτεΐνης με 

συγκεκριμένη γυροσκοπική ακτίνα Rg αναγνωρίζεται και υπολογίζεται. 

Oι αρχικοί υπολογισμοί Rg και I(0) έγιναν με χρήση του προγράμματος Foxtrox που 

έχει αναπτυχθεί στο σύγχροτρον SOLEIL για τη γραμμή ακτίνων SWING. Η αφαίρεση 

της διάθλασης από το διάλυμα και η περαιτέρω ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα 

Primus (ATSAS). Τα κανονικοποιημένα διαγράμματα Kratky χρησιμοποιήθηκαν για 

να εκτιμηθεί το στάδιο αναδίπλωσης της κάθε πρωτεΐνης. 
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Δ.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

Ένα από τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά όργανα για τη μελέτη της 

μικροδομής υλικών, κυττάρων και βιολογικών νανοδομών είναι το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο, το οποίο επιτρέπει τη μεγεθυμένη απεικόνιση ενός αντικειμένου 

(δείγματος) με διακριτική ικανότητα της τάξης του nm, μέσω της αλληλεπίδρασης 

του με μία δέσμη ηλεκτρονίων. Ο χειρισμός της δέσμης των ηλεκτρονίων που 

προσπίπτει στο δείγμα, όσο κι εκείνων που σκεδάζονται από αυτό, γίνεται με τη 

βοήθεια μαγνητικών φακών. 

 

Δ.3.i Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (TEM) 

Σε ένα Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (Transition Electron Microscopy), 

ένα λεπτό δείγμα ακτινοβολείται από μία δέσμη ηλεκτρονίων ομοιόμορφης 

πυκνότητας ρεύματος. Το δυναμικό επιτάχυνσης σε ένα τυπικό μικροσκόπιο είναι 

80-120kV, ενώ τα μικροσκόπια υψηλής τάσης φτάνουν μέχρι τα 3MV. 

Τα ηλεκτρόνια εκπέμπονται από μία κάθοδο είτε με θερμιονική εκπομπή, είτε 

με εκπομπή τύπου Schottky, είτε με εκπομπή πεδίου. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια 

συγκεντρωτικών μαγνητικών φακών, ελέγχεται η περιοχή που φωτίζεται καθώς και 

η εστίαση της δέσμης. Μετά το δείγμα τα ηλεκτρόνια οδηγούνται, με τη βοήθεια 

μαγνητικών φακών (επίσης μαγνητικού τύπου), σε μία φθορίζουσα οθόνη. Η μορφή 

ενός τυπικού ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης φαίνεται στην εικόνα 7.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7.8 Τυπικό Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης 
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Το δείγμα πρέπει να βρίσκεται σε μία πολύ λεπτή επιφάνεια και συνήθως 

χρησιμοποιούνται ειδικά πλέγματα (grids) χαλκού ή νικελίου, με 100-400 περιοχές 

παρατήρησης, που καλύπτονται από μία λεπτή μεμβράνη formvar που συγκρατεί το 

δείγμα. Για να παρατηρηθούν τα βιολογικά δείγματα που είναι διαφανή, απαιτείται 

ειδική χρώση για να αυξηθεί η αντίθεση (contrast). Πάνω από το δείγμα που έχει 

τοποθετηθεί στο πλέγμα προστίθεται ένα διάλυμα βαρέων μετάλλων (PTA 

phosphotungstic acid) έτσι ώστε να  αποτεθεί γύρω από τις δομές και να παρέχει 

αντίθεση για καλύτερη παρατήρηση. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται αρνητική χρώση 

(negative staining). 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το Ηλεκτρονικό 

Μικροσκόπιο Διέλευσης (JEOL-JEM 100C και ΗR- JEOL-JEM 2100 στα 80kV) του 

εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας «Βασίλης Γαλανόπουλος», του τμήματος 

Βιολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, παρατηρήσεις έγιναν και στο 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (JEOL-JEM 2010) της μονάδας ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου  του Μπρίστολ.  

Τα δείγματα προετοιμάστηκαν ως εξής: 8μl πρωτεϊνικού δείγματος τοποθετείται 

πάνω σε πλέγμα (formvar/carbon 300 mesh Ni – Agar Scientific) για 2min. 

Απορροφάται με διηθητικό χαρτί και προστίθενται 8μl διαλύματος 1% ΡΤΑ για 1,5 

min. Απορροφάται ομοίως η περίσσεια και το πλέγμα αφήνεται να στεγνώσει για 2 

ώρες πριν την παρατήρηση. 

Για τις παρατηρήσεις με το 5nmNiNTA Nanogold μετά την απορρόφηση της 

περίσσεια δείγματος, προστέθηκαν 5μl αραιωμένου διαλύματος Nanogold και 

παρέμειναν για 10min με αναποδογυρισμένο το πλέγμα (ως κρεμαστή σταγόνα). Η 

περίσσεια απορροφάται και στο πλέγμα προστίθενται 5μl διαλύματος έκπλυσης με 

10μΜ ιμιδαζόλιο για 1min προς απομάκρυνση της περίσσειας NiNTA από το δείγμα. 

Για το δείγμα αυτό δε χρησιμοποιείται αρνητική χρώση.  
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Δ.3.ii Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) 

Το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης δίνει πληροφορίες για την επιφάνεια και 

τη μορφολογία συμπαγών δειγμάτων. Η βάση λειτουργίας του είναι όμοια με αυτή 

του TEM καθώς αποτελείται από πηγή ηλεκτρονίων, ηλεκτρομαγνητικούς φακούς 

και ανιχνευτές. Η διαφορά έγκειται στο ότι η λεπτή δέσμη ηλεκτρονίων 

κατευθύνεται έτσι ώστε να σαρώνει με περιοδικό τρόπο την προς μελέτη επιφάνεια 

του δείγματος. Η προσπίπτουσα δέσμη προκαλεί την εκπομπή δευτερογενών 

ηλεκτρονίων και το σήμα τους ενισχύεται διαμορφώνοντας μία ένταση εξωτερικής 

δέσμης η οποία προσπίπτει στην φθορίζουσα οθόνη ακολουθώντας την ίδια 

σάρωση η οποία οδηγεί τη δέσμη του μικροσκοπίου. Το αποτέλεσμα είναι η 

μεγεθυμένη απεικόνιση του δείγματος που σαρώνει η δέσμη του μικροσκοπίου. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Με SEM παρατηρήθηκαν τα δείγματα της 2β1. Μετά από 

φυγοκέντρηση, απομακρύνθηκε το υπερκείμενο διάλυμα και διατηρήθηκε το προς 

μελέτη ίζημα. Το δείγμα μονιμοποιήθηκε με 2% glutaraldehyde, 2% PFA σε 0.08 M 

sodium cacodylate buffer, pH 7.4, για 2h στους 4 °C. Ακολούθως ξεπλύθηκε και 

αφυδατώθηκε με μια σειρά διαλυμάτων αυξανόμενης συγκέντρωσης αλκοόλης 

(αιθανόλη) 30%-50%-70%-90%-100% στους 4°C και ξηρή αλκοόλη σε θερμοκρασία 

δωματίου.  Τα αφυδατωμένα δείγματα στέγνωσαν με την τεχνική ξήρανσης 

κρίσιμου σημείου (critical point dried) (Baltec CPD 030) και τοποθετήθηκε σε μία 

ειδική επιφάνεια χαλκού πριν την εναπόθεση με ιοντοβολή (sputter coating) με (20 

nm πάχους) χρυσό/παλάδιο (Baltec SCD 050). Τα δείγματα παρατηρήθηκαν στο 

μικροσκόπιο JEOL JSM-6390LV SEP, στα 15 kV.  
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Α. ΥΛΙΚΑ 

1. Τα γονίδια και η αμονιξική αλληλουχία Rop πρωτεϊνών μετά την κλωνοποίηση 
σε pET26b(+) στις θέσεις NdeI/XhoI. 
Rop αγρίου τύπου  

1     atgaccaaac aggaaaaaac cgcccttaac atggcccgct ttatcagaag 
51   ccagacatta acgcttctgg agaaactcaa cgagctggac gcggatgaac aggcagacat 
111 ctgtgaatcg cttcacgacc acgctgatga gctttaccgc agctgcctcg cccgtttcgg 
171 tgatgacggt gaaaacctct ga 
 
     gene:   ATG ACC AAA CAG GAA AAA ACC GCC CTT AAC ATG GCC CGC TTT  ATC AGA  
 a/a seq:     M      T      K      Q      E       K      T      A      L     N      M     A      R      F       I       R        

AGC CAG ACA TTA ACG CTT CTG GAG AAA CTC AAC GAG CTG GAC GCG GAT GAA CAG  
    S     Q      T      L      T      L      L       E       K      L      N      E       L       D      A      D      E      Q       

GCA GAC ATC TGT GAA TCG CTT CAC GAC CAC GCT GAT GAG CTT TAC CGC AGC TGC  
   A      D      I      C      E      S      L      H      D      H     A      D      E       L     Y       R      S      C       

CTC GCC CGT TTC GGT GAT GAC GGT GAA AAC CTC   
   L      A      R     F      G      D      D      G      E      N      L         

+ GAG + CAC CAC CAC CAC CAC CAC  
      E         H      H     H      H      H     H 
   (XhoI)                      (6His-tag) 
 
 
Rop Α31Ρ  

1     atgaccaaac aggaaaaaac cgcccttaac atggcccgct ttatcagaag 
51   ccagacatta acgcttctgg agaaactcaa cgagctggac gccgatgaac aggcagacat 
111 ctgtgaatcg cttcacgacc acgctgatga gctttaccgc agctgcctcg cccgtttcgg 
171 tgatgacggt gaaaacctct ga 
 
     gene:   ATG ACC AAA CAG GAA AAA ACC GCC CTT AAC ATG GCC CGC TTT  ATC AGA  
 a/a seq:     M      T      K      Q      E       K      T      A      L     N      M     A      R      F       I       R        

AGC CAG ACA TTA ACG CTT CTG GAG AAA CTC AAC GAG CTG GAC GCC GAT GAA CAG  
    S     Q      T      L      T      L      L       E       K      L      N      E       L       D      Ρ      D      E      Q       

GCA GAC ATC TGT GAA TCG CTT CAC GAC CAC GCT GAT GAG CTT TAC CGC AGC TGC  
   A      D      I      C      E      S      L      H      D      H     A      D      E       L     Y       R      S      C       

CTC GCC CGT TTC GGT GAT GAC GGT GAA AAC CTC   
   L      A      R     F      G      D      D      G      E      N      L     

+ GAG + CAC CAC CAC CAC CAC CAC  

      E         H      H     H      H      H     H 
    (XhoI)                      (6His-tag) 
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RopPG  

1     atgaccaaac aggaaaaaac cgcccttaac atggcccgct ttatcagaag 
51   ccagacatta acgcttctgg agaaactcaa cgagctgccc ggtgatgaac aggcagacat 
111 ctgtgaatcg cttcacgacc acgctgatga gctttaccgc agctgcctcg cccgtttcgg 
171 tgatgacggt gaaaacctct ga 
 
     gene:   ATG ACC AAA CAG GAA AAA ACC GCC CTT AAC ATG GCC CGC TTT  ATC AGA  
 a/a seq:     M      T      K      Q      E       K      T      A      L     N      M     A      R      F       I       R        

AGC CAG ACA TTA ACG CTT CTG GAG AAA CTC AAC GAG CTG GCC GGT GAT GAA CAG  
    S     Q      T      L      T      L      L       E       K      L      N      E       L       P      G      D      E      Q       

GCA GAC ATC TGT GAA TCG CTT CAC GAC CAC GCT GAT GAG CTT TAC CGC AGC TGC  
   A      D      I      C      E      S      L      H      D      H     A      D      E       L     Y       R      S      C       

CTC GCC CGT TTC GGT GAT GAC GGT GAA AAC CTC +GAG+CAC CAC CAC CAC CACCAC 
   L      A      R     F      G      D      D      G      E      N      L         E        H     H     H      H      H     H 
                                                                                             (XhoI)                   (6His-tag) 
 
 
RM6  

1     atgaccaaac aggaaaaaac cgcccttaac atggcccgct ttatcagaag 
51   ccagacatta acgcttctgg agaaactcaa cgagctggca gacatctgtg 
101 aatcgcttca cgaccacgct gatgagcttt accgcagctg cctcgcccgt  
151 ttcggtgatg acggtgaaaa cctctga 
 
     gene:   ATG ACC AAA CAG GAA AAA ACC GCC CTT AAC ATG GCC CGC TTT  ATC AGA  
 a/a seq:     M      T      K      Q      E       K      T      A      L     N      M     A      R      F       I       R        

AGC CAG ACA TTA ACG CTT CTG GAG AAA CTC AAC GAG CTG   -   -   -   -   - GCA GAC 
    S     Q      T     L      T      L      L       E       K      L      N      E       L       -   -   -   -   -   A      D       

ATC TGT GAA TCG CTT CAC GAC CAC GCT GAT GAG CTT TAC CGC AGC TGC CTC GCC 
    I      C      E      S      L      H      D      H     A      D      E       L     Y       R      S      C       L      A       

CGT TTC GGT GAT GAC GGT GAA AAC CTC + GAG + CAC CAC CAC CAC CAC CAC  
   R     F      G      D      D      G      E      N      L          E         H      H     H      H      H     H 
                                                                               (XhoI)                   (6His-tag) 
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RM6-T19P  

1     atgaccaaac aggaaaaaac cgcccttaac atggcccgct ttatcagaag 
51   ccagccatta acgcttctgg agaaactcaa cgagctggca gacatctgtg 
101 aatcgcttca cgaccacgct gatgagcttt accgcagctg cctcgcccgt  
151 ttcggtgatg acggtgaaaa cctctga 
 
     gene:   ATG ACC AAA CAG GAA AAA ACC GCC CTT AAC ATG GCC CGC TTT  ATC AGA  
 a/a seq:     M      T      K      Q      E       K      T      A      L     N      M     A      R      F       I       R        

AGC CAG CCA TTA ACG CTT CTG GAG AAA CTC AAC GAG CTG   -   -   -   -   - GCA GAC 
    S     Q      P     L      T      L      L       E       K      L      N      E       L       -   -   -   -   -   A      D       

ATC TGT GAA TCG CTT CAC GAC CAC GCT GAT GAG CTT TAC CGC AGC TGC CTC GCC 
    I      C      E      S      L      H      D      H     A      D      E       L     Y       R      S      C       L      A       

CGT TTC GGT GAT GAC GGT GAA AAC CTC + GAG + CAC CAC CAC CAC CAC CAC  
   R     F      G      D      D      G      E      N      L          E         H      H     H      H      H     H 
                                                                               (XhoI)                   (6His-tag) 
       
  
 
RM6-P30  

1     atgaccaaac aggaaaaaac cgcccttaac atggcccgct ttatcagaag 
51   ccagacatta acgcttctgg agaaactcaa cgagctgccg gcagacatct  
101 gtgaatcgct tcacgaccac gctgatgagc tttaccgcag ctgcctcgcc  
151 cgtttcggtg atgacggtga aaacctctga 
 
     gene:   ATG ACC AAA CAG GAA AAA ACC GCC CTT AAC ATG GCC CGC TTT  ATC AGA  
 a/a seq:     M      T      K      Q      E       K      T      A      L     N      M     A      R      F       I       R        

AGC CAG ACA TTA ACG CTT CTG GAG AAA CTC AAC GAG CTG  CCG -   -   -   -   - GCA  
    S      Q      T      L      T      L      L       E       K      L      N      E       L       P   -   -   -   -   -     A             

GAC ATC TGT GAA TCG CTT CAC GAC CAC GCT GAT GAG CTT TAC CGC AGC TGC CTC  
   D      I      C      E      S      L      H      D      H     A      D      E       L     Y       R      S      C       L             

GCC CGT TTC GGT GAT GAC GGT GAA AAC CTC + GAG + CAC CAC CAC CAC CAC CAC  
    A     R     F      G      D      D      G      E      N      L          E         H      H     H      H      H     H 
                                                                                       (XhoI)                   (6His-tag) 
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RM6-wtRop (RR) 

1     atgaccaaac aggaaaaaac cgcccttaac atggcccgct ttatcagaag ccagacatta 
61   acgcttctgg agaaactcaa cgagctggca gacatctgtg aatcgcttca cgaccacgct 
121 gatgagcttt accgcagctg cctcgcccgt ttcggtgatg acggtgaaaa cctcgatatc 
181 accaaacagg aaaaaaccgc ccttaacatg gcccgcttta tcagaagcca gacattaacg 
241 cttctggaga aactcaacga gctggacgcg gatgaacagg cagacatctg tgaatcgctt 
301 cacgaccacg ctgatgagct ttaccgcagc tgcctcgccc gtttcggtga tgacggtgaa 
361 aacctc  
 
     gene:   ATG ACC AAA CAG GAA AAA ACC GCC CTT AAC ATG GCC CGC TTT  ATC AGA  
 a/a seq:     M      T      K      Q      E       K      T      A      L     N      M     A      R      F       I       R        

AGC CAG ACA TTA ACG CTT CTG GAG AAA CTC AAC GAG CTG   -   -   -   -   - GCA GAC 
    S     Q      T     L      T      L      L       E       K      L      N      E       L       -   -   -   -   -   A      D       

ATC TGT GAA TCG CTT CAC GAC CAC GCT GAT GAG CTT TAC CGC AGC TGC CTC GCC 
    I      C      E      S      L      H      D      H     A      D      E       L     Y       R      S      C       L      A       

CGT TTC GGT GAT GAC GGT GAA AAC CTC+GAT ATC+ ATG ACC AAA CAG GAA AAA 
   R     F      G      D      D      G      E      N      L        D      I        M      T      K      Q      E      K         

ACC GCC CTT AAC ATG GCC CGC TTT ATC AGA AGC CAG ACA TTA ACG CTT CTG GAG 
   T      A      L     N      M     A      R      F      I       R       S     Q      T      L      T      L      L       E        

AAA CTC AAC GAG CTG GAC GCG GAT GAA CAG GCA GAC ATC TGT GAA TCG CTT CAC 
    K      L      N      E       L       D      A      D      E      Q      A      D      I      C      E      S      L      H       

GAC CAC GCT GAT GAG CTT TAC CGC AGC TGC CTC GCC CGT TTC GGT GAT GAC GGT 
   D      H     A      D      E       L     Y       R      S      C       L      A      R     F      G      D      D      G       

GAA AAC CTC  + GAG + CAC CAC CAC CAC CAC CAC  
   E      N      L          E         H      H     H      H      H     H 
                           (XhoI)                   (6His-tag) 
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2. Φορέας κλωνοποίησης pET26b(+) της Novagen. 
 
     Ο φορέας αυτός ανήκει στην οικογένεια των ColE1 πλασμιδίων. Χρησιμοποιεί το 

σύστημα lac, κατά το οποίο το γονίδιο lacI κωδικοποιεί για τον lac καταστολέα και 

τον lac χειριστή, μπλοκάροντας τη μεταγραφή. Η υπερέκφραση του γονιδίου-

στόχου γίνεται κάτω από τον έλεγχο του ισχυρού υποκινητή του βακτηριοφάγου Τ7, 

ο οποίος είναι ειδικός για την Τ7 RNA πολυμεράση. Στο γονιδίωμα του βακτηριακού 

στελέχους BL21(DE3) είναι ενσωματωμένος ο προφάγος I του βακτηριοφάγου Τ7, 

που φέρει το γονίδιο της Τ7 πολυμεράσης. Το γονίδιο αυτό βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο του ισχυρού υποκινητή lacUV5. Το προϊόν του γονιδίου lac I (lac repressor) 

προσδένεται στον υποκινητή lacUV5 και εμποδίζει την έκφραση του γονιδίου της Τ7 

πολυμεράσης. Ο επαγωγέας IPTG είναι χημικό ανάλογο της λακτόζης και η 

προσθήκη του έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του lac καταστολέα από τον 

lac χειριστή. Έτσι, μπορεί να ξεκινήσει η μεταγραφή του γονιδίου της Τ7 

πολυμεράσης από την πολυμεράση I του βακτηρίου. Η Τ7 πολυμεράση μεταγράφει 

το γονίδιο-στόχο με πολύ γρήγορο ρυθμό, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες ώρες το 

προϊόν του να αποτελεί το πολυπληθέστερο συστατικό του κυττάρου. Η πρωτεΐνη 

που παράγεται με αυτό το σύστημα φέρει στο καρβοξυ-τελικό της άκρο ένα-δυο ή 

παραπάνω επιπλέον κατάλοιπα (Gly, Leu), λόγω του τρόπου κλωνοποίησης και ένα 

εξαϊστιδινικό επίτοπο (6xHis-Tag). Ο pET26b(+) φέρει γονίδιο αντίστασης στην 

καναμυκίνη.          

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον φορέα κλωνοποίησης pET26b(+) υπάρχει ενδογενώς το γονίδιο της 

αγρίου τύπου Rop στη θέση 2657-2833!! (Σε αντίθετη φορά προς τη 

φορά κλωνοποίησης) 

Για τον παραπάνω λόγο, το γονίδιο της Rop αγρίου τύπου όπως και 

όλων των μεταλλαγμάτων της, έχουν κλωνοποιηθεί και στον φορέα 

κλωνοποίησης pF1K (Flexy system – Promega, παράρτημα 3). Με τη 

χρήση αυτού του φορέα δεν υπάρχει κίνδυνος υβριδοποίησης των 

εκκινητών  στο ενδογενές γονίδιο Rop, όταν χρειάζεται να απομονωθεί 

με PCR. 
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 http://pef.aibn.uq.edu.au/support/material/download/pET_26+.pdf 

http://pef.aibn.uq.edu.au/support/material/download/pET_26+.pdf
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3. Φορέας κλωνοποίησης pF1K του Flexi Cloning System της Promega. 
 

Ο φορέας αυτός χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα με τον pET26b(+) για την 

υπερέκφραση του γονιδίου-στόχου και την υπερπαραγωγή της αντίστοιχης 

πρωτεΐνης. Δεν προσθετει επιπλέον κατάλοιπα ή επίτοπους και φέρει γονίδιο 

αντίστασης στην καναμυκίνη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.promega.com/~/media/files/resources/protocols/product%20information%20sheets/a/p
f1k%20t7%20flexi%20vector%20protocol.pdf?la=en 

http://www.promega.com/~/media/files/resources/protocols/product%20information%20sheets/a/pf1k%20t7%20flexi%20vector%20protocol.pdf?la=en
http://www.promega.com/~/media/files/resources/protocols/product%20information%20sheets/a/pf1k%20t7%20flexi%20vector%20protocol.pdf?la=en
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4. Μάρτυρας μοριακών βαρών για SDS-PAGE 
 

Χρησιμοποιήθηκε ο μάρτυρας μοριακών βαρών «Low Molecular Weight 

Calibration Kit for SDS Electrophoresis” της Amersham. 

 
 
 
 
                          

97.0—                                                       
 

66.0— 
 
 

45.0— 
 
 

30.0— 
 

20.1— 
 

14.4— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://xingyibio.com/pdf/products/UG_LMW-SDS%20Marker%20Kit.pdf 

http://xingyibio.com/pdf/products/UG_LMW-SDS%20Marker%20Kit.pdf
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5. 5nm Ni-NTA-Nanogold 
 
5 nm Ni-NTA-Nanogold® έχει σχεδιαστεί για την ανίχνευση ή εντόπιση His-tagged 

ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών σε πρωτεϊνικά σύμπλοκα και δείγματα ιστών ή 

κυττάρων χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ) ή σάρωσης 

(SEM) και κυο-ηλεκτρονική μικροσκοπία. Χρησιμοποιώντας το 5 nm Ni-NTA-

Nanogold®, His-tagged ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες προερχόμενες από μια ποικιλία 

φορέων έκφρασης μπορούν να σημανθούν κάτω από φυσικές ή αποδιατακτικές 

συνθήκες.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα. Αλληλεπίδραση μεταξύ His-tagged πρωτεϊνών και 5 nm Ni-NTA-Nanogold®  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.nanoprobes.com/pdf/Inf2082.pdf

http://www.nanoprobes.com/pdf/Inf2082.pdf
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B. ΟΙ ΜΕΓΑΝΟΥΚΛΕΑΣΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ LAGLIDADG 
 

Οι μεγανουκλεάσες είναι πολύ εξειδικευμένα ένζυμα πρόσδεσης και πέψης 

DNA (αλληλουχίες 12-45bp). Συνήθως κωδικοποιούνται  από ιντρόνια και 

συμπεριφέρονται σαν κινητά γενετικά στοιχεία καθώς επιδιορθώνουν με ομόλογο 

ανασυνδυασμό γονίδια με σπάσιμο διπλής έλικας DNA (DNA double-strand break – 

DBS). Συγκεκριμένα, ενσωματώνουν τα ιντρόνια που τις κωδικοποιούν σε 

αλληλόμορφα δέκτες που δε φέρουν την συγκεκριμένη αλληλουχία. Με αυτή τους 

τη λειτουργία είναι δυνατόν να απενεργοποιούν ή/και να αντικαθιστούν αλλήλια in 

vivo και σε συνδυασμό με την χαρακτηριστική χαμηλή κυτταρική τοξικότητα τους σε 

σχέση με άλλα ένζυμα περιορισμού, αναδεικνύονται σε πολύ χρήσιμα εργαλεία 

γονιδιακής μηχανικής με εφαρμογές στη γονιδιακή θεραπείας. Ωστόσο, το εύρος 

των δυνατών γενετικών ανασυνδυασμών από τις φυσικές ενδονουκλεάσες είναι 

περιορισμένος. Τα τελευταία χρόνια γίνονται συνεχώς προσπάθειες δημιουργίας 

μεταλλαγμένων μεγανουκλεασών ώστε να αναγνωρίζουν στοχευμένες κι 

επιθυμητές DNA αλληλουχίες για ευρύτερη χρήση σαν εργαλείο γονιδιακής 

μηχανικής. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει αρκετές ερευνητικές εργασίες 

κυρίως βάση της οικογένειας LAGLIDADC μεγανουκλεασών. Η ονομασία προκύπτει 

από το αντίστοιχο αμινοξικό μοτίβο που φέρουν όλα τα μέλη αυτής της οικογένειας. 

Ένα δομικό μοτίβο δευτεροταγούς δομής, χαρακτηριστικό των ενζύμων αυτής της 

οικογένειας  είναι το «αββαββα». Η πρόσδεση του DNA εξαρτάται από τους 

τέσσερις β-κλώνους που αναδιπλώνονται σε ένα αντιπαράλληλο β-πτυχωτό φύλλο 

ενώ το καταλυτικό κέντρο του ενζύμου βρίσκεται στην περιοχή που αλληλεπιδρούν 

τα δύο μονομερή και σχηματίζεται από τις α-έλικες που αυτά συνεισφέρουν.  

Η Ι-CreI είναι μία ομοδιμερής μεγανουκλεάση που ανήκει σε αυτή την 

οικογένεια και αναγνωρίζει και διασπά μία ψευτοπαλλίνδρομη αλληλουχία DNA 

είκοσι δύο βάσεων. Η εταιρεία ενζυμικής βιοτεχνολογίας Cellectis, έχει παράγει μία 

σειρά μεταλλαγμάτων της I-CreI με σκοπό τη δημιουργία νέων αλληλουχιών 

αναγνώρισης (Redondo et al., 2008). Παράλληλα, έγινε μία μη ικανοποιητική και μη 

γενικά εφαρμόσιμη προσπάθεια δημιουργίας ετεροδιμερούς μέσω ενός χιμαιρικού 

μορίου δύο διαφορετικών μονομερών ώστε να αναγνωρίζονται δύο διαφορετικές 

αλληλουχίες από το ίδιο μόριο. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής εργασίας της 
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Α.Μέττου στο εργαστήριο του καθ. Κοκκινίδη, κατασκευάστηκε ένα χιμαιρικό μόριο 

που αποτελείται από το μετάλλαγμα της Ι-CreI “A11”, την RΜ6 και το μετάλλαγμα 

της Ι-CreI “M8”. Τα μόρια είναι ενωμένα με κατάλληλες ολιγονουκλεοτιδικές 

αλληλουχίες- συνδέσμους (linkers) ώστε να ευνοούν τον ετεροδιμερισμό της Ι-CreI 

και οδηγούν στην παραγωγή ενός ομοτετραμερούς που έχει ως πυρήνα το RM6 

τετραμερές ενώ στις άκρες του δημιουργούνται, βάση σχεδιασμού, δύο Ι-CreI 

ετεροδιμερή (εικόνα).  

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή σχεδιάστηκε και παράχθηκε μία χιμαιρική 

πρωτεΐνη (2β1) η οποία αποτελείται από το μετάλλαγμα της Ι-CreI “A11”, την RM6-

Τ19Ρ κι το μετάλλαγμα της Ι-CreI “M8” αναπτύσσοντας μία νέα στρατηγική 

ετεροδιμερισμού της Ι-CreI σε ένα ινώδες ικρίωμα. Η νέα αυτή στρατηγική οδηγεί 

σε ανάπτυξη μεγανουκλεασών με νέες ειδικότητες σαν ένα εργαλείο στην 

αντικατάσταση γονιδίων που μακροπρόθεσμα θα αποτελέσει ένα καινοτόμο 

εργαλείο στην γονιδιακή θεραπεία. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Εικόνα. Σχηματική απεικόνιση του χιμαιρικού μορίου 
της RM6 και των δύο μεταλλαγμάτων της CreI «Α11-
RM6-Μ8». Στη μέση απεικονίζεται το τετραμερές της 
RM6 στο οποίο με κατάλληλους προσδέτες, είναι 
προσδεδεμένα τα δύο μονομερή Α11 και Μ8 της CreI. 
Με αυτό τον τρόπο κατευθύνεται ο ετεροδιμεριμός της 
CreI στις δύο πλευρές του RM6 τετραμερούς. 
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Αμινοξική αλληλουχία A11-T19P-M8: (2β1) 
MANTKYNKEFLLYLAGFVDGDGSIIAQIKPNQSHKFKHQLSLAFQVTQKTQRRWFLDKLVDEIG
VGYVRDRGSVSDYILSEIKPLHNFLTQLQPFLKLKQKQANLVLKIIEQLPSAKESPDKFLEVCTWVD
QIAALNDSKTRKTTSETVRAVLDSLSEKKKSSPAAD-SGSMGGS- 
TKQEKTALNMARFIRSQPLTLLEKLNEQADICESLHDHADELYRSCLARFGDDGEN-SGSSG-
ANTKYNKEFLLYLAGFVDGDGSIIAQIKPNQSRKFKHALQLTFKVTQKTQRRWFLDKLVDEIGVG
YVQDEGSVSNYILSEIKPLHNFLTQLQPFLKLKQKQANLVLKIIEQLPSAKESPDKFLEVCTWMDQ
IAALNDSKTRKTTSETVRAVLDSLSEKKKSSPAAD- LE HHHHHH 
 
a/a:   409 
MW: 46217 
Eco: 35.660    (37410) 
pI:    8.95 
 
 
DNA Ολιγονουκλεοτίδια αναγνώρισης Ι-CreI 
από το ομοδιμερές Α11 (Α11-Α11), το ομοδιμερές Μ8 (Μ8-Μ8) και το ετεροδιμερές 
Α11-Μ8 (Α11-Μ8) 
 

Α11-Α11 TCGAGATGTCGT | ACGACATCTCGA 

Α11-Μ8 TCGAGATGTCAC | ACAGAGGTACGA 

Μ8-Μ8 TCGTACCTCTGT | ACAGAGGTACGA 

 

  



 

 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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