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1  Περίληψη 
 
 

Η SecA αποτελεί την κινητήρια υπομονάδα της βακτηριακής 

μεταθετάσης και έχει ενεργότητα RNA ελικάσης. Αποτελείται από ένα 

αμινοτελικό τμήμα με δραστικότητα ΑΤΡάσης το οποίο περικλείει 

συντηρημένα μοτίβα των DEAD ελικασών. Ο DEAD κινητήρας εμπεριέχει την 

ΝΒD περιοχή που συνιστά την θέση δέσμευσης νουκλεοτιδίου και την IRA2 

περιοχή η οποία ελέγχει την απελευθέρωση του ADP και συνεπώς την 

υδρόλυση του ΑΤΡ. Δύο επιπλέον περιοχές φύονται από τον DEAD κινητήρα 

και προσδίδουν ενζυμική εξειδίκευση στην SecA. Αυτές είναι η περιοχή 

πρόσδεσης της προπρωτείνης PBD και η ρυθμιστική περιοχή C-domain.  

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η ανεύρεση περιοχών και 

καταλοίπων της SecA που επηρεάζουν τόσο την λειτουργικότητα της όσο και 

τον ολιγομερισμό της άμεσα η έμμεσα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν 

μεταλλάγματα έλλειψης και σημείου της SecA τα οποία χαρακτηρίσθηκαν 

τόσο in vivo όσο και in vitro. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο το αμινοτελικό 

όσο και το καρβοξυτελικό άκρο της SecA (κατάλοιπα 1-15; 834-901) δεν είναι 

απαραίτητα για την λειτουργία και φαίνεται πως δεν συνδέονται με τον 

διμερισμό της SecA. Αντίθετα βρέθηκε ότι ορισμένα κατάλοιπα που 

γειτνιάζουν στα δύο πρωτομερή σύμφωνα με την κρυσταλλική δομή της SecA 

του Ε.coli (Papanikolau et al, in preparation) ελέγχουν την υδρόλυση του ATP 

και επηρεάζουν τον διμερισμό της SecA. Προτείνουμε ότι ο διμερισμός της 

SecA συνδέεται με την υδρόλυση ΑΤΡ και την κατάλυση. 
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Κεφάλαιο 1 
 

Εισαγωγή 
 
1.1.1 Έκκριση πρωτεϊνών 
 
 

Η μεταφορά συγκεκριμένων πρωτεϊνών στα διάφορα υπό-κυτταρικά 

διαμερίσματα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση όλων των απαραίτητων 

βιοχημικών διεργασιών για την ζωή του κυττάρου. Η κάθε πρωτεΐνη είναι 

φτιαγμένη έτσι ώστε να επιτελεί την χημεία της σε μια καθορισμένη τοποθεσία 

εντός, στην επιφάνεια η και εκτός του κυττάρου. Τα μεμβρανικά και 

εκκρινώμενα πολυπεπτίδια αποτελούν πάνω από το 30% του πρωτεινώματος 

κάθε οργανισμού και γι αυτόν τον λόγο έχει αναπτυχθεί μια πληθώρα 

μηχανισμών για την μεταφορά αυτών των πολυπεπτιδίων. Στα βακτήρια 

έχουν περιγραφεί πάνω από επτά διαφορετικοί τρόποι στόχευσης αυτών των 

πρωτεϊνών στο εξωτερικό του κυττάρου. Το Sec μονοπάτι μετάθεσης 

πρωτεϊνών είναι απαραίτητο για τη ζωή και σε αυτό οφείλεται η μεταφορά της 

πλειονότητας των πρωτεϊνών και απαντάται σε όλα τα βακτήρια. Ευθύνεται 

για την βιογένεση της κυτταρικής μεμβράνης και των κυτταρικών τοιχωμάτων, 

για την εξαγωγή πολύπεπτιδίων όπως υδρολυτικά ένζυμα, τοξινών, μορίων 

που εμπλέκονται στην σηματοδότηση και προσαρτημάτων κίνησης και 

συγκόλλησης.  

Η έκκριση βακτηριακών εκκριτικών πρωτεϊνών επιτελείται κυρίως μέτα-

μεταφραστικά και μπορεί να διαχωριστεί σε τρία στάδια. Στάδιο Ι: Η 

αναπτυσσόμενη κατά τη σύνθεση πολυπεπτιδική αλυσίδα αναγνωρίζεται από 

τον κυτταρικό μηχανισμό ως “εκκριτική” γιατί περικλείει στο αμινοτελικό της 

άκρο προεκτάσεις οι οποίες ονομάζονται πεπτίδια-σήματα η πεπτίδια-οδηγοί. 

(Gierasch 1989; Claros, Brunak et al. 1997; van Roosmalen, Geukens et al. 

2004). Σε ορισμένες εκκριτικές πρωτεϊνες, οι προεκτάσεις αυτές 

αναγνωρίζονται από συγκεκριμένους μοριακούς συνοδούς (chaperones) 

όπως το SRP (Signal Recognition Particle) (Luirink and Sinning 2004). Σε 

άλλες περιπτώσεις, τα πεπτίδια-σινιάλο καθυστερούν την αναδίπλωση της 

πρωτεΐνης έτσι ώστε να προσδεθούν στο ώριμο τμήμα της ειδικοί μοριακοί 

συνοδοί του μονοπατιού έκκρισης όπως SecB (Park, Liu et al. 1988). Τα 

γεγονότα αυτά έχουν ως επακόλουθο την στόχευση του συμπλόκου 
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προπρωτεΐνης/μοριακού συνοδού στη μεμβράνη. Στάδιο ΙΙ: Το σύμπλοκο 

αυτό αναγνωρίζεται από την μεταθετάση, η οποία δρα σαν μια αντλία 

έκκρισης. Το προς μεταφορά υπόστρωμα προσδένεται λοιπόν στη 

μεταθετάση η οποία απαρτίζεται από τα πολυπεπτίδια SecY/SecE/SecG και η 

οποία ωθεί την εκκρινόμενη προπρωτείνη  προς το περίπλασμα κάνοντας 

χρήση ενός περιφερειακά προσδεμένου και εύκαμπτου μοριακού κινητήρα, 

την SecA ΑΤΡάση. Η διαδικασία αυτή υποβοηθείται και από επιπρόσθετες 

υπομονάδες της μεταθετάσης (Economou, Pogliano et al. 1995; Nishiyama, 

Suzuki et al. 1996; Duong and Wickner 1997; Duong and Wickner 1997). 

Στάδιο ΙΙΙ: Πραγματοποιείται πρωτεολυτική αποκοπή του πεπτιδίου-σήμα από 

τις leader peptidases (Paetzel, Dalbey et al. 2002; van Roosmalen, Geukens 

et al. 2004) και η πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλώνει σωστά ανακτώντας την 

τελική εγγενή της μορφή (Duguay and Silhavy 2004). (εικόνα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 Εκκριτικό σύστημα Sec. To SRP και οι σαπερόνες π.χ  SecB μεταφέρουν τις 
πρωτεΐνες στην ATPάση του συστήματος SecA. Το SecYEG σχηματίζει έναν διαμεμβρανικό 
αγωγό. 

 
 
Δομική οργάνωση του πρωτομερούς της SecA 
 
Η οργάνωση των δομικών περιοχών της SecA αποκαλύφθηκε μετά από 

βιοχημική ανατομή και ανάλυση (Price, Economou et al. 1996; Karamanou, 

Vrontou et al. 1999; Sianidis, Karamanou et al. 2001; Baud, Karamanou et al. 

2002) και τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν αργότερα από τις κρυσταλλικές 

δομές της SecA των βακτηρίων B. subtilis (Hunt, Weinkauf et al. 2002), M. 

tuberculosis (Sharma, Arockiasamy et al. 2003) και E. Coli (Papanikolau et al, 

in preparation) (Εικόνα 2). Το κάθε πρωτομερές (102 kDa) απαρτίζεται από 
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τρεις διακριτές δομικές μονάδες: τον DEAD κινητήρα και δυο “προσαρτήματα” 

που προεξέχουν από τον κινητήρα, το preprotein binding domain (PBD) και το 

C-domain.  

Το αμινοτελικό τμήμα της πρωτεΐνης που περιλαμβάνει τον DEAD 

κινητήρα είναι ομόλογο με το αντίστοιχο τμήμα των ΑΤΡασών η το τμήμα 

“DexD/H” των ελικασών των νουκλεικών οξέων οι οποίες περικλείουν πέντε 

υπεροικογένειες (Tanner and Linder 2001; Caruthers and McKay 2002). Ο 

DEAD κινητήρας της SecA παρουσιάζει ιδιαίτερη ομολογία με την 

υπεροικογένεια ΙΙ των DEAD και DexD/H ελικασών (Koonin and Gorbalenya 

1992; Sianidis, Karamanou et al. 2001{Caruthers, 2002 #957; Tanner and 

Linder 2001; Caruthers and McKay 2002; Hunt, Weinkauf et al. 2002; 

Sharma, Arockiasamy et al. 2003) όπως π.χ της UvrB και RecG. Αν και οι 

DEAD κινητήρες δεν παρουσιάζουν αυστηρή συντήρηση στο επίπεδο της 

πρωτοταγούς δομής, είναι ιδιαίτερα συντηρημένοι στο επίπεδο της 

τριτοταγούς δομής. Οι DEAD κινητήρες περιέχουν δυο  υπό-περιοχές τύπου 

“RecA” και ανάμεσα σε αυτές σχηματίζεται μια μόνο-νουκλεοτιδική σχισμή. 

(Velankar, Soultanas et al. 1999; Singleton, Sawaya et al. 2000; Sianidis, 

Karamanou et al. 2001{Caruthers, 2002 #957; Caruthers and McKay 2002; 

Hunt, Weinkauf et al. 2002; Sharma, Arockiasamy et al. 2003). Στην SecA οι 

δυο αυτές υπό-περιοχές ονομάστηκαν NBD (Nucleotide Binding Domain) 

(Karamanou, Vrontou et al. 1999; Sianidis, Karamanou et al. 2001) και IRA2 

(Intramolecular Regulator of ATPase) (Sianidis, Karamanou et al. 2001).  

Οι DEAD κινητήρες αποκτούν ενζυμική ειδίκευση για τα διάφορα 

υποστρώματα (DNA, RNA, πολυπεπτίδια) μέσω διαφόρων μη ομόλογων 

περιοχών που ονομάζονται “περιοχές εξειδίκευσης για το υπόστρωμα”. Αυτές 

είναι συγχωνευμένες στο αμινοτελικό η καρβοξυτελικό άκρο του κινητήρα η 

μπορούν να προεκβάλλουν και από εσωτερικές περιοχές του κινητήρα. Στην 

SecA η εξειδίκευση για το υπόστρωμα επιτυγχάνεται με την παρουσία δυο 

ειδικευμένων περιοχών οι οποίες δεν υφίστανται σε καμιά άλλη ελικάση: το 

Preprotein Specificity Domain (PBD) (Baud, Karamanou et al. 2002) και το C-

domain (Karamanou, Vrontou et al. 1999). Οι περιοχές εξειδίκευσης εικάζεται 

πως λειτουργούν ως “μοχλοί” και επιτρέπουν στο DEAD κινητήρα να μεταβεί 

από μια δομική κατάσταση σε μια άλλη με τον κατάλληλο συντονισμό, έτσι 

ώστε η πρωτεΐνη να εκτελέσει το έργο της (Paetzel, Dalbey et al. 2002) 
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Το PBD φύεται μέσα από την NBD περιοχή μεταξύ των μοτίβων ΙΙ και 

ΙΙΙ των ελικασών και φαίνεται να συσχετίζεται με την πρόσδεση της 

προπρωτεΐνης (Kimura, Akita et al. 1991; Kourtz and Oliver 2000; Baud, 

Karamanou et al. 2002). Το PBD αποτελείται από έναν “μίσχο” δυο 

αντιπαράλληλων β-strand (Stem “in”, Stem “out”) και έναν “βολβό” (bulb 

domain) (Vrontou, Karamanou et al. 2004). Το Stemout είναι απαραίτητο για 

την πρόσδεση του πεπτιδίου-σινιάλο στην SecA (Baud, Karamanou et al. 

2002).  

Το καρβόξυ-τμήμα της πρωτεΐνης (C-domain) είναι ενωμένο με την 

IRA2 περιοχή του κινητήρα και περικλείει τέσσερις υποπεριοχές (Hunt, 

Weinkauf et al. 2002; Sharma, Arockiasamy et al. 2003): Το Scaffold domain 

(SD) το οποίο αποτελείται από μια επιμήκη α-έλικα 46 αα και διασχίζει όλο το 

μήκος του DEAD κινητήρα. Λειτουργεί ως “μοριακός συνδετήρας ” αφού η μια 

επιφάνεια της έλικας συγκρατεί το NBD και IRA2 και η άλλη το IRA1 και 

αποτελεί το μόνο μέσο αλληλεπίδρασης του DEAD κινητήρα με το C-domain 

(Karamanou, Vrontou et al. 1999; Hunt, Weinkauf et al. 2002; Sharma, 

Arockiasamy et al. 2003). Το WD που είναι εύκαμπτο και χαλαρά 

συνδεδεμένο με το υπόλοιπο της πρωτεΐνης (Ding, Mukerji et al. 2001; Hunt, 

Weinkauf et al. 2002; Ding, Mukerji et al. 2003). Ο διατηρημένος έλικα-

σύνδεσμος-έλικα (Η1-L-H2) μοριακός διακόπτης IRA1 (Karamanou, Vrontou 

et al. 1999) που είναι ο γενικός ρυθμιστής της μετακίνησης πρωτεϊνών 

(Vrontou, Karamanou et al. 2004) και το καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτεΐνης 

CTD (Carboxy terminal domain) το οποίο δεν είναι αναγκαίο για τη κατάλυση 

(Karamanou, Sianidis et al. 2005). H δομή του CTD δεν έχει λυθεί 

κρυσταλλογραφικά και προσδένει λιπίδια και την SecB (Breukink, Nouwen et 

al. 1995; Zhou and Xu 2003).  
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Εικόνα 2 απεικόνιση της SecA από το Β. subtilis, •NBD Nucleotide Binding Domain; IRA2 
Intamolecular Regulator of ATPase; PBD Preprotein Binding Domain; SD Scaffold Domain; 
WD Wing Domain; •IRA1 Intramolecular regulator of ATPase activity; CTD C terminal domain 
και χάρτης της SecA.  

 

 

1.2  Μοντέλο του μηχανισμού μετάθεσης πρωτεϊνών μέσω της Sec 
μεταθετάσης. 
 

Δεδομένα που προκύπτουν από βιοχημικά, δομικά και βιοφυσικά 

πειράματα οδηγούν στη σύνθεση ενός μοντέλου για την εξαγωγή πρωτεϊνών 

μέσω της Sec μεταθετάσης το οποίο αποτελείται από δώδεκα διαδοχικά 

στάδια 

 

 

1. Προ-συναρμολόγηση 

Η SecA στο κυτταρόπλασμα υδρολύει άμεσα το ATP μετατρέποντας το 

σε ADP (Karamanou, Vrontou et al. 1999) το οποίο προσδένεται πολύ 

σταθερά στο ένζυμο σταθεροποιώντας το θερμικά (den Blaauwen, Fekkes et 

al. 1996; Sianidis, Karamanou et al. 2001). Η απελευθέρωση του ADP είναι το 

περιοριστικό στάδιο της κατάλυσης και γι αυτό η SecA:ADP είναι βιοχημικά 

αδρανές (Sianidis, Karamanou et al. 2001). Στο κυτταρόπλασμα η SecA 
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μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα σύμπλοκα προπρωτεΐνης-SecB (Lecker, 

Driessen et al. 1990; Shinkai, Mei et al. 1991; den Blaauwen, Terpetschnig et 

al. 1997; Fekkes, van der Does et al. 1997; van Voorst, Vereyken et al. 2000; 

Roos, Kiefer et al. 2001; Baud, Karamanou et al. 2002), η σταθερά 

πρόσδεσης όμως με αυτά είναι πολύ χαμηλή και γι αυτό οι αλληλεπιδράσεις 

αυτές είναι ίσως παροδικές. 

 

2. Συνάθριση στη μεμβράνη.  

Η κυτταροπλασματική SecA προσδένεται στη μεμβράνη μάλλον λόγω 

της χημικής συγγένειας του DEAD κινητήρα με το SecYEG (Hartl, Lecker et al. 

1990; Dapic and Oliver 2000; Vrontou, Karamanou et al. 2004) και το 

ολοένζυμο συναρμολογείται στη μεμβράνη.  

 

3. Διέγερση της μεταθετάσης.  

Η πρόσδεση του DEAD κινητήρα με το SecYEG προξενεί μια δομική 

μετατροπή η οποία ίσως να συνδέεται με χαλάρωση της επιφάνειας 

διμερισμού (Duong 2003) και η οποία “ανιχνεύεται” από το IRA1. Η 

στερεοδομή του IRA1 και/ή οι αλληλεπιδράσεις του με το SD και PBD 

μεταβάλλονται ως συνέπεια του προηγούμενου γεγονότος (Vrontou, 

Karamanou et al. 2004). Τα γεγονότα αυτά ενεργοποιούν την μεταθετάση 

καθότι τροποποιούν α. την στερεοδομή και την σύνδεση του SD με το NBD-

IRA2 (Vrontou, Karamanou et al. 2004), β. την στερεοδομή του PBD που 

αποτελεί τη περιοχή δέσμευσης του υποστρώματος, γ. την στερεοδομή του 

CTD που αποτελεί την περιοχή δέσμευσης της SecB και δ. τον ρυθμό 

(αύξηση) απελευθέρωσης του ADP από την SecA 

 

4. Έναρξη σχηματισμού του συμπλόκου 

Μέσω της διέγερσης της μεταθετάσης, το SD “ξεκολλάει” από τον 

DEAD κινητήρα και αυτό έχει ως επακόλουθο την χαλάρωση του συνδέσμου 

NBD – IRA2 (Sianidis, Karamanou et al. 2001; Vrontou, Karamanou et al. 

2004). Ως αποτέλεσμα αυτού ενισχύεται με κάποιον τρόπο η απελευθέρωση 

του ADP από την “τσέπη” του νουκλεοτιδίου και αυτό οδηγεί στην αύξηση της 

υδρόλυσης του ATP (μεμβρανική ΑΤΡάση) (Lill, Dowhan et al. 1990). 

Επιπροσθέτως οι τροποποιήσεις της επιφάνειας αλληλεπίδρασης IRA1-PBD-
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CTD αυξάνουν την συγγένεια της SecA με τα προ-πρωτεϊνικά υποστρώματα 

αλλά και με την SecB. (>20 – 30 φορές, 40 – 40 nM) (Hartl, Lecker et al. 

1990; den Blaauwen, Terpetschnig et al. 1997; Baud, Karamanou et al. 2002). 

Το σύμπλοκο προπρωτεΐνης – SecB προσδένεται στην SecA στη μεμβράνη. 

Η δέσμευση του πεπτιδίου-σήματος στην επιφάνεια μεταξύ PBD – NBD 

(Baud, Karamanou et al. 2002) καθώς και της SecB στο CTD (Fekkes, van 

der Does et al. 1997; Fekkes, de Wit et al. 1998; Zhou and Xu 2003) 

τροποποιούν την στερεοδιαμόρφωση του βολβού PBD έτσι ώστε το PBD να 

ενωθεί με το ώριμο τμήμα της πρωτεΐνης 

 

5. Κυκλική απομάκρυνση του ADP κατά τη μετατόπιση της πρωτεΐνης 

Η πρόσδεση της SecA με την προπρωτεΐνη οδηγεί στην αύξηση της 

υδρόλυσης ΑΤΡ (ΑΤΡάση “μετατόπισης”) (Lill, Dowhan et al. 1990). 

Προφανώς η πρόσδεση του υποστρώματος επηρεάζει τον IRA1 μοριακό 

διακόπτη, πιθανότατα γιατί η απομάκρυνση του IRA1 από το SD προκαλεί τον 

διαχωρισμό του SD από την επιφάνεια NBD – IRA2.  

 

6. Ένθεση του συμπλόκου SecA-προπρωτεΐνης 

Η πρόσδεση της SecA στην μεμβράνη και με το σύμπλοκο 

υποστρώματος / σαπερόνης προάγουν την απελευθέρωση ADP. Η SecA 

δεσμεύει ATP και αποκτά μια πιο χαλαρή και επιμήκη στερεοδιαμόρφωση 

(Shinkai, Mei et al. 1991; Ulbrandt, London et al. 1992; den Blaauwen, Fekkes 

et al. 1996; Karamanou, Vrontou et al. 1999; Sianidis, Karamanou et al. 2001) 

γεγονός που προωθεί την ένθεση της SecA στο κανάλι SecYEG (Economou 

and Wickner 1994; Kim, Rajapandi et al. 1994; Economou, Pogliano et al. 

1995; Eichler and Wickner 1997). Πολλά τμήματα της SecA εισχωρούν βαθιά 

στη μεμβράνη (Economou and Wickner 1994; Eichler, Brunner et al. 1997; 

Eichler and Wickner 1997; Chen, Brown et al. 1998; Eichler and Wickner 

1998) σε σημείο που το CTD (van der Does, den Blaauwen et al. 1996; 

Ramamurthy and Oliver 1997), το PBD κατάλοιπα του IRA2 εκτίθενται στο 

περίπλασμα. Παρά αυτήν την βαθιά εισχώρηση, η εισχωρημένη SecA 

φαίνεται να μην είναι εκτεθειμένη στην λιπιδική διπλοστοιβάδα (Eichler, 

Brunner et al. 1997; van Voorst, van der Does et al. 1998). Με ποιον τρόπο 

όμως το διμερές η το μονομερές της SecA προσαρμόζεται μέσα στη 
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μεμβράνη είναι δύσκολο να κατανοηθεί αν διαλογιστούμε τις διαστάσεις της 

SecA (15 x 8 nm), το σχήμα του διμερούς (Shilton, Svergun et al. 1998; Hunt, 

Weinkauf et al. 2002; Sharma, Arockiasamy et al. 2003) το πλάτος της 

μεμβράνης (5 nm) και την κοιλότητα (1.6 x 2.5 nm πλάτος, 2.2 nm ύψος) που 

σχηματίζει το διμερές της SecYEG (Breyton, Haase et al. 2002; Van den Berg, 

Clemons et al. 2004).  

Καθώς η εισχώρηση της SecA “οδηγείται” από την πρόσδεση της με το 

ATP, η SecB “παραδίνει” την προς έκκριση προπρωτεΐνη στη SecA και 

τμήματα της προπρωτεΐνης 20 – 30 καταλοίπων εισχωρούν στη μεμβράνη 

μαζί με τη SecA (Schiebel, Driessen et al. 1991; Joly and Wickner 1993; 

Economou and Wickner 1994; van der Wolk, de Wit et al. 1997).  

 

7. Αποδέσμευση της προπρωτεΐνης από την SecA 

Εάν δεν πραγματοποιηθεί υδρόλυση του ATP που είναι προσδεδεμένο 

στη SecA η μετάθεση της προπρωτεΐνης σταματάει μετά την ένθεση 20 – 30 

καταλοίπων στη μεμβράνη (Schiebel, Driessen et al. 1991; Saaf, Andersson 

et al. 1995). Απαιτούνται πολλαπλοί κύκλοι υδρόλυσης ATP για να 

μεταφερθεί ολόκληρη η προπρωτεΐνη (Schiebel, Driessen et al. 1991; 

Bassilana, Arkowitz et al. 1992; Economou and Wickner 1994; Saaf, 

Andersson et al. 1995; Uchida, Mori et al. 1995; Sato, Mori et al. 1997). Κατά 

την υδρόλυση ATP η εκκρινόμενη προπρωτεΐνη αποδεσμεύεται από την SecA 

(Schiebel, Driessen et al. 1991). Όμως ακόμη και όταν απελευθερωθεί η 

πρωτεΐνη μένει σε γειτνίαση με την SecA “παγιδευμένη” στο SecYEG κανάλι 

έτσι ώστε να μην οπισθοχωρήσει (Schiebel, Driessen et al. 1991; Joly and 

Wickner 1993).  

 

8. Αποδέσμευση της SecA από την μεμβράνη  

Όταν πραγματοποιείται υδρόλυση του ΑΤΡ σε ADP και PI 

προκαλούνται τοπικές δομικές αλλαγές στον DEAD κινητήρα οι οποίες 

μεταφέρονται στα προσαρτήματα εξειδίκευσης PBD και C-domain 

(Karamanou, Vrontou et al. 1999; Baud, Karamanou et al. 2002; Hunt, 

Weinkauf et al. 2002; Vrontou, Karamanou et al. 2004). Η αλληλεπίδραση 

μεταξύ του NBD και IRA2 γίνεται πολύ πιο ισχυρή (den Blaauwen, Fekkes et 

al. 1996; Sianidis, Karamanou et al. 2001) και η SecA αποκτά μια πιο 
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συμπαγή στερεοδομή που της επιτρέπει να αποδεσμευτεί από την μεμβράνη 

(Economou and Wickner 1994; de Keyzer, van der Does et al. 2003). Ίσως 

και η τοπολογία της SecG να υποβοηθά την αποδέσμευση της SecA 

(Nishiyama, Suzuki et al. 1996). Η αποδεσμευμένη από τη μεμβράνη SecA 

παραμένει συμπλεγμένη με την προς μεταφορά προπρωτεΐνη σε γειτνίαση με 

την SecY, και είναι έτοιμη να προσδεθεί στο επόμενο κομμάτι του 

πολυπεπτιδίου έτσι ώστε να συνεχιστεί η προοδευτική μετατόπιση. Η 

αποδεσμευμένη SecA μπορεί να ανταλλαχθεί με τον κυταρροπλασματικό 

πληθυσμό (Economou and Wickner 1994) η και να παραμείνει ισχυρά 

προσδεμένη στη μεμβράνη (Chen, Brown et al. 1998).  

 

9. Μετάθεση της πρωτεΐνης από το ήλεκτρο-χημικό δυναμικό 

Στα τελευταία στάδια της μετάθεσης, όταν το μεγαλύτερο τμήμα της 

πρωτεΐνης έχει μετατεθεί και αποδεσμευτεί από την SecA το ηλεκτροχημικό 

δυναμικό πρωτονίων PMF (Proton Motive Force) μπορεί να ολοκληρώσει την 

μετάθεση (Schiebel, Driessen et al. 1991; Driessen 1992). Το PMF δρα 

υποβοηθώντας την αποδέσμευση της SecA (Nishiyama, Fukuda et al. 1999) 

ευνοώντας την απομάκρυνση των προϊόντων της υδρόλυσης (Shiozuka, Tani 

et al. 1990) και προκαλώντας τροποποιήσεις στην στερεοδομή της SecY 

(Nouwen, de Kruijff et al. 1996; Bessonneau, Besson et al. 2002{Nouwen, 

1996 #963). Η απώλεια PMF έχει ως συνέπεια την μετακίνηση προς τα πίσω 

της προπρωτεΐνης και την άσκοπη υδρόλυση ATP (Schiebel, Driessen et al. 

1991).  

 

10. Πολλαπλοί κύκλοι κατάλυσης 

Για να μετατεθεί ολόκληρη η προπρωτεΐνη θα πρέπει η SecA να 

πραγματοποιήσει πολλαπλούς κύκλους κατάλυσης (Schiebel, Driessen et al. 

1991; Economou and Wickner 1994; Economou, Pogliano et al. 1995). Η 

προπρωτεΐνη “αγκαλιάζεται” από την μεταθετάση καθώς μετακινείται σταδιακά 

προς το περίπλασμα (Schiebel, Driessen et al. 1991; Economou, Pogliano et 

al. 1995; van der Wolk, de Wit et al. 1997) και σε κάθε κύκλο κατάλυσης 

μετατίθενται 20 – 30 κατάλοιπα.  

 

11. Αποκοπή του πεπτιδίου-σινιάλο 
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Μετά την ολοκλήρωση της μετάθεσης το πεπτίδιο-σινιάλο υδρολύεται 

πρωτεολυτικά από το ένζυμο πεπτιδάση του πεπτιδίου-σήματος (Paetzel, 

Dalbey et al. 2002; van Roosmalen, Geukens et al. 2004).  

 

12. Απελευθέρωση στο περίπλασμα 

Όταν το πολυπεπτίδιο ελευθερωθεί στο περίπλασμα αρχίζει η 

διαδικασία αναδίπλωσης του. Η διαδικασία αυτή μάλλον επιταχύνεται από τη 

βοήθεια των SecDF (Matsuyama, Fujita et al. 1993) η από μοριακούς 

συνοδούς που βρίσκονται στο περίπλασμα (Duguay and Silhavy 2004).  

 
 
Το διμερές της SecA 
 

Η SecA απομονώνεται χρωματογραφικά σαν ένα σταθερό διμερές 

(Shinkai, Akita et al. 1990; Driessen 1993; Shilton, Svergun et al. 1998; 

Woodbury, Hardy et al. 2002) και φαίνεται να είναι επιμήκης (8 x 15 nm) στο 

SAXS (Small Angle X-ray scattering) (Shilton, Svergun et al. 1998; Dempsey, 

Economou et al. 2002)). Επιπλέον αναδιπλώνει μέσω ενός ενδιάμεσου 

διμερούς (Doyle, Braswell et al. 2000), χωρίς όμως να αποτελεί ο διμερισμός 

το περιοριστικό στάδιο της αντίδρασης.  

Στο διάλυμα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του μονομερούς και 

διμερούς της πρωτεΐνης (KD = 0.5 – 1 μM) η οποία επηρεάζεται από την 

θερμοκρασία, την ιοντική ισχύ και τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης στο 

κυτταρόπλασμα (Woodbury, Hardy et al. 2002). Υψηλή θερμοκρασία και 

συγκέντρωση και χαμηλή ιοντική ισχύ είναι οι συνθήκες στις οποίες 

σταθεροποιείται το διμερές. Στο κυτταρόπλασμα η διμερής μορφή είναι η 

επικρατέστερη καθώς η συγκέντρωση της πρωτεΐνης είναι περίπου 5 μΜ 

(Woodbury, Hardy et al. 2002).  

Παρόλο αυτά όμως η SecA από το B. subtilis (Hunt, Weinkauf et al. 

2002) κρυσταλλώθηκε ως μονομερές στη στοιχειώδη κυψελίδα. Από τις 

κρυσταλλικές επαφές ένα διμερές προτάθηκε να αποτελεί το φυσιολογικό 

διμερές και με ανάλυση FRET φάνηκε ότι ένα παρόμοιο διμερές σχηματίζεται 

στο διάλυμα (Ding, Hunt et al. 2003). Επιπλέον κρυσταλλώθηκε η SecA από 

το βακτήριο M. tuberculosis στην οποία εμφανίζονται δύο πρωτομερή στην 

ασύμμετρη μονάδα. Η σύγκριση των διμερών από τις δύο παραπάνω δομές 
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έδειξε ότι η οργάνωση των δυο διμερών δεν εμφανίζει ομοιότητες και οι 

περιοχές που εμπλέκονται στον διμερισμό είναι τελείως διαφορετικές. Μια 

πιθανή εξήγηση είναι ότι τα δύο παραπάνω διαφορετικά διμερή 

αντιπροσωπεύουν δυο διακριτές πιθανές δομικές καταστάσεις του ενζύμου 

κατά τη διάρκεια της κατάλυσης. Θα μπορούσε βέβαια να ισχύει ότι κάποιο 

από τα δύο ή και τα δύο διμερή είναι τεχνουργήματα που προκύπτουν από τις 

συνθήκες κρυστάλλωσης και δεν έχουν καμία σχέση με το φυσιολογικό 

διμερές. 

Ο διμερισμός της SecA αποδόθηκε αρχικά στο C – domain της 

πρωτεΐνης μιας και πειράματα (χημικής διασύνδεσης, χρωματογραφία 

μοριακής διήθησης) στα οποία έγινε χρήση αυτού μόνο του τμήματος της 

πρωτεΐνης φανέρωσαν τον σχηματισμό διμερών (Hirano, Matsuyama et al. 

1996; Karamanou, Vrontou et al. 1999). Mη ποσοτικές αναλύσεις έδειξαν ότι 

σε ένα παράγωγο της SecA το οποίο έχει έξι σημειακές μεταλλάξεις στο IRA1 

η ισορροπία φαίνεται να είναι μετατοπισμένη προς το μονομερές (Or, Navon 

et al. 2002). Βέβαια διαφορετικές μεταλλάξεις (Vrontou, Karamanou et al. 

2004) ελλείψεις η παρεμβολές στο ίδιο τμήμα του IRA1 (Karamanou, Vrontou 

et al. 1999) δεν οδήγησαν σε μονομερισμό. Επιπλέον, πειράματα (αναλυτικής 

υπερφυγοκέντρησης, χημικής διασύνδεσης …) που έγιναν σε παράγωγα στα 

οποία είχε απομακρυνθεί το αμινοτελικο άκρο της πρωτεΐνης (τα πρώτα εννέα 

κατάλοιπα) έδειξαν ότι αυτό εμπλέκεται στον διμερισμό (Jilaveanu, Zito et al. 

2005; Randall, Crane et al. 2005), ενώ διαφορετικές πειραματικές 

προσεγγίσεις (gel filtration, γενετική συμπλήρωση, μετατόπιση in vitro) 

κατέληξαν στο αντίθετo ακριβώς πόρισμα, ότι δηλαδή το αμινοτελικό (όσο και 

το καρβοξυτελικό) άκρο της πρωτεΐνης δεν επηρεάζουν ούτε τον διμερισμό 

ούτε την λειτουργικότητα της πρωτεΐνης.  

Υπάρχουν και ισχυρές ενδείξεις ότι η επιφάνεια ολιγομερισμού της 

SecA είναι διαφορετική από αυτή που περιγράφηκε στην προηγούμενη 

παράγραφο. Αναλυση SAXS του αμινοτελικού τμήματος N68 της πρωτεΐνης 

και διαπιστώθηκε με βιοφυσικές μεθόδους ότι το αμινοτελικό τμήμα της 

πρωτεΐνης N68 έχει μια σχετικά ασθενή (μονομερές – τετραμερές KD = 63 μM) 

αλλά ξεκάθαρη τάση να σχηματίζει διμερή και τετραμερή σε υψηλές 

συγκεντρώσεις (Dempsey, Economou et al. 2002). Επιπλέον η SecA του 

βακτηρίου E. coli περικλείει δυο μονομερή στη στοιχειώδη κυψελίδα 
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(Papanikolau et al., in preparation) (εικόνα 4). Στη δομή αυτή τα αμινοτελικά 

Ν68 τμήματα της πρωτεΐνης είναι αυτά που εμπλέκονται στον σχηματισμό του 

διμερούς στη στοιχειώδη κυψελίδα.  

Ανάλυση FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) 

ετεροδιμερούς της SecA -στο οποίο τα δυο μονομερή ήταν κατάλληλα 

σημασμένα- κατά τη διάρκεια της μετάθεσης υποστρώματος έδειξε ότι η SecA 

λειτουργεί ως διμερές. Ανάλογο με αυτό ήταν και το πόρισμα το οποίο 

προέκυψε από ανάλυση SANS (Small Angle Neutron Scattering) σε SecA η 

οποία είχε προσδεθεί σε λιποσώματα (Or, Navon et al. 2002; Bu, Wang et al. 

2003). Ωστόσο πειράματα τα οποία έγιναν χρησιμοποιώντας λιπίδια και 

απορρυπαντικά (Hunt, Weinkauf et al. 2002; Or, Navon et al. 2002) 

ανίχνευσαν τόσο μονομερή όσο και διμερή SecA πρωτεΐνη στο σύμπλοκο με 

το SecYEG (Duong 2003). Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι ίσως η 

πρωτεΐνη μονομερίζεται σε κάποιο σημείο του καταλυτικού κύκλου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3 Kρυσταλλική δομή της SecA από το E. coli (το ένα πρωτομερές είναι χρωματιστό 
και το άλλο άσπρο) (Papanikolau et al., in preparation). 

 

Η ερευνητική μου εργασία έχει στόχο την εξακρίβωση της λειτουργικής 

ολιγομερικής κατάστασης της SecA καθώς και την ανεύρεση των περιοχών η 

ακόμη και των καταλοίπων της πρωτεΐνης που επηρεάζουν άμεσα η έμμεσα 

τον ολιγομερισμό της. Για τον σκοπό αυτό οι τρισδιάστατες δομές και 

αλληλουχίες τεσσάρων ομόλογων SecA πρωτεϊνών μελετήθηκαν και 

συγκρίθηκαν. Με βάση αυτή την ανάλυση και σε συνδυασμό με πληροφορίες 
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από γενετικά και βιοχημικά πειράματα, σχεδιάστηκαν μεταλλάξεις σημείου και 

ελλείψεις σε διαφορετικές περιοχές που πιθανόν να σχετίζονται με τον 

ολιγομερισμό της πρωτεΐνης SecA του E. coli  
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Κεφάλαιο 2 
 
Μελέτη του ολιγομερισμού της SecA με χρήση 
μεταλλαγμάτων έλλειψης 
 
 
2.1  Δημιουργία ελλείψεων στο γονίδιο της SecA 
 

Η SecA του βακτηριδίου Escherichia coli είναι ομοδιμερές σε διάλυμα 

(Akita, Shinkai et al. 1991; Hirano, Matsuyama et al. 1996) αναδιπλώνεται 

μέσω ενός διμερικού ενδιαμέσου και έχει προταθεί ότι λειτουργεί είτε ως 

διμερές (Driessen 1993) είτε ως μονομερές. Ο εντοπισμός της επιφάνειας 

διμερισμού παραμένει ακόμα αντιφατική: υπάρχουν ενδείξεις που 

υποστηρίζουν ότι η καρβόξυτελική περιοχή είναι σημαντική για τον διμερισμό 

(Hirano, Matsuyama et al. 1996; Karamanou, Vrontou et al. 1999) και άλλες 

που δίνουν έναν σημαντικό ρόλο της αμινοτελικής περιοχής στον διμερισμό 

της πρωτεΐνης (σχήμα 1) 

NBD PBD NBD SD WD IRA1 IRA2 CT 

C-domain N-domain 

1 901610 831 672 753 

SecA9-834 

SecA11-834 

SecA13-834 

SecA15-834 

SecA17-834 

SecAΔ672-753 

SecA1-756 

 

Σχήμα 1 Χάρτης της SecA και των παραγώγων. 

 
Η SecA από το βακτήριο Bacillus subtilis κρυσταλλώθηκε ως 

μονομερές στη στοιχειώδη κυψελίδα αλλά προτάθηκε -από τις κρυσταλλικές 

επαφές- ότι το φυσιολογικό διμερές σχηματίζεται μεταξύ καταλοίπων του 

αμινοτελικού άκρου του ενός πρωτομερούς και της καρβοξυτελικής IRA1 

περιοχής του δεύτερου πρωτομερούς (van Wely, Swaving et al. 2000; 
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Vrontou, Karamanou et al. 2004). Οι επαφές μεταξύ αυτών των καταλοίπων 

θεωρήθηκαν απαραίτητες για τον διμερισμό (Or, Navon et al. 2002; Ding, 

Hunt et al. 2003). Αναφέρθηκε επιπλέον ότι έξι ταυτόχρονες μετατροπές 

καταλοίπων της SecA στο τμήμα της καρβόξυ-περιοχής που προτάχθηκε ότι 

είναι σημαντικό για τον διμερισμό αναστέλλουν τον σχηματισμό διμερούς 

(Karamanou, Vrontou et al. 1999; Or, Navon et al. 2002; Vrontou, Karamanou 

et al. 2004). Εν τούτοις, ο διμερισμός δεν επηρεάζεται διόλου από σημειακές 

μεταλλάξεις, ελλείψεις η παρεμβολές στο ίδιο αυτό τμήμα (Karamanou, 

Vrontou et al. 1999; Vrontou, Karamanou et al. 2004). Επιπλέον οι δομές της 

SecA στα βακτήρια Mycobacterium (Sharma, Arockiasamy et al. 2003) και E. 

coli (Papanikolau et al., in preparation) δείχνουν ότι τα κατάλοιπα αυτά δεν 

συσχετίζονται με τον διμερισμό και ότι η επιφάνεια διμερισμού είναι κάποια 

άλλη.  

Για να διαπιστωθεί η σημασία των άκρων, των περιοχών IRA1 και WD 

της πρωτεΐνης τόσο στο διμερισμό όσο και στην λειτουργία της 

δημιουργήθηκαν περικομμένα μεταλλάγματα της πρωτεΐνης (σχήμα 1). Η 

διαδικασία δημιουργίας των μεταλλαγμάτων αυτών περιγράφεται στο 

Κεφάλαιο 5 (Υλικά και μέθοδοι).  

 
 

2.2  Έλεγχος in vivo γενετικής συμπληρωματικότητας (in vivo 
complementation test) 
 
 

Πόσο σημαντικές είναι οι ελλείψεις που πραγματοποιήθηκαν για την 

λειτουργία της SecA; Είναι γνωστό ότι η SecA είναι απαραίτητη για το κύτταρο 

και κύτταρα στα οποία δεν υπάρχουν λειτουργικές SecA δεν μπορούν να 

αναπτυχθούν (Lill, Cunningham et al. 1989; Akita, Shinkai et al. 1991). Για να 

εξετασθεί η λειτουργικότητα των παραγώγων SecA πρωτεϊνών in vivo έγινε 

δοκιμασία γενετικής συμπληρωματικότητας.  

Τα πλασμίδια που φέρουν τα μεταλλάγματα έλλειψης 

μετασχηματίστηκαν σε θερμοευαίσθητο BL21.19 κυτταρικό στέλεχος. Στους 

φορείς κλωνοποίησης, οι SecA αγρίου τύπου καθώς και τα μεταλλαγματα 

έλλειψης βρίσκονται υπό τον έλεγχο του υποκινητή T7. Το στέλεχος αυτό 

φέρει μια θερμοευαίσθητη μετάλλαξη στο χρωμοσωμικό γονίδιο της SecA, 

έτσι ώστε η SecA που συντίθεται στους 42 °C να είναι μη λειτουργική (Mitchell 
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and Oliver 1993). Με την ανάπτυξη λοιπόν αυτού του κυτταρικού στελέχους 

στους 42 °C μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο οι μεταλλαγμένες SecA που 

παράγονται από τα πλασμίδια με τα οποία το έχουμε μετασχηματίσει 

μπορούν να υποκαταστήσουν την μη λειτουργική χρωμοσωμική SecA, 

δηλαδή κατά πόσο είναι λειτουργικές η όχι in vivo. Η πειραματική διαδικασία 

περιγράφεται στο κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι. 

Όπως είναι αναμενόμενο, στους 30°C όλα τα BL21.19 

μετασχηματισμένα κύτταρα αναπτύσσονται κανονικά καθώς παράγεται 

χρωμοσωμική SecA πρωτεΐνη (Εικόνα 1 αριστερά). Στους 42°C η εικόνα είναι 

διαφορετική. Καταρχήν το στέλεχος BL21.19 που φέρει τον φορέα 

κλωνοποίησης δεν αναπτύσσεται καθώς δεν παράγεται ούτε χρωμοσωμική 

ούτε πλασμιδιακή SecA. Τα κύτταρα που εκφράζουν τα παράγωγα SecA1-

756; SecAΔ672-753 δεν αναπτύσσονται στους 42°C, ενώ αυτά που 

εκφράζουν τα παράγωγα με τις αμινοτελικές και καρβοξυτελικές ελλείψεις 

(SecA9-834; SecA11-834; SecA13-834; SecA15-834; SecA17-834) 

αναπτύσσονται κανονικά. Αυτό υποδεικνύει ότι οι πρωτεΐνες από τις οποίες 

απουσιάζουν τα άκρα (SecA9-834; SecA11-834; SecA13-834; SecA15-834; 

SecA17-834) είναι λειτουργικές in vivo και επομένως τα άκρα δεν είναι κρίσιμα 

για τη λειτουργία της πρωτεΐνης. Αντίθετα οι πρωτεΐνες από τις οποίες 

απουσιάζει η περιοχή IRA1 (SecA1-756) και η περιοχή WD (SecAΔ672-753) 

δεν είναι λειτουργικές και επομένως οι επικράτειες αυτές είναι σημαντικές για 

την πρωτεΐνη.  
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 30°C 42°C

-1 -2 -3 -1 -2 -3

Αραιωση (10n) 

vector 

SecA wt 

SecA1-756 

SecAΔ672-753 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 3 Δοκιμασία γενετικής συμπληρωματικότητας 
 
 
2.3  Καθαρισμός αγρίου τύπου και παραγώγων πρωτεϊνών 
 
 

Οι αγρίου τύπου και τα μεταλλάγματα έλλειψης της SecA φέρουν στο 

αμινοτελικό τους άκρο έναν εξαΐστιδινικό επίτοπο. Ο επίτοπος αυτός δίνει τη 

δυνατότητα καθαρισμού των πρωτεϊνών με χρωματογραφία συνάφειας Ni2+ - 

NTA (βλ. Υλικά και Μέθοδοι). Καθαρίστηκαν οι αγρίου τύπου και τα 

μεταλλάγματα έλλειψης (SecA1-756; SecA9-834; SecA15-834) σε 

ικανοποιητικό βαθμό και σε αρκετή ποσότητα (Εικόνα 4). 1

 

LM     FT        W          1         2      4          6          8       10     12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Τα παράγωγα SecA 9-834; SecA 15-834 καθαρίστηκαν από τον Γιώργο Σιανίδη 
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Εικόνα 4: Καθαρισμός των His-SecA ματαλλαγμάτων με Νι2+ - ΝΤΑ χρωματογραφία. Εδώ 
εικονίζεται ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα καθαρισμού (της SecAH484A, βέλος). LM 
δείγμα από το υπερκείμενο που φορτώνουμε στην κολώνα. FT δείγμα από ότι εκλούεται μετά 
το φόρτωμα της κολώνας. W δείγμα από τα ξεπλύματα της κολώνας. 1,2,…,12: δείγμα από 
τα συλλεγόμενα κλάσματα καθαρής πρωτεΐνης. Η πηκτή πολυακρυλαμίδης (12.5 %) έχει 
υποστεί χρώση με coomassie blue χρωστική R-250. 

 

Οι προσπάθειες για τον καθαρισμό της SecAΔ672-753 απέβησαν 

ανώφελες καθώς παρατηρήθηκε υδρόλυση της πρωτεΐνης σε αποδιατακτικό 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης αμέσως μετά τον καθαρισμό γεγονός που 

επιβεβαιώθηκε με την ανοσοστύπωση κατά Western χρησιμοποιώντας τα 

αντισώματα α-SecA και α-His (Εικόνα 3). Όπως φαίνεται στην εικόνα με την 

χρήση του αντισώματος α- SecA εμφανίζονται δυο ζώνες; μία στα ~ 100 kDa 

και μια χαμηλότερη στα ~ 60 kDa, ενώ με το αντίσωμα α-His εμφανίζεται μόνο 

η ζώνη στα 60 kDa. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το τμήμα της πρωτεΐνης που 

εμφανίζεται στα ~ 100 kDa έχει χάσει το αμινοτελικό τμήμα του μαζί με τον 

εξαΐστιδινικό επίτοπο ενώ το τμήμα της πρωτεΐνης που εμφανίζεται στα ~ 60 

kDa έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι από το καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης 

(εκτιμάται ότι η υδρόλυση έχει γίνει περίπου στο κατάλοιπο 540 –καθότι το 

τμήμα SecA1-540 είναι ~ 60 kDa -το οποίο βρίσκεται στο μέσο της περιοχής 

IRA2 (σχήμα 2).  

 

118,0 kDa

85,0 kDa 

47,0 kDa 

118,0 kDa

85,0 kDa 

47,0 kDa 

   M             FT        EL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Ανοσοστύπωμα κατά Western του παραγώγου SecA1-672/753-901 με την χρήση 
των αντισωμάτων α-SecA (επάνω) και α-His (κάτω). FT δείγμα που εκλούεται μετά το 
φόρτωμα της ρητίνης. EL δείγμα από το συλλεγόμενο κλάσμα καθαρής πρωτεΐνης. 
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NBD PBD NBD SD WD IRA1 IRA2 CT 

C-domain N-domain 

1 901 610 831672 753

NBD PBD NBD SD WD IRA1 IRA2 CT 

C-domain N-domain 

1 901 610 831672 753

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2 Χάρτης της SecA. Με μαύρο έχουν σημειωθεί τα τμήματα που πιθανόν έχουν 
υδρολυθεί. 
 

Πως είναι όμως δυνατόν το τμήμα της πρωτεΐνης από το οποίο 

απουσιάζει το αμινοτελικό τμήμα και συνεπώς ο εξαΐστιδινικός επίτοπος να 

εμφανίζεται στην ανοσοστύπωση κατά Western του κλάσματος έκλουσης; 

Αυτό υποδηλώνει ότι το μόριο αυτό αν και δεν έχει επίτοπο, προσδέθηκε στη 

ρητίνη. Με ποιον τρόπο όμως; Ο μόνος τρόπος είναι το τμήμα αυτό να έχει 

προσδεθεί στο μόριο που εμφανίζεται στα ~ 60 kDa το οποίο έχει εξαΐστιδινικό 

επιτοπο. Αν παρατηρήσουμε την ένταση των δυο ζωνών θα διαπιστώσουμε 

ότι είναι παρόμοιες. Αυτό θα μπορούσε να είναι συμβατό με σχηματισμό 

διμερούς. Αν αυτό αληθεύει οι περιοχές της SecA που εμπλέκονται στον 

διμερισμο είναι οι μη μαυρισμένες στο Σχήμα 2.  

 
 

2.4 Βιοχημικός χαρακτηρισμός των παραγώγων πρωτεϊνών 
 
 
2.4.1  Δραστικότητες ATPάσης των SecA μεταλλαγμάτων έλλειψης.  
 
 

Για να ελέγξουμε τα μεταλλάγματα έλλειψης, ως προς τις βιοχημικές 

ιδιότητες τους στο διάλυμα (π.χ ικανότητα δέσμευσης και υδρόλυσης του 

ATP) σε σχέση με την SecA αγρίου τύπου μετρήσαμε τη δραστικότητα 

ATPάσης. Οι καθαρισμένες μεταλλαγμένες SecA ελέγχθηκαν για τρεις 

δραστικότητες: την δραστικότητα ATPάσης στο διάλυμα (ενδογενής), την 

δραστικότητα ATPάσης παρουσία μεμβρανών και υποστρώματος 
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(μετατόπισης) (Lill, Dowhan et al. 1990). Από τις προηγούμενες εργασίες 

γνωρίζουμε ότι η SecA χαρακτηρίζεται από μια χαμηλή ενδογενή 

δραστικότητα ATPάσης η οποία διεγείρεται ελαφρώς όταν αυτή ενωθεί με τη 

μεμβράνη (μεμβρανική δραστικότητα) και μια αυξημένη σε μεγάλο βαθμό 

δραστικότητα που επάγεται με την ένωση σε μεμβράνες και την 

αλληλεπίδραση με ένα πολυπεπτιδικό προς μετατόπιση υπόστρωμα 

(δραστικότητα μετατόπισης) (Lill, Cunningham et al. 1989). Οι δραστικότητες 

των μεταλλαγμάτων έλλειψης συγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες της αγρίου 

τύπου πρωτεΐνης. 

Η ικανότητα του μεταλλάγματος έλλειψηςSecA1-756 (το οποίο είναι 

κομμένο πριν την περιοχή IRA1) να υδρολύσει ATP στο διάλυμα (ενδογενής) 

είναι τέσσερις φορές αυξημένη σε σχέση με του αγρίου τύπου πρωτεΐνης. 

Προσθήκη ανασυσταμένων SecYEG πρωτεολιποσωμάτων δεν προκαλεί 

μικρή διέγερση της υδρολυτικής ικανότητας του ενζύμου, αντιθέτως 

παρατηρείται μικρή αναστολή. Η δραστικότητα ATPάσης μετατόπισης 

παραμένει ίδια με την μεμβρανικη. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι το 

μετάλλαγμα στο οποίο απουσιάζει η περιοχή IRA1 αδυνατεί να “αισθανθεί” 

τόσο τις ανασυσταμένες SecYEG μεμβράνες όσο και το πολυπεπτιδικό προς 

μετατόπιση υπόστρωμα.  

Η δραστικότητα ATPάσης (ενδογενής, μεμβρανική, μετατόπισης) των 

μεταλλαγμάτων έλλειψης SecA9-834; SecA15-834 (στα οποία απουσιάζουν 

τα άκρα) είναι συγκρίσιμη με εκείνη της αγρίου τύπου πρωτεΐνης.2 Στα 

μεταλλάγματα αυτά η ενδογενής δραστικότητα ΑΤΡάσης είναι χαμηλή και 

διεγείρεται ελαφρά (2 φορές περίπου) με την προσθήκη μεμβρανών. Η 

ταυτόχρονη αλληλεπίδραση των μεταλλαγμάτων αυτών τόσο με τις 

μεμβράνες όσο και με το υπόστρωμα proOmpA προκαλεί μια αύξηση της 

υδρόλυσης ΑΤΡ κατά ~ 4 φορές σε σχέση με την μεμβρανική δραστικότητα.  

                                                 
2 Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν από τον Γιώργο Σιανίδη 
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Σχήμα 3 Δραστικότητες ΑΤΡάσης. Τα δεδομένα που παριστάνονται στο διάγραμμα αυτό 
αποτελούν μέσο όρο 3 διαφορετικών δοκιμασιών.  
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Κεφάλαιο 3 
 
 
Μεταλλάξεις σημείου και ελλείψεις καταλοίπων που πιθανόν 
εμπλέκονται στον διμερισμό και χαρακτηρισμός αυτών 
 
 
3.1  Δημιουργία σημειακών μεταλλάξεων και ελλείψεων στο γονίδιο 
της SecA 
 
 

Κρυσταλλογραφικά δεδομένα προτείνουν ότι η επιφάνεια 

ολιγομερισμού της SecA είναι διαφορετική από αυτή που περιγράφηκε στο 

Κεφάλαιο 2 που εμπλέκει το αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης (τα πρώτα 

έντεκα κατάλοιπα) και την περιοχή IRA1. 

Πραγματοποιήθηκε λοιπόν ανάλυση SAXS του αμινοτελικού τμήματος 

N68 της SecA και διαπιστώθηκε με βιοφυσικές μεθόδους ότι το αμινοτελικο 

τμήμα της πρωτεΐνης N68 έχει μια σχετικά ασθενή (μονομερές – τετραμερές 

KD = 63 μM) αλλά ξεκάθαρη τάση να σχηματίζει διμερή και τετραμερή σε 

υψηλές συγκεντρώσεις (Dempsey, Economou et al. 2002)  

Επιπλέον η SecA της E. coli περικλείει δυο μονομερή στη στοιχειώδη 

κυψελίδα του κρυστάλλου (Papanikolau et al., unpublished) (Σχήμα 1). Στη 

δομή αυτή τα αμινοτελικά Ν68 τμήματα της πρωτεΐνης είναι αυτά που 

εμπλέκονται στον σχηματισμό του διμερούς στη στοιχειώδη κυψελίδα. Η 

τρισδιάστατη αυτή δομή μελετήθηκε και σχεδιάστηκαν μεταλλάξεις σημείου και 

μια έλλειψη, καταλοίπων που πολύ πιθανόν εμπλέκονται στον διμερισμό 

(Σχήμα 2). Μεταλλάχθηκαν κατάλοιπα τα οποία γειτνιάζουν στα δύο 

πρωτομερή. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν οκτώ σημειακά μεταλλάγματα 

σε κατάλοιπα που βρίσκονται στην επιφάνεια διμερισμού. Η επιλογή των 

αμινοξικών καταλοίπων έγινε και με ένα επιπρόσθετο κριτήριο: τα 

συγκεκριμένα σημειακά μεταλλάγματα απομονώθηκαν με γενετική ανάλυση 

καθότι παρουσιάζουν φαινότυπους καταστολής ελαττωματικών πεπτιδίων-

σήματος και αντοχής στο αζίδιο (Huie and Silhavy 1995). Επίσης 

δημιουργήθηκε και μια έλλειψη μιας υπό-περιοχής της IRA2 περιοχής η οποία 

παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα στις SecA διαφόρων βακτηρίων και από 

μερικές απουσιάζει, την VAR (variable region). Η VAR στη SecA του E. coli 
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αποτελείται από τριάντα κατάλοιπα τα περισσότερα από τα οποία 

συμμετέχουν στον διμερισμό. Η διαδικασία υλοποίησης των μεταλλαγμάτων 

αυτών περιγράφεται στο Κεφάλαιο Υλικά και Μέθοδοι. 

 

NBD PBD NBD SD WD IRA1 IRA2 CT 

C-domain N-domain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4 Χάρτης της SecA (επάνω) και κρυσταλλική δομή της SecA από το E. coli (κάτω, το 
ένα πρωτομερές είναι χρωματιστό και το άλλο άσπρο) (Papanikolau et al., in preparation). 

 
 
 
 
 
 
 Y134S 

Y134C 
Y134A 

H484A A507V A488V 

NBD PBD NBD SD WD IRA1 IRA2 CT 

C-domain N-domain

N179Y
N179A

 
 
 

NBD PBD NBD SD WD IRA1 IRA2 CT 

C-domain N-domain 

1 901516 546 

SecA 1-516/546-901 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 5 Χάρτης της SecA με τις μεταλλάξεις σημείου (επάνω) και με την έλλειψη (κάτω). 
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3.2  Έλεγχος in vivo γενετικής συμπληρωματικότητας (in vivo 
complementation test) 
 
 

Όπως και στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιήθηκε έλεγχος γενετικής 

συμπληρωματικότητας για να διαπιστωθεί η in vivo λειτουργικότητα των SecA 

μεταλλαγμάτων που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.  

Στους 30°C όλα τα BL21.19 μετασχηματισμένα κύτταρα 

αναπτύσσονται κανονικά καθώς παράγεται χρωμοσωμική SecA πρωτεΐνη 

(Εικόνα 1). Στους 42°C η εικόνα είναι διαφορετική. Καταρχήν το στέλεχος 

BL21.19 που φέρει τον φορέα κλωνοποίησης δεν αναπτύσσεται καθώς δεν 

παράγεται ούτε χρωμοσωμική ούτε πλασμιδιακή SecA. Το κύτταρο που 

εκφράζει το παράγωγο SecAΔ516-546 δεν αναπτύσσεται διόλου στους 42°C 

ενώ αυτά που εκφράζουν τα παράγωγα με τις σημειακές μεταλλάξεις 

(SecAY134C, SecAY134S, SecAY134A, SecAN179Y, SecAN179A, 

SecAH484A, SecAA488V, SecAA507V) έχουν ανάλογη ή ελάχιστα μειωμένη 

ανάπτυξη σε σχέση με το κύτταρο που εκφράζει την αγρίου τύπου πρωτεΐνη. 

Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι οι πρωτεΐνες που φέρουν τις μεταλλάξεις 

σημείου είναι λειτουργικές in vivo ενώ η απομάκρυνση της υπό-περιοχής του 

IRA2 (VAR) καθιστά την πρωτεΐνη μη λειτουργική.  

 30°C 42°C
Vector

SecA wt

SecA H484A

SecA A488V

SecA A507V

SecA N179Y

SecA Y134S

SecA Δ516-546

-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4

Αραίωση (10n)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 6 Δοκιμασία γενετικής συμπληρωματικότητας 
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3.3  Καθαρισμός αγρίου τύπου και παραγώγων SecA πρωτεϊνών 
 
 

Ακολουθήθηκε η διαδικασία που περιγράφηκε στο Kεφάλαιο 2 και 

καθαρίστηκαν τα μεταλλάγματα σημείου και το μετάλλαγμα έλλειψης 

(SecAΔ516-546, SecAY134C, SecAY134S, SecAY134A, SecAN179Y, SecA 

N179A, SecAH484A, SecAA488V, SecAA507V) σε ικανοποιητικό βαθμό και 

σε αρκετή ποσότητα.  

 

3.4  Κατασκευή Ν68 παραγώγων πρωτεϊνών με τις σημειακές 
μεταλλάξεις. 
 
 

Για την κατασκευή των Ν68 παραγώγων της SecA με τις μεταλλάξεις 

σημείου έγινε υποκλωνοποίηση ενός τμήματος DNA που φέρει τη μετάλλαξη 

από τον πλασμιδιακό φορέα pIMBB7 στον pIMBB8. Ο τελευταίος προέκυψε 

με την εισαγωγή ενός κωδικονίου λήξης στο γονίδιο της SecA στον pIMBB7. 

Το πλασμίδιο pIMBB8 εκφράζει το αμινοτελικο (1 – 610) κομμάτι της SecA 

υπό τον έλεγχο του Τ7 υποκινητή ως ανεξάρτητο πολυπεπτίδιο. Συνοπτικά 

Kpn Ι Bam HI τμήμα περιέχον τη μετάλλαξη κλωνοποιείται στην αντίστοιχη 

θέση στον pIMBB8 (βλ Υλικά και Μέθοδοι). Έτσι δημιουργήθηκαν τα Ν68 

παράγωγα των μεταλλαγμένων SecA: Ν68-Υ134S, N68-N179Y, N68-H484A, 

N68A488V, N68-A507V.  

Τα πλασμίδια που κωδικοποιούν τα μεταλλαγμένα His-N68 γονίδια, 

μετασχηματίσθηκαν σε BL21.19 στελέχη της E. coli και οι αντίστοιχες 

πρωτεΐνες καθαρίστηκαν με χρωματογραφία συνάφειας Ni2+ - NΤA όπως 

περιγράφηκε και για τις ολόκληρες πρωτεΐνες.  

 
 
3.5  Βιοχημικός χαρακτηρισμός των παραγώγων πρωτεϊνών 
 
 
3.5.1  Δραστικότητες ATPάσης των SecA μεταλλαγμάτων σημείου και 
έλλειψης.  
 
 

Η ικανότητα του μεταλλάγματος έλλειψης (SecAΔ516-546) να υδρολύει 

ATP στο διάλυμα (ενδογενής) είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με εκείνη της 

αγρίου τύπου πρωτεΐνης. Η προσθήκη ανασυσταμένων πρωτεολιποσωμάτων 
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δεν προκαλεί διέγερση της υδρολυτικής ικανότητας του παραγώγου 

SecAΔ516-546 και το ίδιο παρατηρείται (ελάχιστη δραστικότητα ATPάσης 

μετατόπισης) και μετά την προσθήκη υποστρώματος. Το μη βιώσιμο αυτό 

μετάλλαγμα αδυνατεί να “αισθανθεί” τις μεμβράνες και το υπόστρωμα έτσι 

ώστε να αρχίσει την υδρόλυση του ATP.  

Τα μεταλλάγματα σημείου στη θέση Ν179 (SecAN179Y, SecAN179A) 

έχουν παρόμοιες δραστικότητες ATPασης (ενδογενής, μεμβρανικη, 

μετατόπισης) με αυτές της αγρίου τύπου SecA.  

Για τα μεταλλάγματα σημείου στις θέσεις Υ134, Η484, Α488, Α507 

(SecAY134C, SecAY134S, SecAY134A, SecAH484A, SecAA488V, 

SecAA507V) παρατηρείται μια ενδογενής δραστικότητα ATPάσης πολύ 

αυξημένη σε σχέση με αυτή του αγρίου τύπου πρωτεΐνης (4 – 27 φορές). Η 

προσθήκη ανασυσταμένων SecYEG πρωτεολιποσωμάτων προκαλεί 

διέγερση της υδρολυτικής ικανότητας αυτών των παραγώγων (2 – 4 φορές σε 

σχέση με την ενδογενή δραστικότητα) ανάλογη με αυτή του αγρίου τύπου (3 

φορές). Η δραστικότητα ATPάσης μετατόπισης δεν διεγείρεται διόλου στα 

παράγωγα με τις μεταλλάξεις στις θέσεις Υ134 και Α507 ενώ διεγείρεται στα 

μεταλλάγματα σημείου στις θέσεις Η484 και Α488 (2 – 3 φορές σε σχέση με 

τη μεμβρανική). Στην αγρίου τύπου πρωτεΐνη η δραστικότητα ATPάσης 

μετατόπισης διεγείρεται κατά τρεις φορές σε σχέση με τη μεμβρανικη 

δραστικότητα ATPάσης.  

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω αποτελέσματα ο φαινότυπος των 

σημειακών μεταλλάξεων εξαρτάται από τη θέση μετάλλαξης και όχι από το 

ποιο κατάλοιπο αντικατέστησε το αρχικό στη θέση αυτή. Για αυτόν τον λόγο 

επιλέξαμε τα εξής παράγωγα για τα περαιτέρω πειράματα: SecAY134S, SecA 

N179Y, SecAH484A, SecAA488V, SecAA507V. 
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Σχήμα 6 Δραστικότητες ΑΤΡάσης των παραγώγων. Β Ενδογενής, Μ Μεμβρανική, Τ 
μετατόπισης. Τα δεδομένα που παριστάνονται στο διάγραμμα αυτό αποτελούν μέσο όρο 3 
διαφορετικών δοκιμασιών 

 
 
3.5.2  Δραστικότητες ATPασης των N68 παραγώγων με τις μεταλλάξεις 
σημείου.  
 
 

Τα Ν68 παράγωγα με τις μεταλλάξεις σημείου ελέγχθηκαν ως προς την 

ενδογενή δραστικότητα ΑΤΡάσης τους. Η Ν68 πρωτεΐνη παρουσιάζει 

ασυνήθιστα αυξημένη δραστικότητα ΑΤΡάσης στο διάλυμα (ενδογενής 

δραστικότητα) σε σχέση με την ολόκληρη SecA που περιέχει και το 

καρβοξυτελικο τμήμα. Αποτελεί δηλαδή μια “ανεξέλεγκτη” ΑΤΡάση. 

Αποτελείται από δυο διακριτά δομικά στοιχεία NBD και IRA2 τα οποία 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η NBD περιοχή αποτελεί την ελάχιστη 

καταλυτική μηχανή καθώς περιέχει την υψηλής συγγένειας θέση δέσμευσης 

του νουκλεοτιδίου, ενώ η IRA2 αποτελεί ρυθμιστικό στοιχείο. Το 

καρβοξυτελικό κομμάτι από την άλλη, αλληλεπιδρά τόσο με την NBD όσο και 

με την IRA2 περιοχή και εμποδίζει την άσκοπη υδρόλυση ΑΤΡ στο διάλυμα 

(Karamanou, Vrontou et al. 1999; Sianidis, Karamanou et al. 2001). Έτσι 

αφαιρώντας το καρβοξυτελικό τμήμα “ξεκλειδώνεται” η υδρολυτική μηχανή και 

η Ν68 προβαίνει σε ανεξέλεγκτους κύκλους υδρόλυσης ΑΤΡ στο διάλυμα. 

(αυξημένη ενδογενής δραστικότητα). 
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Η ενδογενής δραστικότητα των N68 – H484A, N68 – A488V, N68 – 

A507V είναι αυξημένη σε σχέση με του αγρίου τύπου Ν68, αυτή του Ν68 – 

Y134S είναι περίπου ίση ενώ του Ν68 – Ν179Υ είναι ελαφρώς μειωμένη σε 

σχέση με του αγρίου τύπου Ν68. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι τα παράγωγα 

N68 – H484A, N68 – A488V, N68 – A507V παρουσιάζουν μια αυξημένη 

καταλυτική ικανότητα ενώ τα Ν68 – Y134S, Ν68 – Ν179Υ καταλυτική 

ικανότητα ανάλογη με αυτή του αγρίου τύπου Ν68.  

Αν συγκρίνουμε την ενδογενή δραστικότητα ΑΤΡάσης των Ν68 – 

παραγώγων με αυτή των αντιστοίχων παραγώγων ολόκληρης της SecA 

διαπιστώνουμε ότι: στα παράγωγα Ν179Υ, H484A, A488V η αφαίρεση του 

καρβοξυτελικού τμήματος “ξεκλειδώνει” την υδρολυτική μηχανή με 

αποτέλεσμα να έχουμε αύξηση της υδρόλυσης ΑΤΡ όπως συμβαίνει και με 

την αγρίου τύπου πρωτεΐνη. Ενώ στα παράγωγα Y134S, A507V φαίνεται ότι 

το καρβοξυτελικό τμήμα διεγείρει την υδρολυτική μηχανή και έχουμε αύξηση 

της υδρόλυσης ΑΤΡ.  

Τα παράγωγα λοιπόν με τις σημειακές μεταλλάξεις στα σημεία Υ134 

και Α507 διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα καθότι: 

• Στις ολόκληρες SecA είναι αυτά στα οποία δεν παρατηρείται καμία 

διέγερση της ΑΤΡάσης μετατόπισης σε σχέση με την μεμβρανική 

• Στις πρωτεΐνες στις οποίες παρουσιάζονται οι μεταλλάξεις σε αυτά τα 

σημεία, παρατηρείται διέγερση της ΑΤΡάσης από το καρβοξυτελικό 

τμήμα της πρωτεΐνης. 

 

Επιπλέον οι Ν68 πρωτεΐνες που περιέχουν τις σημειακές μεταλλάξεις 

στην περιοχή IRA2 (H484A, A488V, A507V) έχουν υψηλότερη ενδογενή 

δραστικότητα ΑΤΡάσης από το Ν68 αγρίου τύπου ενώ αυτές που βρίσκονται 

στην περιοχή NBD (Υ134, Ν179) ανάλογη με αυτή του Ν68 αγρίου τύπου.  
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Σχήμα 7 Δραστικότητες ΑΤΡάσης των N68 παραγώγων των πρωτεϊνών. Τα δεδομένα που 
παριστάνονται στο διάγραμμα αυτό αποτελούν μέσο όρο 3 διαφορετικών δοκιμασιών 

 
 
3.6  Έλεγχος της εκκριτικής ικανότητας των SecA μεταλλαγμάτων σε 
in vitro συνθήκες.  
 
 

Η εκκριτική ικανότητα των μεταλλαγμάτων σημείου της SecA 

(SecAY134S, SecAN179Y, SecAH484A, SecAA488V, SecAA507V) 

ελέγχθηκε in vitro με τη χρήση proOmpA (φυσικό υπόστρωμα προς 

μετατόπιση), ανασυσταμένων SecYEG πρωτεολιποσωμάτων και ΑΤΡ (βλ 

Υλικά και Μέθοδοι).  

Η SecA καταλύει αποτελεσματικά τη μετατόπιση προπρωτεΐνης (Εικόνα 2). 

Επίσης παρατηρούμε ότι η proOmpA πρωτεολύεται τελείως μόνο στην 

περίπτωση που προστεθεί στην αντίδραση το μη ανιοντικό απορρυπαντικό 

Triton X-100 που διαλυτοποιεί τις μεμβράνες. Η αντίδραση ελέγχου με το 

ανιοντικό απορρυπαντικό, γίνεται για να επιβεβαιωθεί ότι το σήμα της 

proOmpA προέρχεται από πρωτεΐνη που μετατοπίστηκε στο εσωτερικό 

κυστιδιων και όχι από υλικό που απλώς συσσωρεύτηκε σε συσσωματώματα 

στην επιφάνεια κυστιδίων.  

Παρατηρούμε πως όλα τα μεταλλάγματα καταλύουν την μετατόπιση 

του υποστρώματος σε βαθμό ανάλογο με την αγρίου τύπου πρωτεΐνη 
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αποτέλεσμα που συμβαδίζει με την in vivo λειτουργικότητα των 

μεταλλαγμάτων αυτών.  

 

 

 

  -       +        -         +         +       +          +        +

 

 

ΑΤΡ  

 
ΤΧ-100

 
 1          2       3          4        5

 
SecA 

  -        -        +         -          -        -           -         -
 

 

 

 

Εικόνα 7 Πείραμα in vitro μετατόπισης proOmpA. 1 SecAH484A, 2 SecAA488V, 3 
SecAA507V, 4 SecAN179Y, 5 SecAY134S. 

 
 
 
 
3.7  Μελέτη δομικής σταθερότητας με θερμική μετουσίωση 
 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η σταθερότητα μιας 

πρωτεΐνης στην αύξηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία αποδιάταξης η 

τήξης (Τm), είναι ένα πολύ χρήσιμο μέτρο της θερμικής σταθερότητας μιας 

πρωτεΐνης, και αντιστοιχεί στη θερμοκρασία στην οποία ~ 50% της πρωτεΐνης 

είναι αποδιαταγμένο και ~50% αναδιπλωμένο. Η θερμοκρασία τήξης μιας 

πρωτεΐνης εκτιμάται από την καμπύλη αποδιάταξής της. Αυτή προκύπτει με 

μέτρηση της έντασης φθορισμού σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. 

Παρακολουθώντας την μεταβολή της έντασης φθορισμού μιας πρωτεΐνης σε 

ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος (330 nm που αποτελεί το μήκος κύματος 

φθορισμού μη εκτεθειμένων τρυπτοφανών) και με τη θερμοκρασία να 

αυξάνεται με συγκεκριμένο ρυθμό παίρνουμε σιγμοειδείς καμπύλες. Με 

παραγώγιση της καμπύλης αποδιάταξης και εντοπισμό της θερμοκρασίας 

που αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή της παραγώγου υπολογίζουμε την 

θερμοκρασία τήξης (Τm) μιας πρωτεΐνης. Όσο πιο ψηλή είναι η θερμοκρασία 

αυτή τόσο πιο σταθερή θερμοδυναμικά είναι η πρωτεΐνη.  
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330nm -KCl - ADP -KCl + ADP +KCl - ADP +KCl + ADP 

SecA wt 42,5 47,5 46,0 48,1 

SecA H484A 43.5;  56.4 46,5 46,5 47,1 

SecA A488V 39.4; 42.5 45,5 45,5 45,5 

SecA A507V 43,5 44,0 46,5 46,6 

SecA N179Y 40.4; 45.5 46,9 46,9 47.0; 48.1 

SecA Y134S 35.0; 43.5 43,5 34.0; 47.0 43.5; 45.5; 47.1
 

Πίνακας 1 Θερμοκρασίες (°C) τήξης της SecA και των σημειακά μεταλλαγμένων παραγώγων 
της παρουσία και απουσία ADP και KCl. 

 
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα η πρόσδεση του νουκλεοτιδίου (ADP) 

στην NBD περιοχή αυξάνει το Τm και επομένως σταθεροποιεί την πρωτεΐνη 

(Karamanou, Vrontou et al. 1999). Κάτι ανάλογο προκαλείται και σε συνθήκες 

αυξημένης ιοντικής ισχύος (από 42.5 °C στους 46.0 °C). Ανάλογες 

συμπεριφορές παρατηρούνται και για τα σημειακά μεταλλάγματα της 

πρωτεΐνης τα οποία είναι θερμοδυναμικά πιο ασταθή από την αγρίου τύπου 

πρωτεΐνη.  
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Κεφάλαιο 4 
 

Συζήτηση αποτελεσμάτων 
 
 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η ανεύρεση περιοχών και 

καταλοίπων της SecA που επηρεάζουν τόσο την λειτουργικότητα της όσο και 

τον ολιγομερισμό της άμεσα η έμμεσα. Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκαν 

μεταλλάγματα έλλειψης και σημείου της πρωτεΐνης τα οποία χαρακτηρίσθηκαν 

τόσο in vivo όσο και in vitro. 

Ο λειτουργικός πυρήνας της πρωτεΐνης περικλείει την καρβοξυτελική 

IRA1 περιοχή (Karamanou, Sianidis et al. 2005) η οποία έχει προταχθεί να 

αποτελεί τον γενικό ρυθμιστικό παράγοντα της πρωτεΐνης (Karamanou, 

Vrontou et al. 1999; Vrontou, Karamanou et al. 2004). Το παράγωγο SecA 1 – 

757 από το οποίο απουσιάζει η IRA1 περιοχή δεν είναι λειτουργικό και το 

αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με προηγούμενα αποτελέσματα σύμφωνα με 

τα οποία το IRA1 είναι απαραίτητο για την κατάλυση (Karamanou, Vrontou et 

al. 1999; Vrontou, Karamanou et al. 2004). Το IRA1 λοιπόν αποτελεί το 

καρβοξυτελικο όριο της λειτουργικής SecA πρωτεΐνης. Επίσης το παράγωγο 

SecA1 – 757 παρουσιάζει μια τελείως αρρύθμιστη υδρόλυση ATP (υψηλή 

ενδογενή η οποία όμως καταστέλλεται με την παρουσία μεμβρανών ή/και 

υποστρώματος) το οποίο συμβαδίζει με προηγούμενες παρατηρήσεις 

σύμφωνα με τις οποίες το IRA1 είχε χαρακτηρισθεί ως ο μοριακός “διακόπτης” 

υδρόλυσης ATP (Vrontou, Karamanou et al. 2004). Επιπλέον το CTD το 

οποίο είναι συγχωνευμένο καρβοξυτελικά με το IRA1 και περικλείει τις 

περιοχές πρόσδεσης της SecB, μεταλλικών ιόντων και λιπιδίων δεν είναι 

αναγκαίο για την λειτουργία της πρωτεΐνης, καθότι τα παράγωγα από τα 

οποία απουσιάζει είναι πλήρως λειτουργικά in vivo. Έχει δειχθεί επιπλέον ότι 

το CTD δεν επηρεάζει διόλου τον διμερισμό της πρωτεΐνης (Karamanou, 

Sianidis et al. 2005).  

Όσον αφορά το αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης, χαρακτηρίσθηκαν 

παράγωγα από τα οποία απουσιάζουν μέχρι και τα πρώτα δεκαπέντε 

κατάλοιπα και βρέθηκε ότι όλα είναι πλήρως λειτουργικά in vivo. Επιπλέον 

βρέθηκε ότι το παράγωγο από το οποίο απουσιάζουν τα πρώτα εννέα 

κατάλοιπα δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα διμερισμού (Karamanou, 

 38



Sianidis et al. 2005). Τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση με πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε η SecA του B. subtilis και 

σύμφωνα με τα οποία το αμινοτελικό άκρο είναι αναγκαίο για τον διμερισμό 

και την λειτουργία της πρωτεΐνης (Or, Navon et al. 2002).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας τόσο το αμινοτελικό 

άκρο όσο και το καρβοξυτελικό δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα in vivo 

της SecA (μιας και το παράγωγο SecA15-834 είναι λειτουργικό in vivo) και 

φαίνεται από άλλες μελέτες να μην επηρεάζουν ούτε τον διμερισμο της 

πρωτεΐνης (Karamanou, Sianidis et al. 2005). Εικάζεται ότι ο DEAD κινητήρας 

-και όχι το αμινοτελικό άκρο- ευθύνεται για τον διμερισμό μιας και αυτός 

σχηματίζει ολιγομερή υψηλού βαθμού (Dempsey, Economou et al. 2002). Σε 

πλήρη συμφωνία με αυτό είναι και η κρυσταλλική δομή του παραγώγου 

SecA9 – 861 του E.coli το οποίο κρυσταλλώθηκε ως διμερές και από την 

ανάλυση της δομής αυτής προκύπτει ότι κατάλοιπα του DEAD κινητήρα 

έρχονται σε γειτνίαση στα δυο πρωτομερή (Papanikolau et al, in preparation). 

Το ότι ο DEAD κινητήρας εμπλέκεται στον διμερισμό ενισχύεται και από το 

διμερές που σχηματίζει το παράγωγο SecAΔ672-753 κατά τον καθαρισμό 

του. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι ο DEAD κινητήρας τουλάχιστον ενός 

πρωτομερούς ευθύνεται για τον σχηματισμό διμερούς στην κολόνα 

χρωματογραφίας.  

Όλες οι σημειακές μεταλλάξεις που πραγματοποιήθηκαν σε κατάλοιπα 

που γειτνιάζουν στα δύο πρωτομερή σύμφωνα με την κρυσταλλική δομή της 

SecA του E. coli (Papanikolau et al, in preparation) έδειξαν ότι τα κατάλοιπα 

αυτά δεν είναι κρίσιμα για την λειτουργία της πρωτεΐνης. Αυτό το αποτέλεσμα 

ήταν αναμενόμενο μιας και όλα τα παράγωγα που περιέχουν τις μεταλλάξεις 

αυτές είναι λειτουργικά in vivo αλλά και in vitro (μπορούν να μεταφέρουν 

proOmpA μέσα σε ανασυσταμένα SecYEG πρωτεολιποσώματα). Τα 

παράγωγα όμως με τις σημειακές μεταλλάξεις παρουσίαζαν μια αυξημένη 

υδρολυτική ικανότητα (ενδογενή, μεμβρανική, μετατόπισης) σε σχέση με 

αυτήν της αγρίου τύπου πρωτεΐνης (4 – 27 φορές). Ίσως λοιπόν η αυξημένη 

αυτή υδρολυτική ικανότητα να σχετίζεται με τον διμερισμό της πρωτεΐνης μιας 

και το παράγωγο το οποίο περιέχει σημειακή μετάλλαξη σε κατάλοιπο που 

δεν είναι αυστηρά στην επιφάνεια διμερισμού (SecA N179Y,A) δεν 

παρουσιάζει ανάλογο φαινότυπο. Σε κάθε περίπτωση οι μεταλλάξεις αυτές 
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προκαλούν δομικές μεταβολές στην πρωτεΐνη και τα μεταλλαγμένα παράγωγα 

είναι θερμοδυναμικά πιο ασταθή και είναι ίσως δομικά πιο “ανοιχτά”από την 

αγρίου τύπου πρωτεΐνη. Σε δύο περιπτώσεις (παράγωγο SecA A507V, SecA 

Y134S) δεν παρατηρήθηκε διέγερση της υδρολυτικής ικανότητας με την 

προσθήκη υποστρώματος. Η μεμβρανική υδρόλυση των παραγώγων αυτών 

είναι πολύ υψηλή και φαίνεται ότι οι μεταλλάξεις αυτές “μιμούνται” την 

κατάσταση του ενζύμου μετά από προσθήκη υποστρώματος προσδίνοντας 

στον DEAD κινητήρα ανάλογη στερεοδιαμόρφωση. Είναι σαν να “αισθάνεται” 

ο DEAD κινητήρας ότι υπάρχει ήδη υπόστρωμα προσδεδεμένο στην 

πρωτεΐνη και γι αυτό προσθήκη υποστρώματος δεν επιφέρει καμία μεταβολή 

στην δράση του DEAD κινητήρα. Επίσης για να επιτευχθεί αυτή η 

στερεοδιαμόρφωση του κινητήρα απουσία υποστρώματος φαίνεται να 

συμμετέχει και το C – domain αφού η απομάκρυνση του, οδηγεί στην μείωση 

της ικανότητας υδρόλυσης του κινητήρα (βλ § 3.4.2) 

Τέλος η υπό – περιοχή της IRA2 περιοχής VAR (VAriable Region) 

φαίνεται να είναι σημαντική για την λειτουργικότητα της πρωτεΐνης αφού το 

παράγωγο SecAΔ516-546 από το οποίο απουσιάζει δεν είναι λειτουργικό in 

vivo. Επιπλέον δεν παρατηρείται καμία διέγερση της υδρολυτικής ικανότητας 

της πρωτεΐνης SecAΔ516-546 με την προσθήκη μεμβρανών και 

υποστρώματος, γεγονός που εξηγεί την μη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης. Η 

περιοχή VAR περιέχει κατάλοιπα τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια 

διμερισμού σύμφωνα με την δομή της SecA του E. coli (Papanikolau et al, in 

preparation) και η σημασία της θα μπορούσε να αποδοθεί στην επίδραση της 

στον διμερισμό της πρωτεΐνης. Βέβαια η διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση 

με το γεγονός ότι η περιοχή αυτή δεν είναι συντηρημένη στις ομόλογες SecA. 

Η παρατήρηση σε πειράματα μοριακής διήθησης ότι η πρωτεΐνη SecAΔ516-

546 παρουσιάζει μεγάλο βαθμό συσσωματωμάτων αποδεικνύει ότι η 

απομάκρυνση του VAR προκαλεί δομικό πρόβλημα στην πρωτεΐνη και η μη 

λειτουργικότητα του παραγώγου SecAΔ516-546 οφείλεται πιθανόν σε λόγους 

διαλυτότητας της πρωτεΐνης.  
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Κεφάλαιο 5 
Υλικά και μέθοδοι 
 
5.1  Τεχνικές μοριακής βιολογίας-Χειρισμός του DNA 
 

5.1.1 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 

 

Υλικά: 
• ΤΑΕ 10Χ 

• Βρωμιούχο αιθίδιο 

• Πηκτικό (ρυθμιστικό διάλυμα φόρτωσης) 5Χ 

• Χτένες, συσκευή ηλεκτροφόρησης 

 

Πρωτόκολλο: 

 

Διαλύουμε την ενδεδειγμένη ποσότητα αγαρόζης σε σκόνη σε 

ρυθμιστικό διάλυμα ΤΑΕ 1Χ και μετά θερμαίνουμε σε φούρνο μικροκυμάτων. 

Ψύχουμε στη συνέχεια το πήκτωμα στους 56 °C και προσθέτουμε βρομιούχο 

αιθίδιο σε τελική συγκέντρωση 0,5 μg/μl. Αφαιρούμε μετά την πήξη την χτένα 

και το πήκτωμα τοποθετείται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης που περιέχει το 

ρυθμιστικό διάλυμα.  

Φορτώνουμε τα δείγματα στο πήκτωμα και εφαρμόζουμε το κατάλληλο 

ηλεκτρικό πεδίο.  

 
 

5.1.2  Παρασκευή πλασμιδιακού DNA με αλκαλική λύση (διαγνωστικούς 

σκοπούς) 

 

Πρωτόκολλο: 

1. Εμβολιάζουμε -από φρέσκια στερεή καλλιέργεια κυττάρων LB- με 

μοναδική αποικία 5ml LB που περιέχει το κατάλληλο αντιβιοτικό και 

επωάζουμε τα κύτταρα ολονύκτια στη κατάλληλη θερμοκρασία. 

2. Συλλέγουμε τα κύτταρα που αντιστοιχούν σε 1.5 ml υγρής καλλιέργειας 

με φυγοκέντρηση 2 min στα 13.000 rpm / θερμοκρασία δωματίου. 
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3. Αφαιρούμε το υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε το κυτταρικό ίζημα σε 

200 μl διαλύματος P1 το οποίο περιέχει RΝάση Α (100μg/ml). 

Επωάζουμε για 5 min / θερμοκρασία δωματίου. 

4. Προσθέτουμε 200 μl διαλύματος P2 και αντιστρέφουμε τον δοκιμαστικό 

σωλήνα 5-6 φορές. Επωάζουμε τα κύτταρα για 2 min / θερμοκρασία 

δωματίου. 

5. Προσθέτουμε 200 μl διαλύματος P3 αντιστρέφουμε τον δοκιμαστικό 

σωλήνα 5-6 φορές και επωάζουμε για 15 min / πάγο. 

6. Προσθέτουμε 150 μl διαλύματος χλωροφορμίου / ισοαμυλικής 

αλκοόλης σε αναλογία 24:1. Αναμειγνύουμε εκτενώς και επωάζουμε 

για 5 min / πάγο. 

7. Φυγοκεντρούμε για 15 min στα 13.000 rpm / 4°C.  

8. Μεταφέρουμε το υπερκείμενο σε έναν καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα. 

9. Προσθέτουμε 1.2 ml παγωμένης αιθανόλης, αναμειγνύουμε και 

επωάζουμε για 15 min / –80 °C 

10. Φυγοκεντρούμε για 15 min στα 13.000 rpm, απομακρύνουμε το υγρό 

και ξεπλένουμε το ίζημα με παγωμένη αιθανόλη 70%. Φυγοκεντρούμε 

για 10 min στα 13.000 rpm / 4°C, απομακρύνουμε το υγρό και 

αφήνουμε να στεγνώσει το ίζημα. 

11. Επαναδιαλύουμε το ίζημα προσθέτοντας αποστειρωμένο νερό milli-Q. 

 
 

5.1.3  Παρασκευή πλασμιδιακού DNA με αλκαλική λύση (ποιότητας 

αλληλούχισης) 

 

Πρωτόκολλο: 

Χρησιμοποιήθηκε το QIAGEN Plasmid Mini Purification Protocol; 

QIAGEN Plasmid Maxi Purification Protocol; Real Genimics Protocol. Όλα τα 

παραπάνω πρωτόκολλα κάνουν χρήση ρητινών ανιοντικής ανταλλαγής οι 

οποίες δεσμεύουν το DNA στις κατάλληλες ιοντικές συγκεντρώσεις και pH. Το 

RNA, οι πρωτεΐνες και οι διάφορες προσμίξεις χαμηλού μοριακού βάρους 

απομακρύνονται με πλύσεις και το πλασμιδιακό DNA εκλούεται με ρυθμιστικό 

διάλυμα υψηλής ιοντικής συγκέντρωσης.  
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5.1.4 Επεξεργασία πλασμιδιακών φορέων με φωσφατάση. 

 

Υλικά: 

• Shrimp alkaline phosphatase (Roche) 

• SAP buffer 10X 

 

Πρωτόκολλο: 

Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο της Roche 

 

5.1.5 Ένθεση DNA σε πλασμιδιακό φορέα 

 

Υλικά: 

• Τ4 DNA Ligase (Promega) 

• Τ4 DNA Ligase buffer 10 X 

 

Πρωτόκολλο: 

Στην αντίδραση ένθεσης του DNA (ένθετο) στον πλασμιδιακό φορέα 

χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω εξίσωση για τον προσδιορισμό της κατάλληλης 

ποσότητας του ενθέτου.  

 

ng ενθέτου = 
ng φορέα x kb ενθέτου

kb φορέα
x μοριακή αναλογία (ένθετο:φορέα) 

 

 

Χρησιμοποιήθηκαν 50 ng φορέα και μοριακή αναλογία (ένθετο:φορέα) 

5:1 σε μια αντίδραση 10 μl η οποία επωάσθηκε ολονύκτια / 16°C.  

 

5.1.6  Εξαγωγή DNA από πήκτωμα αγαρόζης. 

 

Υλικά: 

• QIAEX II Suspension (QIAGEN) 

• Ρυθμιστικό διάλυμα QX1 (QIAGEN) 

• Ρυθμιστικό διάλυμα PE (QIAGEN) 

• Φυγόκεντρος  
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• Θερμική θήκη αντικειμένων 

 

 

Πρωτόκολλο: 

Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο QIAEX II Agarose Gel Extracion, QIAGEN. 

 

5.1.7  Παραγωγή δεκτικών κυττάρων: Μέθοδος RbCl κατάλληλα 

τροποποιημένη 

 

Υλικά: 

• LB υγρό θρεπτικό υλικό  

• Τρυβλία με LB 

• TFB1, παγωμένο 

• TFB2, παγωμένο 

• Ξηρός πάγος / υδατόλουτρο αιθανόλης  

 

Πρωτόκολλο:  

1. Εμβολιάζουμε 2.5 ml LB με μοναδική αποικία από στερεό 

θρεπτικό υλικό LB και επωάζουμε τα κύτταρα υπό ανάδευση 

ολονύχτια στη κατάλληλη θερμοκρασία  

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

καλλιέργειας (1:100), προσθέτουμε 20 mM MgSO4 και 

επωάζουμε τα κύτταρα μέχρι O.D600 = 04 - 0.6 

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

rpm / 4°C 

4. Επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε 100 ml παγωμένου TFB1  

5. Επωάζουμε τα κύτταρα για 5 min στον πάγο 

6. Συλλέγουμε τα κύτταρα με φυγοκέντριση για 5 min στα 4500 

rpm / 4°C 

7. Επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε 10 ml παγωμένου TFB2 

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

υδατόλουτρο αιθανόλης στο οποίο έχει προστεθεί ξηρός πάγος 

και τα αποθηκεύουμε στους -80°C.  
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5.1.8  Μετασχηματισμός κυττάρων 

 

Υλικά: 

• Αποστειρωμένοι σωλήνες πολύ-προπυλενίου 17 x 100 mm.  

• LB θρεπτικό 

• Τρυβλία LB με το κατάλληλο αντιβιοτικό 

• Υδατόλουτρο στους 42°C  

 

Πρωτόκολλο: 

1. Ψύχουμε στον πάγο τους αποστειρωμένους σωλήνες 

πολύ-προπυλενίου 

2. Τοποθετούμε τα δεκτικά κύτταρα στο πάγο από τους -

80°C μέχρι να ξεπαγώσουν. 

3. Μεταφέρουμε περίπου 100 μl δεκτικών κυττάρων στους 

αποστειρωμένους σωλήνες πολύ-προπυλενίου. 

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

κυττάρων 

5. Τοποθετούμε τους σωλήνες στον πάγο για μισή ώρα 

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

τοποθετούμε στον πάγο για 2 min 

7. Προσθέτουμε 900 μl υγρού θρεπτικού LB και επωάζουμε 

για 60 min τα κύτταρα υπό ανάδευση 

8. Επιστρώνουμε τα κύτταρα σε LB τρυβλία με στερεό 

θρεπτικό υλικό και τα επωάζουμε για 15 h στη κατάλληλη 

θερμοκρασία 

 

5.2 Δημιουργία ελλείψεων χρησιμοποιώντας την PCR μέθοδο. 
 

Πραγματοποιήθηκαν ελλείψεις των άκρων καθώς και ελλείψεις τριών 

τμημάτων του γονιδίου της SecA. Η διαδικασία υλοποιήθηκε με τον σχεδιασμό 

εκκινητών για την παραγωγή των επιθυμητών τμημάτων του γονιδίου της 

SecA με την PCR. Κατόπιν τα τμήματα DNA υποβλήθηκαν σε πέψη με τα 

κατάλληλα περιοριστικά ένζυμα, συνενώθηκαν χρησιμοποιώντας το ένζυμο 

 45



λιγάση, εισήχθησαν στους επιθυμητούς πλασμιδιακούς φορείς με τους 

οποίους μετασχηματίσθηκαν κύτταρα DH5α. Οι υποψήφιοι θετικοί κλώνοι 

χαρακτηρίσθηκαν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα περιοριστικά ένζυμα και τα 

αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν σε κάθε περίπτωση με την αλληλούχιση των 

θετικών κλώνων.  

 

5.2.1 Ελλείψεις στα άκρα της SecA. 

 

Κατασκευή pET3α/Seca N9-834 

 

Υλικά: 

• Μήτρα DNA: pET 3a/SecA 

• Εκκινητές 

X272   5’ C TAC AAG CTG GAT ACC GTC GTT GTT 3’ 

X107   5’ CGC GGA TCC TTA AGG CAT ACG TAC CTG AAC TTT G 

3’ 

• 2.5 mM dNTPs 

• 10x polymerase buffer 

• Expand high fidelity polymerase 

• Water milli-Q αποστειρωμένο 

 

Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης στην 

περίπτωση αυτή έχει μέγεθος 1285 bp. Πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια 

πέψη του φορέα pET 3a/SecA Ν1-861 και του ενθέτου (προϊόν PCR) με τα 

περιοριστικά ένζυμα Kpn I και Bam HI και συγκολλήθηκαν με την χρήση του 

ενζύμου Τ4 DNA Ligase (Promega). Κατόπιν μετασχηματίσθηκαν κύτταρα 

DH5a και οι θετικοί κλώνοι στάλθηκαν για αλληλούχιση. 

Με ανάλογο τρόπο κατασκευάσθηκαν και οι υπόλοιπες ελλείψεις. 
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Κατασκευή pET3α/Seca N11-834 

 

 

• Εκκινητές 

X313   5’ GGG AAT TCC ATA TG GGT AGT CGT AAC GAT CGC 

ACC 3’ 

X273   5’ CTG ACG ACC AGA ACG ACC GCG CAA CTG 3’ 

 

Κατασκευή pET3α/Seca N13-834 

 

• Εκκινητές 

X314   5’ GGG AAT TCC ATA TG CGT AAC GAT CGC ACC CTG CG 

3’ 

X273   5’ CTG ACG ACC AGA ACG ACC GCG CAA CTG 3’ 

 

Κατασκευή pET3α/SecΑ N15-834 

 

• Εκκινητές 

X315   5’ GGG AAT TCC ATA TG GAT CGC ACC CTG CGC CGG3’ 

X273   5’ CTG ACG ACC AGA ACG ACC GCG CAA CTG 3’ 

 

Κατασκευή pET3α/SecΑ N17-834 

 

• Εκκινητές 

X316   5’ GGG AAT TCC ATA TG ACC CTG CGC CGG ATG CGC 3’ 

X273   5’ CTG ACG ACC AGA ACG ACC GCG CAA CTG 3’ 

 

5.2.2 Ελλείψεις τριών επικρατειών του γονιδίου της SecA 

 

Απομάκρυνση της υποπεριοχής IRA1 της SecA 

 

Υλικά: 

• Μήτρα DNA: pET 16b/SecA 
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• Εκκινητές 

X93   5’ GGC CCG TAC ATA TGT CGG AGC TGG TGT CAA AC 3’ 

X111   5’ CGC GGA TCC TTA CTC AGC ACC AAC CAC TTC TTC 3’ 

• 2.5 mM dNTPs 

• 10x polymerase buffer 

• Expand high fidelity polymerase 

• Water milli-Q αποστειρωμένο 

 

 

Απομάκρυνση τoυ τμήματος VAR της SecA 

Υλικά: 

• Μήτρα DNA: pET 16b/SecA 

• Εκκινητές 

X157   5’ GGC CCG TAC ATA TGC TAA TCA AAT TGT TAA 3’ 

X251   5’ CCG GCT CGA GCC ACC GAC CAC AAT ATC TGT ACC 3’ 

• 2.5 mM dNTPs 

• 10x polymerase buffer 

• Expand high fidelity polymerase 

• Water milli-Q αποστειρωμένο 

 

Απομάκρυνση της υπο-περιοχής WD της SecA 

 

Υλικά: 

• Μήτρα DNA: pET 16b/SecA 

• Εκκινητές 

X89   5’ GGC CCG TAC ATA TGT CTC CGG CCA ACA TCA TG 3’ 

X262   5’ CCG CTC GAG CCC ACA TCG CTG ACA TCC AAC AG 3’ 

X263   5’ CCG CTC GAG CGT GGT TGG TGC TGA GAT GAT G 3’ 

X131   5’ CGG CAG GGA TCC TTA TTG CAG GCC GCC ATG GC 3’ 

 

• 2.5 mM dNTPs 

• 10x polymerase buffer 

• Expand high fidelity polymerase 
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• Water milli-Q αποστειρωμένο 

 

 

NBD PBD NBD SD WD IRA1 IRA2 CT 

C-domain N-domain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 8 Αναπαράσταση της διαδικασίας απομάκρυνσης της υποπεριοχής WD του γονιδίου 
της SecA. Τα ορθογώνια συμβολίζουν τις επικράτειες του γονιδίου secA, τα βέλη τους 
εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν, οι κεραυνοί τα περιοριστικά ένζυμα και οι μικροί κύκλοι τα 
άκρα ssDNA που δημιουργούνται μετά την πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα. 

 
 

Για την δημιουργία της έλλειψης της υποπεριοχής WD ακολουθήθηκε η 

παρακάτω διαδικασία (σχήμα 1): Μήτρα DNA pET 16b/SecA και το ζεύγος 

των υποκινητών X89/ X262 (κόκκινο και κίτρινο βέλος αντίστοιχα) 

χρησιμοποιήθηκαν σε αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης το προϊών της 

οποίας είναι ένα κομμάτι DNA (1194 bp), ενώ το ζεύγος των υποκινητών 

X263/ X131 (μοβ και μπλε βέλος αντίστοιχα) παράγει ένα κομμάτι DNA 

(489bp). Στην συνέχεια τα δυο αυτά κομμάτια DNA κόπηκαν με το 

περιοριστικό ένζυμο Xho I (πράσινο βέλος) και στη συνέχεια ενώθηκαν με το 

ένζυμο Τ4 DNA λιγάση. Το συνολικό κομμάτι DNA πολλαπλασιάστηκε με 

PCR χρησιμοποιώντας ως μήτρα το προϊών της αντίδρασης συγκόλλησης και 

το ζεύγος των υποκινητών X89/ X131 (κόκκινο και μπλε βέλος αντίστοιχα). 

Κατόπιν το συνολικό κομμάτι DNA υποβλήθηκε σε πέψη χρησιμοποιώντας τα 

ένζυμα Sal I και Bam HI (κόκκινος και μπλε κεραυνός αντίστοιχα) και το ίδιο 
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και ο φορέας οι οποίοι συνενώθηκαν με το ένζυμο Τ4 DNA λιγάση. Με τον 

φορέα που προέκυψε μετασχηματίσθηκαν DH5α δεκτικά κύτταρα και οι 

υποψήφιες αποικίες που προέκυψαν μετά από έλεγχο με πέψη με τα ένζυμα 

Sal I / Bam HI στάλθηκαν για αλληλούχιση.  

Ανάλογη διαδικασία ακολουθήθηκε και στις άλλες δυο περιπτώσεις.  

 

5.2.3 Μεταλλάξεις σημείου στο γονίδιο της SecA. 

 

Υλικά: 

• Μήτρα DNA: Z52-SecA-His (pIMBB7) 

• Εκκινητές 

X272    5’  C TAC AAG CTG GAT ACC GTC GTT GTT  3’ 

X273   5’  CTG ACG ACC AGA ACG ACC GCG CAA CTG  3’ 

X275   5’  CGC TTC GTT GGC GGC GAA TTT GGC GTT  3’ H484A 
X276   5’  G AGC AAC AAT CGC CAC TTC GTT GGC GTG GAA TTT   3 

A488V 

X277   5’  GT ACC ACG ACC CAC CAT ATT GGT   3’ A507V 
X278   5’  G TTT ATA CAT TTC CGA GCT GTC TTC  3’ 

X279   5’  ACG ACT CAC TAT AGG GAG ACC ACA ACG  3’ 

X281    5’  CT TAC GGT ACG TAC AAC GAA TAC GG   3’ N179Y 
X282    5’  CT TAC GGT ACG GCG AAC GAA TAC GG   3’ N179A 
X283    5’  CC GTC AAC GAC TCC CTG GCG CAA CG    3’ Y134S 
X284    5’  CC GTC AAC GAC TGC CTG GCG CAA CG    3’ Y134C 
X285    5’  CC GTC AAC GAC GCG CTG GCG CAA CG    3’ Y134A 

• 2.5 mM dNTPs 

• 10x polymerase buffer 

• Expand high fidelity polymerase 

• Taq polymerase 

• Water milli-Q αποστειρωμένο 

 

 

 

 

 50



 

NBD PBD NBD SD WD IRA1 IRA2 CT 

C-domain N-domain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 9 Αναπαράσταση της διαδικασίας εισαγωγής σημειακών μεταλλαγών στο γονίδιο της 
SecA. Τα ορθογώνια συμβολίζουν τις επικράτειες του γονιδίου secA, τα βέλη τους εκκινητές 
που χρησιμοποιήθηκαν, οι κεραυνοί τα περιοριστικά ένζυμα και ο ρόμβος μια σημειακή 
μετάλλαξη στην περιοχή IRA2. 

 
Για την μετάλλαξη Η484Α π.χ η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η 

εξής (σχήμα 2): Μήτρα DNA pZ52SecA-His και το ζεύγος των υποκινητών 

x272 / x275 (μαύρο και κόκκινο βέλος αντίστοιχα) υπόκεινται σε αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης, το προϊών της οποίας είναι ένα κομμάτι DNA 

(253bp) το οποίο καλείται “megaprimer” και φέρει την επιθυμητή μετάλλαξη 

(μαύρος ρόμβος), που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κωδικόνιο μιας 

ιστιδίνης που μετατρέπεται στο κωδικόνιο μιας αλανίνης. Ο “megaprimer” 

χρησιμοποιείται στη δεύτερη PCR μαζί με τον εκκινητή x273 (μπλε βέλος) από 

την οποία θα παραχθεί το προς κλωνοποίηση προϊών (524 bp). Κατόπιν το 

προϊών αυτό και ο φορέας υποβάλλονται σε πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα 

Bgl II και Kpn I (μπλε και κόκκινος κεραυνός αντίστοιχα) και προσδένονται με 

το ένζυμο Τ4 DNA λιγάση. Το πλασμίδιο αυτό χρησιμοποιείται για τον 

μετασχηματισμό DH5α δεκτικών κυττάρων και οι υποψήφιοι θετικοί κλώνοι 

στέλνονται για αλληλούχιση.  
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5.3  Ανάλυση πρωτεϊνών 
 

5.3.1  Ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολύ-ακρυλαμίδης (SDS-

PAGE) 

 

Υλικά: 

• Ρυθμιστικό διάλυμα Laemmli (Laemmli buffer) 

• 10x SDS Running buffer 

• γυάλινα τζάμια, χτένες, spacers 

• συσκευές ηλεκτροφορησης 

 

Πρωτόκολλο: 

Η ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας πήκτωμα ακρυλαμίδης (38% acrylamide – 2% bis-

acrylamide) και το στάνταρ ρυθμιστικό διάλυμα γλυκίνης pH 8.6 – 

8.7(Laemmli 1970). Στο πήκτωμα φορτώνονται τα δείγματα αφού έχουν 

πρώτα διαλυθεί σε ρυθμιστικό διάλυμα Laemmli και βραστεί για 10 min.  

 

5.3.2  Εκτίμηση της ποσότητας μιας πρωτεΐνης 

 

Υλικά: 

• Biorad Protein Assay Dye Reagent concentrate (Biorad) 

• BSA 50 mg/ml 

 

Πρωτόκολλο: 

Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο της Biorad (Bradford Protein Assay, 

Bradford 1976, Smith 1985) 

 

5.3.3 Χρώση πρωτεϊνών με Coomassie blue 

 

Υλικά: 

• Χρωστική Coomassie blue 

• Destaining buffer 
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Πρωτόκολλο: 

1. τοποθετούμε το πήκτωμα αμέσως μετά την περάτωση της 

ηλεκτροφορησης σε βαφή coomassie blue brillant και επωάζουμε για 

30 – 40 min. 

2. Απομακρύνουμε την χρωστική με Destaining buffer από το πήκτωμα 

και οι πρωτεϊνες διακρίνονται λόγω του χαρακτηριστικού μπλε 

χρώματος (Compton & Jones 1985) 

 

5.3.4 Χρώση πρωτεϊνών με άργυρο ( silver staining) 

 

Μια από τις πιο ευαίσθητες μεθόδους χρώσης πρωτεϊνών πάνω σε 

πηκτή πολυακρυλαμίδης είναι η χρώση με άργυρο 

Υλικά : 

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

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

• 1% CuCl2 

• 0.004% w/v KMnO4 

• 0.1% AgNO3 

• Διάλυμα εμφάνισης (300ml): 6gr  K2CO3  και 60μl φορμαλδεύδη 37% 

  

Πρωτόκολλο:   

1. Αφήνουμε την πηκτή πολυακρυλαμίδης για μονιμοποίηση περίπου μία 

ώρα στο διάλυμα μονιμοπόιησης 

2. Πετάμε το διάλυμα μονιμοποίησης και ξεπλένω με  ddH2O 

3.  Επώαση 15min στο διάλυμα CuCl2 

4. Ξεπλένουμε με ddH2O.  

5. Επώαση 15min στο διάλυμα KMnO4 

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

(x2). Ξεπλένουμε με ddH2O ενδιάμεσα στα πλυσίματα και μετά το τελευταίο 

πλύσιμο. H πηκτή αποκτά μια κιτρινωπή χροιά 

7.  Επώαση  σε ddH2O για 10 min και μετά ξεπλένω εκ νέου την πηκτή με 

ddH2O 

8. Eπώαση στο διάλυμα αργύρου 15-20 λεπτά 
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9. Ξεπλένουμε κάτω από τρεχούμενο νερό για ~ 45 δευτερόλεπτα 

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

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

προσθέτω ακόμη 200ml από το ίδιο διάλυμα 

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

κίτρινες πρωτεϊνικές ζώνες αρχίζουν να εμφανίζονται. Όταν οι ζώνες 

αποκτήσουν μια ικανοποιητική ένταση χρώματος σταματάμε την αντίδραση με 

το να πετάξουμε το διάλυμα εμφάνισης, να ξεπλύνουμε με H2O και να 

προσθέσουμε 5% οξικό οξύ. 

Αναφορά:  
Wray, W., Boulikas, T., Wray, V.P. and Hancock, R. (1981) Silver staining of proteins in 

polyacrylamide gels. Anal. Biochem. 118, 197-203. 

 

5.3.5 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε μεμβράνες νιτροκυτταρίνης με χρήση 
αντισωμάτων (western blots) 

 
Α.  Hλεκτροφορητική μεταφορά πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη

Yλικά: 

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

μεθανόλη 

• Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (0.45μ, Schleicher & Schuel) 

• Χαρτί   whatman 

Διαδικασία: 

1. Τρέχουμε τα πρωτεϊνικά δείγματα σε αποδιατακτική πηκτή 

πολυακρυλαμίδης ( SDS PAGE gel) όπως συνήθως λαμβάνοντας υπόψη ότι 

με τη μέθοδο αυτή, που είναι πολύ ευαίσθητη, 0.1μg καθαρής πρωτεΐνης θα 

μου δώσουν αρκετά έντονο σήμα με το ECL αντιδραστήριο. 

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

μεταφοράς 

 

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

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

Σημειώσεις: 

Tα πιο κρίσιμα σημεία σημεία κατά τη διαδικασία της ηλεκτροφορητικής 

μεταφοράς πρωτεϊνών είναι : 
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√ Να γίνει η μεταφορά των πρωτεϊνών προς τη σωστή μεριά της 

νιτροκυτταρίνης γι’ αυτό και η συναρμολόγηση του ‘’σαντουιτς’’ μεταφοράς με 

τον τρόπο που δείχνει το σχήμα είναι απαραίτητη 

√ Η άμεση επαφή της πηκτής πολυακρυλαμίδης με την μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην 

υπάρχουν φυσαλίδες στο ενδιάμεσό τους 

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

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

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

πρωτεϊνες 

Β.   Western blot

Yλικά: 

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

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

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

σκόνη γάλακτος 

• Διάλυμα αντισώματος: 1xTTBS, 1% σκόνη γάλακτος 

• Hyperfilm Amersham-RPN2103 

• ECL Kit, Pierce 

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

Jackson Immunoresearch. 

Διαδικασία: 

1. Μετά τη μεταφορά των πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, 

επωάζεται η μεμβράνη για 30’ σε θερμοκρασία δωματίου στο διάλυμα 

απομάκρυνσης θορύβου ή O/N στους 4°C  υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης 

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

θερμοκρασία δωματίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης.  Tα ξεπλύματα 

μπορούν να είναι και εκτενέστερα αν κριθεί απαραίτητο 

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

διάλυμα αντισώματος + την κατάλληλη αραίωση του χρησιμοποιούμενου κάθε 

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

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

θερμοκρασία δωματίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης 

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

σε θερμοκρασία δωματίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης 

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

θερμοκρασία δωματίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης.  Tα ξεπλύματα 

μπορούν να είναι και εκτενέστερα αν κριθεί απαραίτητο 

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

αναμειγνύουμε ίσους όγκους από τα ECL αντιδραστήρια και τα αφήνουμε για 

εξισορρόπηση για 5λεπτά το μέγιστο σε θερμοκρασία δωματίου. 

8. Στεγνώνουμε ελαφρά τη μεμβράνη στον αέρα 

9. Προσθέτουμε το μίγμα των ECL  αντιδραστηρίων στη πλευρά της 

μεμβράνης όπου έχουν μεταφερθεί οι πρωτεϊνες και αφήνουμε για επώαση 

1min   χωρίς ανάδευση 

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

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

τη μεμβράνη μέσα σε σκοτεινό θάλαμο. Aρχικά κάνουμε μια έκθεση λίγων 

δευτερολέπτων π.χ 15’’ και ανάλογα με το πόσο δυνατό είναι το σήμα που 

παίρνουμε προχωρούμε σε μικρότερη ή μεγαλύτερη έκθεση  

Αναφορές: 
1. Towbin et al., P.N.A.S, (1979), 76, 4350. 
Bio-Rad Instruction mannual, Mini trans-blot Electrophoretic transfer cell 
 
 
5.3.6 Kαθαρισμός των His-SecA πρωτεϊνών με χρωματογραφία Ni2+-NTA 
 

Oι αγρίου τύπου και μεταλλαγμένες SecA φέρουν στο αμινοτελικό τους 

άκρο έναν εξαιστιδινικό επίτοπο. H Hιs-SecA πρωτεΐνη είναι λειτουργική in 

vivo και in vitro  πράγμα που υποδηλώνει ότι ο εξαιστιδινικός επίτοπος δεν 

επηρεάζει δομικά ή λειτουργικά την πρωτεΐνη. Αντιθέτως, προσφέρει ένα 

πολύ σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά στον καθαρισμό της SecA 

πρωτεΐνης  με τη μέθοδο της χρωματογραφίας Ni2+-NTA. Με τη 

χρωματογραφική αυτή τεχνική οι His-SecA καθαρίζονται με μια γρήγορη και 

σχετικά απλή διαδικασία ενός σταδίου.  

Οι ρητίνες που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των πρωτεϊνών 

περιέχουν αγαρόζη - ως υλικό προσρόφησης - το οποίο συνδέεται με το Ni2+ 
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μέσω του νιτριλο-τριοξικού οξέως (NTA) το οποίο φέρει 3 καρβονύλια. Tο 

NTA καταλαμβάνει 4 από τις 6 θέσεις δέσμευσης υποκαταστάτη στη σφαίρα 

συναρμογής του ιόντος Ni2+, αφήνοντας 2 θέσεις ελεύθερες να 

αλληλεπιδράσουν με τον εξαιστιδινικό επίτοπο των προς καθαρισμό 

πρωτεϊνών (Σχήμα 6). Έτσι τρία Ni2+ αντιστοιχούν σε κάθε μόριο της 

πρωτεΐνης που φέρει 6 ιστιδίνες στο αμινοτελικό της άκρο. Η κολώνα λοιπόν 

θα κατακρατήσει μόνο την φέρουσα τον επίτοπο πρωτεΐνη, καθώς και η μη 

ειδική πιθανή σύνδεση μεμονωμένων ιστιδινών από άλλες πρωτεϊνες δεν 

μπορεί να ανταγωνιστεί το ιμιδαζόλιο που χρησιμοποιείται στις εκπλύσεις της 

κολώνας (βλ § 5.3 υλικά & μέθοδοι) 

Για να καθαρίσουμε λοιπόν τα μεταλλάγματα αλλά και την αγρίου 

τύπου  SecA αρχικά μετασχηματίσαμε τα πλασμίδια τα φέροντα τις 

μεταλλαγμένες SecA σε BL.21.19 κύτταρα.  

 

Σχήμα 6 : Οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις στο συμπλόκο Ni2+.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεγαλώνουμε λοιπόν BL 21.19 κύτταρα φέροντα το πλασμίδιο με την 

επιθυμητή μετάλλαξη στη SecA πρωτεΐνη σε κατάλληλες συνθήκες και μετά 

την επαγωγή τους με IPTG, τη συλλογή και το σπάσιμο των κυττάρων 

καθαρίζουμε τις His πρωτεϊνες με την περιγραφόμενη Ni-NTA χρωματογραφία 

συνάφειας. 

Υλικά: 

• BL 21.19 κυτταρικό στέλεχος (His-SecA υπό τον έλεγχο του T7 υποκινητή 

σε φορέα pET5) 

• 1L LB+Amp(100μg/ml) 
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• τον κατάλληλο όγκο Ni2+-NTA ρητίνης (QIAGEN) (π.χ η ικανότητα 

δέσμευσης της κολώνας είναι περίπου 2-5mg πρωτεϊνης/ml) 

• SS34 κεφαλή φυγοκέντρου  

• Yπερηχοβολητής 150, MSE 

χημικά αντιδραστήρια  

πρόδρομα διαλύματα: 

• 1M Tris-HCl PH=8  

• 4M KCl 

• 1M NaCl 

• 1M MgCl2 

• 1M DTT 

• 1M ιμιδαζόλιο 

• 100% γλυκερόλη 

• 100mM PMSF  

• 10X ρυθμιστικό διάλυμα B (10XBB) (500mM Tris-HCl PH=8, 500mM KCl, 

50mM MgCl2) 

  

Διαδικασία: 

1. Eμβολιάζουμε 1L LB+Amp(100μg/ml) με 1ml από 12ωρη καλλιέργεια 

κυττάρων BL 21.19 μετασχηματισμένων με το πλασμίδιο που φέρει την προς 

καθαρισμό πρωτεΐνη και επωάζουμε τα κύτταρα (37°C) μέχρι OD600nm~ 0.6-

0.7 οπότε προσθέτουμε IPTG (0.5 mM) και επωάζουμε για 3 ακόμη ώρες 

(30°C,  υπό ανάδευση). (κρατάω δείγματα -/+ επαγωγής για ανάλυση SDS 

PAGE) 

2. Συλλέγουμε τα κύτταρα με φυγοκέντρηση 10’ στα 4500 rpm / 4°C 

3. Επαναδιαλύουμε το κυτταρικό ίζημα σε 60ml 1X Buffer B και προσθέτουμε 

PMSF σε τελική συγκέντρωση 2mM. (στο σημείο αυτό μπορούμε να 

φυλάξουμε τα κύτταρα στους -20°C) 

4. Το σπάσιμο των κυττάρων γίνεται με υπέρηχους στον πάγο 6x30’’ με 

διαλείμματα των 30’’ ενδιάμεσα ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση των 

κυττάρων. 

5. Η απομάκρυνση μεγάλων θραυσμάτων και άσπαστων κυττάρων γίνεται με 

φυγοκέντρηση σε 13000rpm για 30min. 
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6. Συλλέγουμε το υπερκείμενο, αφαιρούμε ένα μικρό δείγμα (50μl) για SDS 

PAGE, και στο υπόλοιπο προσθέτoυμε NaCl 1M  και ιμιδαζόλιο 5mM τελική 

συγκέντρωση. Επίσης, επαναδιαλύουμε το μεμβρανικό ίζημα σε 1XBB και 

κρατάμε μικρό δείγμα για ανάλυση SDS PAGE. 

7. Προεξισορροπούμε την Ni2+-NTA ρητίνη με 10 όγκους 1XBB, 1M NaCl και 

5mM ιμιδαζόλιο. 

8. Στη συνέχεια φορτώνουμε την κολώνα με μέγιστο ρυθμό ροής 1ml/min 

9. Συλλέγουμε το flow through και αφαιρούμε δείγμα (50μl) για SDS PAGE 

ανάλυση. 

10. Ξεπλένουμε την κολώνα 2-3 φορές με 10 όγκους 1XBB, 1M NaCl και 

20mM ιμιδαζόλιο. 

11. Συλλέγουμε και τα ξεπλύματα και κρατάμε δείγματα για SDS PAGE 

ανάλυση. 

12. Εκλούουμε την πρωτεΐνη με 5 όγκους 1XBB και 150mM ιμιδαζόλιο. 

13. Συλλέγουμε κλάσματα της πρωτεΐνης σε όγκο μισό από αυτό της κολώνας. 

14. Τρέχουμε ένα SDS PAGE πήκτωμα με δείγματα από όλα τα κλάσματα 

που έχουμε συλλέξει. Tα κλάσματα που περιέχουν την περισσότερη πρωτεΐνη 

αναμιγνύονται και υπόκεινται σε 12ωρη διαπίδυση σε 1XBB. 

Αναφορά: 
QIAGEN manual (1997) 

 
 
5.4 Δοκιμασία γενετικής συμπληρωματικότητας (in vivo 

complementation test) 
 
Yλικά: 

• BL.21.19  δεκτικά κύτταρα 

• LB υγρό θρεπτικό υλικό και αμπικιλλίνη 100 μg/ml 

• Τρυβλία με LB και αμπικιλλίνη 100μg/ml 

• 30°C επωαστήρας 

 

 

 

 

 

 59



Πρωτόκολλο : 

Mετασχηματίστηκαν πλασμίδια που παράγουν τις προς μελέτη 

πρωτεϊνες και επίσης ο μη ανασυνδυασμένος πλασμιδιακός φορέας σε 

BL.21.19  δεκτικά κύτταρα και εμβολιάστηκαν καλλιέργειες LB/Amp 5 ml με 

μοναδική αποικία από κάθε πιάτο. Επωάζω τις καλλιέργειες 12-14h στους 

30°C. Mετράω την οπτική πυκνότητα των καλλιεργειών στα 600nm και 

προσέχω ώστε όλες να περιέχουν περίπου τον ίδιο αριθμό κυττάρων. 

Χρησιμοποιώ εν συνεχεία αυτές τις καλλιέργειες σαν αρχικό υλικό για να 

φτιάξω τέσσερις αραιώσεις (10-1, 10-2, 10-3, 10-4). Σε 2 πιάτα LB/Amp κάνω 

spots των 15μl από κάθε αραίωση. Tέλος επωάζω για 14-16 ώρες το ένα 

πιάτο στους 30°C και το άλλο στους 42°C. 

 

5.5 Δραστικότητα ΑΤΡάσης της SecA 
 
(Ο φώσφορος που απελευθερώνεται κατά την υδρόλυση του ATP 

προσδιορίζεται με την χρωστική πράσινο του μαλαχίτη) 

Yλικά: 

√ 10Χ ΒΒ: 500mM Tris-HCl PH=8, 500mM KCl, 50mM MgCl2, 1mM DTT 

(προστίθεται πριν από τηγ χρήση του αντιδραστηρίου από 1Μ stock διάλυμα) 

√ Pυθμιστικό διάλυμα ουρίας: 6Μ urea, 50mM Tris-HCl PH=8, 1mM DTT 

√ Aλβουμίνη από ορό βοδιού (BSA) [ελεύθερη από λιπαρά οξέα 

SIGMA]10mg/ml 

√ 0.1M ATP σε Tris-HCl PH=8  

√ ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια (IMVs) από το unc- KM9 στέλεχος της 

Ε.coli ή προτεολιποσώματα. (Τα ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια 

επεξεργάζονται με ουρία πριν τη χρήση για απομάκρυνση της ενδογενούς 

SecA). 

√ Πράσινο του μαλαχίτη ( malachite green)  

√ Κιτρικό οξύ 37%(w/v) 

√ Πρωτεϊνες / Ένζυμα 

Προπρωτεϊνη: χρησιμοποιείται η κύρια πρωτεΐνη της εξωτερικής μεμβράνης 

της Ε.coli. Η πρωτεΐνη αυτή φυλάσσεται στους -80°C, σε ρυθμιστικό διάλυμα  

ουρίας και χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 30-60mg/ml. 
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SecA πρωτεΐνη: φυλάσσεται σε συγκέντρωση 0.8-1mg/ml σε buffer Β, σε 

θερμοκρασία -80°C, και χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση ~40mg/ml 

ανά αντίδραση. 

Σημείωση: όλα τα γυαλικά πρέπει να ξεπλένονται διεξοδικά, για απομάκρυνση 

τυχόν υπολειμμάτων απορρυπαντικών τα οποία περιέχουν φώσφορο. 

 

Πρωτόκολλο: 

 

• Eτοιμάζουμε ένα πρόδρομο διάλυμα (βλ.πίνακα) 

• Προσθέτουμε τον κατάλληλο όγκο proOmpA στα τοιχώματα του σωλήνα 

• Προσθέτουμε SecA  στα τοιχώματα του σωλήνα 

• Προσθέτουμε το πρόδρομο διάλυμα και αναδεύουμε (vortex) για να 

αναμειχθούν τα συστατικά. 

•  Η αντίδραση ξεκινά με την προσθήκη κατάλληλης ποσότητας μεμβρανών 

(~5μg of IMVs / 50λ αντίδρασης) 

• Eπώαση των αντιδράσεων για 20min στους 37°C 

• Τερματίζουμε την αντίδραση με μεταφορά των δειγμάτων στον πάγο 

• Προσθέτουμε στον όγκο της αντίδρασης (συνήθως 50μl), 800μl από το 

πράσινο του μαλαχίτη   

• 2-3 λεπτά μετά προσθέτουμε 100μl από το διάλυμα κιτρικού οξέος για 

αποφυγή περαιτέρω υδρόλυσης του ATP και για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη 

του χρώματος. 

• Αφήνoυμε τα δείγματα σε θερμοκρασία δωματίου για 40 λεπτά 

• Μετράμε την απορρόφηση των δειγμάτων στα 660nm 
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1x50ml

assay 

 Final 

concentration 

10X BB 5λ  1X 

ATP(0.1M) 0.5λ  1mM 

BSA(10mg/ml) 2λ   

H2O 36.5λ   

Ογκος / σωλήνα 44λ   

    

SecA (1mg/ml) 1λ  20-40μg/ml 

proOmpA(2mg/ml) 1.5λ  30-80μg/ml 

IMVs 3.5λ  5μg/50ml 

 50λ   

 

 

Εκτίμηση  του ανόργανου φωσφόρου που απελευθερώνεται από την 

υδρόλυση του ATP. 

 

Υλικά: 

 

• Yδροχλωρικό πράσινο του μαλαχίτη (Malachite green hydrochloride 

(Sigma M9636)) 

• Ammonium Molybdate tetrahydrate (Sigma A7302) 

• 37% κιτρικό οξύ 

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

διάλυμα 1: διαλύουμε 340mg του malachite green reagent σε 75ml dH2O 

διάλυμα 2: διαλύουμε 10.5 gr  ammonium molybdate σε 250ml HCl 4N. 

• αναμιγνύουμε τα διαλύματα 1 και 2 και προσθέτουμε dH2O ως το 1L. 

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

τουλάχιστο μία ώρα. Κατόπι το φιλτράρουμε από διηθητικό χαρτί Whatman 

(No 3). Το διάλυμα φυλάσσεται στους 4°C σε πλαστικό μπουκάλι και είναι 

σταθερό για τουλάχιστο 2 μήνες. 

προετοιμασία του malachite green αντιδραστηρίου (MGR): 
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φτιάχνουμε φρέσκο αντιδραστήριο προσθέτοντας 250μl 20% Triton X-100 σε 

50ml του MGR αντιδραστηρίου. To αντιδραστήριο φυλάσσεται στους 4°C σε 

πλαστικό μπουκάλι και είναι σταθερό για 2 περίπου εβδομάδες 

 

πρότυπα διαλύματα φωσφόρου  

(το πρότυπο διάλυμα φωσφόρου της Sigma (661-9)περιέχει 650 nmoles 

Pi/ml) 

NmolesPi / 50 μl Phosphorus stock solution 50mM Tris-HCl, PH=8 

0.65 20 980 

1.3 40 960 

2.6 80 920 

5.2 160 840 

8.45 260 740 

10.4 320 680 

13 400 600 

16.25 500 500 

 

 Tα πιο πάνω διαλύματα φυλάσσονται στους 4°C  

 Κατασκευή πρότυπης καμπύλης φωσφόρου: 

• Προσθέτουμε 50μl από το κάθε ένα πρότυπο διάλυμα σε 800μl MGR.  

• Συμπεριλαμβάνουμε και  ένα τυφλό δείγμα όπου προσθέτω 50μl 1XBB 

• Επωάζουμε τα δείγματα για 5min σε θερμοκρασία δωματίου  

• Προσθέτουμε σε κάθε δείγμα 100μl 37% κιτρικό οξύ 

• Επωάζουμε τα δείγματα για 40min σε θερμοκρασία δωματίου 

• Mετράμε την απορρόφηση στα 660nm  και σχεδιάζω την πρότυπη 

καμπύλη OD660nm= f(nmoles Pi) 

 

 αναφορές: 
Crooke etal 1988 

Campelli etal, 1989 

Cunningham etal, 1989 

 Lill etal, 1990 Cell 60, 271-280. 

 Lanzetta, P.A., Alvarez, L.J., Reinach,P.S. and Candia,O.A. (1978). An improved method for 

nanomole amounts of inorganic phosphate. Anal, Biochem, 100, 95-97. 
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5.6  In vitro  μετατόπιση  proOmpA   στο εσωτερικό ανεστραμμένων 
μεμβρανικών κυστιδίων ή προτεολιποσωμάτων. 
 
 

Η proOmpA που μετατοπίζεται στο εσωτερικό των κυστιδίων δεν είναι 

προσβάσιμη σε εξωγενώς προστιθέμενη πρωτεάση και μπορεί να ανιχνευθεί 

σε αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαμίδης. 

 

Υλικά: 

 

• 10Χ ΒΒ: 500mM Tris-HCl PH=8, 500mM KCl, 50mM MgCl2, 10mM DTT 

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

διάλυμα) 

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

• 0.1 M ATP  σε 50 mM Tris-HCl PH=8, 

• TCA (25%   παγωμένο) 

• Ακετόνη 

• Βιοχημικά: 

proOmpA:  

 SecA: ~1μg πρωτεϊνης ανά αντίδραση 

SecB: ~1μg πρωτεΐνης ανά αντίδραση  

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

AH (50mM HEPES-KOH pH=7.5, 5mM MgSO4, 1mM DTT(προστίθεται 

φρέσκο)).  

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

BSA: Aλβουμίνη από ορό βοδιού (BSA) [ελέυθερη από λιπαρά οξέα 

SIGMA]10mg/ml 

 

 αντίδραση  αρνητικό control 

10XBB 5μl 5 μl  

BSA(10mg/ml) 2 μl 2 μl  

SecB (1 μg/μl) 1 μl 1 μl  

SecA (1 μg/μl) 1 μl 1 μl  

προτεολιποσώματα 2 μl 2 μl  
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ATP (0.1M) 1 μl _ 

proOmpA Χ μl Χ μl  

ddH2O   

 50 μl 50 μl 

 

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

2. Tερματισμός της αντίδρασης στον πάγο για 5 min 

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

πάγο για να δράσει η πρωτεάση 

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

min στον πάγο 

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

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

(ανάδευση και εκ νέου φυγοκέντρηση όπως στο βήμα 5) 

7. Πετάμε το υπερκείμενο και αφήνω τα σωληνάκια για 5min στους 37 °C για 

να αφυδατωθεί το ίζημα 

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

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

10.  Τρέχουμε τα δείγματα σε 15% αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαμίδης  

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

50%MeOH, 10% οξικό οξύ  

12. Στεγνώνουμε την πηκτή (~40min)  

Ανοσοστύπωση κατά Western 
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Ρυθμιστικά διαλύματα και αντιδραστήρια 
 
 
Ab Solution (freshly made) 

• TTBS 1x 
• Dry milk powder 1% 

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

• Ficoll 400 6.25 g 
• Bromophenol blu 0.1 g 
• TBE 10X 3.35 ml  
• Water milli-Q 

 
Buffer B 10x 

• Tris HCl pH 8.0 500 mM 
• KCl 500 mM 
• MgCl2 50 mM 

 
Blocking solution (freshly made) 

• TTBS 1x 
• Dry milk powder 5% 

 
Coomassie blue stain (1 l) 

• Coomassie blue R-250 1.0 g 
• Methanol 400 ml 
• Acetic Acid 100 ml 

Store at room temperature, can be reused several times 
 
Destaining buffer (1 l) 

• Methanol 400 ml 
• Acetic Acid 100ml 

Store at room temperature, it cannot be reused 
 
Laemmli buffer 

• Glycerol 50 ml 
• SDS 10 g  
• Tris pH 6.8 30 ml 
• β-mercaptoethanol 1 ml 
• bromophenol blue 0.005 % 

Stock solution can be stored at -20°C or at R.T if it is in use 
 
Luria Bertani LB (1l) 

• Tryptone 10g 
• Yeast extract 5g 
• NaCl 10g 
• NaOH 1N to pH 7.2 
• Water milli-Q 

 

 66



Διάλυμα P1 (50 ml) 
• Tris pH 8.0 50 mM 
• EDTA 10 mM 
• Water milli-Q 

 
Διάλυμα P2 (50 ml) 

• NaOH 200 mM 
• SDS 1% 

 
Διάλυμα P3 pH 5.5 (50 ml) 

• Potassium acetate 3M 
• Glacial acetic acid to pH 5.5  
• Water milli-Q  

 
Running buffer 10x (1 l) 

• Tris 30 g 
• Glycine 144 g 
• SDS 10g 

 
TAE 10X pH 8.5 (1l) 

• Trizma base 48.4 g 
• Glacial acetic acid 
• EDTA 05 M pH 8.5 
• Water milli-Q 

 
TBS 10x (1 l) 

• Tris pH 7.5 1 M 200ml 
• NaCl 87.4 g 

 
TE buffer 10x (100 ml) 

• Tris-Cl 1.58 g 
• EDTA 0.37 g 

 
TFB1 

• Potassim acetate 30 mM 
• CaCl2 10 mM 
• MnCl2 50 mM 
• RbCl 10 mM 
• Glycerol 15% 
• Acetic acid 1 M to pH 5.8 

 
TFB2 

• MOPS pH 6.5 10 mM 
• CaCl2 75 mM 
• RbCl 10mM 
• Glycerol 15% 
• KOH 1M to pH 6.5 
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TTBS 10X (1 l) 
• Tris pH 7.5 1 M 200 ml 
• NaCl 87.4 g 
• Tween-20 30 ml 

Dissolve reagents in 70 ml dH2O. Adjust pH to 8.0 with HCl, bring final volume 
to 100 ml and autoclave. Dilute 1:10 before use 
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