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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η παρούσα διατριβή δεν θα έφθανε στο σηµείο αυτό χωρίς την πολύτιµη 

παρουσία και βοήθεια ορισµένων ανθρώπων που θέλω να ευχαριστήσω.    

Αρχικά ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή Γεώργιο Τσιώτη, τον οµότιµο 

καθηγητή Ιωάννη Τσελέντη και τη λέκτορα Άννα Ψαρουλάκη για τη 

δυνατότητα που µου έδωσαν να πραγµατοποιήσω τη µελέτη αυτή στα 

συνεργαζόµενα Τµήµατα Χηµείας και Ιατρικής, αλλά και για τη συνεχή 

υποστήριξή τους στα δύσκολα αδιέξοδα που έθετε αυτό το ιδιόρρυθµο 

βακτήριο, η Coxiella burnetii.  

Επίσης ευχαριστώ τους καθηγητές ∆ηµήτρη Γανωτάκη, Χάρη Κατερινόπουλο, 

Σπύρο Περγαντή και Ιουλία Σµόνου που δέχτηκαν να συµµετάσχουν στην 

επταµελή εξεταστική επιτροπή µου. 

Είµαι πολύ τυχερή για τους ονειρεµένους συνεργάτες που είχα στην πορεία 

αυτή, ο ∆ρ. Γιώργος Σαµοΐλης που ένα µεγάλο µέρος της δουλειάς µου 

στηρίζεται στις προοπτικές που άνοιξε η διατριβή του, και ο συνυποψήφιος 

διδακτορικού διπλώµατος Σήφης Βρανάκης που ανέλαβε το δύσκολο έργο της 

καλλιέργειας της C. burnetii.  Και µε τους δύο υπήρξε µία άψογη συνεργασία 

που θα θυµάµαι.   
Καθοριστική ήταν η συνεργασία µας µε δύο ερευνητικές οµάδες στην 

Ευρώπη, αυτήν του καθηγητή Karas στη Γερµανία και του καθηγητή Gevaert 

στο Βέλγιο. Ο Michael Karas είναι ο εµπνευστής του MALDI και είναι µεγάλη 

τιµή για µένα που κάποια πειράµατα έγιναν στο εργαστήριό του. Εξίσου 

σηµαντική ήταν η συνεργασία µας µε τον Kris Gevaert, στον οποίο οφείλεται η 

καινοτοµία του N-terminal COFRADIC και ο οποίος αποτελεί παράδειγµα 

υπεύθυνης συνεργασίας.  

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την Σταυρούλα Μαρκουτσά και τον ∆ηµήτρη 

Παπασωτηρίου για τη συνεργασία που είχαµε στο εργαστήριο του Karas στη 

Φραγκφούρτη.   

Από το εργαστήριο στο Χηµικό και το εργαστήριο στην Ιατρική ευχαριστώ 

πολύ όλους τους φίλους και συνεργάτες και ιδιαιτέρως την Κάλλια Κουγιανού, 

την Αντιγόνη Νικολάκη και την Κατερίνα Αρβανίτη. 

Τέλος, τη διατριβή µου την αφιερώνω στην οικογένειά µου σαν ελάχιστη 

αναγνώριση των όσων έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν για µένα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Coxiella burnetii είναι ένα υποχρεωτικά ενδοκυττάριο Gram-αρνητικό 

βακτήριο που επιβιώνει και πολλαπλασιάζεται στο φαγολυσόσωµα του 

κυττάρου ξενιστή, και αποτελεί τον αιτιολογικό παράγοντα του πυρετού Q. 

Στον άνθρωπο ο πυρετός Q παρουσιάζεται µε ευρύ φάσµα κλινικών 

εκδηλώσεων και η αιτία αυτού του πολυµορφισµού δεν έχει διευκρινιστεί µέχρι 

σήµερα.  Ενώ έχει αναγνωριστεί η συµβολή προδιαθεσικών παραγόντων του 

ξενιστή στην έκβαση της νόσου, δεν µπορούν να αποκλεισθούν και µοναδικοί 

παράγοντες του βακτηρίου. Αυτό στηρίζεται στη γενετική ετερογένεια που 

επιδεικνύουν τα διαφορετικά στελέχη C. burnetii σε γονίδια παθογένειας (Bear 

et al, 2009, Voth et al, 2009), καθώς και στην έκφραση ενός ιδιαίτερου 

λοιµογόνου δυναµικού κάθε στελέχους σε µοντέλα του πυρετού Q σε ζώα 

(Russell-Lodrigue et al, 2009). Υπάρχει έλλειψη µελετών, ωστόσο, όσον 

αφορά στην ετερογένεια των στελεχών C. burnetii σε επίπεδο πρωτεϊνών, των 

βασικών τελεστών όλων των κυτταρικών διεργασιών.     

Τα ερωτήµατα που τέθηκαν στην παρούσα διατριβή είναι τα εξής: 1) Πως 

διαφοροποιείται η πρωτεϊνική σύσταση µεταξύ διαφορετικών στελεχών C. 

burnetii; 2) Πως αποκρίνεται το κύτταρο ξενιστής στη µόλυνση µε διαφορετικά 

στελέχη C. burnetii;  Για να δοθεί απάντηση επιλέχθηκαν 2 στελέχη αναφοράς 

που έχουν συσχετιστεί µε διαφορετικές µορφές του πυρετού Q και 

χρησιµοποιήθηκε η πρωτεοµική προσέγγιση.  Από την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων προέκυψε ότι τα στελέχη C. burnetii παρουσιάζουν διαφορές 

σε λοιµογόνους παράγοντες, υποδηλώνοντας µία περισσότερο ή λιγότερο 

επιθετική συµπεριφορά για το κάθε στέλεχος,  ενώ επιδεικνύουν ένα 

διαφορετικό προφίλ ενδοκυττάριας αύξησης και παρασιτισµού 

υπογραµµίζοντας την διαφορετική πηγή προέλευσής τους.   

Η διάγνωση του πυρετού Q στηρίζεται σε ορολογικές µεθόδους οι οποίες 

χρησιµοποιούν ως αντιγόνο ολόκληρο βακτήριο µε αποτέλεσµα χαµηλότερη 

ειδικότητα.  Συνεπώς υπάρχει ανάγκη για ειδικά αντιγόνα και για το λόγο αυτό 

ο επόµενος στόχος της µελέτης ήταν η ανάπτυξη µεθοδολογίας για την 

ανίχνευση ειδικών αντιγόνων του πυρετού  Q.  

Λέξεις κλειδιά: Coxiella burnetii, στελέχη C. burnetii, πρωτεοµική, 

COFRADIC, διαφορική ανάλυση έκφρασης πρωτεϊνών, αντιγονικές πρωτεΐνες    
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ABSTRACT 
The etiological agent of Q fever is Coxiella burnetii, an obligatory intracellular 

Gram-negative bacterium, the only known to date that survives and replicates 

within the eukaryotic phagolysosome. Human Q fever exhibits a wide range of 

clinical manifestations and the reason for this polymorphism has not been 

clarified so far. Predisposing host factors are critical to the clinical outcome of 

the disease, but it is quite possible that unique bacterial factors are also 

important. The latter is supported by the genetic diversity which is displayed 

between Coxiella burnetii strains (Bear et al, 2009, Voth et al, 2009) and a 

distinction in strain virulence in models of acute Q fever (Russell-Lodrigue et 

al, 2009).  However, proteins are the final operators of every cellular process 

and there is a lack of studies of C. burnetii strains in the protein level.          

The questions that were set in this project are the followings:  1) How does 

protein composition differentiate between different C. burnetii strains? 2) How 

does the host cell respond to infection with different C. burnetii strains?  

To answer these questions, two C. burnetii strains which have been isolated 

from different sources and are associated with different clinical forms of Q 

fever, were used and studied by the proteomic approach. Data analysis 

revealed important virulence factors that were differentiated between the two 

strains, suggesting a more or less aggressive biological behavior for each 

strain. Moreover the two C. burnetii strains displayed a different profile of 

intracellular growth and parasitism, underlying their different source of origin.     

Q fever diagnosis is mainly based on serological tests.  Whole cell bacterium 

C. burnetii is used as antigen in these tests resulting in lower specificity.  

Consequently there is a need for more specific antigens, thus the next goal of 

this project was the development of a protocol for the detection of new 

serodiagnostic markers of Q fever. This goal was achieved using an 

immunoproteomic approach.    

 
Keywords:  
Coxiella burnetii, Coxiella burnetii strains, differential protein analysis, 

antigenic proteins, gel-free proteomics, COFRADIC, gel-based proteomics,  

immunoproteomics   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Πρόλογος 
Ο αιτιολογικός παράγοντας του πυρετού Q, µιας ζωονόσου µε παγκόσµια 

γεωγραφική κατανοµή, είναι ο µικροοργανισµός Coxiella burnetii. Πρόκειται 

για ένα υποχρεωτικά ενδοκυττάριο Gram-αρνητικό βακτήριο το οποίο έχει τη 

µοναδικότητα να επιβιώνει και να πολλαπλασιάζεται µέσα στο 

φαγολυσόσωµα του ευκαρυωτικού κυττάρου ξενιστή.  Επιπλέον η C. burnetii 

έχει αναγνωριστεί ως παράγοντας βιοτροµοκρατίας κατηγορίας Β σύµφωνα 

µε το CDC (Centers for Disease Control and Prevention) λόγω των εξής 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που διαθέτει: 1) αερογενής τρόπος µετάδοσης 

στον άνθρωπο, 2) εξαιρετικά χαµηλή δόση µετάδοσης (ID50 που προσεγγίζει 

τον έναν µικροοργανισµό), 3) µεγάλης διάρκειας σταθερότητα στο 

περιβάλλον, καθώς και 4) αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα σε ακραίες συνθήκες 

όπως οσµωτικό σοκ,  υψηλές θερµοκρασίες και πιέσεις, αποξήρανση, UV 

ακτινοβολία, χηµικά απολυµαντικά (Coleman et al, 2004, Pierce et al, 2007, 

McCaul et al,1991). 

Στον άνθρωπο ο πυρετός Q παρουσιάζεται µε ένα ευρύ φάσµα κλινικών 

εκδηλώσεων που όµως είναι µη ειδικές της νόσου και περιλαµβάνουν την 

ασυµπτωµατική οροµετατροπή, την οξεία και τη χρόνια µορφή. Ο οξύς 

πυρετός Q αποτελεί συνήθως µια εµπύρετη αυτοπεριοριζόµενη νόσο και πιο 

σπάνια µπορεί να εκδηλωθεί σαν άτυπη πνευµονία ή ηπατίτιδα, ενώ 

θεραπεύεται επιτυχώς µε τα αντιβιοτικά. Αντίθετα, η χρόνια µορφή είναι µια 

σοβαρή εµµένουσα νόσος µε κύρια εκδήλωση την ενδοκαρδίτιδα, που δεν 

ανταποκρίνεται στην αντιµικροβιακή θεραπεία.  Ο λόγος για τον κλινικό αυτό 

πολυµορφισµό του πυρετού Q δεν είναι ξεκάθαρος µέχρι τώρα. Η γενετική 

ετερογένεια µεταξύ των διαφορετικών στελεχών C. burnetii έχει περιγραφεί και 

η συσχέτισή τους µε την κλινική έκβαση της ασθένειας δεν µπορεί να 

αποκλεισθεί (Samuel et al, 1985, Bear et al, 2009), ενώ ειδικά χαρακτηριστικά 

του ασθενή όπως για παράδειγµα βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα και η 

ανοσολογική του κατάσταση, έχουν ήδη αναγνωριστεί ως κρίσιµοι 

συµπαράγοντες που προδιαθέτουν σε χρονιότητα.   

Η διάγνωση του πυρετού Q στηρίζεται στην κλινική υποψία και τα 

αποτελέσµατα των ορολογικών δοκιµασιών. Το χρησιµοποιούµενο αντιγόνο 
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είναι απενεργοποιηµένο βακτήριο C. burnetii που όµως παρουσιάζει ορισµένα 

µειονεκτήµατα όπως είναι οι διασταυρούµενες αντιδράσεις µε άλλα παθογόνα 

βακτήρια, ελαττώνοντας έτσι την ειδικότητα αυτών των διαγνωστικών 

µεθόδων. Εποµένως είναι αναγκαία η εύρεση πιο ειδικών αντιγόνων και 

αποκτά σηµασία ο χαρακτηρισµός των αντιγονικών πρωτεϊνών του βακτηρίου 

C. burnetii µε έµφαση στις πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης, δεδοµένου ότι 

αυτές είναι που αλληλεπιδρούν κυρίως µε το ανοσοποιητικό σύστηµα του 

ξενιστή. 

Η ολοκλήρωση του γονιδιώµατος της C. burnetii το 2003 (Seshadri R et al, 

2003) άνοιξε το δρόµο προς την πρωτεοµική προσέγγιση µελέτης του 

βακτηρίου, που αποτελεί ένα κλάδο µεταξύ Βιοχηµείας, Αναλυτικής Χηµείας 

και Βιοπληροφορικής για τη συστηµατική µελέτη της έκφρασης των 

πρωτεϊνών ενός κυττάρου, ιστού ή οργανισµού. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η 

δυνατότητα σήµερα για την απόκτηση σηµαντικών πληροφοριών σχετικά µε 

την πρωτεϊνική σύσταση του βακτηρίου, καθώς και για την κατανόηση των 

µηχανισµών παθογένειας τους οποίους χρησιµοποιεί. 
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Βακτηριολογία και αναπτυξιακός κύκλος της C. burnetii 
Η Coxiella burnetii είναι υποχρεωτικό ενδοκυττάριο βακτήριο, πλειόµορφο 

Gram-αρνητικό που ανήκει στο γένος Coxiella της υποκατηγορίας γάµµα των 

Πρωτεοβακτηρίων και φυλογενετικά σχετίζεται περισσότερο µε τη Legionella 

pneumophila.  Παρόλο που τυπικά φέρει κυτταρικό τοίχωµα όµοιο µε αυτό 

των Gram-αρνητικών βακτηρίων, δηλαδή εξωτερική και εσωτερική µεµβράνη 

µε στρώµα πεπτιδογλυκάνης ενδιάµεσα, ωστόσο παρουσιάζει ορισµένες 

ιδιαιτερότητες.  Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι ο λιποπολυσακχαρίτης 

(ΛΠΣ) του κυτταρικού τοιχώµατος παρουσιάζεται σε δυο παραλλαγές, κάτι το 

οποίο δηµιουργεί δυο διαφορετικές αντιγονικές φάσεις του βακτηρίου, την Ι και 

ΙΙ. Η φάση Ι απαντάται στη φύση σε µολυσµένα ζώα, αρθρόποδα και 

ανθρώπους και είναι ιδιαιτέρως µολυσµατική.  Αντιθέτα, η φάση ΙΙ είναι πολύ 

λιγότερο µολυσµατική και ουσιαστικά προκύπτει στο εργαστήριο µετά από 

διαδοχικά περάσµατα σε κυτταροκαλλιέργειες ή σε καλλιέργειες 

γονιµοποιηµένων αβγών.  Ο ΛΠΣ φάσης ΙI είναι σοβαρά µειωµένος, µε πολύ 

χαµηλότερο περιεχόµενο σακχάρων καθιστώντας τον περισσότερο 

υδρόφοβο, σε αντίθεση ο ΛΠΣ φάσης I είναι πλήρης και αξιοσηµείωτα 

περιέχει δυο µάλλον ασυνήθιστα σάκχαρα, τη virenose και τη 

dihydroxyhyrdoxystreptose, τα οποία απουσιάζουν από τον ΛΠΣ φάσης ΙΙ 

(Σαµοΐλης, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, 2008).  Και τα δύο αυτά σάκχαρα δεν έχουν 

ανευρεθεί στον ΛΠΣ των άλλων εντεροβακτηριοειδών (Toman et al, 1998). 

 Άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τοιχώµατος είναι η παρουσία ισχυρών 

συµπλόκων πεπτιδογλυκάνης-πρωτεϊνών που συνδέονται οµοιοπολικά 

µεταξύ τους, προσδίδοντας του εξαιρετική ανθεκτικότητα (Amano et al, 1984).  

Αυτές οι δοµές δεν έχουν αναφερθεί σε άλλα Gram-αρνητικά βακτήρια και 

απαντώνται στην εξωκυττάρια µορφή του βακτηρίου που λέγεται small-cell-

variant (SCV), είναι µεταβολικά ανενεργή και αποτελεί µέρος ενός διφασικού 

αναπτυξιακού κύκλου.  Η άλλη µορφή λέγεται large-cell-variant (LCV) και είναι 

η µεταβολικά ενεργή και αποκλειστικά ενδοκυττάρια µορφή του βακτηρίου. Τα 

SCV είναι σχήµατος ραβδίου πολύ µικρού µεγέθους µήκους 0.2-0.5 µm µε 

χαρακτηριστικά πακεταρισµένη χρωµατίνη όπως φαίνεται στο ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο (εικόνα 1).   

 



 17

 

Εικόνα 1.  Εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου αρνητικής χρώσης των δύο 

αναπτυξιακών µορφών της Coxiella burnetii που δείχνει το µέγεθος και τα 

µορφολογικά τους χαρακτηριστικά Α) SCV και B) LCV.  Η γραµµή της εικόνας 

αντιστοιχεί σε 2.0 µm. (Από Coleman et al, 2007).     

 

Οι φυσικές ιδιότητες των SCV δικαιολογούν την εξαιρετική σταθερότητα του 

βακτηρίου στο περιβάλλον. Τα LCV είναι µηχανικά πιο εύθραυστα και 

µεγαλύτερου µεγέθους µήκους >1 µm, πλειόµορφα µε διάχυτη, νηµατοειδή 

χρωµατίνη (εικόνα 1). Μέσα στο κύτταρο ξενιστή το βακτήριο ακολουθεί 

λανθάνουσα, εκθετική και στατική φάση αύξησης (εικόνα 2).  Η µετάβαση από 

SCV σε LCV συµβαίνει στη λανθάνουσα φάση που διαρκεί περίπου 2 µέρες.  

Ο εκθετικός πολλαπλασιασµός των LCV διαρκεί για τις επόµενες 4 µέρες (6 

days post infection, dpi), όπου σε αυτό το σηµείο ξεκινά η µετάβαση από LCV 

σε SCV σηµατοδοτώντας την είσοδο στη στατική φάση. Τα SCV αποτελούν 

τις µολυσµατικές µορφές του βακτηρίου στη φύση και δεν  

πολλαπλασιάζονται, γεγονός που υποστηρίζεται από την εξαφάνισή τους 

στην εκθετική φάση και την επανεµφάνισή τους σε σηµαντικούς αριθµούς στη 

στατική φάση µέσω µιας σταδιακής διαδικασίας συµπύκνωσης της 

χρωµατίνης και ενδιάµεσων µορφών. Αντίθετα, τα LCV αποτελούν τις 

µεταβολικά ενεργές οντότητες που πολλαπλασιάζονται µέσα στο 

φαγολυσόσωµα του κυττάρου ξενιστή καθώς το υπερκεράζουν κατά την 

εκθετική φάση του αυξητικού κύκλου (Coleman et al, 2004, 2007).   
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Εικόνα 2. Καµπύλη ενδοκυττάριας αύξησης της Coxiella burnetii στην 

κυτταρική σειρά Vero.  Η συσχέτιση του χρόνου µετά τη µόλυνση (σε dpi) και 

των αναπτυξιακών µορφών σηµειώνεται πάνω από το γράφηµα.  

(Τροποποιηµένη από Coleman et al, 2004).     

 

Οι φάσεις του κύκλου ανάπτυξης έχουν συσχετιστεί µε την έκφραση διαφόρων 

γονιδίων ενώ έχουν αναφερθεί και πρωτεΐνες ειδικές για τις δύο µορφές του 

βακτηρίου (Coleman et al, 2004, 2007).  Για παράδειγµα η ScvA, µια πολύ 

βασική πρωτεΐνη που αποτελεί συστατικό της συµπυκνωµένης χρωµατίνης 

των SCV και θεωρείται ειδική της µορφής αυτής (Heinzen et al, 1999), 

αποικοδοµείται κατά τη λανθάνουσα και εκθετική φάση, ενώ αρχίζει να 

αυξάνεται κατά την είσοδο στη στατική φάση (6dpi) µε µέγιστη έκφραση κατά 

την 8dpi (Coleman SA et al, 2004).  Κατά την εκθετική φάση αυξάνεται η 

πορίνη Ρ1, η οποία θεωρείται πρωτεΐνη ειδική των LCV (McCaul et al, 1991, 

Heinzen et al, 1999), πιθανώς σαν µια προσαρµογή του LCV για την 

πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από το φαγολυσόσωµα, ενώ επιπλέον 

αυξάνεται η έκφραση ενζύµων του µεταβολισµού καθώς και ριβοσωµάτων, 

γεγονός που συµβαδίζει µε το µεταβολικά ενεργό LCV.  Μια άλλη πρωτεΐνη 

περισσότερο αινιγµατική που εκφράζεται από τα LCV, είναι ο παράγοντας 

σίγµα RpoS.  Προτείνεται ότι ο RpoS αποτελεί θετικό ρυθµιστή γονιδίων που 

προστατεύουν το LCV από τους τοξικούς παράγοντες του λυσοσώµατος 

όπως είναι τα γονίδια καταλάσης (Coleman et al, 2004).  Ωστόσο η λειτουργία 
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αυτού του παράγοντα φαίνεται να είναι περισσότερο περίπλοκη. Για 

παράδειγµα στη L. pneumophila, τον κοντινότερο συγγενή της Coxiella, ο 

RpoS έχει διφασική συµπεριφορά όπου µία χαµηλή έκφρασή του εµποδίζει 

την έκφραση γονιδίων µολυσµατικότητας στην εκθετική φάση, ενώ µια υψηλή 

του έκφραση στη στατική φάση επάγει τα γονίδια αυτά (Bachman et al, 2004). 

Εποµένως γίνεται φανερό ότι οι δύο µορφές του βακτηρίου επιτελούν 

διαφορετικούς ρόλους και αυτό αντανακλάται στο διακριτό πρωτεϊνικό τους 

περιεχόµενο, ωστόσο τα µοριακά γεγονότα που ρυθµίζουν τον αναπτυξιακό 

κύκλο της C. burnetii δεν είναι ακόµα γνωστά (Coleman et al, 2004, 2007, 

Heinzen et al, 1999).            
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Ενδοκυττάριος παρασιτισµός της C. burnetii  
Ο στόχος της C. burnetii in vivo είναι τα µακροφάγα, ωστόσο µπορεί να 

προσβάλλει και άλλα κύτταρα όπως είναι οι ινοβλάστες και τα επιθηλιακά 

κύτταρα. Μετά την πρόσληψή της από το κύτταρο ξενιστή, αποτελεί το 

µοναδικό παθογόνο που κατευθύνει τη βιογένεση ενός παρασιτοφόρου 

κυστιδίου (ΠΚ) µε χαρακτηριστικά λυσοσώµατος µέσα στο οποίο µπορεί να 

πολλαπλασιάζεται.  Το αρχικό νεοσχηµατιζόµενο φαγόσωµα της Coxiella 

αρχίζει να αλληλεπιδρά µε το σύστηµα ενδοκυττάρωσης του κυττάρου 

ξενιστή.  Τα πρώιµα στάδια της µόλυνσης χαρακτηρίζονται από καθυστέρηση 

στην ωρίµανση του φαγοσώµατος µέσω αλληλεπίδρασής του µε το σύστηµα 

αυτοφαγοκυττάρωσης του ξενιστή.  Έτσι το πρώιµο ΠΚ προσλαµβάνει τη 

Rab5 (δείκτης πρώιµων ενδοσωµάτων) και την LC3 (δείκτης 

αυτοφαγοσωµάτων).  ∆ύο µέρες µετά τη µόλυνση και συγχρόνως µε την 

έναρξη του πολλαπλασιασµού της Coxiella - είσοδος στην εκθετική φάση 

αύξησης, το παρασιτοφόρο κυστίδιο είναι σαφώς όξινο (pH 5), περιέχει όξινες 

υδρολάσες και είναι θετικό για τις LAMP-1, -2 και -3 που είναι δείκτες της 

µεµβράνης των λυσοσωµάτων, ενώ διατηρεί την LC3 και τη Rab7 (δείκτης 

όψιµων ενδοσωµάτων) και απουσιάζει πλέον η Rab5.  Το ώριµο 

παρασιτοφόρο κυστίδιο συνεχίζει να αυξάνεται µέσω ροής  

αυτοφαγοσωµάτων και ενδοσωµάτων, ώστε να καταλάβει σχεδόν όλο το 

κυτταρόπλασµα του κυττάρου ξενιστή κατά την 6dpi και να µπει τότε στη 

στατική φάση αύξησης (Voth and Heinzen, 2009).  Στην εικόνα 3 δείχνονται τα 

στάδια ωρίµανσης του παρασιτοφόρου κυστιδίου της C. burnetii κατά τη 

διάρκεια του αναπτυξιακού της κύκλου. 
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Εικόνα 3.  ∆ιαδοχικά στάδια ωρίµανσης του παρασιτοφόρου κυστιδίου της C. 

burnetii σε κύτταρα VERO. Κατά το αρχικό στάδιο της µόλυνσης το 

φαγόσωµα είναι µικρό και περιέχει µικρό αριθµό βακτηρίων (1 dpi, 2dpi).  

Όµως από την 2dpi ως την 6dpi ο αριθµός των βακτηρίων αυξάνεται 

σηµαντικά ώστε το παρασιτοφόρο κυστίδιο την 6dpi να καταλαµβάνει σχεδόν 

όλο το κύτταρο, ενώ τα SCV αρχίζουν να επανεµφανίζονται κατά το σηµείο 

αυτό.  Στην 8dpi τα SCV αποτελούν την κυρίαρχη µορφή  της στατικής φάσης.  

Τα µαύρα και άσπρα βέλη δείχνουν τα LCV και SCV αντίστοιχα.  Οι εικόνες 

είναι TEM (Transmission Electron Micrographs).  (Από Coleman et al, 2004).  
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Κατά τη διάρκεια της µόλυνσης το βακτήριο χρειάζεται να εξασφαλίσει την 

επιβίωση και αύξησή του µέσα στο κύτταρο ξενιστή τροποποιώντας τις 

λειτουργίες του. Έχει βρεθεί ότι η αναστολή της βακτηριακής 

πρωτεϊνοσύνθεσης µε χλωροµφαινικόλη εµποδίζει την ωρίµανση και 

διατήρηση του παρασιτοφόρου κυστιδίου, ενώ η επαγωγή της απόπτωσης σε 

µολυσµένα µακροφάγα µε ειδικούς επαγωγείς αναστέλλεται από την Coxiella, 

υποδηλώνοντας µια στρατηγική του βακτηρίου να διατηρεί τη βιωσιµότητα του 

κυττάρου ξενιστή, προκειµένου να ολοκληρώνει το µολυσµατικό του κύκλο 

(Voth and Heinzen, 2009). 

 Η έκκριση πρωτεϊνικών µορίων τελεστών (effectors) οι οποίες µιµούνται τη 

λειτουργία ευκαρυωτικών πρωτεϊνών, έχει αναγνωριστεί ως σηµαντικός 

µηχανισµός παθογένειας που απαντάται και σε άλλα ενδοκυττάρια βακτήρια 

όπως η L. pneumonophila.  Το γονιδίωµα της Coxiella burnetii φέρει γονίδια 

που κωδικοποιούν βακτηριακές πρωτεΐνες µε ευκαρυωτικά µοτίβα (ankyrin 

repeats, F boxes, serine/threonine protein kinases-STPK, tetratricopeptide 

repeats- TPR, leucine-rich repeats-LRR, coiled-coil domains-CCD) τα οποία 

εµπλέκονται σε πολλαπλές πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις και σηµατοδοτικά 

µονοπάτια.  Πιθανότατα µέσω ενός Dot/Icm συστήµατος έκκρισης IV (Type 4 

Secretion System, T4SS) που κωδικοποιείται επίσης από το βακτήριο, οι 

πρωτεΐνες effectors ενίενται στο κυτταρόπλασµα του κυττάρου ξενιστή (Voth 

et al, 2009) για να ασκήσουν τη δράση τους.  Περισσότερο µελετηµένες είναι 

οι πρωτεΐνες effectors που φέρουν µοτίβα αγκυρινών (Anks) και εµπλέκονται 

σε πολλαπλές διαδικασίες του κυττάρου ξενιστή όπως η οργάνωση του 

κυτταροσκελετού, η µεταγραφή και η γονιδιακή έκφραση.  Η παρουσία τους 

σε ποικίλες και διακριτές περιοχές του κυττάρου ξενιστή συνδέεται µε την εκεί 

δράση τους. Έτσι η εντόπισή τους στους µικροσωληνίσκους µπορεί να 

συσχετιστεί µε την κίνηση του παρασιτοφόρου κυστιδίου προς την περιοχή 

κοντά στον πυρήνα ή τη µεταφορά κυστιδίων προς αυτό, ενώ η παρουσία 

πρωτεϊνών effectors επιπλέον στη µεµβράνη του παρασιτοφόρου κυστιδίου 

ενισχύει τη συµµετοχή τους στη σύντηξη κυστιδίων µε αυτό για την αύξηση και 

διατήρησή του (Voth et al, 2009).  Στην εικόνα 4, συνοψίζεται ένα µοντέλο του 

ενδοκυττάριου παρασιτισµού της Coxiella burnetii (Voth and Heinzen, 2007).   
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Εικόνα 4.  Προτεινόµενο µοντέλο του ενδοκυττάριου παρασιτισµού της Coxiella burnetii.  (Από Voth and Heinzen, 2007). 
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Γονιδίωµα και γενετική ετερογένεια στελεχών C. burnetii   
Το γονιδίωµα της C. burnetii στελέχους Nine Mile φάσης Ι αποτελείται από 

1,995,275 ζευγάρια βάσεων και προβλέπεται να κωδικοποιεί 2,094 

πρωτεΐνες, από τις οποίες πάνω από ένα τρίτο είναι υποθετικές (Seshadri et 

al, 2003).  Επίσης περισσότερο από το 60% των προβλεπόµενων πρωτεϊνών 

είναι βασικές µε µέσο όρο ισοηλεκτρικών σηµείων (pI) 8.25, ο οποίος είναι ο 

υψηλότερος που έχει αναφερθεί, µε την εξαίρεση του Helicobacter pylori το 

οποίο όµως εποικίζει τον πολύ όξινο γαστρικό βλεννογόνο (pH 2). Επιπλέον 

περίπου το 45% των πρωτεϊνών της C. burnetii προβλέπεται να έχουν pI 

πάνω από 9, το οποίο είναι το µεγαλύτερο µεταξύ των ενδοκυττάριων 

βακτηρίων και άλλων γ-Πρωτεοβακτηρίων. Τα ευρήµατα αυτά είναι σε 

αρµονία µε τον τρόπο ενδοκυττάριου παρασιτισµού του βακτηρίου.  

Εποµένως οι βασικές πρωτεΐνες της C. burnetii θα µπορούσαν να αποτελούν 

ένα ρυθµιστικό σύστηµα του όξινου περιβάλλοντος του φαγολυσοσώµατος, 

ενώ ο µεγάλος αριθµός των υποθετικών πρωτεϊνών πιθανώς να σχετίζεται µε 

µοναδικές λειτουργίες του µοναδικού τρόπου ζωής αυτού του βακτηρίου.  Ένα 

άλλο ενδιαφέρον εύρηµα είναι η ύπαρξη ενός µεγάλου αριθµού 

ψευδογονιδίων και  αλληλουχιών εισδοχής, που δείχνει ότι το γονιδίωµα της 

Coxiella burnetii είναι αρκετά δυναµικό και επίσης ότι βρίσκεται στη διαδικασία 

της µείωσής του (Seshadri et al, 2003). 

Πολλές µελέτες έχουν δείξει τη γενετική ετερογένεια µεταξύ των στελεχών C. 

burnetii (Samuel et al, 1985, Bear et al, 2009).  Όλα τα στελέχη περιέχουν ένα 

κυκλικό χρωµόσωµα περίπου 2Mb και ένα πλασµίδιο είτε ανεξάρτητο ή 

ενσωµατωµένο στο χρωµόσωµά τους. Μετά από τη συγκριτική µελέτη του 

γονιδιώµατος µεταξύ των στελεχών C. burnetii προέκυψε ότι δεν διαφέρουν 

τόσο σε νέο γενετικό υλικό όσο σε ένα ιδιαίτερο σύνολο ψευδογονιδίων, το 

οποίο αποτελεί τον κύριο µηχανισµό της γενετικής τους ετερογένειας, µιας 

εξελικτικής διαδικασίας που διαµεσολαβείται από τις αλληλουχίες εισδοχής. 

Έτσι το στέλεχος Dugway, το οποίο δεν έχει αποµονωθεί µέχρι τώρα από 

ασθενείς και παρουσιάζει εξασθενηµένη µολυσµατικότητα σε µοντέλα του 

πυρετού Q σε ζώα, έχει το µεγαλύτερο γονιδίωµα µε τα λιγότερα 

ψευδογονίδια.  Ακόµα πιο ενδιαφέρον είναι ότι, αυτό το ιδιαίτερο σύνολο 

ψευδογονιδίων δηµιουργεί ετερογένεια και στην οικογένεια των γονιδίων Anks 



 25

(Voth et al, 2009) τα οποία κωδικοποιούν τις περισσότερο µελετηµένες 

πρωτεΐνες effectors και αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες παθογένειας. 

Έτσι πολλά γονίδια Anks είναι κατεστραµµένα στο στέλεχος Nine Mile (ΝΜ), 

ενώ πολλά από αυτά είναι άθικτα στα στελέχη G (Q212), K (Q154) και 

Dugway. Αντιστρόφως αυτά τα στελέχη κωδικοποιούν Anks που δεν 

υπάρχουν στο NM, ενώ το Dugway είναι αυτό που περιέχει το µεγαλύτερο 

αριθµό άθικτων Anks.  Εποµένως η γενετική ετερογένεια σε πρωτεΐνες 

effectors µεταξύ των στελεχών C. burnetii υποδηλώνει και ένα ιδιαίτερο 

παθογενετικό δυναµικό για το κάθε στέλεχος (Bear et al, 2009, Voth et al, 

2009). 

Μία τελευταία µελέτη από τους Russell-Lodrigue et al (2009) υποστηρίζει την 

υπόθεση αυτή και έδειξε ότι σε ένα µοντέλο οξέος πυρετού Q σε χοίρους που 

µολύνθηκαν αερογενώς µε διαφορετικά στελέχη C. burnetii, τα οποία έχουν 

συσχετιστεί µε διαφορετικές µορφές του πυρετού Q, υπήρξε ένα φάσµα 

παθολογικής απόκρισης.  Έτσι η µόλυνση µε το Nine Mile, το πρότυπο του 

οξέος πυρετού Q, προκάλεσε σοβαρή οξεία νόσο, ενώ το Dugway δεν 

προκάλεσε καµία νόσο.  Επίσης η µόλυνση µε το στέλεχος Q212 που έχει 

αποµονωθεί από ασθενή µε ενδοκαρδίτιδα, προκάλεσε ήπια έως µέτρια νόσο.  

Τα παραπάνω δείχνουν µια καθαρή σχέση µεταξύ της γενετικής ετερογένειας 

των στελεχών C. burnetii και της λοιµογόνου δράσης τους.      
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∆ιάγνωση του πυρετού Q και η σηµασία των πρωτεϊνών 

εξωτερικής µεµβράνης  
Η διάγνωση του πυρετού Q είναι δύσκολη λόγω των µη ειδικών 

συµπτωµάτων της νόσου καθώς και των περιορισµών που θέτει η C. burnetii 

στο εργαστήριο, οι οποίοι πηγάζουν από την υποχρεωτικά ενδοκυττάρια φύση 

αυτού του βακτηρίου και τον αερογενή τρόπο µετάδοσής του στον άνθρωπο.  

Εποµένως, η αποµόνωσή της C. burnetii από µολυσµένα βιολογικά δείγµατα 

(αίµα, υλικό βιοψίας) µε καλλιέργεια απαιτεί αφενός, ευκαρυωτικό ξενιστή 

(κυτταρικές σειρές, γονιµοποιηµένα αυγά, πειραµατόζωα) και αφετέρου, 

επίπεδο βιολογικής ασφάλειας 3 (BSL-3) λόγω ότι πρόκειται για υψηλά 

µολυσµατικό βακτήριο, µε αποτέλεσµα η διαδικασία της καλλιέργειας να 

αποφεύγεται συνήθως.  Επίσης η διάγνωση µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) σε δείγµατα αίµατος ασθενών έχει χαµηλή 

ειδικότητα, ενώ η τεχνική αυτή προτιµάται κυρίως για δείγµατα ιστών όπως 

είναι καρδιακές βαλβίδες που έχουν αφαιρεθεί χειρουργικά (Maurin et al, 

1999).   

Στην πράξη η διάγνωση του πυρετού Q βασίζεται σήµερα στην ανίχνευση 

αντισωµάτων στον ορό του ασθενούς µε τις µεθόδους του έµµεσου 

ανοσοφθορισµού (IFA), της ELISA, της καθήλωσης συµπληρώµατος 

(complement fixation) και της µικροσυγκόλλησης (microagglutination).  Το 

χρησιµοποιούµενο αντιγόνο σε αυτά τα ορολογικά τεστ είναι µονιµοποιηµένο 

µε φορµόλη βακτήριο C. burnetii του στελέχους αναφοράς Nine Mile, που 

όµως παρουσιάζει µειονεκτήµατα όπως για παράδειγµα είναι οι 

διασταυρούµενες αντιδράσεις µε άλλα παθογόνα και η αδυναµία διάκρισης 

µεταξύ των στελεχών C. burnetii (Beare et al, 2008).  Επίσης η κατεργασία µε 

τη φορµαλδεΰδη η οποία δηµιουργεί διασυνδέσεις µε τις πρωτεΐνες και 

επηρεάζει την γ’- και δ’-ταγή δοµή τους, δεν αποκλείεται να επηρεάζει και την 

αναγνώριση επιτόπου-αντίσωµατος (Paavilainen et al, 2009).  Λόγω των 

παραπάνω και σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα ενός τέτοιου αντιγόνου 

όπως το ολόκληρο βακτήριο, το αποτέλεσµα είναι τα τεστ αυτά να µη δίνουν 

οµοιόµορφα αποτελέσµατα και να χάνουν σε ειδικότητα (Beare et al, 2008).  

Εποµένως υπάρχει ανάγκη εύρεσης και χαρακτηρισµού ειδικών αντιγόνων 

της C. burnetii για τη δηµιουργία πιο αξιόπιστων ορολογικών τεστ.  Ιδανικά, η 
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εύρεση και συσχέτιση ειδικών αντιγόνων µε τα στελέχη C. burnetii και την 

κλινική µορφή της νόσου µπορεί να συµβάλλει στην πρόγνωση και τη 

στρατηγική της θεραπείας, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ενδοκαρδίτιδας του 

πυρετού Q. 

Οι πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης (outer membrane proteins, OMP) 

αποτελούν πολύ καλούς υποψήφιους δείκτες για το σκοπό αυτό.  Λόγω του 

εντοπισµού τους στην εξωτερική επιφάνεια του κυττάρου αλληλεπιδρούν 

άµεσα µε τον ξενιστή και εκτίθενται στο ανοσοποιητικό του σύστηµα,  ενώ η 

εµπλοκή τους σε διαδικασίες παθογένειας κάνει ιδιαίτερη τη σηµασία τους στη 

διάκριση βακτηριακών στελεχών µε βάση την αντιγονικότητα.  Επιτελούν 

λειτουργίες πολλαπλές και σηµαντικές όπως η προσκόλληση, η έκκριση, η 

αποτοξίνωση, η µεταγωγή σηµάτων από το εξωτερικό περιβάλλον, η 

πρόσληψη και µεταφορά θρεπτικών συστατικών. Επίσης καθοριστικός είναι ο 

ρόλος τους στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας στην αντιβιοτική θεραπεία µέσω 

του µηχανισµού efflux, ο οποίος συνίσταται στην εκροή του φαρµάκου από το 

εσωτερικό του βακτηρίου µέσω µοριακών αντλιών µε δαπάνη ενέργειας. Για 

τους λόγους αυτούς οι πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης πολλών παθογόνων 

µελετώνται έντονα, ωστόσο δεν έχουν ακόµα χαρακτηριστεί πλήρως.   

Μία σηµαντική πρωτεΐνη εξωτερικής µεµβράνης της C. burnetii που 

ταυτοποιήθηκε χρησιµοποιώντας την πρωτεοµική προσέγγιση µελέτης του 

βακτηρίου, είναι η OmpH (Sekeyová et al, 2009). Η πρωτεΐνη αυτή η οποία 

έχει λειτουργία σαπερονίνης και πιθανώς εµπλέκεται στην προσκόλληση του 

βακτηρίου στο κύτταρο ξενιστή, αναγνωρίστηκε αποκλειστικά από τον ορό 

ασθενών µε ενδοκαρδίτιδα του πυρετού Q.  Η OmpH, εποµένως, αποτελεί ένα 

πολύ καλό δείκτη για την ανάπτυξη ενός ορολογικού διαγνωστικού τεστ για 

την ενδοκαρδίτιδα του πυρετού Q (Sekeyová et al, 2009).      
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Σκοπός της διατριβής 
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται σαφές ότι η C. burnetii 

ακολουθεί έναν ιδιόρρυθµο τρόπο ζωής, µοναδικό µεταξύ των άλλων 

ενδοκυττάριων παθογόνων και αυτό αντανακλάται στο γονιδίωµα της 

(Seshadri et al, 2003). Επιπλέον η γενετική ετερογένεια µεταξύ των στελεχών 

C. burnetii δεν οφείλεται τόσο σε νέο γενετικό υλικό αλλά σε ένα ιδιαίτερο 

σύνολο ψευδογονιδίων κυρίως σε γονίδια των πρωτεϊνών effectors, 

πιθανότατα καθορίζοντας έτσι τη λοιµογόνο τους δύναµη (Beare et al, 2009, 

Voth et al, 2009).  Πέρα από το γονιδιακό επίπεδο, τα στελέχη C. burnetii 

έχουν µελετηθεί αρκετά και σε µοντέλα ζώων δείχνοντας ότι διαθέτουν ένα 

ειδικό παθογενετικό δυναµικό (Russell-Lodrigue et al, 2009), ωστόσο υπάρχει 

έλλειψη µελετών σε πρωτεϊνικό επίπεδο.   

Συνεπώς, εύλογα ο πρώτος στόχος της διατριβής που τέθηκε ήταν να 

µελετηθούν δύο στελέχη αναφοράς C. burnetii µε τη βοήθεια των 

µεθοδολογιών της πρωτεοµικής, ενός σχετικά νέου κλάδου πρωτεϊνικής 

ανάλυσης που εξηγείται στην επόµενη παράγραφο. Το πρώτο στέλεχος που 

επιλέχθηκε είναι το Nine Mile (NM) το οποίο παρόλο που αρχικά είχε 

αποµονωθεί από κρότωνα, αργότερα συνδέθηκε µε την περίπτωση οξέος 

πυρετού Q στο προσωπικό εργαστηρίου και έκτοτε παραδοσιακά θεωρείται το 

αντιπροσωπευτικό στέλεχος του οξέος πυρετού Q. Το άλλο στέλεχος είναι το 

Q212 που έχει αποµονωθεί από το αίµα ασθενούς µε ενδοκαρδίτιδα και άρα 

σχετίζεται µε τον χρόνιο πυρετό Q.  Τα δύο αυτά στελέχη έχει δειχθεί ότι 

διαφέρουν στις παθολογικές βλάβες που προκαλούν σε ένα µοντέλο ζώων 

του πυρετού Q (Stein et al, 2005), µε το Q212 να διασπείρεται λιγότερο και να 

προκαλεί ηπιότερες φλεγµονώδεις βλάβες σε σχέση µε το Nine Mile. Επίσης 

επιλέχθηκε να µελετηθούν τα στελέχη στη φάση ΙΙ δεδοµένου ότι αυτή είναι 

πολύ περισσότερο µολυσµατική σε κυτταροκαλλιέργειες µη επαγγελµατικών 

φαγοκυττάρων όπως είναι η κυτταρική σειρά Vero.  Άρα για τις συνθήκες ενός 

in vitro πειράµατος η φάση ΙΙ θεωρείται το ανάλογο της φάσης Ι στη φύση και 

παράλληλα είναι περισσότερο ασφαλής (Samoilis et al, 2007, Voth and 

Heinzen, 2007).                 

Η σηµασία των πρωτεϊνών effectors στην παθογένεια της µόλυνσης είναι 

µεγάλη όπως αναφέρθηκε ήδη, ωστόσο η δυσκολία γενετικής τροποποίησης 
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της C. burnetii λόγω της υποχρεωτικά ενδοκυττάριας φύσης της, θέτει 

περιορισµούς στη µελέτη τους.  Για να υπερνικηθεί αυτό έγιναν αξιόλογες 

µελέτες στηριζόµενες κυρίως σε πειράµατα υποκατάστασης µε τη L. 

pneumonophila και έκτοπης έκφρασης σε κύτταρα θηλαστικών (Pan et al, 

2008, Voth et al, 2009), ωστόσο περιορίζονται σε ορισµένες µόνο κατηγορίες 

των πρωτεϊνών effectors όπως αυτές που φέρουν επαναλήψεις Anks.  

∆εδοµένου τώρα ότι οι πρωτεΐνες effectors αλληλεπιδρούν στενά µε τον 

ξενιστή τους, αναµένεται και µεταβολή στις πρωτεΐνες του.   

Εποµένως µε βάση το παραπάνω σκεπτικό, ο δεύτερος στόχος της 

διατριβής ήταν η µελέτη της διαφοροποίησης των πρωτεϊνών του ξενιστή των 

δύο στελεχών C. burnetii, προκειµένου τόσο να αποκτηθεί µια πιο 

ολοκληρωµένη άποψη της βιολογίας των δύο στελεχών, αλλά και να 

διαλευκανθεί περισσότερο ο ρόλος των πρωτεϊνών effectors. 

Σε ένα άλλο πλαίσιο τώρα, οι πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης (OMP) όπως 

έχει αναφερθεί ήδη, είναι σηµαντικές.  Η αποµόνωσή τους δίνει τη δυνατότητα 

για χαρακτηρισµό αντιγόνων ειδικών για τα στελέχη του βακτηρίου αλλά και τη 

µορφή της νόσου, καθώς και για χαρακτηρισµό των OMP που 

διαφοροποιούνται σε περιπτώσεις ανθεκτικών στελεχών, συνιστώντας έτσι το 

πρώτο βήµα για την ανάπτυξη νέων οροδιαγνωστικών δεικτών, υποψήφιων 

εµβολίων και ακόµα νέων θεραπευτικών στόχων.  Εποµένως ο τρίτος 
στόχος της διατριβής που τέθηκε ήταν η εύρεση ενός απλού και ασφαλούς 

πρωτοκόλλου, δεδοµένης της επικινδυνότητας της C. burnetii, για την 

αποµόνωση ενός κλάσµατος εµπλουτισµένου σε OMP και η ανάπτυξη µιας 

µεθοδολογίας µελέτης του αντιγονικού προφίλ στελεχών C. burnetii.  Η 

προσέγγιση του στόχου αυτού έγινε µε συνδυασµό πρωτεοµικής και 

ανοσοαποτύπωσης (ή Western blot).    
Ο γενικός σχεδιασµός των πειραµάτων για την επίτευξη των στόχων της 

διατριβής δίνεται διαγραµµατικά στην εικόνα 5. 
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Εικόνα 5.  Σχεδιασµός πειραµάτων για την επίτευξη των στόχων της παρούσας διατριβής.   
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Πρωτεοµική προσέγγιση  
Η διαθεσιµότητα της πλήρους αλληλουχίας του γονιδιωµάτος πολλών 

οργανισµών τα τελευταία χρόνια σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη της 

φασµατοσκοπίας µάζας (MS) βιολογικών µορίων µε MALDI (Matrix-assisted 

laser desorption ionization) και ESI (electrospray ionization), έχει ανοίξει το 

δρόµο προς τη µελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών, υπό τον επιστηµονικό 

όρο πρωτεοµική, συµβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της κυτταρικής 

λειτουργίας.  Στην εικόνα 6 δείχνεται το διάγραµµα εργασίας της πρωτεοµικής.  

Οι βασικές τεχνικές της πρωτεοµικής είναι η ηλεκτροφόρηση PAGE (gel 

based) και η υγρή χρωµατογραφία LC (gel-free) για το διαχωρισµό των 

πρωτεϊνών και η φασµατοσκοπία µάζας για την ανάλυση.  Πολύ συχνά το 

πρώτο βήµα στη µελέτη ενός άγνωστου πρωτεόµατος είναι η δισδιάστατη 

ηλεκτροφόρηση (2D-PAGE) η οποία σε συνδυασµό µε MS ανάλυση, παρέχει 

σχετικά γρήγορα την ταυτοποίηση ενός µεγάλου αριθµού πρωτεϊνών και µε το 

πλεονέκτηµα της ορατής εντόπισής τους (χαρτογράφηση). Ωστόσο, οι 

χρωµατογραφικές τεχνικές στις οποίες το µελετώµενο πρωτέοµα 

πρωτεολύεται απευθείας και τα προκύπτοντα πεπτίδια µετά τη 

χρωµατογραφία αναλύονται µε MS/MS, δίνουν µεγαλύτερα ποσοστά 

ταυτοποιηµένων πρωτεϊνών καθιστώντας τις αρκετά ελκυστικές.  Παρόλα 

αυτά οι δύο τεχνικές, gel-based και gel-free, είναι συµπληρωµατικές λόγω των 

διαφορετικών ιδιοτήτων διαχωρισµού που χρησιµοποιούν.    

Ένα βασικό µειονέκτηµα των gel-free τεχνικών είναι η πολυπλοκότητα του 

δείγµατος. Για να αντιµετωπιστεί αυτό συνήθως χρησιµοποιούνται ορθογώνια 

συστήµατα χρωµατογραφίας που συνήθως συνίστανται σε συνδυασµό SCX 

και RP-HPLC, ωστόσο και στην περίπτωση αυτή τα πεπτίδια που φθάνουν 

στον αναλυτή µάζας είναι πολλά δυσχεραίνοντας την ανάλυση και 

ταυτοποίηση, ενώ η διαδικασία είναι χρονοβόρα.  Μια εναλλακτική τεχνική 

είναι η διαγώνιας χρωµατογραφίας, αποτελεί το COFRADIC (COmbined 

FRActional DIagonal Chromatography), το πλεονέκτηµα του οποίου είναι ότι 

καταφέρνει να µειώσει δραµατικά την πολυπλοκότητα του δείγµατος µε το να 

επιλέγει ένα υποσύνολο πεπτιδίων που φέρουν µια κοινή ιδιότητα και είναι 

αντιπροσωπευτικά ολόκληρου του πρωτεόµατος, και να περιορίζει έτσι την 

ανάλυση σε αυτό (Gevaert and Vandekerckhove, 2004).  
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Εικόνα 6.  ∆ιάγραµµα εργασίας της πρωτεοµικής.  Οι βασικές τεχνολογίες της πρωτεοµικής είναι η 

ηλεκτροφόρηση PAGE και η χρωµατογραφία HPLC για το διαχωρισµό των πρωτεϊνών και η 

φασµατοσκοπία µάζας για την ανάλυση.  Με τη µηχανή αναζήτησης του Mascot τα πειραµατικά 

δεδοµένα των µαζών ταιριάζονται  µε τα θεωρητικά των βάσεων δεδοµένων προκειµένου να γίνει η 

ταυτοποίηση της εκάστοτε πρωτεΐνης.  Η διαδικασία της αναζήτησης απαιτεί  πολύπλοκους 

στατιστικούς υπολογισµούς και αλγορίθµους πιθανοτήτων (από www.matrixscience.com).     
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Η αρχή της τεχνικής δείχνεται στην εικόνα 7 και στηρίζεται σε ένα βήµα 

τροποποίησης που παρεµβάλλεται µεταξύ δύο χρωµατογραφικών 

διαχωρισµών στο ίδιο σύστηµα LC, το οποίο αλλάζει τις χρωµατογραφικές 

τους ιδιότητες και τα διακρίνει από τα υπόλοιπα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Αρχή του COFRADIC.  Ένα βήµα τροποποίησης παρεµβάλλεται 

µεταξύ δύο χρωµατογραφικών διαχωρισµών στο ίδιο σύστηµα HPLC, το 

οποίο αλλάζει τους χρόνους έκλουσης των επιλεγµένων πεπτιδίων. Τα 

τροποιηµένα πεπτίδια είτε εκλούονται γρηγορότερα (-δ) ή αργότερα (+δ) σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα και έτσι µπορούν να αποµονωθούν για περαιτέρω 

ανάλυση. (Από Gevaert and Vandekerckhove, 2004).  
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Το COFRADIC είναι εξαιρετικά ευέλικτο και αυτό οφείλεται στην ελευθερία 

επιλογής των πεπτιδίων µε χηµικές ή ενζυµατικές µεθόδους.  Ιδιαίτερα 

χρήσιµη είναι η επιλογή του Να–τερµατικού πεπτιδίου (N-terminal COFRADIC) 

που φέρει κάθε πρωτεΐνη µε αποτέλεσµα κάθε πρωτεΐνη να 

αντιπροσωπεύεται µόνο από ένα πεπτίδιο ελαττώνοντας έτσι την 

πολυπλοκότητα του δείγµατος στο µέγιστο δυνατό βαθµό και επιτυγχάνοντας 

υψηλό αριθµό ταυτοποιηµένων πρωτεϊνών. Επίσης το γεγονός ότι µέσω των 

αντιδράσεων επιλογής των πεπτιδίων µπορούν να εισαχθούν σε αυτά βαριά 

ισότοπα του άνθρακα ή του οξυγόνου, δίνει την πολύτιµη δυνατότητα µε µία 

ανάλυση να µελετηθεί η διαφοροποίηση της έκφρασης των πρωτεϊνών µεταξύ 

δύο ανάλογων βιολογικών δειγµάτων (Gevaert and Vandekerckhove, 2004).   

Η ολοκλήρωση του γονιδιώµατος της C. burnetii το 2003 (Seshadri R et al, 

2003) άνοιξε το δρόµο προς την πρωτεοµική προσέγγιση µελέτης του 

βακτηρίου, δηµιουργώντας νέες προοπτικές στην κατανόηση των µηχανισµών 

παθογένειας που χρησιµοποιεί.  Επιπλέον η νέα ισχυρή µεθοδολογία του N-

terminal COFRADIC* µε τη δυνατότητα που δίνει για διαφορική σύγκριση δύο 

πρωτεοµάτων, µπορεί να φωτίσει λεπτές πτυχές της βιολογίας της C. burnetii 

που αποτελεί ένα βακτήριο µε ιδιόρρυθµο κύκλο ζωής.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Το N-terminal COFRADIC συζητείται λεπτοµερώς στα Υλικά και Μέθοδοι) 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Βακτήριο 
Καλλιέργεια της Coxiella burnetii 
Χρησιµοποιήθηκαν τα στελέχη αναφοράς C. burnetii Nine Mile RSA 493 (NC 

002971) και CbuG_Q212 (NC 011527) φάσης ΙΙ από τη βακτηριακή συλλογή 

του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και 

Γεωγραφικής Ιατρικής, του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης και 

ακολουθήθηκε η διαδικασία που αναφέρεται στη ∆ιδακτορική διατριβή του 

Γιώργου Σαµοΐλη (2008).  Σύµφωνα µε αυτή, ο µικροοργανισµός C. burnetii 

καλλιεργήθηκε στην κυτταρική σειρά Vero  (CCL-81, American Type Culture 

Collection) από ινοβλάστες νεφρού πιθήκου (Cercopithecus aethiops, African 

green monkey) µε θρεπτικό υλικό Eagle’s Minimum Essential Medium 

συµπληρωµένο µε 4% βόειο εµβρυικό ορό και 2mM γλουταµινικό οξύ, στους 

35 οC σε 5% CO2.  Για τον έλεγχο της καλλιέργειας χρησιµοποιήθηκε οπτικό 

µικροσκόπιο ανάστροφης φάσης, ενώ αναφέρεται ότι όλες οι διαδικασίες 

χειρισµού του βακτηρίου έγιναν σε επίπεδο βιολογικής ασφάλειας 3.   

 
Πρωτόκολλο αποµόνωσης της Coxiella burnetii µε τη µέθοδο της 
ρενογραφίνης 
Ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στη ∆ιδακτορική διατριβή (2008) 

του ∆ρ Γιώργου Σαµοΐλη καθώς και στη δηµοσίευσή του στο J Proteom Res 

(2007) ως εξής.   

Η αποµόνωση των βακτηρίων γίνεται από καλλιέργεια µολυσµένη κατά 90-

95% που συνήθως επιτυγχάνεται σε 10-12 µέρες µετά την αρχική µόλυνση, 

ενώ η πορεία της µόλυνσης παρακολουθείται µε οπτικό µικροσκόπιο 

ανάστροφης φάσης.  Τα µολυσµένα κύτταρα Vero αποκολλώνται µε ξύστρα, 

συλλέγονται µε το ρυθµιστικό διάλυµα Κ-36 (0.05 Μ KH2PO4/K2HPO4, 0.1M 

KCl, 0.015M NaCl, pH= 7.0), πλένονται 3 φορές για την αποµάκρυνση 

εξωκυττάριων βακτηρίων και διαρρηγνύονται µε διαδοχικές εισαγωγές-

εξαγωγές µέσω σύριγγας ινσουλίνης.  Στη συνέχεια, εφαρµόζονται ήπιας 

έντασης υπέρηχοι για περαιτέρω διάρρηξη καθώς και διάσπαση των 

συσσωµατωµάτων.  Στη συνέχεια µε διαφορική φυγοκέντρηση πρώτα 

αποµακρύνονται οι πυρήνες και τα κυτταρικά συγκρίµατα του ξενιστή ως 
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ίζηµα (150g, 12 min, 4 οC, δύο φορές) και κατόπιν το υπερκείµενο  αφού 

αραιωθεί µε ρυθµιστικό διάλυµα Κ-36 έως 10 mL και µετά 1 προς 1 µε 

διάλυµα σακχαρόζης 25% (w/v) σε Κ-36, φυγοκεντρείται (3900g, 30 min, 4 οC) 

για την αποµάκρυνση του κυτταροπλάσµατος του ξενιστή ως υπερκείµενο.  

Το ίζηµα της τελευταίας φυγοκέντρησης αντιστοιχεί στο µικροβιακό πληθυσµό 

που για περαιτέρω καθαρισµό υποβάλλεται σε ισοπυκνική φυγοκέντρηση 

συνεχούς διαβάθµισης ρενογραφίνης  (Ultravist 370, Schering)  από 28 έως 

45% (w/v)  σε 100,000g, 1.5 h, 4 oC.  Συλλέγεται η µεσαία ζώνη της 

διαβάθµισης και στη συνέχεια µε αραίωση σε Κ-36 και φυγοκέντρηση (2300g, 

1 h, 4 οC) απαλλάσσεται από τη ρενογραφίνη.  Το ίζηµα  επαναδιαλυτοποιείται 

µε Κ-36 και φυλάσσεται στους -80 oC.  Ο έλεγχος της καθαρότητας του τελικού 

κλάσµατος ελέγχεται µε χρώση Gimenez και ανοσοφθορισµό (βλέπε 

παρακάτω). 

 

Τεχνικές χρώσης 
Χρώση Gimenez 

Η Coxiella burnetii παρόλο που θεωρείται Gram αρνητικό βακτήριο δεν 

βάφεται µε τη χρώση Gram και γι’ αυτό χρησιµοποιείται η χρώση Gimenez 

(Gimenez, 1964) σύµφωνα µε την οποία, η Coxiella χρωµατίζεται µε τη 

βασική φουξίνη, ενώ το κύτταρο ξενιστής χρωµατίζεται µε το πράσινο του 

µαλαχίτη.  Το βιολογικό δείγµα τοποθετείται σε αντικειµενοφόρο πλάκα σε 

διαφορετικές αραιώσεις, αφυδατώνεται σε θερµοκρασία δωµατίου και 

µονιµοποιείται µε φλόγα.  Προστίθεται το διάλυµα βασικής φουξίνης (0.01% 

w/v φουξίνη, 0.01125% w/v φαινόλη, 10% αιθανόλη) αραιωµένο 2 προς 5 µε 

ρυθµιστικό διάλυµα (0.2Μ NaH2PO4/Na2HPO4, pH= 7.2) για 3 min.  Μετά από 

έκπλυση µε νερό βρύσης, προστίθεται το διάλυµα πράσινου του µαλαχίτη (0.8 

% w/v οξαλικού µαλαχίτη) για 12 sec. Ακολουθούν έπλυση µε νερό βρύσης, 

στέγνωµα σε θερµοκρασία δωµατίου και παρατήρηση σε οπτικό µικροσκόπιο.  

  
Ανοσοφθορισµός 
Το βιολογικό δείγµα τοποθετείται σε αντικειµενοφόρο πλάκα σε διαφορετικές 

αραιώσεις, αφυδατώνεται σε θερµοκρασία δωµατίου και µονιµοποιείται µε 

ακετόνη.  Επωάζεται στους 37 oC για 30 min µε ορό ανθρώπου θετικού στην 
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C. burnetii  (Positive control for C. burnetii, PANBIO, Inc).  Ακολουθεί έκπλυση 

µε PBS, phosphate buffer saline, (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM 

Na2HPO4, 2 mM ΚH2PO4, pH 7.4) για 10 min και επώαση µε δευτεροταγές 

αντίσωµα κατσίκας anti-human IgG (PANBIO, Inc) συζευγµένο µε πράσινη 

φθορίζουσα ουσία (fluoroscein isothiocyanate, FITC)  σε αραίωση 1 προς 

106, µε PBS 4.76% v/v σε Blue Evans, στους 37 oC για 30 min.   Ακολουθεί 

έκπλυση µε PBS για 10 min, προσθήκη γλυκερόλης και τοποθέτηση 

καλυπτρίδας.  Παρατήρηση σε µικροσκόπιο φθορισµού.  
 
Μικροσκοπία  
Για την παρατήρηση του βακτηρίου χρησιµοποιήθηκε το µικροσκόπιο Leica 

(Leica Microsystems, CMS, GmbH) το οποίο έχει λειτουργία οπτικού 

µικροσκοπίου,  µικροσκοπίου φθορισµού και µικροσκοπίου ανάστροφης 

φάσης.  Οι φωτογραφίες λήφθηκαν µε αντικειµενικό φακό ×100 και 

επεξεργάστηκαν µε το πρόγραµµα Leica Microsystems (Switzerland) Limited 

Edition. 

 

Προετοιµασία βιολογικού δείγµατος 

Ανάκτηση πρωτεϊνών ολικού βακτηρίου C. burnetii 
Ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στη ∆ιδακτορική διατριβή (2008) 

του ∆ρ Γιώργου Σαµοΐλη καθώς και στη δηµοσίευσή του στο J Proteome Res 

(2007) ως εξής. 

Τα βακτήρια διαρρηγνύονται µε 5 διαδοχικούς κύκλους 10 λεπτών ο καθένας 

ισότιµα µεταξύ ψύξης σε υγρό Ν2 και απόψυξης στους 37 oC σε υδατόλουτρο 

παρουσία µίγµατος αναστολέων πρωτεασών (Protease inhibitor cocktail, 

Sigma, P-2714).  Ακολουθεί απενεργοποίηση του βακτηρίου µε θέρµανση 

στους 100 oC για 3 min.  Λαµβάνεται δείγµα για προσδιορισµό της 

πρωτεϊνικής συγκέντρωσης µε τη µέθοδο Bradford (Bradford M, 1976).  Για 

την κατακρήµνιση των πρωτεϊνών προστίθενται 3 όγκοι κρύας ακετόνης και 

παραµονή στους -20 oC για 15-18 h.  Μετά από φυγοκέντρηση (2450g, 1h, 4 

oC) το λαµβανόµενο ίζηµα αφήνεται σε θερµοκρασία δωµατίου µέχρι να 

εξατµιστεί η ακετόνη και φυλάσσεται στους -80 oC.   
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Ανάκτηση πρωτεϊνών του κυτταροπλάσµατος του κυττάρου ξενιστή 
Ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στη ∆ιδακτορική διατριβή (2008) 

του ∆ρ Γιώργου Σαµοΐλη καθώς και στη δηµοσίευσή του στο J Proteome Res 

(2010) ως εξής. 

Η αποµόνωση του κυτταροπλάσµατος του κυττάρου ξενιστή Vero αποτελεί 

ενδιάµεσο βήµα της αποµόνωσης και καθαρισµού του βακτηρίου που έχει 

αναφερθεί στην αντίστοιχη παράγραφο (βλέπε παραπάνω). Πιο 

συγκεκριµένα, µετά τη φυγοκέντρηση µε το διάλυµα σακχαρόζης τελικής 

συγκέντρωσης 12.5% w/v συλλέγεται το υπερκείµενο, αραιώνεται 1 προς 5 µε 

ρυθµιστικό διάλυµα Tris-HCl, pH 6.8 και φυγοκεντρείται σε 150000g, 1.5h, 4 

oC.  Οι υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες στο υπερκείµενο κατακρηµνίζονται µε 

ακετόνη όπως αναφέρεται παραπάνω.  Προκειµένου να προσδιοριστεί η 

απόλυτη ποσότητα πρωτεΐνης που περιέχεται ακολουθεί επανασύσταση του 

ιζήµατος και µέτρηση µε τη µέθοδο Bradford (Bradford, 1976).  Ακολουθεί εκ 

νέου κατακρήµνιση µε ακετόνη και φύλαξη στους -80 oC.        
 
Ανάκτηση κλάσµατος εµπλουτισµένου σε OMP µε διαλυτοποίηση της C. 
burnetii  σε απορρυπαντικό  
Ακολουθείται η διαδικασία σύµφωνα µε τους Norio et al (1998) µε κάποιες 

τροποποιήσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, γίνεται επίδραση µε το ανιονικό απορρυπαντικό Sodium N-

laurylsarcosinate (Fluka, 61744) σε καθαρό µικροβιακό πληθυσµό C. burnetii 

ως εξής:  παρασκευάζεται σύστηµα 5mL σε 10 mM KH2PO4/K2HPO4, pH= 7.4, 

που περιέχει 2% (w/v) απορρυπαντικό µε λόγο απορρυπαντικού προς 

πρωτεΐνη βακτηρίου 60, και επιπλέον από 100 mM αναστολέων πρωτεασών, 

αµινοκαπροϊκό οξύ και βενζαµιδίνη, και από 50 µgr/mL νουκλεασών, RNAse 

A (Fluka, 83831) και DNAse I (Sigma, DN25), παρουσία 2.5 mM MgCl2, και 

επωάζεται στους 37oC σε υδατόλουτρο για 30 min.  Ακολουθεί φυγοκέντρηση 

σε 43,000g για 1h, στους 10oC και το υπερκείµενο φυλάσσεται, ενώ το ίζηµα 

υποβάλλεται σε δύο διαδοχικές πλύσεις των 5mL πρώτα µε 0.1% (w/v) 

απορρυπαντικού και µετά µε σκέτο ρυθµιστικό 50 mM Tris-HCl, pH=8.0, µε τις 

ίδιες συνθήκες φυγοκέντρησης.  Το υπερκείµενο από το πρώτο πλύσιµο 

ενώνεται µε το αυτό από την αρχική φυγοκέντρηση.  Το ίζηµα 
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επαναδιαλυτοποιείται µε την ελάχιστη ποσότητα 50 mM Tris-HCl, pH=8.0, 

φυλάσσεται στους -20oC και αντιστοιχεί στο µη διαλυτό κλάσµα του 

απορρυπαντικού (sarcosyl insoluble fraction, SIF). Το υπερκείµενο αντιστοιχεί 

στο διαλυτό στο απορρυπαντικό κλάσµα (sarcosyl soluble fraction, SSF) και 

υφίσταται την κατεργασία µε ακετόνη για την κατακρήµνιση των περιεχόµενων 

σε αυτό πρωτεϊνών όπως αναφέρεται παραπάνω.   

 

Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών 
Μονοδιάστατη ηλεκτροφόρηση SDS-Tricine PAGE 
Ακολουθείται η διαδικασία σύµφωνα µε τους Schägger and von Jagow, 1987.  

Για τη µετουσίωση των πρωτεϊνών χρησιµοποιείται διάλυµα 6% v/v 

µεκαρπτοαιθανόλη, 12% w/v γλυκερόλη, 150mM Tris-HCl, pH=7.4, 0.02% w/v 

κυανού βρωµοφαινόλης και επώαση στους 42 oC για 30 min και για την πηκτή 

διαχωρισµού σύσταση ακρυλαµιδίου 10% Τ, 3% C.  Στις µεγάλες πηκτές (19 

cm µήκους διαχωρισµού, πάχους 1 mm) φορτώνονται 60-80 µgr πρωτεΐνης, 

ενώ στις µικρές πηκτές (6.5 cm µήκους διαχωρισµού, πάχους 1 mm) 

φορτώνονται 20 µgr και οι συνθήκες ηλεκτροφόρησης είναι σταθερή τάση 120 

και 100V, αντίστοιχα.    

 

∆ισδιάστατη ηλεκτροφόρηση µε ισοηλεκτρική εστίαση (isoectric 
focusing, IEF) και SDS-PAGE (2DE) 
Ανάλογα µε το µήκος της λωρίδας της ισοηλεκτρικής εστίασης, 18 ή 7cm, pH 

3-10,  χρησιµοποιούνται 500 ή 200 µgr πρωτεΐνης τα οποία, αντίστοιχα, 

διαλυτοποιούνται µε 314 ή 118 µL διαλύµατος µετουσίωσης πρωτεϊνών (7 M 

ουρία, 2 M θειουρία, 4% w/v CHAPS, 1% (w/v) DTE, 0.2% (v/v) αµφολύτες pH 

3.5-10) που περιέχει και αναστολείς πρωτεασών.  Η λωρίδα κατόπιν 

ενυδατώνεται µε το παραπάνω διάλυµα για 15 h περίπου σε θερµοκρασία 

δωµατίου, εφόσον καλυφθεί πλήρως µε ειδικό λάδι (Bio-Rad).  Ανάλογα µε το 

δείγµα και τις συστάσεις του κατασκευαστή, η ισοηλεκτρική εστίαση 

πραγµατοποιείται µε τα εξής βήµατα α) 250V, ταχύ, 30min, β) 5,000V, 

γραµµικό, 12h, γ) 5,000V, ταχύ, 16h  για λωρίδα 18 cm (~80000Vh) και α) 

250V, ταχύ, 15min, β) 4,000V, αργό, 1h, γ) 4,000V, ταχύ, 5h για λωρίδα 7cm 

(~16000Vh).  Στη συνέχεια η λωρίδα επωάζεται για 15 min µε ∆ιάλυµα Α 
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(36% w/v ουρία, 32 mM Tris-HCl, pH= 8.45, 2.1% w/v SDS, 30% v/v 

γλυκερόλη, κυανού βρωµοφαινόλης) που περιέχει 2% w/v DTT, και για 

επιπλέον 15 min µε ∆ιάλυµα Α που περιέχει 2.5% w/v ιωδοακεταµίδιο.  Η 

δεύτερη διάσταση γίνεται σύµφωνα µε τον Laemmli (1970) µε σύσταση 

ακρυλαµιδίου 12.83% Τ, 2.57% C και ηλεκτροφόρηση µε σταθερό ρεύµα 9 

mA/πηκτή. 

 

∆ισδιάστατη ηλεκτροφόρηση µε διπλή SDS-Tricine-PAGE (double SDS-
PAGE, dSDS) 
Ακολουθήθηκε η πειραµατική διαδικασία σύµφωνα µε τους Rais et al, 2004, 

µε µικρές τροποποιήσεις. Στην πρώτη διάσταση 80 µgr πρωτεΐνης 

ηλεκτροφορήθηκαν σε µεγάλη πηκτή σύστασης 10% Τ, 3% C, 6Μ ουρία όπως 

αναφέρεται παραπάνω για τη µονοδιάστατη ηλεκτροφόρηση.  Στη συνέχεια, 

αφού η λωρίδα κόπηκε και επωάστηκε για 30 min σε όξινο διάλυµα 100 mM 

Tris, 150 mM HCl, pH= 2, ακολούθησε ηλεκτροφόρηση σε υψηλή σύσταση 

ακρυλαµιδίου 16% Τ, 3% C στα 150-180V.  

 

Ανοσοαποτύπωση ή Western blot 
Μετά τη δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση 2DΕ µε λωρίδα 7 cm (βλέπε 

παραπάνω) γίνεται µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη PVDF υπό τάση 

5V για 1.5h.  Ακολουθεί ολονύκτια επώαση µε 5% άπαχο γάλα σε TBS (10 

mM Tris-HCl pH 8.0, 150 mM NaCl, 0.01% v/v Tween)  για τον αποκλεισµό 

των µη ειδικών θέσεων.  Μετά από έκπλυση µε TBS γίνεται επώαση µε ορό 

ασθενούς σε αραίωση 1/100 µε 3% άπαχο γάλα σε TBS για 12-16h, rt.  Μετά 

από πλύσεις µε TBS η µεµβράνη επωάζεται µε το δευτεροταγές αντίσωµα 

rabbit anti-human IgG συζευγµένο µε αλκαλική φωσφατάση στην αραίωση 

1/1000 σε TBS για 1.5h, rt.  Μετά από πλύσεις µε TBS ακολουθεί επώαση µε 

ρυθµιστικό 10 mM Tris-HCl pH 9.5, 0.1 Μ NaCl, 5 mM MgCl2, για 10 min.  

Κατόπιν  η εµφάνιση γίνεται µε το εµπορικά διαθέσιµο kit BCIP/NBT 

(Invitrogen). 

Ο προσδιορισµός των ανοσοδραστικών κηλίδων έγινε µε αντιστοίχηση µε το 

χέρι µε τις ταυτοποιηµένες πρωτεΐνες των αντίστοιχων πρωτεϊνικών χαρτών 

2DΕ που έχουµε δηµιουργήσει.     
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Χρώση πηκτών  µε Coomassie κολλοειδές  

Η χρώση των διαχωρισµένων πρωτεϊνών µετά SDS-PAGE έγινε σύµφωνα µε 

τους Neuhoff et al, 1988.  Σύντοµα, οι πηκτές µονιµοποιήθηκαν σε διάλυµα 

45% v/v µεθανόλη, 1% v/v οξικό οξύ για 16-18 h και στη συνέχεια βάφτηκαν 

µε διάλυµα 0.1% w/v Coomassie Brilliant Blue G-250, 34% v/v µεθανόλη, 

0.5% v/v οξικό οξύ, 17% w/v θειικό αµµώνιο για 12-18 h.  Ακολούθησαν 

πλύσεις µε νερό και φύλαξη σε 1% v/v οξικό οξύ.        

 

Ταυτοποίηση πρωτεϊνών µε MALDI φασµατοσκοπία µάζας 
Πρωτεόλυση εντός της πηκτής µε θρυψίνη  
Η διαδικασία έγινε σύµφωνα µε τους Shevchenko et al, 2006.  

Πιο συγκεκριµένα, αφού οι πρωτεϊνικές κηλίδες ετµήθησαν από τις πηκτές και 

τοποθετήθηκαν σε ειδικά πιάτα 96 πηγαδιών, αποχρωµατίστηκαν µε διάλυµα 

40% µεθανόλη, 10% οξικό οξύ.  Κατόπιν ακολούθησε διαδοχικά αναγωγή και 

αλκυλίωση των δισουλφιδικών δεσµών ως εξής α) επώαση σε 10 mM 

διθειοθρεϊτόλης (100 µL ανά πηγάδι) στους 57 °C για 1 h, β) επώαση σε 55 

mM ιωδοακεταµιδίου (100 µL ανά πηγάδι) σε θερµοκρασία δωµατίου για 1 h 

στο σκότος.  Στη συνέχεια ακολούθησε η πέψη µε 0.12 µgr βόειας θρυψίνης 

(proteomics grade, Sigma, Steinheim, Germany) σε 50 mM διττανθρακικού 

αµµωνίου για 12-16 h στους 37οC.  Τα πεπτίδια τότε εκχυλίστηκαν από τα 

κοµµατάκια των πηκτών αρχικά µε διάλυµα 50% ακετονιτρίλιο (acetonitrile, 

ACΝ), 1% τριφθορο-οξικό οξύ (trifluorοacetic acid, TFA) και µετά µε 100% 

ACΝ για την ανάκτηση των πιο υδρόφοβων πεπτιδίων, επωάζοντας από 1 h 

τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση.  Τέλος αφού τα δείγµατα συµπυκνώθηκαν 

έως ξηρού µε φυγοκέντρηση υπό κενό (speed vac), φυλάχθηκαν στους -20οC. 

 

Ανάλυση µε MALDI φασµατοσκοπία µάζας 

Τα MS και MS/MS φάσµατα πάρθηκαν σε ένα; 4800 MALDI TOF/TOF 

(Applied Biosystems, Darmstadt, Germany).  Κάθε δείγµα διαλυτοποιήθηκε µε 

3-5 µL διαλύµατος 70% ACΝ, 0.3% TFA και στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν 

τα 0.5 µL του πεπτιδικού µίγµατος για να κρυσταλλωθούν µαζί µε ίσου όγκου 

διαλύµατος µήτρας, 2.5 mg/mL α-cyano-4-hydroxy-cinnamic acid σε 70% 

ACΝ, 0.3% TFA.  Η βαθµονόµηση των φασµάτων MS έγινε εξωτερικά µε ένα 
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µίγµα πεπτιδίων γνωστής µάζας που περιείχε des-Arg-Bradykinin (904.47 

Da), angiotensin I (1296.69 Da), Glu-fibrinopeptide B (1570.68 Da), ACTH 

(2093.0, 2465.20, 3657.93 Da), Επίσης τα MS/MS βαθµονοµήθηκαν 

εξωτερικά µε τα θραύσµατα της αγγειοτασίνης Ι (1296.69 Da).  Κάθε φάσµα 

MS εύρους από 700-4500 Da προέκυψε από την άθροιση 900-1000 

ακτινοβολήσεων του στόχου, ενώ για τα MS/MS χρειάστηκαν 1500 σαρώσεις 

για κάθε φάσµα.  Η επιλογή των κορυφών προς θραυσµατοποίηση έγινε 

αυτόµατα µε βάση το S/N (τουλάχιστον 20) και επιλέχθηκαν οι 10 πιο έντονες 

κορυφές όπου ήταν δυνατό.  Για την  επεξεργασία των φασµάτων 

χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό data explorer V4.8 µε το οποίο έγινε 

εξοµάλυνση, αφαίρεση του θορύβου και επιλογή των µονοΐσοτοπικών 

κορυφών.  Στις περιπτώσεις που η ταυτοποίηση έγινε µόνο µε τη µέθοδο του 

αποτυπώµατος (peptide mass fingerprints, PMF) τα φάσµατα MS 

υποβλήθηκαν σε εσωτερική βαθµονόµηση µε τις δύο κορυφές αυτόλυσης της 

θρυψίνης, 842.51 και 1045.56 Da, µε αποτέλεσµα το σφάλµα στην  

ταυτοποίηση των πρωτεϊνών να είναι µεταξύ 50 και 75 ppm.  Στις άλλες 

περιπτώσεις οι ταυτοποιήσεις έγιναν µε συνδυασµό PMF και MS/MS ή µόνο 

µε MS/MS µε σφάλµα στα 50 ppm για το µητρικό ιόν και 0.6 Da για τα 

θραύσµατα.  Οι ταυτοποιήσεις έγιναν µε την τρέχουσα διαθέσιµη έκδοση του 

Mascot και µε τις ακόλουθες παραµέτρους.  Βάση δεδοµένων NCBInr 

20090324 (8097822 sequences, 2786930639 residues), Τάξη Other 

Proteobacteria (2116628 sequences), επιτρεπτός αριθµός χαµένων θέσεων 

δράσης της θρυψίνης 1,   τροποποιήσεις αµινοξέων, καρβαµιδοµεθυλίωση 

κυστεϊνών (σταθερές) και οξείδωση µεθειονίνης (µεταβλητές). 
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N-terminal COFRADIC  
Θεωρία  
Η αποµόνωση των Ν-τερµατικών πεπτιδίων µε COFRADIC έχει την 

ιδιαιτερότητα ότι το βήµα της τροποποίησης χρησιµοποιείται για να αποκλείσει 

τα πεπτίδια που αλλάζουν χρόνο έκλουσης µεταξύ δύο χρωµατογραφικών 

αναλύσεων σε ένα RP-HPLC, επιλέγοντας τα πεπτίδια µε τον ίδιο χρόνο 

έκλουσης µε αποτέλεσµα το N-terminal COFRADIC να θεωρείται σαν ένα 

“ανάστροφο COFRADIC”. 

Η µεθοδολογία που αναφέρεται στους Staes et al, 2008, φαίνεται στην εικόνα 

7 και συνοπτικά έχει ως εξής. Αρχικά προστατεύονται οι πρωτοταγείς 

αµινοµάδες (α-ΝΗ2-τερµατικά άκρα των πρωτεϊνών του δείγµατος, ε-ΝΗ2-

λυσίνη) µε ακετυλίωση και οι ελεύθερες θειόλες µε αλκυλίωση. Αυτό είναι 

απαραίτητο διότι το αντιδραστήριο του βήµατος τροποποίησης TNBS (2,4,6-

τρινιτροβενζυλοσουλφονικό οξύ) αντιδρά τόσο µε τις θειόλες όσο και µε τις 

πρωτοταγείς αµινοµάδες µε αποτέλεσµα την ανεπιθύµητη αποµάκρυνση των 

φυσικών α-ΝΗ2-τερµατικών πεπτιδίων που περιέχουν τέτοιες οµάδες. Μετά 

ακολουθεί πέψη µε θρυψίνη η οποία κόβει τώρα µόνο στο καρβοξυτελικό 

άκρο της αργινίνης παράγοντας δύο ειδών πεπτίδια: τα αρχικά ακετυλιωµένα 

Ν-τερµατικά πεπτίδια και τα εσωτερικά ελεύθερα Ν-τερµατικά πεπτίδια.  

Προκειµένου τώρα να γίνει εµπλουτισµός σε ακετυλιωµένα Ν-τερµατικά 

πεπτίδια χρησιµοποιείται ισχυρή κατιοντοανταλλακτική (SCX) χρωµατογραφία 

σε pH 3 και στηρίζεται στο ότι αυτά φέρουν ένα λιγότερο θετικό φορτίο σε 

σχέση µε τα ελεύθερα Ν-τερµατικά πεπτίδια τα οποία και κατακρατούνται στη 

SCX στήλη. Ωστόσο, για να αυξηθεί ο εµπλουτισµός σε ακετυλιωµένα Ν-

τερµατικά πεπτίδια, γίνεται ενζυµική αποµάκρυνση του πυρογλουταµικού 

οξέος το οποίο προκύπτει από την κυκλοποίηση της γλουταµίνης στα Ν-

τερµατικά άκρα.  Στη συνέχεια γίνεται η πρώτη χρωµατογραφική ανάλυση σε 

RP-HPLC και ακολούθως η αντίδραση τροποποίησης µε TNBS µε την οποία 

η πολύ υδρόφοβη τρινιτροφαίνυλο οµάδα προστίθεται στα ελεύθερα 

εσωτερικά Ν-τερµατικά πεπτίδια.  Αυτό το µίγµα πεπτιδίων υποβάλλεται ξανά 

στο ίδιο RP-HPLC µε τα τροποποιηµένα εσωτερικά πεπτίδια να εκλούονται 

πολύ αργότερα, ενώ τα Ν-τερµατικά α-άµινο ακετυλιωµένα πεπτίδια, τα οποία 
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δεν αλλάζουν χρόνο έκλουσης, είναι αυτά που συλλέγονται και στη συνέχεια 

αναλύονται µε LC-MS/MS.            
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Εικόνα 8.  N-terminal COFRADIC.  Α) Αποµόνωση των Ν-τερµατικών πεπτιδίων.  Το βιολογικό δείγµα αφού αρχικά 

ακετυλιωθεί και αλκυλιωθεί, πρωτεολύεται µε θρυψίνη και κλασµατοποιείται σε ένα RP-HPLC.  Κάθε πρωτογενές τέτοιο 

κλάσµα περιέχει δύο ειδών πεπτίδια, φυσικά Ν-τερµατικά (i, ii) και εσωτερικά Ν-τερµατικά (iii, iv).  Τα εσωτερικά πεπτίδια 

αντιδρούν ποσοτικά µε το TNBS αποκτώντας µία υδρόφοβη τρινιτροφαίνυλο οµάδα στην α-αµινοµάδα τους.  Στη δεύτερη 

κλασµατοποιήση στο ίδιο RP-HPLC, τα τροποποιηµένα εσωτερικά πεπτίδια καθυστερούν αρκετά να εκλουστούν (+δ) και 

έτσι διαχωρίζονται από τα φυσικά Ν-τερµατικά πεπτίδια, τα οποία δεν αλλάζουν χρόνο έκλουσης σε σχέση µε πριν.  Β) 

∆ιάγραµµα εργασίας του N-terminal COFRADIC. (Από Gevaert and Vandekerckhove, 2004, Staes et al, 2008).  

A 

B 
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∆ιαφορική ανάλυση µε N-terminal COFRADIC των στελεχών C. burnetii 
και του κυτταροπλάσµατος του ξενιστή αυτών Vero   
Προκειµένου να µελετηθεί η διαφοροποίηση της έκφραση των πρωτεϊνών στα 

βιολογικά µας δείγµατα που είναι τα ζεύγη: α) πρωτεΐνες ολικού βακτηρίου C. 

burnetii στελέχη ΝΜ-Q212 και β) κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες του Vero 

µολυσµένου µε τα στελέχη C. burnetii ΝΜ-Q212, ακολουθήθηκε η 

µεθοδολογία του N-terminal COFRADIC (Staes et al, 2008) (εικόνα 8) µε την 

τροποποίηση ότι η προστασία των φυσικών α-ΝΗ2-τερµατικών πεπτιδίων 

έγινε µε βουτυλίωση αντί της ακετυλίωσης.  Έτσι το δείγµα NΜ βουτυλιώθηκε 

µε 12C4-βουτυρικό οξύ, ενώ το δείγµα Q212 µε 13C4-βουτυρικό οξύ.  Ίσα ποσά 

από τα αντίστοιχα δείγµατα ΝΜ και Q212 αναµίχθηκαν και αναλύθηκαν µε N-

terminal COFRADIC (εικόνα 9). Τα αποµονωµένα Ν-τερµατικά πεπτίδια 

ξηράθηκαν και επαναδιαλυτοποιήθηκαν µε 20 µL 2% ACN και η µισή 

ποσότητα αναλύθηκε µε LC-MS/MS [Ultimate 3000 HPLC system (Dionex, 

Amsterdam, The Netherlands)] σε LTQ Orbitrap XL (Thermo Orbitrap, 

Bremen, Germany).  Οι παράµετροι για το LC-MS/MS και η δηµιουργία των 

λιστών µαζών των φασµάτων MS/MS περιγράφονται από τους Ghesquière B 

et al, 2009.   

Για τις ταυτοποιήσεις η αναζήτηση έγινε µε το Mascot Daemon interface 

(version 2.2.0, Matrix Science) στη βάση δεδοµένων UniprotKB/Swiss-Prot 

4.0 για Coxiella burnetii ή mammalia.  Επίσης τέθηκαν και οι εξής παράµετροι 

στο Mascot: Σταθερές τροποποιήσεις καρβαµιδοµεθυλίωση κυστεϊνών και 

οξείδωση µεθειονίνης, µεταβλητές τροποποιήσεις απαµίδωση ασπαραγίνης 

και γλoυταµίνης, χρησιµοποιούµενη πρωτεάση η semi-ArgC µε µία επιτρεπτή 

χαµένη θέση πρωτεόλυσης, όργανο “ESI-TRAP”, φορτία πεπτιδίων 1+, 2+, 

3+, σφάλµα για το µητρικό ιόν και τα θυγατρικά ιόντα στα 10 ppm και 0.5 Da, 

αντίστοιχα.  

Για την ποσοτικοποίηση των πεπτιδίων χρησιµοποιήθηκε το Mascot Distiller 

Quantitation Toolbox (version 2.2.1) µε το οποίο υπολογίστηκαν οι λόγοι των 

πρωτεϊνών µε σύγκριση του XIC (extracted ion current peak areas) των 

ελαφριών και των βαριών πεπτιδίων και τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν µε 

επισκόπηση των φασµάτων MS.  Επίσης τέθηκαν και οι εξής παράµετροι στο 

Mascot.  Οι λυσίνες και τα Ν-τερµατικά πεπτίδια τέθηκαν σταθερά να έχουν 
12C4 ή 13C4-βουτυλοµάδα.  Η επιλογή “# 13C” ορίσθηκε 1 επιτρέποντας έτσι 
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στο Mascot να ταιριάζει τις 13C-κορυφές δίπλα στις αναµενόµενες 

µονοϊσοτοπικές κορυφές.  Προκειµένου τώρα για την εκτίµηση των λόγων 

Light(12C)/Heavy(13C), αυτό το υπολογιστικό εργαλείο δίνει την αξιοπιστία του 

λόγου σαν ένδειξη “TRUE” ή “FALSE”.  Αν το ελαφρύ ή το βαρύ πεπτίδιο 

βρίσκεται στο θόρυβο ή υπάρχει πολύ µεγάλη αύξηση/µείωση του, γεγονός 

που θα υπογράµµιζε τότε ένα ενδιαφέρον πεπτίδιο, τότε το λογισµικό δίνει 

“FALSE”. Εποµένως για να µη χαθεί πολύτιµη πληροφορία πρωτεΐνες που 

ταυτοποιήθηκαν µε λόγο “FALSE” επανεκτιµήθηκαν µε δύο επιπλέον κριτήρια 

1) ταυτοποίηση µε 2 τουλάχιστον διαφορετικά πεπτίδια, 2) τουλάχιστον 2 

πεπτίδια να έχουν λόγο “FALSE”. Όταν πληρούνται τα κριτήρια αυτά τότε η 

ένδειξη αλλάζει µε το χέρι από “FALSE” σε “TRUE”.         

Συνολικά θεωρήθηκαν “TRUE” µόνο πεπτίδια µε ion score πάνω από το 

κατώφλι του Mascot σε 95% επίπεδο εµπιστοσύνης. Επίσης προκειµένου να 

µειωθεί ο αριθµός των ψευδώς θετικών, απορρίφθηκαν: α) πεπτίδια 

µικρότερα των 8 αµινοξέων, β) πεπτίδια µε διαφορά µεταξύ του ion score και 

του threshold score µικρότερη του 10, γ) πεπτίδια µε σφάλµα εκτός του 

διαστήµατος {-1.33, 2.44} ppm, δ) πεπτίδια µε λόγο “FALSE”.    

Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των εναποµενόντων πεπτιδίων, προκειµένου 

να προσδιοριστεί ποια από αυτά έχουν λόγο Light/Heavy στατιστικά 

σηµαντικά αυξηµένο ή µειωµένο. Στατιστικά σηµαντικά θεωρήθηκαν τα 

πεπτίδια µε λόγο που βρίσκεται έξω από το 95 ή το 99% διάστηµα 

εµπιστοσύνης της κατανοµής. 

 

Βιοπληροφορική 
Πληροφορίες για τις ταυτοποιηµένες πρωτεΐνες αντλήθηκαν αρχικά από τις 

δυνατότητες που παρέχει ο Expasy Proteomics Server (http://au.expasy.org).  

Για την πρόβλεψη της τοπολογίας, των σηµατοδοτικών αλληλουχιών και 

διαφόρων µοτίβων χρησιµοποιήθηκαν επιπλέον το Psortbv.2 (www.psort.org), 

το SignalP (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) και το SMART 

(http://smart.embl-heidelberg.de/),  αντίστοιχα.    
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Εικόνα 9.  ∆ιάγραµµα εργασίας της διαφορικής ανάλυσης µε N-terminal COFRADIC 

των στελεχών C. burnetii NM και Q212  και του κυτταροπλάσµατος του ξενιστή τους 

Vero.  Αναλύθηκαν 2 ζεύγη δειγµάτων NM-Q212 που αναφέρονται αντίστοιχα στις 

πρωτεΐνες ολικού βακτηρίου και στις κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες του Vero 

µολυσµένου µε αυτά τα στελέχη.       
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KAI ΣΥΖΗΤΗΣΗ   
Αποµόνωση  της ενδοκυττάριας C. burnetii  

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τα στελέχη αναφοράς C. burnetii 

Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ, τα οποία έχουν συσχετιστεί µε τον οξύ πυρετό Q 

και την ενδοκαρδίτιδα του πυρετού Q, αντίστοιχα (Samuel et al, 1985).  

Τα δύο στελέχη καλλιεργήθηκαν στην κυτταρική σειρά Vero και τα βακτήρια 

αποµονώθηκαν από τη µολυσµένη καλλιέργεια µε το πρωτόκολλο της 

ρενογραφίνης. Η αποµόνωση ενός καθαρού κλάσµατος ενδοκυττάριας C. 

burnetii είναι πρωταρχικής σηµασίας για περαιτέρω βιοχηµικές µελέτες όπως 

της αντιγονικότητας και των µηχανισµών παθογένειας. Ωστόσο η καλλιέργεια 

της C. burnetii παρουσιάζει δυσκολίες και λίγα εργαστήρια στον κόσµο -

µεταξύ των οποίων το Εργαστήριο Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, 

Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης- 

την καλλιεργούν κυρίως  για ερευνητικούς σκοπούς. Επιπλέον της 

επικινδυνότητας του βακτηρίου  που απαιτεί συνθήκες χειρισµού του σε BLS-

3, η καλλιέργεια είναι αργή λόγω του υποχρεωτικά ενδοκυττάριου 

πολλαπλασιασµού του µε χρόνο διπλασιασµού 11 h περίπου.  Επίσης η 

προσκόλλησή του σε στοιχεία του κυττάρου ξενιστή -ιδιαίτερα της 

περισσότερο υδρόφοβης φάσης ΙΙ- καθιστά προβληµατική την αποµόνωσή 

του και το τελευταίο βήµα της φυγοκέντρησης σε διαβάθµιση ρενογραφίνης 

είναι απαραίτητο για τον διαχωρισµό του βακτηρίου από τις προσµίξεις του 

ξενιστή (Williams et al, 1981).  

Στο σχήµα 1 δείχνεται το αποτέλεσµα µετά την υπερφυγοκέντρηση σε 

διαβάθµιση ρενογραφίνης.  Ο πληθυσµός ζωντανού καθαρού βακτηρίου 

περιέχεται στη µεσαία ζώνη της διαβάθµισης, ενώ στην ανώτερη και κατώτερη 

ζώνη περιέχονται στοιχεία του κυττάρου ξενιστή και νεκρά βακτήρια, 

αντίστοιχα. Η καθαρότητα της µεσαίας ζώνης ελέγχθηκε µε χρώση Gimenez 

(σχήµα 2Α) και ανοσοφθορισµό (σχήµα 2Β) και κρίθηκε ικανοποιητική.  
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Σχήµα 1.  Εικόνα διαβάθµισης ρενογραφίνης. Στη µεσαία ζώνη περιέχεται 

ζωντανό βακτήριο Coxiella burnetii διαχωρισµένο από στοιχεία του κυττάρου 

ξενιστή (πάνω ζώνη) και νεκρά βακτήρια (κάτω ζώνη). 

 

 

Σχήµα 2. Εικόνες µεσαίας ζώνης της διαβάθµισης ρενογραφίνης µε χρώση 

Gimenez (Α) και ανοσοφθορισµό (Β) όπου φαίνεται το µικρού µεγέθους 

βακτήριο Coxiella burnetii.  Τα βέλη δείχνουν προσµίξεις από το κύτταρο 

ξενιστή και οι κεφαλές βελών συσσωµατώµατα από το βακτήριο τα οποία 

οφείλονται στην υδροφοβικότητα της φάσης ΙΙ. 

 

 

 

Πάνω ζώνη

Μεσαία ζώνη

Κάτω ζώνη

Πάνω ζώνη

Μεσαία ζώνη

Κάτω ζώνη
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Α.  Μελέτη διαφοροποίησης των στελεχών C. burnetii Nine 
Mile και Q212  
Για την καλύτερη κατανόηση της βιολογίας του βακτηρίου απαραίτητη είναι µια 

πρωτεοµική µελέτη σύγκρισης  µεταξύ των στελεχών C. burnetii δεδοµένης 

της γενετικής τους ετερογένειας (Beare et al, 2009, Voth et al, 2009) και του 

ειδικού παθογενετικού δυναµικού (Russell-Lodrigue et al, 2009, Stein et al, 

2005) που φέρουν, η οποία δεν έχει γίνει µέχρι σήµερα και είναι δυνατό να 

αποκαλύψει  πρωτεΐνες που κάνουν διάκριση µεταξύ των στελεχών.  

 

Χαρτογράφηση του στελέχους αναφοράς C. burnetii Q212 φάσης ΙΙ µε 

δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση 

Έχει ήδη γίνει η χαρτογράφηση του ολικού πρωτεόµατος του στελέχους 

αναφοράς C. burnetii Nine Mile φάσης ΙΙ µε δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση 2-DE 

και dSDS από τους Samoilis G et al, 2007, στην οποία ταυτοποιήθηκαν 

συνολικά 185 πρωτεΐνες. Σε αρµονία µε τη µελέτη αυτή προχωρήσαµε επίσης 

στη χαρτογράφηση του ολικού πρωτεόµατος µε 2-DE του στελέχους 

αναφοράς Q212 (σχήµα 3), που οδήγησε στην ταυτοποίηση 171 

διαφορετικών πρωτεϊνών οι οποίες κατανέµονται σε 20 λειτουργικές οµάδες 

στον πίνακα Ι (Παράρτηµα).  Ενενήντα πέντε πρωτεΐνες ήταν κοινές µε το 

Nine Mile που αντιστοιχεί σε 55% οµοιότητα µόνο, συνιστώντας µια πρώτη 

ένδειξη ότι µεταξύ των δύο στελεχών υπάρχουν διαφορές σε πρωτεϊνικό 

επίπεδο.  Αν και µια άµεση σύγκριση των διαφορετικών πρωτεϊνών (90 στο 

Nine Mile και 76 στο Q212) θεωρείται δύσκολη, επειδή τα δύο πειράµατα 

έγιναν σε διαφορετικές συνθήκες,  η σύγκριση της κατανοµής τους ανά 

λειτουργική οµάδα φαίνεται να προσφέρει ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.  

Έτσι στο σχήµα 4 η πιο σηµαντική παρατήρηση είναι ότι το στέλεχος Nine 

Mile παρουσιάζει µια υπεροχή στις λειτουργικές οµάδες πρωτεϊνών µε πιο 

αξιοσηµείωτη την υπεροχή σε πρωτεΐνες που εµπλέκονται στη λοιµογόνο 

δράση (virulence) που περιλαµβάνει πρωτεΐνες για αποτοξίνωση, παραγωγή 

τοξινών, προσαρµογή στο στρες, παθογένεια, έκκριση και πρωτεΐνες που 

αφορούν στο κυτταρικό τοίχωµα (βιοσύνθεση επιφανειακών αντιγόνων, 

πεπτιδογλυκάνης κα). Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές,  το Nine Mile θα 
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µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένα στέλεχος πιο επιθετικό σε σχέση µε το 

Q212.   

Συµπερασµατικά, η επιλογή του 2DE σαν πρώτη προσέγγιση της παρούσας 

διατριβής προσφέρει αξιόλογες παρατηρήσεις που κατευθύνουν τη µελέτη 

προς πιο ειδικές προσεγγίσεις.   
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Σχήµα 3. Ο δισδιάστατος πρωτεϊνικός χάρτης (2DE) του στελέχους αναφοράς Coxiella 

burnetii Q212 φάσης ΙΙ.  Από την ταυτοποίηση των πρωτεϊνικών κηλίδων µε PMF σε MALDI-

TOF προέκυψαν 171 διαφορετικές πρωτεΐνες που αναφέρονται στον πίνακα Ι (Παράρτηµα). 
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Σχήµα 4. Κατανοµή των διαφορετικών πρωτεϊνών ανά λειτουργική οµάδα των στελεχών αναφοράς Coxiella burnetii Nine Mile 

(Samoilis G et al, 2007) και Q212 (παρούσα µελέτη) φάσης ΙΙ που ταυτοποιήθηκαν.  Ενενήντα πρωτεΐνες στο Nine Mile και 76 

πρωτεΐνες στο Q212 βρέθηκαν διαφορετικές. 
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∆ιαφορική ανάλυση της πρωτεϊνικής έκφρασης των στελεχών αναφοράς 

Coxiella burnetii Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ µε N-terminal COFRADIC 

Για τη διαφορική ανάλυση του πρωτεόµατος των δύο στελεχών επιλέχθηκε 

µια gel-free τεχνική, το N-terminal COFRADIC.  Σύµφωνα µε αυτήν, η 

ανάλυση έγινε στα φυσικά Ν-τερµατικά πεπτίδια ολικής πρωτεΐνης κάθε 

στελέχους µε ισοτοπική σήµανση και έδωσε τη δυνατότητα να υπολογιστούν 

οι λόγοι Light/Heavy ίσον µε Nine Mile/Q212 για το κάθε πεπτίδιο που 

ταυτοποιήθηκε (βλέπε σελ. 31 για λεπτοµέρειες).  Με αυστηρά κριτήρια 

θεωρήσαµε στατιστικά σηµαντικούς τους λόγους των πεπτιδίων σε 99% 

διάστηµα εµπιστοσύνης (∆Ε) της κατανοµής (σχήµα 5).  Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα τον προσδιορισµό 92 πρωτεϊνών µε διαφοροποιηµένη έκφραση.  

Από τις παραπάνω πρωτεΐνες, 10 ήταν µοναδικές στο Nine Mile ενώ µία ήταν 

µοναδική στο Q212.  Μία εξαίρεση έγινε για την πρωτεΐνη Q83F81 η οποία 

ταυτοποιήθηκε 7 φορές µε το ίδιο πεπτίδιο (2-18) ο λόγος του οποίου όµως 

δεν ήταν σταθερός (0.1422±0.02798).  Αν και δεν πληρούσε τα κριτήρια του 

99% ∆Ε (>1.737, <0.127) ωστόσο ήταν σηµαντικός στο 95% ∆Ε (>1.659, 

<0.470) και για αυτό συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο των πρωτεϊνών µε 

διαφορική έκφραση.  Επισηµαίνουµε ότι το 95% ∆Ε θεωρείται αρκετά 

αξιόπιστο και έχει χρησιµοποιηθεί σε αξιόλογες µελέτες (Van Elzen R et al, 

2010).  Επίσης τα µοριακά βάρη και τα pIs των ταυτοποιηµένων πρωτεϊνών 

κυµαίνονται από 3.61-121.7 kDa και 4.75-12.59 αντίστοιχα, ενώ βρέθηκαν και 

δύο µεµβρανικές πρωτεΐνες µε πολύ υψηλά GRAVY scores, που είναι η 

Q83EW3 µε +0.721 και µία υποθετική πρωτεΐνη, η Q83BG1 µε +1.222. Τα 

παραπάνω υπογραµµίζουν την ισχύ της τεχνικής αυτής σε σχέση µε gel-

based τεχνικές καθώς ταυτοποιήθηκαν πρωτεΐνες µε ιδιαίτερες φυσικοχηµικές 

ιδιότητες όπως πολύ όξινες ή πολύ βασικές καθώς και µεµβρανικές, κάτι που 

πολλές φορές δεν είναι εφικτό µε τις gel-based µεθόδους.  
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Σχήµα 5. Κατανοµή του λογάριθµου των λόγων Light(Nine Mile)/ Heavy 

(Q212).  Σε όριο εµπιστοσύνης 99% (κάθετες γραµµές) στατιστικά σηµαντικοί 

θεωρούνται οι λόγοι >1.7375 (ή log2>0.7970) και <0.1274 (ή log2<-2.973) 

που σηµαίνουν αντίστοιχα αύξηση και µείωση της πρωτεϊνικής έκφρασης στο 

στέλεχος C. burnetii Nine Mile ως προς το στέλεχος Q212.  Εύλογα, η µείωση 

στο Nine Mile  ισοδυναµεί µε αύξηση στο Q212.       
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Το πρώτο βήµα για την αξιολόγηση και εκτίµηση των 92 αυτών πρωτεϊνών 

είναι η κατανοµή τους ανά λειτουργική οµάδα όπως φαίνεται στο σχήµα 6 και 

αναφέρεται στον πίνακα ΙΙ.  Όπως ήδη έχει παρατηρηθεί και από τους 2DE 

χάρτες που συζητήθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, το στέλεχος Nine 

Mile φαίνεται να είναι περισσότερο επιθετικό στέλεχος αυξάνοντας την 

έκφραση 12 πρωτεϊνών που σχετίζονται µε λοιµογόνο δράση, έναντι 5 

πρωτεϊνών που αυξάνονται στο Q212.  Ειδικότερα τρεις παράγοντες 

µολυσµατικότητας (πίνακας ΙΙ, Παράρτηµα) βρέθηκαν µόνο στο στέλεχος Nine 

Mile και πρόκειται για τις enhanced entry proteins Α (Q83CH7) και C 

(Q83CH9), καθώς και την peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase) Mip 

(P51752). Οι enhanced entry proteins εµπλέκονται στα αρχικά στάδια της 

εισχώρησης του παθογόνου στο κύτταρο στόχο (Σαµοΐλης, ∆ιδακτορική 

∆ιατριβή, 2008, Cianciotto, 2001, Beare et al, 2009), ενώ η Mip έχει 

συσχετιστεί µε την ικανότητα µόλυνσης των µακροφάγων, τα οποία 

αποτελούν το κύτταρο στόχο in vivo της C. burnetii (Σαµοΐλης, ∆ιδακτορική 

∆ιατριβή, 2008, Cianciotto, 2001).             

Επίσης φαίνεται ότι το Nine Mile είναι ένα στέλεχος περισσότερο µεταβολικά 

ενεργό σε σχέση µε το Q212, όπως κρίνεται από την υπεροχή του στις 

διαδικασίες µεταβολισµού της ενέργειας, µεταβολισµού λιπιδίων, βιοσύνθεσης 

αµινοξέων, πρωτεϊνών µεταφοράς και της εκπληκτικής αύξησης της 

πρωτεϊνοσύνθεσης µε 15 προς 1 πρωτεΐνες υπέρ του Nine Mile.  Αλλά, 

παρόλα αυτά το Q212 αξιοσηµείωτα υπερισχύει στην κυτταρική διαίρεση µε 

την αύξηση 3 πρωτεϊνών έναντι καµίας στο Nine Mile, ενώ µε µία πιο 

προσεκτική παρατήρηση φαίνεται να υπερισχύει και στον µεταβολισµό των 

νουκλεοτιδίων υποστηρίζοντας την παρατήρηση αυτή. Το τελευταίο αυτό 

εύρηµα σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται αντιφατικό για ένα στέλεχος λιγότερο 

µεταβολικά ενεργό και για αυτό είναι απαραίτητη µια βαθύτερη ανάλυση των 

επιµέρους πρωτεϊνών. 

Οι πρωτεΐνες στην κατηγορία της κυτταρικής διαίρεσης που βρέθηκαν να 

αυξάνονται στο Q212 σε σχέση µε το Nine Mile, είναι οι Q83F15 (ftsQ), 

Q83AI2 (ftsE) και µία υποθετική πρωτεΐνη, η Q83F81 (CBU_0067).  Η 

κυτταρική διαίρεση στο E. coli φέρεται εις πέρας από ~20 πρωτεΐνες που 

εντοπίζονται στο µέσον του κυττάρου όπου σχηµατίζουν το δακτυλιοειδές 

διάφραγµα της διαίρεσης.  Ένα συστατικό αυτού του δακτυλίου διαίρεσης είναι 
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ένας ABC-transporter που αποτελείται από τη διαµεµβρανική πρωτεΐνη ftsΧ 

και τη σχετιζόµενη µε αυτή κυτταροπλασµατική ΑΤΡάση, ftsΕ.  Έχει δειχθεί ότι 

το σύµπλοκο ftsΕΧ  δεν είναι κατ’ ουσίαν ένας transporter αλλά χρησιµοποιεί 

το ΑΤΡ περισσότερο για να διευκολύνει τη συστολή του δακτυλίου, ενώ 

επίσης είναι απαραίτητο στη στρατολόγηση των όψιµων πρωτεϊνών της 

διαίρεσης όπως η ftsΙ και ftsΝ.  Η ftsΕ είναι ευρέως διατηρηµένη πρωτεΐνη 

µεταξύ των gram-αρνητικών και gram-θετικών βακτηρίων υποδηλώνοντας τον 

ουσιαστικό της ρόλο στην κυτταρική διαίρεση, ενώ µεταλλάξεις στο γονίδιο 

ftsΕ βλάπτουν την κυτταρική διαίρεση δηµιουργώντας νηµατοειδή κύτταρα µε 

πολλαπλά διαφράγµατα διαίρεσης που δύσκολα συσπώνται (Arends et al, 

2009).   

Η ftsQ είναι µία µεµβρανική πρωτεΐνη που είναι απαραίτητη για την κυτταρική 

διαίρεση κυρίως διαµεσολαβώντας πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις χωρίς 

ωστόσο να έχει διαλευκανθεί ο ρόλος της µέχρι σήµερα (Buddelmeijer N et al, 

2004). Η Q83F81 είναι µια υποθετική πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά µε τη ftsZ 

αναστέλλοντας τη δραστικότητα GTPάσης της τελευταίας, προάγοντας έτσι τη 

συναρµολόγηση της σε πρωτοϊνίδια για το σχηµατισµό του Ζ δακτυλίου, 

ωστόσο δεν είναι απαραίτητη για την κυτταρική διαίρεση.  Παρόλο που µεταξύ 

των τριών αυτών πρωτεϊνών δεν βρέθηκε η ftsZ-που είναι µία οµόλογη 

πρωτεΐνη της τουµπουλίνης µε δραστικότητα GTPάσης και η πλέον 

απαραίτητη για τη δηµιουργία και τη συστολή του δακτυλίου διαίρεσης- οι 3 

πρωτεϊνες που βρέθηκαν να αυξάνονται στο Q212 δεν εµπλέκονται σε άλλες 

διαδικασίες πλην της κυτταρικής διαίρεσης. Επίσης τουλάχιστον για τις ftsΕ 

(Corbin et al, 2007, Arends et al, 2009) και Q83F81 έχει αναφερθεί ότι 

αλληλεπιδρούν άµεσα µε τη ftsZ (http://www.uniprot.org/uniprot/Q83F81). 
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Σχήµα 6.  ∆ιαφορική ανάλυση της έκφρασης των πρωτεϊνών των στελεχών αναφοράς C. burnetii, Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ, 

µε  N-terminal COFRADIC.  Οι 92 πρωτεΐνες που µεταβάλλονται κατανέµονται εδώ ανά λειτουργική οµάδα και αναφέρονται στον 

πίνακα ΙΙ (Παράρτηµα).  Κάθε ράβδος αντιπροσωπεύει τον αριθµό των πρωτεϊνών που αυξάνονται στο κάθε στέλεχος.    
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Ένα άλλο εύρηµα αφορά στις πρωτεΐνες του µεταβολισµού των 

νουκλεοτιδίων.  Έτσι το ένζυµο Q83BF6 που ανάγει τα ριβονουκλεοτίδια προς 

δεοξυριβονουκλεοτίδια παρέχοντας τα απαραίτητα πρόδροµα µόρια της 

σύνθεσης του DNA, βρέθηκε να αυξάνεται στο Q212 υποδηλώνοντας σαφώς 

και µια παράλληλη αύξηση της αντιγραφής του DNA σε σχέση µε το Nine 

Mile. Το γεγονός αυτό είναι σε αρµονία µε την αυξηµένη κυτταρική διαίρεση 

στο Q212.  Επιπλέον στο Nine Mile βρέθηκε µοναδικά εκφρασµένο το ένζυµο 

Q83AY9 που µετέχει σε ένα από τα στάδια σχηµατισµού του ινοσινικού (ΙΜΡ) 

το οποίο εµπλέκεται στην “de novo” σύνθεση των πουρινών ενώ σε αντίθεση, 

στο Q212 βρέθηκε αυξηµένο το ένζυµο Q83FC4 που αποτελεί σηµαντικό 

συστατικό της σύνθεσης πουρινών µέσω της πορείας διάσωσης.  

Τα ευρήµατα αυτά εποµένως οδηγούν στη διατύπωση της υπόθεσης ότι το 

Nine Mile είναι ένα πιο ενεργό µεταβολικά στέλεχος σε σχέση µε το Q212 , 

δεδοµένου ότι η de novo σύνθεση των πουρινών είναι µια ενεργοβόρα 

διαδικασία σε σχέση µε την πορεία διάσωσης που είναι απλούστερη και πολύ 

µικρότερου κόστους διαδικασία (Stryer, 1997). 

Σύµφωνα µε τις µελέτες των Coleman et al (2004, 2007) και Heinzen et al 

(1999) υπάρχουν ορισµένες πρωτεΐνες που εκφράζονται κατά προτίµηση από 

τις αναπτυξιακές µορφές της C. burnetii, LCV και SCV, και σχετίζονται µε τον 

ενδοκυττάριο αναπτυξιακό της κύκλο.  Στην παρούσα µελέτη βρέθηκαν 

αυξηµένες 3 πρωτεΐνες των LCV για το κάθε στέλεχος.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το εύρηµα ότι οι δύο ειδικές πρωτεΐνες των SCV, ScvA 

(B5QHCO) και Hq1 (Q45881), βρέθηκαν να είναι αυξηµένες µόνο στο Nine 

Mile.  Έχοντας υπόψη την καµπύλη αύξησης της C. burnetii σε σχέση µε τις 

αναπτυξιακές µορφές που αναφέραµε στην εισαγωγή, η διαφορική αύξηση 

στο Nine Mile των δύο αυτών πρωτεϊνών, οι οποίες εµπλέκονται στη 

συµπύκνωση της χρωµατίνης, σε σύγκριση µε το Q212, προσανατολίζει στην 

υπόθεση ότι το Q212 βρίσκεται σαφώς περισσότερο στην εκθετική φάση, ενώ 

για το Nine Mile ο συλλογισµός µας πρέπει να γίνει σε σχέση µε τoν 

παράγοντα σίγµα RpoS (Q9KI19), µια πρωτεΐνη των LCV, που βρέθηκε 

επίσης να εκφράζεται περισσότερο στο Nine Mile. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 

στην εισαγωγή, ο παράγοντας σίγµα RpoS έχει µάλλον µία διφασική έκφραση: 

σε χαµηλά επίπεδα έκφρασης κατά την εκθετική φάση επάγει γονίδια για 

προστασία από τους τοξικούς παράγοντες του λυσοσώµατος όπως είναι τα 
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γονίδια καταλάσης, ενώ παράλληλα εµποδίζεται η έκφραση γονιδίων 

µολυσµατικότητας.  Αντίθετα η υψηλή του έκφραση στη στατική φάση, η οποία 

επάγεται από την απόκριση σε συνθήκες στέρησης µέσω της πρωτεΐνης 

SspA, οδηγεί σε θετική ρύθµιση των γονιδίων µολυσµατικότητας όπως για 

παράδειγµα γονίδια που προσδίνουν αντοχή σε διαφορές οσµωτικότητας, 

που εµπλέκονται στη διείσδυση και τη µολυσµατικότητα για τα µακροφάγα κά.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δηλαδή αφενός την αυξηµένη παρουσία 

του παράγοντα σίγµα RpoS στο Nine Mile αφετέρου την αυξηµένη έκφραση 

των ειδικών πρωτεϊνών των SCV, ScvA και Hq1, οδηγούµαστε στην υπόθεση 

ότι αυτό το στέλεχος ολοκληρώνει πιο γρήγορα τον αυξητικό του κύκλο µέσα 

στο κύτταρο ξενιστή σε σχέση µε το Q212.  Ένα ακόµα εύρηµα που ενισχύει 

την παραπάνω υπόθεση είναι και η αυξηµένη έκφραση στο Nine Mile της 

πρωτεΐνης Q83F42, η οποία προσδένει µεθειονίνη και ανήκει στην οικογένεια 

των ABC trasporters.  Οι Coleman et al (2007) αναφέρουν ότι τα SCV 

ενδεχοµένως να απαιτούν περισσότερη µεθειονίνη προκειµένου να 

συνθέσουν την S-αδενοσυλοµεθειονίνη, η οποία έχει πολλές λειτουργίες 

µεταξύ των οποίων την παραγωγή σπερµίνης και σπερµιδίνης.  Αυτές είναι 

κατιονικές πολυαµίνες που προσδένονται στο µόριο του DNA και 

διευκολύνουν το πακετάρισµά του. 

Οι άλλες δύο πρωτεΐνες των LCV που βρέθηκαν αυξηµένες στο Nine Mile 

είναι η EF-Tu (B5QS64) και η EnhC (Q83CH7).  Πιο συγκεκριµένα, η 

πρωτεΐνη EF-Tu είναι ένας µεταφραστικός παράγοντας που προάγει την 

ωρίµανση του φαγοσώµατος µέσω της αύξησης της πρωτεϊνοσύνθεσης 

(Howe et al, 2003), ενώ η πρωτεΐνη EnhC φαίνεται να έχει περισσότερους 

ρόλους. Η EnhC εντοπίζεται στην επιφάνεια του βακτηρίου αλλά επίσης 

αποτελεί και µία εκκρινόµενη πρωτεΐνη effector, µε αποτέλεσµα να εµπλέκεται 

τόσο στα αρχικά στάδια της πρόσληψης του παθογόνου από το κύτταρο 

ξενιστή όσο και στη βιογένεση του παρασιτοφόρου κυστιδίου (Voth and 

Heinzen, 2009, Bear et al, 2009).  Ωστόσο, η de novo και ταυτόχρονα µέγιστη 

µεταγραφή της EnhC συµβαίνει στο µέσον της εκθετικής φάσης, καθιστώντας 

την πρωτεΐνη αυτή ειδική των LCV (Coleman et al, 2004).  Μια υπόθεση για 

αυτό θα µπορούσε να είναι ότι η πρωτεΐνη αυτή συντίθεται κατά την εκθετική 

φάση από τα LCV, προκειµένου να προφορτωθεί στα SCV ώστε να τα 
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εφοδιάσει για τον επόµενο µολυσµατικό τους κύκλο (Voth and Heinzen, 

2009).        

Όσον αφορά στο στέλεχος Q212 οι πρωτεϊνες των LCV οι οποίες βρέθηκαν 

αυξηµένες, είναι η σαπερονίνη 60kDa (P19421) που αποτελεί πιθανότατα µια 

πρωτεΐνη effector, καθώς και η bcp που αποτελεί αποτοξινωτικό παράγοντα 

του οξειδωτικού περιβάλλοντος του φαγολυσοσώµατος (Beare et al, 2008, 

Coleman et al, 2004, 2007).  Επίσης βρέθηκε αυξηµένη και η υποθετική 

πρωτεΐνη Q83DN9 άγνωστης λειτουργίας, η οποία αποτελεί την πιο άφθονη 

πρωτεΐνη που εκφράζεται από τα LCV (Coleman et al, 2007). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω: το στέλεχος Nine Mile φαίνεται να είναι ένα 

περισσότερο ενεργό µεταβολικά στέλεχος, σε σχέση µε το Q212, που 

εκφράζει αυξηµένα χαρακτηριστικά λοιµογόνου δράσης και ολοκληρώνει πιο 

γρήγορα τον αναπτυξιακό κύκλο αύξησης µέσα στο κύτταρο ξενιστή πιθανώς 

για να προσβάλλει νέα κύτταρα ξενιστές. Από την άλλη, το στέλεχος Q212 

φαίνεται να είναι µεταβολικά λιγότερο ενεργό και να εκφράζει λιγότερους 

παράγοντες λοιµογόνου δράσης.  Επίσης φαίνεται να παραµένει περισσότερο 

στην εκθετική φάση διατηρώντας τον πληθυσµό του διαιρούµενο, παρά να 

ολοκληρώνει τον κύκλο του.  Το σηµείο αυτό είναι διαφωτιστικό της βιολογίας 

ενός στελέχους που σχετίζεται µε τη χρονιότητα και πρώτη φορά αναφέρεται 

στην Coxiella burnetii.    

Σε κάθε εµµένουσα λοίµωξη το βασικό ερώτηµα είναι ποια είναι η κατάσταση 

πολλαπλασιασµού του παθογόνου προκειµένου να προσανατολιστούν σωστά 

οι προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων θεραπειών. Το καλύτερο παράδειγµα 

αποτελεί το Mycobacterium tuberculosis. Το ευρέως αποδεκτό µοντέλο της 

λανθάνουσας φυµατίωσης στηρίζει την υπόθεση ότι οι µικροοργανισµοί 

παραµένουν ζωντανοί αλλά δεν διαιρούνται, παραµένοντας έτσι ανθεκτικοί σε 

αντιβιοτικά όπως η ισονιαζίδη καθώς και στην κυτταροτοξικότητα του ξενιστή.  

Αυτή η κατάσταση ονοµάζεται στατική ισορροπία. Ωστόσο, πρόσφατες 

µελέτες στηρίζουν την υπόθεση ότι υπάρχει σηµαντικός πολλαπλασιασµός 

του παθογόνου µέσω µιας δυναµικής αλληλεπίδρασής του µε την Τ-κυτταρική 

ανοσία του ξενιστή. Αυτό υποστηρίζεται κυρίως από το γεγονός ότι σε 

κατάσταση ανοσοκαταστολής λόγω θεραπείας µε τον παράγοντα anti-TNFa, 

προκαλείται απότοµη επαναδραστηριοποίηση της φυµατίωσης.  Το γεγονός 

αυτό µπορεί να εξηγηθεί περισσότερο ικανοποιητικά µε την υπόθεση ενός ήδη 
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διαιρούµενου πληθυσµού πάνω στον οποίο παύει η ανοσολογική πίεση του 

ξενιστή, και λιγότερο µε την ενεργοποίηση σιωπηλών βακίλλων (Gill et al, 

2009). 

Με βάση όσα αναλύθηκαν και µε το εύρηµα ότι το στέλεχος C. burnetii Q212, 

το οποίο έχει συσχετιστεί µε τη χρονιότητα, παρουσιάζει αυξηµένη κυτταρική 

διαίρεση σε ένα in vitro πείραµα, µπορεί να γίνει η υπόθεση ότι το στέλεχος 

αυτό διαθέτει από κατασκευής χαρακτηριστικά χρονιότητας σε σχέση µε το 

στέλεχος C. burnetii Nine Mile, το οποίο σχετίζεται µε την οξεία νόσο.   
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Πιθανές πρωτεΐνες δείκτες των δύο στελεχών   

Ένα άλλο δεδοµένο που προέκυψε από τη διαφορική ανάλυση της έκφρασης 

των πρωτεϊνών των δύο στελεχών C. burnetii µε το N-terminal COFRADIC, 

είναι ότι 10 πρωτεΐνες βρέθηκαν µοναδικές στο Nine Mile και 1 πρωτεΐνη στο 

Q212.  Από τις πρωτεΐνες αυτές που δείχνονται στον πίνακα 1, οι εφτά 

µετέχουν σε γνωστές διαδικασίες όπως επισκευή του DNA, µεταγραφή, 

µετάφραση και µεταβολισµός, ωστόσο είναι πρωτεΐνες συντήρησης του 

βακτηρίου και δεν µπορούν να δικαιολογηθούν σαν δείκτες λοιµογόνου 

δράσης. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον φαίνεται να παρουσιάζει το γεγονός ότι 

µεταξύ των πρωτεϊνών µε µοναδική έκφραση περιλαµβάνονται και 4 

υποθετικές πρωτεΐνες µε άγνωστη λειτουργία. Το γονιδίωµα της Coxiella 

burnetii κωδικοποιεί για ένα ασυνήθιστα υψηλό αριθµό υποθετικών 

πρωτεϊνών που συνιστά περίπου το 40% του γονιδιώµατος (Seshadri et al, 

2003, Beare et al, 2009), υποκρύπτοντας πιθανώς µοναδικές λειτουργίες 

σχετικά µε την παθογένεια του βακτηρίου.  Εποµένως οι υποθετικές 

πρωτεΐνες που βρέθηκαν (πίνακας 1) χρήζουν περαιτέρω βιοχηµικού 

χαρακτηρισµού, όπως για παράδειγµα η Q83C22 η οποία είναι µία πολύ 

µικρή και πολύ βασική πρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 4.44 KDa και pI 10.39, 

που επιπλέον έχει υδρόφοβο χαρακτήρα (GRAVY +0.173). 
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 NM Q212 accession MW/pI Location Description Comments 

1 Single  Q83BJ1 17,425/7.06 C 23S rRNA methyltransferase RNA processing, RNA methyltransferase activity 

2 Single  Q83EJ0 62,594/8.51 C Thiamine biosynthesis protein thiC thiamine biosynthesis 

3 Single  Q83AY9 23,795/7.23 C Phosphoribosylglycinamide 
formyltransferase de novo purine biosynthetic pathway 

4 Single  Q83A19 56,807/5.83 U Phosphoenolpyruvate carboxykinase gluconeogenesis 

5 Single  Q83BU7 45,880/5.54 C 
Dihydrolipoamide succinyltransferase 
component (E2) of 2-oxoglutarate 
dehydrogenase complex 

TCA cycle 

6 Single  Q83E42 67,621/9.60 C Polymerase X family DNA repair pathways 

7 Single  Q83AQ3 46,814/6.09 C Putative uncharacterized protein  

8 Single  Q83BP3 29,626/5.95 U Putative uncharacterized protein  

9 Single  Q83C22 4,442/ 10.39 U Putative uncharacterized protein  

10 Single  Q83CS6 50,702/9.41 U ATPase  

11  
 

Single 
 

Q83BS1 88,486/6.48 C Translation initiation factor IF-2 translation 

Πίνακας 1.  Πρωτεΐνες µε µοναδική έκφραση µεταξύ των στελεχών αναφοράς C. burnetii,  Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ, 

µε  N-terminal COFRADIC. 
(C=cytoplasmic, U=unknown). 
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Β.  Μελέτη διαφοροποίησης του κυττάρου ξενιστή Vero των 
στελεχών C. burnetii Nine Mile και Q212  
 
∆ιαφορική ανάλυση µε N-terminal COFRADIC της έκφρασης των 

κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών του κυττάρου ξενιστή των στελεχών 

αναφοράς C. burnetii, Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ  

Η Coxiella burnetii χρησιµοποιεί ένα T4SS προκειµένου να µεταφέρει στο 

κυτταρόπλασµα του ξενιστή πρωτεϊνες effectors και να επηρεάσει έτσι τις 

λειτουργίες του προς όφελός της.  Επίσης, στο γονιδίωµα της κωδικοποιεί για 

πολλές πρωτεΐνες που φέρουν ευκαρυωτικά µοτίβα και αποτελούν πιθανά 

υποστρώµατα του T4SS (Beare et al, 2009), όπως ήδη έχει αποδειχθεί για 

κάποιες από αυτές µε Anks µοτίβα (Voth et al, 2009, Pan et al, 2008).  Οι 

πρωτεΐνες αυτές δρουν µε το να µιµούνται θετικά ή αρνητικά τη λειτουργία 

πρωτεϊνών του ξενιστή. Εποµένως οι πρωτεΐνες effectors αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες παθογένειας και για αυτό µελετώνται έντονα 

τελευταία (Voth et al, 2009, Pan et al, 2008, Samoilis et al, 2010).  Εξίσου 

όµως σηµαντική είναι η µελέτη της απόκρισης του ξενιστή στη µόλυνση η 

οποία µπορεί να δώσει συµπληρωµατικές πληροφορίες για τις τακτικές και τη 

στρατηγική του ενδοκυττάριου παρασιτισµού της Coxiella burnetii. Η µεταβολή 

της γονιδιακής έκφρασης του ευκαρυωτικού κυττάρου ξενιστή σαν 

αποτέλεσµα της µόλυνσης έχει αναφερθεί σε αρκετά παθογόνα µεταξύ των 

οποίων το Mycobacterium, η Listeria και η Ehrilichia (Alonso and García-del 

Portillo, 2004). Ειδικότερα στην Ehrilichia, ένα υποχρεωτικά ενδοκυττάριο 

βακτήριο, βρέθηκε ότι η πρωτεΐνη AnkA που φέρει τουλάχιστον 11 

επαναλήψεις  µοτίβων Anks, εντοπίζεται στον πυρήνα και σχετίζεται µε τη 

συµπυκνωµένη χρωµατίνη προτείνοντας ένα ρόλο της στη ρύθµιση της 

µεταγραφής γονιδίων του ξενιστή (Caturegli et al, 2000).  Σε µια επόµενη 

µελέτη (Zhang et al,  2004) δείχθηκε ότι  µόλυνση µε Ehrilichia µεταβάλλει το 

µεταγραφικό επίπεδο του 4.5% των γονιδίων του ξενιστή τα οποία 

περιλαµβάνουν αναστολή της απόπτωσης, ρύθµιση της κυτταρικής 

διαφοροποίησης, µεταγωγή σήµατος, προφλεγµονώδεις κυτοκίνες, 

βιοσύνθεση και µεταβολισµό, ενδοκυτταρική διακίνηση.  
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Με βάση τα παραπάνω τέθηκε το ερώτηµα, πως µπορεί να διαφοροποιείται η 

γονιδιακή έκφραση του κυττάρου ξενιστή Vero σε πρωτεϊνικό επίπεδο µεταξύ 

των δύο στελεχών αναφοράς Coxiella burnetii, Nine Mile και Q212, για τα 

οποία πήραµε την ένδειξη ενός διαφορετικού προφίλ ενδοκυττάριας αύξησης;  

Για να απαντήσουµε σε αυτό έγινε διαφορική ανάλυση της έκφρασης των 

κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών του κυττάρου ξενιστή Vero των δύο 

στελεχών µε N-terminal COFRADIC. Η επιλογή να αναλυθεί το 

κυτταρόπλασµα του κυττάρου ξενιστή στηρίχθηκε στην πρόσφατη µελέτη των  

Samoilis G et al, 2010 στην οποία το κλάσµα αυτό χρησιµοποιήθηκε για την 

ανίχνευση πρωτεϊνών effectors της Coxiella burnetii µε συνδυασµό 

ηλεκτροφόρησης και φασµατοσκοπίας µάζας.   

Η αποµόνωση του κυτταροπλάσµατος του κυττάρου ξενιστή Vero της C. 

burnetii, ουσιαστικά αποτελεί ενδιάµεσο στάδιο του πρωτοκόλλου της 

ρενογραφίνης το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την αποµόνωση ενδοκυττάριου 

βακτηρίου C. burnetii (βλέπε Υλικά και Μέθοδοι) και περιλαµβάνει διάρρηξη 

των µολυσµένων κυττάρων Vero µε περάσµατα σε σύριγγα ινσουλίνης και 

διαφορική φυγοκέντρηση.  Παρόλο που η διάρρηξη αυτή θεωρείται ηπιότατη  

καθώς και ότι η C. burnetii βρίσκεται προστατευµένη στο παρασιτοφόρο 

κυστίδιο, δεν µπορεί να αποκλειστεί λύση του βακτηρίου σε ένα βαθµό µε 

αποτέλεσµα την επιµόλυνση του κυτταροπλάσµατος του ξενιστή µε προϊόντα 

λύσης του βακτηρίου. Για την αξιολόγηση εποµένως του κλάσµατος αυτού 

έγινε ο βασικός έλεγχος µε ηλεκτροφόρηση (σχήµα 7). Στην πηκτή του 

σχήµατος 7 φαίνονται τα προφίλ ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνικών δειγµάτων 

κυτταροπλάσµατος µολυσµένων Vero κυττάρων καθώς και ολόκληρου 

βακτηρίου C. burnetii που χρησιµοποιήθηκε για τη µόλυνση, και τα οποία 

προέκυψαν από την ίδια διαδικασία του πρωτοκόλλου της ρενογραφίνης.  Για 

µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε δείγµα κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών από 

φυσιολογικά µη µολυσµένα Vero κύτταρα, που αποµονώθηκε παράλληλα µε 

τα µολυσµένα Vero κύτταρα.  Όπως φαίνεται, το µοτίβο του βακτηρίου είναι 

ξεκάθαρα διαφορετικό, ενώ το κυτταρόπλασµα του φυσιολογικού και του 

µολυσµένου Vero έχει το ίδιο µοτίβο µε µοναδική διαφοροποίηση την ένταση 

των πρωτεϊνικών ζωνών, που όπως έχει ήδη ειπωθεί, είναι αναµενόµενη 

λόγω αύξησης ή µείωσης της έκφρασης κάποιων πρωτεϊνών σαν αποτέλεσµα 

της µόλυνσης.     
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Σχήµα 7.  Μονοδιάστατη SDS-Tricine-PAGE των κυτταροπλασµατικών 

πρωτεϊνών του κυττάρου ξενιστή Vero, φυσιολογικού (λωρίδα 1) και 

µολυσµένου (λωρίδα 2) καθώς και του βακτηρίου που χρησιµοποιήθηκε για τη 

µόλυνση, Coxiella burnetii Nine Mile φάσης ΙΙ (λωρίδα 3).  ∆ηµοσιευµένο 

στους Samoilis et al (2010).   
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Η διαφορική ανάλυση µε N-terminal COFRADIC της έκφρασης των 

κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών του κυττάρου ξενιστή των στελεχών 

αναφοράς C. burnetii, Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ, έδειξε διαφοροποίηση 19 

πρωτεϊνών σε 95% ∆Ε και µόλις 4 πρωτεϊνών αποκλειστικά στο Q212 σε 99% 

∆Ε. Εποµένως για να αποκτηθεί µια καλύτερη εικόνα της διαφοροποίησης 

µειώσαµε το κριτήριο στο 95% ∆Ε το οποίο είναι αρκετά αξιόπιστο (Van Elzen  

et al, 2010). 

Η λίστα των πρωτεϊνών που βρέθηκαν να διαφοροποιούνται συνοψίζεται στον 

πίνακα ΙΙΙ (Παράρτηµα), στον οποίο περιγράφεται και η βασική τους 

λειτουργία. Στην πλειονότητα τους οι πρωτεΐνες αυτές εµπλέκονται σε 

διαδικασίες όπως: αντιγραφή του DNA, ρύθµιση της µεταγραφής, µάτισµα του 

mRNA, µετάφραση, στόχευση πρωτεϊνών, µεταγωγή σήµατος, απάντηση στο 

στρες (σαπερονίνες), κυτταρικές συνδέσεις, µεταφορά κυστιδίων, 

κυτταροσκελετός και µικροσωληνίσκοι. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρηµα είναι ότι 

πολλές από τις λειτουργίες αυτές φαίνεται να αποτελούν στόχο των 

πρωτεϊνών effectors. Όπως προκύπτει από δεδοµένα άλλων µελετών που 

αφορούν τις περισσότερο µελετηµένες Anks, οι οποίες απαντώνται στα 

ενδοκυττάρια βακτήρια L. pneumophila,  Anaplasma phagocytophilum, 

Orientia tsutsugamushi, Wolbachia pipientis, Rickettsia spp και Rickettsia 

gryllii (Voth et al, 2009), οι πρωτεΐνες αυτές διαµεσολαβούν σε 

αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-πρωτεΐνης επηρεάζοντας πολλαπλές διαδικασίες 

όπως µεταγραφή, κυτταρικός κύκλος, συγκρότηση κυτταροσκελετού, 

σηµατοδοτικά µονοπάτια, φλεγµονώδεις αποκρίσεις, ποικίλα φαινόµενα 

µεταφοράς (Beare et al, 2009, Mosavi et al, 2004).  Για παράδειγµα, η AnkX 

στη L. pneumonophila βρέθηκε να ελέγχει τη µεταφορά των µεµβρανικών 

κυστιδίων µε το να αλληλεπιδρά µε τους µικροσωληνίσκους (Pan et al, 2008, 

supplementary).  Επίσης η AnkA στην A. phagocytophilum αλληλεπιδρά µε τη 

τυροσινική κινάση SHP-1 και την ευκαρυωτική χρωµατίνη, µε αποτέλεσµα 

αντίστοιχα την αναστολή σηµατοδοτικών µονοπατιών µε ανοσολογικές 

συνέπειες και την επίδραση στη γονιδιακή έκφραση (Rikihisa and Lin, 2010, 

Ijdo et al, 2007).  Στην C. burnetii οι Anks που εκφράστηκαν έκτοπα σε 

κύτταρα HeLa, εντοπίστηκαν σε µιτοχόνδρια, µικροσωληνίσκους και τη 

µεµβράνη του παρασιτοφόρου κυστιδίου, προτείνοντας πιθανούς τους ρόλους 
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στην απόπτωση (µέσω µιτοχονδρίων), τη βιογένεση και κίνηση του 

παρασιτοφόρου κυστιδίου (Voth et al, 2009). 

Στη µελέτη µας βρέθηκαν να διαφοροποιούνται αρκετές πρωτεΐνες που 

εµπλέκονται στο µεταβολισµό του DNA και τη γονιδιακή έκφραση. Η  

mininichromosome maintenance protein MCM3 (Q5R8G6) αποτελεί ένα 

παράγοντα που εµπλέκεται στην έναρξη της αντιγραφής του DNA καθώς και 

τη διασφάλιση ενός µόνο αντιγράφου ανά κυτταρικό κύκλο (Tye BK, 1994).  

∆ύο άλλες πρωτεΐνες που προσδένονται στο χρωµόσωµα, η ιστόνη Q2PFX4 

και η µη ιστόνη A9RA84, παίζουν ρόλο σε σηµαντικές διαδικασίες όπως η 

επιδιόρθωση και ο ανασυνδυασµός του DNA καθώς και η ρύθµιση της 

µεταγραφής (http://www.uniprot.org/uniprot/Q2PFX4,   http://smart.embl-

heidelberg.de).   

Όσον αφορά στο µάτισµα του mRNA βρέθηκε η Q60HC3 που είναι συστατικό 

της πυρηνικής νουκλεοπρωτεΐνης hnRNP, και µία άλλη ενδιαφέρουσα 

πρωτεΐνη µε πολλαπλούς ρόλους, η πινίνη (Q5R5X0).  Η πινίνη εντοπίζεται 

στις θέσεις δεσµοσωµάτων (D-pinin) καθώς και µέσα στον πυρήνα (N-pinin) 

και φαίνεται να έχει διττό ρόλο.  Αλληλεπιδρώντας µε τις µικρές πυρηνικές 

νουκλεοπρωτεΐνες (snRNP) καθώς και µε το ώριµο mRNA, εµπλέκεται τόσο 

στο µάτισµα του mRNA όσο και στην εξαγωγή του από τον πυρήνα.  Επίσης 

αλληλεπιδρά µε µεταγραφικούς παράγοντες, οδηγώντας στην αύξηση της 

έκφρασης της Ε-καδχερίνης η οποία διαµεσολαβεί κυτταρικές συνδέσεις.  

Εποµένως η πινίνη φαίνεται να παίζει ένα µόριο ρυθµιστή της µεταγραφής, 

του µατίσµατος του mRNA καθώς και της σταθερότητας των δεσµοσωµάτων, 

εγείροντας την πιθανότητα ότι αυτές οι διαδικασίες είναι αλληλοσυνδεόµενες 

(Joo et al, 2005).   

Όσον αφορά στη σηµατοδότηση, βρέθηκε η Q5R5M3 η οποία είναι µία 

πρωτεΐνη µοριακός διακόπτης που ρυθµίζει το σηµατοδοτικό µονοπάτι της 

Rho GTPase, µε το να καταλύει την εναλλαγή της από την ανενεργή µορφή µε 

GDP στην ενεργή µορφή µε GTP.  Οι Rho GTPases εµπλέκονται σε πολλές 

διαδικασίες του κυττάρου όπως για παράδειγµα η γονιδιακή έκφραση, η 

απόπτωση και τα µιτογόνα σήµατα (Hoffman GR et al, 2002), ωστόσο ο 

κύριος ρόλος τους είναι η ρύθµιση του κυτταροσκελετού της ακτίνης και 

φαίνεται ότι διαδραµατίζουν κοµβικό ρόλο στη διακίνηση µεµβρανικών 
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κυστιδίων µε το να εµπλέκονται σε όλα τα στάδια, από την ενδοκυττάρωση 

έως και την εξωκυττάρωση (Ridley, 2001).   

Επίσης βρέθηκε µία πρωτεΐνη µε διάφορους ρόλους, η ανεξίνη 1 (A5A6M2), 

της οποίας το κύριο βιοχηµικό χαρακτηριστικό είναι η πρόσδεση σε 

φωσφολιπίδια κατά ασβέστιο-εξαρτώµενο τρόπο.  Η πιο ξεκάθαρη δράση 

αυτής της πρωτεΐνης είναι η αναστολή της φωσφολιπάσης Α2 µε αποτέλεσµα 

αντιφλεγµονώδη δράση.  Λόγω των πολλών θέσεων φωσφορυλίωσης που 

περιέχει µπορεί να έχει ρόλο σε πολλά σηµατοδοτικά µονοπάτια κυτταρικής 

αύξησης (Lim L et al, 2007).  Μια άλλη πρωτεΐνη που βρέθηκε είναι η παξιλίνη 

(Q5R7I1) η οποία είναι προσαρµοστικό στοιχείο στις κυτταρικές συνδέσεις µε 

την εξωκυττάρια θεµέλια ουσία (εστιακές συνδέσεις) και περιέχει πολλά µοτίβα 

που διαµεσολαβούν πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις µε κυτταροσκελετικές 

πρωτεΐνες, τυροσινικές κινάσες και κινάσες σερίνης/θρεονίνης, λειτουργώντας 

σαν πλατφόρµα για τη µεταγωγή σήµατος προς και έξω από το κύτταρο 

(Turner , 2000).     
∆ιαφοροποίηση επίσης παρουσίασαν πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού όπως 

είναι οι τουµπουλίνες α (A5A6J1) και β (P69895) που αποτελούν τα κύρια 

συστατικά των µικροσωληνίσκων και οι οποίοι είναι οι  κύριοι ρυθµιστές της 

διακίνησης µεµβρανικών κυστιδίων καθώς και της χωροθέτησης κυτταρικών 

οργανιδίων.  Επίσης διαφοροποιήθηκε και η βιµεντίνη (P84198), ένα µέλος 

των ενδιάµεσων ινιδίων, που έχει δειχθεί ότι ρυθµίζει µέσω της 

αλληλεπίδρασής της µε ένα προσαρµοστικό σύµπλεγµα την κατανοµή και τη 

θέση των όψιµων ενδοσωµάτων και λυσοσωµάτων (Styers et al, 2004).  

∆ύο κλασικές σαπερονίνες απόκρισης στο στρες, οι HSP90AB1 και 

HSP90B1, βρέθηκαν διαφοροποιηµενες καθώς και άλλες δύο µε 

ανοσολογικές ιδιότητες.  Η ERp57 (Q4VIT4) αποτελεί µέρος του ποιοτικού 

ελέγχου που γίνεται µέσα στο ενδοπλασµατικό δίκτυο για τη βιογένεση του 

MHC I το οποίο εµπλέκεται στην κυτταρική ανοσία µε το να πληροφορεί τα 

CD8+ T-κύτταρα για την εσωτερική σύσταση του κυττάρου. Επίσης η 

κυκλοφιλίνη Α (Ρ62938) είναι µια άφθονη κυτταροπλασµατική σαπερονίνη 

που δρα και εξωκυττάρια σαν χηµειοτακτικός παράγοντας µέσω του 

υποδοχέα της CD147. 

Τέλος µία ενδιαφέρουσα πρωτεΐνη που βρέθηκε είναι η Sec31A η οποία µαζί 

µε την Sec13 αποτελούν τη δοµική µονάδα συγκρότησης του εξωτερικού 
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κελύφους του κλωβού του COPII, το οποίο εξάγει τα κυστίδια από το 

ενδοπλασµατικό δίκτυο προς το Golgi και αποτελεί το πρώτο βήµα στη 

βιογένεση των εκκριτικών κυστιδίων (Lee et al, 2007).   

Μέχρι τώρα συζητήθηκαν οι πρωτεΐνες που διαφοροποιούνται συνολικά στο 

κυτταρόπλασµα του µολυσµένου κυττάρου ξενιστή Vero και είναι η πρώτη 

φορά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, ενώ η σκέψη να χρησιµοποιηθούν 

δύο στελέχη C. burnetii έγινε για να αυξηθεί η αντλούµενη πληροφορία.  Από 

τις πρωτεΐνες που διαφοροποιούνται, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

όσες αφορούν στη διακίνηση µεµβρανικών κυστιδίων και την επεξεργασία του 

αντιγόνου. Και οι δύο αυτές κυτταρικές διαδικασίες αποτελούν σηµαντικό 

στόχο των περισσότερων γνωστών ενδοκυττάριων παθογόνων (Henry et al, 

2006, Anto niou and Powis, 2005). Τα ενδοκυττάρια παθογόνα µέσω 

τροποποίησης της διακίνησης των µεµβρανικών κυστιδίων επιτυγχάνουν να 

δηµιουργήσουν το παρασιτοφόρο κυστίδιο µέσα στο οποίο θα 

πολλαπλασιαστούν, ελέγχοντας τη δυναµική της αλληλεπίδρασής του µε τα 

µεµβρανικά κυστίδια του κυττάρου ξενιστή.  Επίσης πολλά παθογόνα µέσω 

τροποποίησης της επεξεργασίας του αντιγόνου διαφεύγουν της προσοχής του  

ανοσολογικού συστήµατος του ξενιστή.  Συγκρίνοντας τα δύο στελέχη, στο 

Nine Mile βρέθηκε αυξηµένη η έκφραση του παράγοντα GEF (guanine 

nucleotide exchange factor) που ενεργοποιεί τις Rho GTPases, και της 

βιµεντίνης που ανήκει στα ενδιάµεσα ινίδια του κυτταροσκελετού. Στο Q212 

βρέθηκαν αυξηµένες οι τουµπουλίνες α και β που αποτελούν τους 

µικροσωληνίσκους, καθώς και η δοµική πρωτεΐνη των εκκριτικών κυστιδίων 

COPII.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ERp57 που όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω εµπλέκεται στη βιογένεση του MHC I. 

Τα παραπάνω ευρήµατα προσανατολίζουν προς την υπόθεση ότι τα δύο 

στελέχη C. burnetii επηρεάζοντας διαφορετικά στοιχεία του κυτταροσκελετού 

του κυττάρου ξενιστή, διαφοροποιούνται ως προς την τροποποίηση της 

διακίνησης των µεµβρανικών κυστιδίων, καθώς και ότι το στέλεχος Q212 

εµπλέκεται περισσότερο στην επεξεργασία του αντιγόνου. 

Ένα ακόµη χαρακτηριστικό σηµείο που προκύπτει από τη σύγκριση των δύο 

στελεχών είναι ότι στο στέλεχος Q212 αυξήθηκαν 12 πρωτεΐνες του ξενιστή,  

ενώ στο στέλεχος Nine Mile 7 πρωτεΐνες (σχεδόν ο διπλάσιος αριθµός).  Το 

εύρηµα αυτό είναι αντίστροφο αν συγκριθεί µε τις βακτηριακές πρωτεΐνες, 
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όπου αντίθετα υπήρξε αύξηση 65 πρωτεϊνών του Nine Mile έναντι 27 του 

Q212.  Μια πιθανή εξήγηση για το παραπάνω µπορεί να είναι ότι το στέλεχος 

Q212, σε σχέση µε το στέλεχος Nine Mile, χρειάζεται να αλληλεπιδράσει 

περισσότερο µε τον ξενιστή του και πιθανώς αυτό να αποτελεί χαρακτηριστικό 

ενός µοντέλου χρονιότητας.  Στο σχήµα 8 φαίνεται η κατανοµή των 

πρωτεϊνών του ξενιστή ανά λειτουργική οµάδα και είναι εµφανές ότι υπάρχει 

µεγαλύτερη ποικιλία στο Q212, το οποίο υπερισχύει σε διαδικασίες µεταφοράς 

µεµβρανικών κυστιδίων καθώς και στη γονιδιακή έκφραση.   
Αυτές οι παρατηρήσεις συνολικά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα δύο 

στελέχη Coxiella burnetii επιδεικνύουν ένα διαφορετικό προφίλ ενδοκυττάριου 

παρασιτισµού και δικαιολογούν ίσως το Q212 σαν ένα στέλεχος, που έχει σαν 

στρατηγική επιβίωσης µια σχέση µεγαλύτερης διάρκειας µε τον ξενιστή του.        
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Σχήµα 8.  Κατανοµή ανά λειτουργική οµάδα των πρωτεϊνών του ξενιστή Vero 

που διαφοροποιούνται µεταξύ των στελεχών αναφοράς Coxiella burnetii Nine 

Mile και Q212 φάσης ΙΙ.   
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Γ.  Ανάπτυξη µεθοδολογίας για την ανίχνευση αντιγονικών 
πρωτεϊνών του πυρετού Q   
Οι πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης (OMP), λόγω της εντόπισής τους στην 

επιφάνεια του βακτηρίου, αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες παθογένειας  

εφόσον αφενός αλληλεπιδρούν άµεσα µε τον ξενιστή και αφετέρου εκτίθενται 

στο ανοσοποιητικό του σύστηµα (Lin et al, 2002).  Η διάγνωση του πυρετού Q 

στηρίζεται σε ορολογικές µεθόδους οι οποίες πολλές φορές στερούνται 

ειδικότητας, δίνοντας διασταυρούµενες αντιδράσεις µε άλλα βακτήρια.  

Επιπλέον επειδή υπάρχει διαγνωστικό πρόβληµα στον χρόνιο πυρετό Q 

καθώς και στo follow-up της νόσου, είναι σηµαντικό να διαλευκανθούν οι 

αντιγονικές ιδιότητες της C. burnetii στην πορεία της λοίµωξης. Tο 

χρησιµοποιούµενο αντιγόνο σήµερα είναι ολόκληρο βακτήριο C. burnetii το 

οποίο όµως µειώνει τη διαγνωστική ισχύ των ορολογικών δοκιµασιών.  Στην 

παρούσα µελέτη επιχειρήθηκε να αναπτυχθεί µία µεθοδολογία για τη µελέτη 

των αντιγονικών πρωτεϊνών του πυρετού Q, στηριζόµενη στις ΟΜΡ και για τα 

δύο στελέχη C. burnetii, Nine Mile και Q212, τα οποία έχουν συσχετιστεί µε 

διαφορετικές µορφές του πυρετού Q.     

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, το σηµαντικότερο βήµα αποτελεί η 

αποµόνωση ενός κλάσµατος εµπλουτισµένου σε πρωτεΐνες εξωτερικής 

µεµβράνης. Εποµένως αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο που στηρίζεται σε 

διαλυτοποίηση µε το ανιονικό απορρυπαντικό lauryl sarcosyl, το οποίο είναι 

επιλεκτικό για την εσωτερική µεµβράνη των Gram-αρνητικών βακτηρίων 

(Norio et al, 1998). Πιο συγκεκριµένα, άθικτα βακτήρια C. burnetii 

επωάστηκαν µε το απορρυπαντικό και το αδιάλυτο στο απορρυπαντικό 

κλάσµα (sarcosyl insoluble fraction, SIF) εκτιµήθηκε µε ηλεκτροφόρηση 

(σχήµα 9).   

Τρεις πρωτεΐνες της εξωτερικής µεµβράνης (O07646, Q83FA1, A9ZLH5) 

ταυτοποιήθηκαν επιλεκτικά στο SIF µετά από ανάλυση µε φασµατοσκοπία 

µάζας δείχνοντας επιτυχηµένη κλασµατοποίηση.  Για την περαιτέρω εκτίµηση 

του κλάσµατος επιλέχθηκε η τεχνική της διαγώνιας ηλεκτροφόρησης dSDS-

PAGE (Rais et al, 2004) (σχήµα 10) η οποία είναι περισσότερο κατάλληλη για 

µεµβρανικές καθώς και πολύ βασικές πρωτεΐνες. Πράγµατι µετά από ανάλυση 

MS/MS ταυτοποιήθηκε ένα υψηλό ποσοστό µεµβρανικών πρωτεϊνών, 39% 
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στο ΝΜ και 52% στο Q212, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ΟΜΡs είναι 

27% και 34% που είναι αρκετά ικανοποιητικά.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 9.  Μονοδιάστατη SDS-Tricine-PAGE του διαλυτού (SSF) και µη 

διαλυτού στο απορρυπαντικό κλάσµα (SIF) του βακτηρίου Coxiella burnetii 

Nine Mile φάσης ΙΙ.  Από την ταυτοποίηση των πρωτεϊνικών ζωνών µε MS/MS 

σε MALDI-TOF/TOF προέκυψαν 3 πρωτεΐνες της εξωτερικής µεµβράνης 

µοναδικές στο SIF που σηµειώνονται στο σχήµα.  
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Σχήµα 10.  ∆ιαγώνιοι dSDS του µη διαλυτού στο απορρυπαντικό κλάσµα 

(SIF) των στελεχών αναφοράς C. burnetii Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ.  Από 

την ταυτοποίηση των πρωτεϊνικών κηλίδων µε MS/MS σε MALDI-TOF/TOF  

προέκυψαν 74 και 59 πρωτεΐνες αντίστοιχα, που συνοψίζονται στον πίνακα IV 

(Παράρτηµα). Σηµειώνονται οι πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης που 

βρέθηκαν στα δύο στελέχη.                                                                                                            
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Και για τα δύο στελέχη, το 44% των πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν  ήταν 

πολύ βασικές µε pI>9 και αυτό είναι σε πολύ καλή συµφωνία µε το 

προβλεπόµενο που είναι κοντά στο 45%.  Η C. burnetii είναι το µοναδικό 

ενδοκυττάριο βακτήριο που πολλαπλασιάζεται µέσα στο φαγολυσόσωµα και 

το βασικό της πρωτέοµα πιθανώς να αποτελεί ένα ρυθµιστικό σύστηµα του 

όξινου περιβάλλοντος του φαγολυσοσώµατος (Seshadri et al, 2003).  

Μια πιο λεπτοµερής εξέταση των πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν στο 

κλάσµα SIF και  συνοψίζονται στον πίνακα IV, δείχνει ότι αρκετές από τις 

πρωτεΐνες της εξωτερικής µεµβράνης αποτελούν παράγοντες παθογένειας 

όπως είναι οι Q83AS0,  B6J374 και Q83CH2 που εµπλέκονται σε 

µηχανισµούς efflux, και η DotC (Q83B71) που αποτελεί στοιχείο του 

εκκριτικού συστήµατος dot/Icm (Τ4SS).  Επίσης βρέθηκε η Mip που έχει 

ανοσολογικές δράσεις καθώς και  µία πρωτεΐνη, η Q83AC6, που εµπλέκεται 

στη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος αλλά και στην προστασία του από 

οργανικές ουσίες. Επιπλέον βρέθηκαν τρεις ΟΜΡs που είναι µέσα στη 

µεµβράνη, όπως επιβεβαιώνεται από το αµινοξύ φαινυλαλανίνη (F) του C-

τελικού άκρου, και έχουν δοµικό ρόλο αλλά µπορεί να εµπλέκονται και στην 

παθογένεια όπως η υποθετική Q83BB2, ένα µέλος της οικογένειας των 

opacity πορινών οι οποίες διαµεσολαβούν σε πολλές αλληλεπιδράσεις µε τον 

ξενιστή στη Neisseria spp (http://smart.embl-heidelberg.de/).  Όσον αφορά 

στις περιπλασµικές πρωτεΐνες βρέθηκε η EnhC που αποτελεί υπόστρωµα του 

Τ4SS και εκκρινόµενη µετέχει στα πρώιµα στάδια της µόλυνσης (Beare et al, 

2009). Αν και βρέθηκαν αρκετές σαπερονίνες αυτό δεν είναι τόσο 

απροσδόκητο, δεδοµένου ότι έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται µε την εξωτερική 

µεµβράνη και εµπλέκονται στην έκκριση πρωτεϊνών έξω από το κύτταρο 

(Coleman et al, 2007, Khemiri et al, 2008).  

Άρα η διαλυτοποίηση µε το απορρυπαντικό είναι επιλεκτική και προσφέρει 

ένα κλάσµα εµπλουτισµένο σε πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης, που µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για περαιτέρω µελέτες.  Επίσης το γεγονός ότι το κλάσµα 

αυτό αποκτάται σε ένα βήµα απευθείας από άθικτο βακτήριο, καθιστά τη 

διαδικασία πολύ εύχρηστη και ασφαλή, εφόσον µειώνονται κατά πολύ οι 

χειρισµοί ενός επικίνδυνου βακτηρίου.  
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Για τη µελέτη των αντιγονικών πρωτεϊνών του πυρετού Q χρησιµοποιήθηκε το 

αδιάλυτο στο απορρυπαντικό κλάσµα (SIF)  της C. burnetii σε συνδυασµό µε 

2DE, western blot µε ορό ασθενούς και φασµατοσκοπία µάζας (σχήµατα 11 

και 12).  Η σκέψη να χρησιµοποιηθεί η τεχνική διαχωρισµού 2DE στηρίζεται 

στην πολύ µεγάλη διακριτική της ικανότητα ώστε σε µία µικρή πηκτή να 

διαχωρίζονται >300 πρωτεϊνικές κηλίδες (σχήµα 11), γεγονός που διευκολύνει 

τη µετέπειτα ταυτοποίηση των αντιγονικών πρωτεϊνών. Ωστόσο η 

συµπεριφορά του κλάσµατος SIF στις δύο τεχνικές ηλεκτροφόρησης δεν είναι 

η ίδια και αυτό αντανακλάται στα διαφορετικά ποσοστά υποκυτταρικής 

εντόπισης, αλλά εξακολουθούν να ταυτοποιούνται αρκετές ΟΜΡs µε ένα καλό 

ποσοστό όπως το 20% στο Q212.      

Οι αντιγονικές πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν µε τη µεθοδολογία που 

αναφέρουµε συνοψίζονται στον πίνακα 2.  Στην πλειονότητά τους είναι ένζυµα 

συντήρησης του βακτηρίου.  Αυτό που παρατηρείται είναι ότι παρόλο που 

χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος ορός ασθενούς υπάρχει διαφοροποίηση των 

αντιγονικών πρωτεϊνών µεταξύ των δύο στελεχών, µε πιο ενδιαφέρουσα 

αυτήν που αφορά τις πρωτεΐνες Q83D09 και Q83DT1.  Η Q83D09 είναι µία 

υποθετική πρωτεΐνη που φέρει σηµατοδοτική αλληλουχία και περιέχει στο C-

τελικό της άκρο φαινυλαλανίνη, ενώ σύµφωνα µε το µοντέλο virtebri 

(http://biophysics.biol.uoa.gr/PRED-TMBB/input.jsp) προβλέπεται να 

σχηµατίζει κλειστή β-διαµόρφωση εντός της µεµβράνης.  Εποµένως πρόκειται 

καθαρά για µία ΟΜΡ.  Πιο µελετηµένη είναι η OmpΗ η οποία είναι µία µοριακή 

σαπερονίνη που σχετίζεται µε το σύστηµα µετατόπισης Sec και είναι 

απαραίτητη για τη σωστή διαµόρφωση των ΟΜΡs (Walton et al, 2004, 

Sekeyová et al, 2009).  Το πιο ενδιαφέρον όµως µε την ompΗ είναι ότι έχει 

προταθεί σε πρόσφατες µελέτες για ανάπτυξη εµβολίου καθώς και για τη 

διάγνωση της ενδοκαρδίτιδας του πυρετού Q (Sekeyová et al, 2009).  Το 

αποτέλεσµα αυτό είναι ενθαρρυντικό αναφορικά µε τη µεθοδολογία που 

αναπτύξαµε για την ανίχνευση νέων οροδιαγνωστικών δεικτών του πυρετού 

Q.  Επίσης δείχνει τη διαφοροποίηση των δύο στελεχών C.burnetii Nine Mile 

και Q212 σε ακόµα ένα επίπεδο, αυτό της απάντησης του ξενιστή, 

υπογραµµίζοντας έτσι ένα ιδιαίτερο προφίλ µοριακής παθογένειας.       
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Σχήµα 11. Ο δισδιάστατος πρωτεϊνικός χάρτης (2DE) του µη διαλυτού στο 

απορρυπαντικό κλάσµα (SIF) των στελεχών αναφοράς Coxiella burnetii Nine 

Mile και Q212 φάσης ΙΙ.  Από την ταυτοποίηση των πρωτεϊνικών κηλίδων µε 

PMF σε MALDI-TOF-MS προέκυψαν 74 και 37 πρωτεΐνες, αντίστοιχα, ενώ 

σηµειώνονται οι πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης που βρέθηκαν. 
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Σχήµα 12. ∆ισδιάστατο αντιγονικό προφίλ (2DE) του µη διαλυτού στο απορρυπαντικό κλάσµα (SIF) των στελεχών αναφοράς 

Coxiella burnetii Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ µε βάση έναν ορό ασθενούς µε πυρετό Q.  Οι αντιγονικές πρωτεΐνες βρέθηκαν µε 

αντιστοίχηση στους χάρτες αναφοράς και αναφέρονται στον πίνακα 2. 

 

1

2
1

3 33
4

5

11
2

3334
5

1 1
66

77

88

11 2
2

33
22

2
2

Western blots2DE gels

1
1

9
9

Nine Mile

Q212

1

2
1

3 33
4

5

11
2

3334
5

1 1
66

77

88

11 2
2

33
22

2
2

Western blots2DE gels

1
1

9
9

1

2
1

3 33
4

5

11
2

3334
5

1 1
66

77

88

1

2
1

3 33
4

5

11
2

3334
5

1 1
66

77

88

11 2
2

33
22

2
2

Western blots2DE gels

1
1

9
9

Nine Mile

Q212



 82

 
 
 
 

Πίνακας 2.  Αντιγονικές πρωτεΐνες των στελεχών αναφοράς Coxiella burnetii, Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ, µε βάση 

έναν ορό ασθενούς µε πυρετό Q.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Στην παρούσα διατριβή, προκειµένου να φωτιστούν πτυχές των µοριακών 

µηχανισµών παθογένειας της C. burnetii, του µοναδικού ενδοκυττάριου 

βακτηρίου που πολλαπλασιάζεται µέσα στο όξινο περιβάλλον του 

φαγολυσοσώµατος, µελετήθηκαν δύο στελέχη αναφοράς C. burnetii, το Nine 

Mile και το Q212, τα οποία επιδεικνύουν γενετική ετερογένεια και έχουν 

συσχετιστεί µε διαφορετικές µορφές του πυρετού Q (Samuel JE et al, 1985).  

Η διαφορική ανάλυση της έκφρασης των πρωτεϊνών στα δύο στελέχη µε  N-

terminal COFRADIC οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το Nine Mile είναι πιο 

επιθετικό στέλεχος σε σχέση µε το Q212 και ότι τα δύο στελέχη επιδεικνύουν 

εγγενώς διαφορετικές ιδιότητες ενδοκυττάριας αύξησης. Επιπλέον, µε την ίδια 

τεχνική µελετήθηκε η απόκριση του κυττάρου ξενιστή στη µόλυνση µε C. 

burnetii και τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι, στο πειραµατικό µοντέλο της 

µελέτης µας τα δύο στελέχη C. burnetii επιδεικνύουν ένα διαφορετικό προφίλ 

ενδοκυττάριου παρασιτισµού στο οποίο περιλαµβάνονται δύο σηµαντικές 

κυτταρικές διαδικασίες, η διακίνηση µεµβρανικών κυστιδίων και η επεξεργασία 

του αντιγόνου. Τα ευρήµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε τη γενετική 

ετερογένεια που επιδεικνύουν τα στελέχη C. burnetii, καθώς και µε ένα 

διαφοροποιηµένο φαινότυπο τον οποίο εκφράζουν σε κυτταροκαλλιέργειες 

(Beare et al, 2009, Stein and Raoult, 1992), και έρχονται να καλύψουν το κενό 

µελετών που υπάρχει όσον αφορά στον προσδιορισµό της ετερογένειας αυτής 

σε πρωτεϊνικό επίπεδο.      

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις µπορεί να γίνει ο σχεδιασµός 

επόµενων πειραµάτων µε σκοπό την περαιτέρω µελέτη των στελεχών C. 

burnetii σε πρωτεϊνικό επίπεδο.  Αρχικός στόχος είναι να καλλιεργηθεί το 

βακτήριο στη φάση Ι σε εµβρυοφόρα αυγά όρνιθας και στη συνέχεια να 

χρησιµοποιηθεί για τη µόλυνση µακροφάγων, τα οποία προέρχονται από τα 

µονοκύτταρα του αίµατος.  Ο λόγος της επιλογής αυτού του in vitro µοντέλου 

συστήµατος (Shannon and Heinzen, 2008) είναι ότι προσοµοιάζει καλύτερα 

στη φυσική µόλυνση για τους εξής λόγους: Η φάση Ι του βακτηρίου είναι αυτή 

που απαντάται στη φύση και τα κύτταρα στόχοι του βακτηρίου στον άνθρωπο 

είναι τα µακροφάγα. Επίσης η σκέψη να χρησιµοποιηθούν µακροφάγα 

προερχόµενα από αίµα ανθρώπου στηρίζεται στο ότι οι αποθανατισµένες 
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κυτταρικές σειρές που χρησιµοποιούνται συνήθως παρουσιάζουν 

εξασθενηµένες βιολογικές αποκρίσεις. Το επόµενο βήµα είναι 

χρησιµοποιώντας το παραπάνω µοντέλο και διαφορετικά στελέχη C. burnetii 

να µελετηθεί µε ειδικά αντισώµατα πως επηρεάζονται διαδικασίες του ξενιστή 

που αφορούν στη διακίνηση των µεµβρανικών κυστιδίων και την επεξεργασία 

του αντιγόνου, δεδοµένου ότι σε αυτές τις διαδικασίες στοχεύουν τα 

περισσότερα ενδοκυττάρια παθογόνα. Επίσης µέσα στους µελλοντικούς 

στόχους είναι να µελετηθούν και στελέχη που έχουν αποµονωθεί από 

ασθενείς µε πυρετό Q.      

Ένα άλλο δεδοµένο που προέκυψε από την ανάλυση µε το N-terminal 

COFRADIC είναι ότι υπάρχουν µοναδικές πρωτεΐνες στο κάθε στέλεχος, οι 

οποίες µπορούν να αποτελέσουν δείκτες διάκρισης των στελεχών C. burnetii 

σε διαγνωστικές δοκιµασίες µε φασµατοσκοπία µάζας. Από αυτές µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υποθετικές πρωτεΐνες οι οποίες πιθανών να 

κρύβουν µοναδικές λειτουργίες και χρήζουν περαιτέρω χαρακτηρισµού. 

Η διάγνωση του πυρετού Q σήµερα βασίζεται σε ορολογικές δοκιµασίες και 

υπάρχει ανάγκη εύρεσης ειδικών αντιγόνων. Στην παρούσα µελέτη 

αναπτύχθηκε µία µεθοδολογία για την ανίχνευση αντιγονικών πρωτεϊνών του 

πυρετού Q µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα και ο επόµενος στόχος είναι η 

χρήση περισσότερων ορών αίµατος από ασθενείς µε διαφορετικές κλινικές 

µορφές του πυρετού Q.  Αυτή η προσέγγιση µπορεί να οδηγήσει στην εύρεση 

πιο ειδικών διαγνωστικών δεικτών του πυρετού Q καθώς και προγνωστικών 

δεικτών για την παρακολούθηση της  νόσου. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
ΠΚ   παρασιτοφόρο κυστίδιο 

Ank   ankyrines  
BSL-3   επίπεδο βιολογικής ασφάλειας 3 
Dpi   days post-infection 

2DE   Two-dimensional IEF/SDS-PAGE electrophoresis 

dSDS   double SDS-PAGE 

ER   endoplasmic reticulum 
GRAVY   Grand average of hydropathicity 

ID50   Infectious Dose to 50 Percent of Exposed Individuals 
LAMP-1, -2, -3   Lysosome-associated membrane protein -1, -2, -3 

LC3   microtubule-associated protein light chain 3 
LCV   large-cell-variant 

ΜALDI  Matrix-assisted laser desorption ionization  
MS   mass spectrometry 

ΝΜ   Nine Mile 

PAGE   polyacrylamide gel electrophoresis 

RP-HPLC   reversed-phase high liquid performance chromatography   
SCV   small-cell-variant 

SCX   strong cation exchange chromatography 
SDS   Sodium dodecacyl sulfate 
SIF   sarcosyl insoluble fraction 
SSF  sarcosyl soluble fraction 

 

 
 
 
 
 



 86

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
1) Σαµοΐλης Γιώργος, ∆ιδακτορική διατριβή 2008, Αρχείο Πανεπιστηµίου 

Κρήτης. 

2) Alonso A, García-del Portillo F. Int Microbiol 2004;7:181. 

3) Amano K, Williams JC. J Bacteriol 1984;160:989. 

4) Antoniou AN, Powis SJ. Immunology 2008;124:1. 

5) Arends SJ, Kustusch RJ, Weiss DS. J Bacteriol 2009;191:3772. 

6) Bachman M, Swanson MS. Infect Immun 2004;72:2468. 

7) Bradford MM. Anal Biochem 1976;72:248. 

8) Beare PA, Unsworth N, Andoh M, Voth DE, Omsland A, Gilk SD, Williams 

KP, Sobral BW, Kupko JJ 3rd, Porcella SF, Samuel JE, Heinzen RA. 

Infect Immun 2009;77:642.             

9) Beare PA, Chen C, Bouman T, Pablo J, Unal B, Cockrell DC, Brown WC, 

Barbian KD, Porcella SF, Samuel JE, Felgner PL, Heinzen RA. Clin 

Vaccine Immunol 2008;15:1771. 

10) Buddelmeijer N, Beckwith J. Mol Microbiol 2004;52:1315. 

11) Burton PR, Stueckemann J, Welsh RM, Paretsky D. Infect Immun 

1978;21:556. 

12) Caturegli P, Asanovich KM, Walls JJ, Bakken JS, Madigan JE, Popov VL, 

Dumler JS. Infection Immun 2000;68:5277. 

13) Cianciotto NP. Int J Med Microbiol 2001;291:331. 

14) Ghesquière B, Colaert N, Helsens K, Dejager L, Vanhaute C, Verleysen 

K, Kas K, Timmerman E, Goethals M, Libert C, Vandekerckhove J, 

Gevaert K. Mol and Cell Proteomics 2009;8:2642. 

15) Coleman SA, Fischer ER, Howe D, Mead DJ, Heinzen RA. J Bacteriol 

2004;186:7344. 

16) Coleman SA, Fischer ER, Cockrell DC, Voth DE, Howe D, Mead DJ, 

Samuel JE, Heinzen RA. Infect Immun 2007;75:290. 

17) Corbin BD, Wang Y, Beuria TK, Margolin W. J Bacteriol, 2007;189:3026.  

18) Van Elzen R, Ghesquière B, Timmerman E, Vandamme S, Moens L, 

Gevaert K, Dewilde S. J Proteome Res 2010;9:204. 

19) Gevaert K, Vandekerckhove J.  DDT: TARGETS 2004;3:S16.  

20) Gimenez DF. Stain Technol 1964;39:135.    



 87

21) Gill WP, Harik NS, Whiddon MR, Liao RP, Mittler JE, Sherman DR.      

Nat Med 2009;15:211. 

22) Heinzen RA, Hackstadt T, Samuel JE. Trends Microbiol 1999;7:149. 

23) Henry T, Gorvel JP, Méresse S. Cell  Microbiol 2006;8:23. 

24) Hoffman GR, Cerione RA. FEBS Letters 2002;513:85. 

25) Howe D, Melnicáková J, Barák I, Heinzen RA. Cell Microbiol 2003;5:469. 

26) Khemiri A, Galland A, Vaudry D, Chan Tchi Song P, Vaudry H, Jouenne 

T, Cosette P. Anal Bioanal Chem 2008;390:1861. 

27) Ijdo J, Carlson AC, Kennedy EL. Cell Microbiol 2007;9:1284. 

28) Joo JH, Alpatov R, Munguba GC, Jackson MR, Hunt ME, Sugrue SP. Mol 

Vis 2005;11:133. 

29) Laemmli UK. Nature 1970;227:680. 

30) Lee MC, Miller EA. Semin Cell Dev Biol 2007;18:424. 

31) Lim LH, Pervaiz S. FASEB J 2007;21:968. 

32) Lin J, Huang S, Zhang Q. Microbes Infect 2002;4:325. 

33) Maurin M, Raoult D. Clin Microbiol Rev 1999;12:518. 

34) McCaul TF, Banerjee-Bhatnagar N, Williams JC. Infect Immun 

1991;59:3243. 

35) Mosavi LK, Cammett TJ, Desrosiers DC, Peng ZY. Protein Sci 

2004;13:1435. 

36) Neuhoff V, Arold N, Taube D, Ehrhardt W. Electrophoresis 1988;6;255. 

37) Ohashi N, Zhi N, Zhang Y, Rikihisa Y. Infect Immun 1998;66;132. 

38) Paavilainen L, Edvinsson A, Asplund A, Hober S, Kampf C, Pontén F, 

Wester K. J Histochem Cytochem 2009 (in press).  

39) Pan X, Lührmann A, Satoh A, Laskowski-Arce MA, Roy CR. Science 

2008;320:1651. 

40) Papasotiriou DG, Markoutsa S, Meyer B, Papadioti A, Karas M, Tsiotis G. 

J Proteom Res 2008;7:4278. 

41) Pierce CY, Barr JR, Woolfitt AR, Moura H, Shaw EI, Thompson HA, 

Massung RF, Fernandez FM. Anal Chim Acta 2007;583:23. 

42) Rais I, Karas M, Schägger H. Proteomics 2004;9:2567.  

43) Ridley AJ. Traffic 2001;2:303. 

44) Rikihisa Y, Lin M. Curr Opin Microbiol 2010 (in press). 



 88

45) Russell-Lodrigue KE, Andoh M, Poels MW, Shive HR, Weeks BR, Zhang 

GQ, Tersteeg C, Masegi T, Hotta A, Yamaguchi T, Fukushi H, Hirai K, 

McMurray DN, Samuel JE. Infect Immun 2009;77:5640. 

46) Samuel JE, Frazier ME, Mallavia LP.  Infect Immun 1985;49:775. 

47) Samoilis G, Psaroulaki A, Vougas K, Tselentis Y, Tsiotis G. J Proteome 

Res 2007;6:3032. 

48) Samoilis G, Aivaliotis M, Vranakis I, Papadioti A, Tselentis Y, Tsiotis G, 

Psaroulaki A. J Proteome Res 2010 (in press). 

49) Schägger Η, von Jagow G. Anal Biochem 1987;166:368. 

50) Sekeyová Z, Kowalczewska M, Decloquement P, Pelletier N, Spitalská E, 

Raoult D. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2009;28:287. 

51) Seshadri R, Paulsen IT, Eisen JA, Read TD, Nelson KE, Nelson WC, 

Ward NL, Tettelin H, Davidsen TM, Beanan MJ, Deboy RT, Daugherty 

SC, Brinkac LM, Madupu R, Dodson RJ, Khouri HM, Lee KH, Carty HA, 

Scanlan D, Heinzen RA, Thompson HA, Samuel JE, Fraser CM, 

Heidelberg JF. Proc Natl Acad Sci U S A 2003;100:5455. 

52) Shannon JG and Heinzen RA. Methods Mol Biol 2008;431:189. 
53) Shevchenko A, Tomas H, Havlis J, Olsen JV, Mann M. Nat Protoc 

2006;1:2856. 
54) Staes A, Van Damme P, Helsens K, Demol H, Vandekerckhove J, 

Gevaert K. Proteomics 2008;8:1362. 
55) Stein A, Louveau C, Lepidi H, Ricci F, Baylac P, Davoust B, Raoult D. 

Infect Immun 2005;73:2469. 
56) Stein A, Raoult D. Acta Virol 1992;36:7. 

57) Stryer L. Βιοχηµεία, 2η έκδοση, 1997 ΠΕΚ. 

58) Styers ML, Salazar G, Love R, Peden AA, Kowalczyk AP, Faundez V. 

Mol Biol Cell 2004;15:5369. 

59) Toman R, Skultéty L, Ftácek P, Hricovíni M. Carbohydr Res 1998;306: 

291. 

60) Turner CE. J Cell Sci 2000;113:4139. 

61) Tye BK. Trends Cell Biol 1994;4:160. 

62) Voth DE, Howe D, Beare PA, Vogel JP, Unsworth N, Samuel JE, Heinzen 

RA. J Bacteriol 2009;191:4232. 

63) Voth DE, Heinzen RA. Curr Opin Microbiol 2009;12:74. 



 89

64) Voth DE, Heinzen RA. Cell Microbiol 2007;9:829. 

65) Williams JC, Peacock MG, McCaul TF. Infect Immun 1981;32:840. 

66) Zhang JZ, Sinha M, Luxon BA, Yu XJ. Infect Immun 2004;72:498. 

67) Walton TA, Sousa MC. Mol Cell 2004;15:367.                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90

 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ



 91

 
 
 
 
Spot 

UniProtKB 
accession 

Accession 
(MASCOT) Gene(*) Description Da pI % Sc

or
e Localization 

(PsortB) 

Cell envelope (Biosynthesis and degradation, surface structures, other) (7) 

8 B6J0L2 gi|212212699  CBU_0845 UDP-N-acetyl-D-galactosamine 6-dehydrogenase 48029 5.50 41% 168 C 

11 Q83AY4 gi|29655031 CBU_1743 Phosphoheptose isomerise 21700 5.06 93% 217 C 

70 B6J166 gi|29653953 CBU_0615 Acyl-[acyl-carrier-protein]--UDP-N-acetylglucosamine O-acyltransferase 28440 8.57 39% 100 C 

97 B6J2R0 gi|212213346 CBU_0124 UDP-N-acetylmuramoyl-tripeptide--D-alanyl-D-alanine ligase 47749 6.65 40% 152 C 

113 Q83B43 gi|29654965 CBU_1675 2-dehydro-3-deoxyphosphooctonate aldolase 30773 6.01 37% 108 C 

129 A9ZK06 gi|165920595 CBU_0479 3-deoxy-D-manno-octulosonate cytidylyltransferase 28292 5.01 79% 217 C 

152 Q83BN2 gi|29654762 CBU_1471 Rod shape-determining protein 37813 5.42 50% 225 C 

Cell division (2) 

20 B6J037 gi|212212524 CBU_1060 Segregation and condensation protein 23694 4.76 61% 181 C 

164 Q83F12 gi|81629624 CBU_0141 Cell division protein ftsZ 40778 4.62 76% 251 C 

DNA-metabolism (replication, recombination, repair) (4) 

106 B6J234 gi|212213221 CBU_0271 Single-stranded DNA-binding protein 17441 5.61 75% 209 U 

142 A9KEU9 gi|154706526 CBU_0002 DNA polymerase III, beta 41912 5.60 36% 160 C 

157 Q83CQ4 gi|29654363 CBU_1054 Protein recA 37162 5.86 55% 188 C 

168 B6IYU2 gi|212212079 CBU_1570 Holliday junction ATP-dependent DNA helicase ruvB 39159 5.74 56% 196 C 

Transcription (4) 

Πίνακας I.  Σύνολο πρωτεϊνών του στελέχους αναφοράς C. burnetii Q212 φάσης ΙΙ που ταυτοποιήθηκαν µε 2DE και PMF σε MALDI-TOF. 
[C= cytoplasm, OM= outer membrane, IM= inner membrane, P= periplasm, N= nucleus, U= unknown.  (*) Aναφέρεται σε κάθε περίπτωση το όνοµα γονιδίου στο στέλεχος αναφοράς Nine Mile RSA493  

όπως προέκυψε µε χρήση του BLAST  όταν χρειάστηκε] 
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6 Q83C93 gi|29654538 CBU_1235 Oligoribonuclease 21113 5.67 64% 161 C 

19 B6J0K5 gi|212212692 CBU_0263 Polyribonucleotide nucleotidyltransferase 76455 5.39 29% 168 C 

28 Q83BS0 gi|29654724 CBU_1433 Transcription elongation protein nusA 56411 4.59 44% 225 C 

146 Q83EQ2 gi|29653615 CBU_0263 DNA-directed RNA polymerase subunit alpha 35705 5.61 53% 204 C 

Translation and Protein biosynthesis (15) 

2 Q83ER4 gi|29653602 CBU_0250 50S ribosomal protein L5 20792 9.76 33% 87 C 

4 Q83BV4 gi|29654680 CBU_1383 Ribosome-recycling factor 20989 6.36 43% 86 C 

14 B6IZ24 gi|212212161 CBU_1475 Aspartyl/glutamyl-tRNA (Asn/Gln) amidotransferase subunit 53592 5.44 54% 264 U 

27 B6J266 gi|212213253 CBU_0235 Elongation factor G 77939 5.12 19% 89 C 

50 A9NC20 gi|161831346 CBU_0528 Ribosomal protein S1 62196 5.28 26% 114 C 

51 B6IZT4 gi|212212421 CBU_1188 Seryl-tRNA synthetase 48374 5.80 42% 160 C 

58 A9N999 gi|161830701 CBU_1565 Aspartyl-tRNA synthetase 67032 5.98 67% 156 C 

60 A9NAH9 gi|161831069 CBU_0181 Tyrosyl-tRNA synthetase 45862 6.11 59% 130 C 

69 O85388 gi|29653596 CBU_0244 30S ribosomal protein S3 25611 9.95 30% 82 C 

87 A9KCD7 gi|154706093 CBU_0986 23S rRNA Gm2251 methyltransferase 29700 6.84 60% 133 U 

98 A9ZHA9 gi|153209211 CBU_0867 Ribosomal protein L9 16582 7.93 56% 157 C 

120 Q83AP1 gi|29655127 CBU_1840 50S ribosomal protein L25 26637 5.00 62% 144 C 

134 Q9X5U9 gi|29654682 CBU_1385 Elongation factor Ts 31857 5.85 59% 220 C 

143 Q83ES6 gi|29653588 

CBU_0221, 

CBU_0236 Elongation factor Tu 43613 5.32 48% 206 C 

159 Q83C14 gi|212212297 CBU_1322 Phenylalanyl-tRNA synthetase alpha chain 37941 7.07 34% 81 C 

Amino acid biosynthesis (9) 

40 B6IZ80 gi|212212217 CBU_1419 Serine hydroxymethyltransferase 46014 6.16 40% 191 C 

109 Q83AD4 gi|29655253 CBU_1970 Diaminopimelate epimerase 30451 6.13 67% 232 C 

114 A9KG29 gi|154706240 CBU_1051 Aspartokinase 44353 5.70 49% 193 U 
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115 Q83DN1 gi|29654005 CBU_0667 2,3,4,5-tetrahydropyridine-2,6-dicarboxylate N-succinyltransferase 29943 7.01 61% 210 C 

133 A9NDT3 gi|161829903 CBU_1222 Dihydrodipicolinate synthase 31822 5.34 57% 165 C 

153 Q83D66 gi|29654201 CBU_0875 Aspartate-semialdehyde dehydrogenase 37385 5.47 64% 226 C 

156 A9NC08 gi|161830553 CBU_0517 Aspartate aminotransferase 43006 5.70 45% 150 U 

158 Q83BY0 gi|29654654 CBU_1357 Cysteine desulfurase 45118 6.34 37% 118 C 

170 Q83DN2 gi|29654004 CBU_0666 Succinyl-diaminopimelate desuccinylase 41960 5.88 43% 134 C 

Multi-biosynthetic pathways (12) 

16 Q83D18 gi|29654249 CBU_0928 Pyridoxine/pyridoxamine 5'-phosphate oxidase 23735 6.33 61% 188 C 

17 A9ZJW5 gi|153209006  CBU_0646 Riboflavin synthase, alpha 22630 5.89 59% 158 C 

40 B6IZ80 gi|212212217 CBU_1419 Serine hydroxymethyltransferase 46014 6.16 40% 191 C 

48 Q83A90 gi|29655299 CBU_2017 Ubiquinone/menaquinone biosynthesis methyltransferase ubiE 28333 7.79 64% 181 C 

56 B6J640 gi|153206928 CBU_1981 4-hydroxythreonine-4-phosphate dehydrogenase 32868 7.15 89% 120 U 

62 Q820B5 gi|29653699 CBU_0350 3-demethylubiquinone-9 3-methyltransferase 26754 5.84 82% 251 C 

68 Q83BL1 gi|153208694  CBU_1494 Pyridoxine 5'-phosphate synthase 26168 5.54 49% 126 C 

91 Q83EM7 gi|29653640 CBU_0288 Phosphopantetheine adenylyltransferase 18013 6.20 76% 117 C 

92 Q83DP8 gi|29653986 CBU_0648 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine 16762 6.74 39% 110 U 

130 A9KBN8 gi|154707360 CBU_1415 Thiamine-monophosphate kinase 35255 5.57 41% 99 IM 

138 A9N8M2 gi|161830867 CBU_1351 Dihydropteroate synthase 32320 6.40 55% 180 C 

165 B6J184 gi|212212921 CBU_0588 Quinolinate synthetase A 36505 5.30 38% 104 C 

Fatty acid and phospholipid metabolism (6) 
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100 Q83E37 gi|29653839 CBU_0497 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase 44275 5.49 74% 104 C 

122 B6J0G9 gi|212212656 CBU_0893 Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit beta 32495 7.62 31% 121 U 

123 Q83BJ8 gi|29654801 CBU_1510 Acetyl-coenzyme A carboxylase carboxyl transferase subunit alpha 35526 6.22 65% 201 IM 

135 B6J3L8 gi|212211953 CBU_0038 3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase III 36200 6.42 35% 137 U 

163 Q83CX7 gi|29654290 CBU_0974 Acetyl-CoA acetyltransferase 42558 7.66 29% 89 C 

169 B6J0A3 gi|212212590 CBU_0973 Isovaleryl-CoA dehydrogenase 42631 5.79 60% 236 C 

Nucleotide and nucleoside metabolism (5) 

40 B6IZ80 gi|212212217 CBU_1419 Serine hydroxymethyltransferase 46014 6.16 40% 191 C 

46 Q83E35 gi|46576522 CBU_0499 Thymidylate kinase 25315 6.45 57% 231 C 

86 Q45920 gi|153208648 CBU_0293 Deoxyuridine 5'-triphosphate nucleotidohydrolase 16374 5.49 57% 101 U 

93 B6J3W7 gi|212211983 CBU_1682 CTP synthase 61493 5.98 66% 258 C 

136 Q83AQ1 gi|29655117 CBU_1830 Ribose-phosphate pyrophosphokinase 35427 5.80 69% 267 C 

Energy metabolism (30) 

9 Q83AF7 gi|29655227 CBU_1943 ATP synthase subunit alpha 56980 5.80 32% 189 U 

21 Q83B44 gi|29654964 CBU_1674 Enolase 46712 4.69 50% 205 C 

24 B6J003 gi|212212490 CBU_1097 Alpha-acetolactate decarboxylase 29145 9.44 33% 84 U 

26 Q83BR1 gi|29654733 CBU_1442 NADH-quinone oxidoreductase 88383 5.50 20% 90 C 

36 B6J144 gi|212212881 CBU_0462 

Dihydrolipoamide acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase 

complex 40860 5.16 44% 166 C 

41 B6J2Y2 gi|212211821 CBU_1784 Transketolase 75086 5.61 29% 131 U 

44 A9N8R9 gi|161829996 CBU_1398 

Dihydrolipoyllysine-residue succinyltransferase, E2 component of oxoglutarate 

dehydrogenase (Succinyl-transferring) complex 45523 5.46 28% 82 C 

52 Q83AF5 gi|153206110 CBU_1945 ATP synthase subunit beta 50460 5.01 57% 254 C 



 95

54 B6IZ93 gi|212212230 CBU_1401 Succinate dehydrogenase flavoprotein subunit 65796 6.69 27% 118 P 

59 B6J2I2 gi|212211765 CBU_1720 Aconitate hydratase 101937 5.75 68% 306 C 

63 Q83DM4 gi|29654013 CBU_0675 Transaldolase 27637 5.47 77% 222 C 

66 B6IYX1 gi|212212108 CBU_1536 Phosphoglycerate mutase 57666 5.60 50% 238 C 

74 A9ZJM2 gi|153208375 CBU_1119 Dienelactone hydrolase family protein 26629 5.73 43% 117 U 

80 Q83BI8 gi|29654811 CBU_1520 Glutaredoxin 10014 6.32 58% 102 C 

94 B6J005 gi|212212492 CBU_1096 Fumarate hydratase 50148 6.23 40% 191 C 

104 Q83F40 gi|29653469 CBU_0111 2-amino-3-ketobutyrate coenzyme A ligase 43648 5.84 34% 130 C 

119 Q83AV0 gi|29655066 CBU_1778 Fructose-bisphosphate aldolase 39793 5.41 46% 189 C 

121 P39916 gi|29654496 CBU_1193 Thioredoxin reductase 34827 5.94 62% 174 C 

126 Q83DG5 gi|29654101 CBU_0771 Methylisocitrate lyase 31967 5.79 65% 205 C 

128 Q83EW4 gi|29653548 CBU_0194 L-serine dehydratase 49372 5.32 30% 115 U 

131 B6IZZ3 gi|212212480 CBU_1117 Electron transfer flavoprotein alpha-subunit 34447 5.08 46% 136 U 

139 A9KCU0 gi|154707046 CBU_0520 Hydroxymethylglutaryl-CoA lyase 32707 6.32 62% 150 C 

144 A9NDV1 gi|212212374 CBU_1241 Malate dehydrogenase 35770 5.16 36% 114 Multiple 

145 P53591 gi|510882 CBU_1396 Succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit alpha 31099 5.53 55% 164 C 

148 B6J2Y1 gi|212211820 CBU_1783 Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 36495 5.84 54% 187 C 

149 A9KDE5 gi|154706217 CBU_2092 Phosphoenolpyruvate carboxykinase [ATP] 57129 5.89 47% 244 U 

150 Q83BJ0 gi|29654809 CBU_1518 Glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD(P)+] 36216 6.52 44% 106 U 

162 Q9ZH99 gi|6560719 CBU_1200 Isocitrate dehydrogenase [NADP] 46651 5.91 46% 186 C 
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167 A9KBQ4 gi|154706461 CBU_1397 Succinyl-CoA ligase [ADP-forming] subunit beta 42578 5.50 51% 226 C 

171 Q83CJ9 gi|29654423 CBU_1116 Alanine dehydrogenase 39732 6.07 58% 180 C 

Intermediatery metabolism (4) 

7 B6J153 gi|212212890 CBU_0628 Inorganic pyrophosphatase 19827 5.37 62% 157 C 

72 B6J176 gi|212212913 CBU_0599 3'(2'),5'-bisphosphate nucleotidase 30743 5.06 36% 94 U 

78 Q83DV5 gi|29653925 CBU_0587 Thiosulfate sulfurtransferase glpE 12411 5.75 81% 96 U 

127 A9N9E2 gi|161831401 CBU_2030 S-adenosylmethionine synthetase 43151 5.46 49% 221 C 

Protein fate (19) 

1 Q83F55 gi|29653454 CBU_0094 Chaperone protein clpB 96823 5.51 24% 129 C 

5 B6J0W0 gi|153209299 CBU_0738 ATP-dependent Clp protease proteolytic subunit 21675 5.85 84% 158 C 

10 A9NB90 gi|161830728 CBU_1902 Peptidase, M16 family 49730 5.70 38% 191 P 

12 B6J2S9 gi|212213365 CBU_0103 Peptidase, M20A 53377 5.35 78% 183 U 

13 B6IZJ0 gi|212212327 CBU_1969 Chaperone protein dnaK 70909 5.17 30% 159 C 

22 B6J3A4 gi|212213438 CBU_1980 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 35870 9.81 44% 160 P 

30 B6J1Z5 gi|212213182 CBU_0309 Chaperone protein 72829 5.17 36% 224 C 

39 Q83A94 gi|215919320 CBU_2012 ATP-dependent hsl protease ATP-binding subunit hslU 52090 5.49 33% 145 C 

47 A9N8T5 gi|161831001 CBU_1416 Peptidase S24-like domain protein 24328 6.85 69% 195 U 

53 B6J3L9 gi|212211954 CBU_0039 Oligopeptidase A 78539 6.02 36% 232 C 

57 B6J362 gi|212213396  CBU_0073 Xaa-Pro aminopeptidase 68485 5.55 71% 288 C 

61 B6J1A1 gi|212212938 CBU_0572 Cytosol aminopeptidase 51055 5.56 79% 219 U 

85 P19422 gi|153209038 CBU_1719 10 kDa chaperonin 10497 5.18 81% 132 C 

88 Q83CE9 gi|29654474 CBU_1169 Small heat shock protein 17253 5.66 70% 156 C 

116 B5LSU4 gi|197253483 CBU_1718 60 kDa chaperonin 57364 5.14 49% 214 C 
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118 A9NDK6 gi|161830110 CBU_1123 Curved DNA-binding protein 34914 6.95 41% 107 C 

155 A9KDQ8 gi|209363878 CBU_0721 Deoxyhypusine synthase-like protein 40075 5.49 41% 131 C 

160 B6J296 gi|212211679 CBU_1901 Non-proteolytic protein, peptidase family M16 48210 9.18 34% 124 U 

161 B6J0U2 gi|212212779 CBU_0755 Endopeptidase 47756 8.47 30% 85 P 

Protein and peptide secretion and trafficking (1) 

102 B6IYY4 gi|212212121 CBU_1519 Protein-export protein secB 18412 4.54 68% 160 C 

Transport and binding (3) 

25 Q83E50 gi|29653824 CBU_0481 Arginine transport ATP-binding protein 27966 8.37 47% 128 IM 

42 B6J2X2 gi|212211811 CBU_1770 ABC transporter ATP-binding protein 48974 4.85 41% 169 C 

64 Q83BX8 gi|29654656 CBU_1359 ATP-dependent transporter 27080 5.60 51% 146 IM 

Regulatory  functions (4) 

23 B6IZQ1 gi|212212388 CBU_1227 QseB 26367 8.90 65% 172 U 

75 Q83CQ8 gi|29654359 CBU_1050 Carbon storage regulator homolog 2 7960 4.81 75% 105 C 

77 Q83FB6 gi|29653388 CBU_0024 Carbon storage regulator homolog 1 7682 5.67 72% 114 C 

151 B6J0Z2 gi|212212829 CBU_0696 Nucleotide-sugar aminotransferase 43649 6.06 56% 235 C 

Detoxification (4) 

15 P19685 gi|29654997 CBU_1708 Superoxide dismutase 22374 6.19 56% 153 U 

71 B6J313 gi|212211852 CBU_1822 Superoxide dismutase [Cu-Zn] 20698 9.30 67% 87 P 

95 B6J2F0 gi|212211733 CBU_1706 Thioredoxin peroxidase 21993 5.08 56% 154 C 

117 A9NC12 gi|153207936 CBU_0521 Amidohydrolase family protein 49643 5.56 44% 149 C 

Toxin production and resistance (2) 

31 B6J0E3 gi|212212630 CBU_0924 O-methyltransferase 24883 5.11 67% 168 U 
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108 B6J1T8 gi|212213125 CBU_0379 Anhydro-N-acetylmuramyl-tripeptide amidase 30335 5.89 44% 111 C 

Pathogenesis (1) 

29 A9KC50 gi|154706488 CBU_0630 FKBP-type peptidyl-prolyl cis-t rans isomerase 25500 9.86 38% 114 OM 

Adaptation to atypical conditions (4) 

67 A9KBY2 gi|209363735 CBU_1747 Stringent starvation protein A 25688 5.69 60% 168 C 

73 Q9KI21 gi|153207560 CBU_1671 5'-nucleotidase surE 28162 5.36 37% 83 C 

82 B6J2B0 gi|212211693 CBU_1916 Universal stress protein A 15812 6.58 86% 176 C 

141 Q83C56 gi|29654576 CBU_1275 Starvation sensing protein 45687 5.74 36% 128 U 

Unknown function (37) 

3 Q83DR4 gi|29653970 CBU_0632 Putative uncharacterized protein 11935 4.69 76% 133 C 

18 B6J012 gi|212212499 CBU_1088 Sugar kinase 52181 5.60 34% 203 C 

32 B6IZK0 gi|212212337 CBU_1278 Thiol-disulfide isomerase and thioredoxin 21048 5.11 67% 169 U 

33 Q83DM1 gi|29654020 CBU_0682 Methyltransferase 24808 5.26 47% 100 U 

34 A9NDN4 gi|161829874 CBU_1151 Hydrolase, haloacid dehalogenase-like family 24953 5.36 45% 123 U 

35 A9NCV0 gi|161830531 CBU_0972 Putative uncharacterized protein 26826 5.34 68% 221 C 

37 B6J2T6 gi|212211775 CBU_1734 DnaA-related protein 27017 5.77 49% 114 C 

38 

UPI0001631

A81 gi|164685822 EAX33630 phospholipase/carboxylesterase family protein 24664 5.82 51% 104  

43 Q83D09 gi|164685714 CBU_0937 UPF0422 protein CBU_0937 51581 8.99 19% 86 OM 

45 Q83F56 gi|29653453 CBU_0093 Queuosine biosynthesis protein 24902 6.51 41% 82 U 

49 B6J284 gi|212213271  CBU_0215 Peptidase, C40 family 60234 6.17 25% 105 U 

55 B6IZK2 gi|212212339 CBU_1276 Short chain dehydrogenase 29244 6.45 63% 170 U 

65 Q83F02 gi|29653509 CBU_0151 NADPH-dependent 7-cyano-7-deazaguanine reductase 32169 6.84 50% 103 U 

76 A9KEN1 gi|154707184 CBUD_1937 Alcohol dehydrogenase (NADP+) 35774 5.86 77% 122 U 
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79 Q83DE2 gi|29654124 CBU_0796 Adenosine 5'-monophosphoramidase 12644 6.27 72% 90 U 

81 A9NBS9 gi|161831629 CBU_2079 Putative uncharacterized protein 12712 8.37 62% 92 U 

83 B6IZJ6 gi|212212333 CbuG_0727 Putative uncharacterized protein 8675 10.00 62% 82 U 

84 Q83BF2 gi|29654849 CBU_1558 Putative uncharacterized protein 10579 5.51 70% 78 U 

89 B6J2N8 gi|212213324 CBU_0150 Putative uncharacterized protein 31525 8.74 75% 165 C 

90 A9NCX5 gi|153208915 CBU_0943 Putative sulfurtransferase 14086 7.74 93% 104 C 

96 B6J0B3 gi|212212600 CBU_0963 Thioredoxin peroxidase 19913 8.78 57% 184 C 

99 Q83BB8 gi|29654885 CBU_1594 GatB/YqeY domain protein 16734 5.97 45% 120 C 

101 A9NDM7 gi|161829849 

COXBURSA

331_A1293 Putative uncharacterized protein 17451 9.69 36% 79 U 

103 Q83F37 gi|29653472 CBU_0114 UPF0234 protein CBU_0114 18173 7.90 58% 135 C 

105 Q83B31  gi|29654977 CBU_1688 Deoxycytidine triphosphate deaminase 21407 6.73 52% 145 C 

107 B6J3C1 gi|29655279 CBU_1996 Phosphatase family protein 20414 5.40 72% 159 C 

110 B6J1P5 gi|212213082 CBU_0431 Aminomethyltransferase family protein 29119 6.84 37% 94 U 

111 B6J2Y8 gi|212211827 CBU_1789 Gluconolactonase 32243 5.34 65% 238 U 

112 Q83EN6 gi|29653631 CBU_0279 Amidinotransferase family protein 32249 5.92 48% 161 U 

124 Q83C38 gi|29654596 CBU_1296 Probable inorganic polyphosphate/ATP-NAD kinase 32928 5.30 65% 199 C 

125 Q83DM2 gi|29654019 CBU_0681 NAD dependent epimerase/dehydratase family 33879 5.54 49% 146 C 

132 B6J345 gi|212213379 CBU_0092 Tol system periplasmic component 34259 6.34 58% 154 U 

137 A9ZIR0 gi|153209707  CBU_0802 Putative uncharacterized protein 29630 5.75 30% 99 U 

140 Q83DI1 gi|29654084 CBU_0750 Arabinose-5-phosphate isomerase 34747 6.79 41% 176 U 

147 B6J2T7 gi|212211776 CBU_1735 Hypothetical exported proteins 41429 6.07 50% 156 U 

154 Q83B63 gi|29654942 CBU_1652 IcmX 41326 6.02 22% 78 U 

166 B6J142 gi|212212879 CBU_0640 Pyruvate dehydrogenase E1 component alpha subunit 41468 5.25 55% 193 U 
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 NM Q212 accession MW/pI Location Description Comments 

CELL ENVELOPE      

1 ↑  Q83C68 
 

46,368/9.36 
 

IM D-alanyl-D-alanine serine-type 
carboxypeptidase peptidase S11 family 

2 ↑  Q83CK4 45,310/ 9.41 U Membrane-bound lytic murein 
transglycosylase A peptidoglycan turnover-required to maintain cell wall 

3 ↑  Q83BN2 37,666/5.42 C Rod shape-determining protein developmental process of cell morphogenesis 

4 ↑  Q83DT2 90,755/ 9.54 OM Outer membrane protein assembly 
factor 

surface structures/basic proteins of the wall protecting 
against a low pH 

5  ↑ Q83F16 34,632/ 8.51 C UDP-N-acetylenolpyruvoyl 
glucosamine reductase peptidoglycan biosynthetisis 

6  ↑ Q83F58 21,357/ 9.54 OM Peptidoglycan-associated lipoprotein Belongs to the ompA family 

CELL DIVISION     

7  ↑ Q83F15 27,900/ 9.77 IM Cell division protein septum formation 

8  ↑ Q83AI2 24,558/10.30 IM Cell division ATP-binding protein FtsE uses ATP to promote septal ring constriction 

9  ↑ Q83F81 12,534/5.37 C Putative uncharacterized protein  Interacts with ftsZ-barrier septum formation 

DNA METABOLISM (REPLICATION, RECOMBINATION, REPAIR)  

Πίνακας ΙΙ.  ∆ιαφορική έκφραση των πρωτεϊνών των στελεχών αναφοράς C. burnetii Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ µε  N-terminal COFRADIC. 
(C=cytoplasm, E= extracellular, OM= outer membrane, IM= inner membrane, P= periplasm, U= unknown) 
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10 ↑  Q83CQ4 37,128/5.86 C Protein recA DNA repair, recombination, SOS response 

11 ↑  Q83F84 71,555/6.87 U Topoisomerase IV subunit B DNA topological transformation 

12 ↑  Q83BN9 10,009/9.45 U DNA-binding protein HU Chromosome-associated protein 

13 ↑  B5QSC0 3,614/12.13 U ScvA chromatin condensation, SCV-specific 

14 ↑  Q45881 13,198/12.59 U Histone-like protein Hq1 chromatin condensation, SCV-specific 

15  ↑ Q83EP4 17,437/5.61 U Single-stranded DNA-binding protein essential for DNA replication, recombination and 
repair 

DNA TRASFORMATION    

16 ↑  Q83E05 13,493/10.46 U COME operon protein 1  

PROTEIN SYNTHESIS     

17 ↑  B5QSC3 8,875/9.80 C Putative uncharacterized protein  

18 ↑  P0C8S4 153,656/ 
5.82 C DNA-directed RNA polymerase 

subunit beta transcription, DNA-dependent 

19  ↑ Q83C51 19,203/ 4.75 C Transcription elongation factor Transcription elongation factor 

20 
 

Single 
 

 Q83BJ1 17,425/7.06 C 23S rRNA methyltransferase RNA processing, RNA methyltransferase activity 

21 ↑  B5QS64 43,526/ 5.32 C Protein translation elongation factor 
Tu (EF-TU) LCV-specific 
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22 ↑  Q83BB9 8,905/10.28 U 30S ribosomal protein S21 translation 

23 ↑  Q83AX8 15,811/ 9.99 U 50S ribosomal protein L13 translation 

24 ↑  Q83D75 8,553/ 9.67 C 30S ribosomal protein S18 translation 

25 ↑  P59753 13,39/ 10.92 C 30S ribosomal protein S13 translation 

26 ↑  Q83EQ3 23,730/ 9.94 C 30S ribosomal protein S4 translation 

27 ↑  Q83EQ4 13,506/11.25 U 30S ribosomal protein S11 translation 

28 ↑  Q83EQ7 15,285/11.26 C 50S ribosomal protein L15 translation 

29 ↑  Q83ES0 10,818/10.44 U 30S ribosomal protein S19 translation 

30 ↑  Q83ES1 30,411/11.21 C 50S ribosomal protein L2 translation 

31 ↑  Q83ES3 22,374/ 9.95 U 50S ribosomal protein L4 translation 

32 ↑  Q83ES5 12,592/ 9.62 C 30S ribosomal protein S10 translation 

33 ↑  Q83ES9 13,753/11.37 U 30S ribosomal protein S12 translation 

34 ↑  Q83ET2 19,122/ 9.30 C 50S ribosomal protein L10 translation 

35  
 

Single 
 

Q83BS1 88,486/6.48 C Translation initiation factor IF-2 translation 
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AMINO ACID BIOSYNTHESIS    

36 ↑  Q83A41 15,611/9.86 U Chorismate mutase family protein aromatic amino acid  biosynthesis, isomerase 

BIOSYNTHESIS OF COFACTORS, PROSTHETIC GROUPS AND CARRIERS  

37 Single  Q83EJ0 62,594/8.51 C Thiamine biosynthesis protein thiC thiamine biosynthesis 

38  ↑ Q83DV4 36,072/5.31 C Quinolinate synthetase A NAD biosynthetic process 

FATTY ACID AND PHOSPHOLIPID METABOLISM  

39 ↑  Q820W9 26,315/7.64 C 3-oxoacyl-[acyl-carrier protein] 
reductase fatty acid biosynthesis 

40 ↑  Q83C60 18,627/ 9.71 C Acyl-CoA hydrolase hydrolysis of long-chain fatty acyl-SCoA thioester to 
CoA and fatty acids 

NUCLEOSIDES AND NUCLEOTIDES METABOLISM  

41 Single  Q83AY9 23,795/7.23 C Phosphoribosylglycinamide 
formyltransferase 

'de novo' IMP biosynthetic process/de novo purine 
biosynthetic pathway, AMP,GMP 

42  ↑ Q83BF6 106,446/6.13 U Ribonucleoside-diphosphate 
reductase 

DNA replication (provides the precursors necessary 
for DNA synthesis) 

43  ↑ Q83FC4 30,16/ 6.36 C Xanthosine phosphorylase nucleotide salvage pathway 

ENERGY METABOLISM    

44 Single  Q83A19 56,807/5.83 U Phosphoenolpyruvate carboxykinase gluconeogenesis 
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45 Single  Q83BU7 45,880/5.54 C 
Dihydrolipoamide succinyltransferase 
component (E2) of 2-oxoglutarate 
dehydrogenase complex 

TCA cycle 

46 ↑  Q83DB5 63,450/6.69 U NAD-dependent malic enzyme gluconeogenesis 

47 ↑  Q83AF5 50,435/5.01 C ATP synthase subunit beta F-type ATPase 

48  ↑ Q83AV0 39,533/5.41 C Fructose-bisphosphate aldolase glycolysis 

PROTEIN FATE     

49 ↑  Q83DZ2 39,360/9.25 IM Endopeptidase Degradation 

50 ↑  Q83CD0 84,367/6.93 C ATP-dependent clp protease ATP-
binding subunit Degradation 

51  ↑ P19421 58,284/5.14 C 60 kDa chaperonin LCV-specific 

PROTEIN AND PEPTIDE SECRETION AND TRAFFICKING  

52 ↑  P39917 23,800/10.04 P Outer-membrane lipoprotein carrier 
protein 

translocation of lipoproteins from inner to outer 
membrane 

TRANSPORT AND BINDING   

53 ↑  Q83EW3 47,762/9.97 IM AmpG muropeptide transporter, recycling of cell wall peptides 

54 ↑  Q83F42 28,895/9.33 U Methionine-binding protein  

55 ↑  Q83E49 29,657/9.40 P Arginine-binding protein  
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56  ↑ Q83D84 
(msbA) 65,956/9.45 IM Lipid A export ATP-binding/permease 

protein 
LPS export by transporting the lipid A core, multidrug 
trasporter (E. coli) 

REGULATORY FUNCTIONS   

57 ↑  Q83CM8 78,410/6.60 IM Sensor protein two-component signal transduction system 
(phosphorelay), regulation of transcription 

58  ↑ Q83EI3 11,593/ 6.27 U DNA-binding protein fis transcription factor 

TOXIN PRODUCTION AND RESISTANCE   

59 ↑  Q83EW3 47,762/9.97 IM AmpG muropeptide transporter, recycling of cell wall peptides 

PATHOGENESIS    

60 ↑  P51752 25,518/ 9.80 OM Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase 
Mip 

PPIase activity, essential virulence factor associated 
with macrophage infectivity 

61 ↑  Q83B86 106,519/9.14 U IcmE Type IV component system 

62 ↑  Q83CH7 27,749/ 9.07 U Enhanced entry protein Adhesion 

63 ↑  Q83CH9 117,740/9.34 E Enhanced entry protein enhC Adhesion, LCV-specific  

64 ↑  Q57333 27,626/9.08 U 27kDa outer membrane protein cell redox homeostasis 

65  ↑ Q83B79 27,177/7.70 C IcmQ Type IV component system 

66  ↑ Q83B85 37,431/8.94 U IcmK Type IV component system 
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67  ↑ Q83CY8 16,85/7.65 C Putative peroxiredoxin bcp (bcp) cell redox homeostasis, LCV-specific  

ADAPTATIONS TO ATYPICAL CONDITIONS   

68 ↑  Q9KI19 40,471/9.78 C RNA polymerase sigma factor rpoS Stress response factor,  
LCV-specific 

UNKNOWN FUNCTION   

69 Single  Q83E42 67,621/9.60 C Polymerase X family DNA repair pathways 

70  ↑ Q83DN9 15,982/4.81 C Uncharacterized protein CBU_0658 LCV-specific  

71 Single  Q83AQ3 46,814/6.09 C Putative uncharacterized protein  

72 Single  Q83BP3 29,626/5.95 U Putative uncharacterized protein  

73 Single  Q83C22 4,442/ 10.39 U Putative uncharacterized protein  

74 Single  Q83CS6 50,702/9.41 U ATPase  

75 ↑  Q83CD7 13,149/9.64 U Glycine-rich RNA-binding protein  

76 ↑  Q83BG1 13,884/10.51 IM Hypothetical membrane spanning 
protein  

77 ↑  Q83B63 41,352/6.02 U IcmX  

78 ↑  Q83A30 45,452/9.74 U HemY  
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79 ↑  Q83D25 11,758/6.41 U Hypothetical cytosolic protein  

80 ↑  Q83D54 21,805/9.86 U Thiol:disulfide interchange protein  

81 ↑  Q83E24 11,275/5.49 U Putative uncharacterized protein  

82 ↑  Q83E46 60,894/7.60 IM Hypothetical membrane spanning 
protein  

83 ↑  Q83DK8 10,419/10.06 U Hypothetical membrane associated 
protein  

84 ↑  Q83AG7 7,467/11.72 U Putative uncharacterized protein  

85  ↑ Q83A79 24,41/9.64 U Hypothetical exported protein  

86  ↑ Q83AX4 16,283/5.14 C Hypothetical cytosolic protein  

87  ↑ Q83A53 38,458/6.06 C Hypothetical cytosolic protein  

88  ↑ Q83C43 21,596/8.93 U Putative uncharacterized protein  

89  ↑ Q83DD6 30,189/6.32 U Putative uncharacterized protein  

90  ↑ Q83DR4 11,885/4.69 C Putative uncharacterized protein  

91  ↑ Q83F38 7,578/5.27 U Putative uncharacterized protein  

92  ↑ Q83C77 41,733/9.22 U Ribosomal RNA large subunit 
methyltransferase N rRNA processing, RNA methyltransferase activity 
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Πίνακας ΙΙΙ.  ∆ιαφορική έκφραση των κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών του κυττάρου ξενιστή Vero των στελεχών αναφοράς C. 

burnetii. (C=cytoplasm, CM= cytoplasmic membrane, D= desmosome, , E= endoplasmic reticulum, N= nucleus, U= unknown) 
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Πίνακας ΙV.  Πρωτεΐνες των στελεχών αναφοράς C. burnetii Nine Mile και Q212 φάσης ΙΙ που ταυτοποιήθηκαν στο κλάσµα SIF µε dSDS και MS/MS σε 

MALDI-TOF/TOF. 
[C=cytoplasm, E= extracellular, IM= inner membrane, OM= outer membrane, M= membrane, P= periplasm, U= unknown. (*) Αναφέρεται σε κάθε περίπτωση το όνοµα γονιδίου στο στέλεχος 

αναφοράς Nine Mile RSA 493 όπως προέκυψε µε χρήση του BLAST  όταν χρειάστηκε] 
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