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Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγµατοποιήθηκε εξολοκλήρου στο 

εργαστήριο Νευρολογίας του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Ευχαριστώ θερµά τον Καθηγητή Α. Πλαϊτάκη για την συνεχή και πολύτιµη 

καθοδήγησή του στην πραγµατοποίηση αυτής της τόσο επίπονης εργασίας. Η 

απασχόλησή µου στο εργαστήριο Νευρολογίας άρχισε πριν από εννέα χρόνια περίπου, το 

1996, κάτω από δύσκολες συνθήκες, και η παρούσα διδακτορική διατριβή πιστεύω 

αποτελεί το δηµιουργικό επιστέγασµα όλης αυτής της προσπάθειας. Ο κ. Πλαϊτάκης 

υπήρξε πάντοτε ενθουσιώδης δάσκαλος και αρωγός σε αυτήν την εργασία και πίστεψε 

στην θετική έκβαση αυτής της προσπάθειας παρά τις σηµαντικές δυσκολίες και τα 

εµπόδια. Ελπίζω αυτό το όµορφο τελικό αποτέλεσµα να αποτελεί ανταµοιβή και για τους 
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Ευχαριστώ τους Καθηγητές Ν. Μοσχονά και Ν. Ανάγνου, οι οποίοι, ως µέλη της 

τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής µου, µε βοήθησαν σηµαντικά, µε προτάσεις και 

δηµιουργική κριτική, να ανταπεξέλθω σε σηµαντικές δυσκολίες. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 

θα ήθελα να απευθύνω στον Καθηγητή Β. Ζαννή, τον οποίο νοµίζω είµαστε τυχεροί να 

έχουµε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός Πανεπιστηµιακός 

δάσκαλος και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει επίσης να γίνει στον 

Καθηγητή Ν. Ροµπάκη, η θητεία µου στο εργαστήριο του οποίου στην Ιατρική Σχολή 

Mount Sinai της Νέας Υόρκης αποτέλεσε εµπειρία ζωής για εµένα και τον οποίο 

ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτήν την ευκαιρία. 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελεονώρα Καρτσάκη για την βοήθειά της 

στα πρώτα µου βήµατα στον κόσµο της Μοριακής Βιολογίας, καθώς µαζί αποτελέσαµε 

τα µοναδικά µέλη του Εργαστηρίου Νευρολογίας στο αρχικό διάστηµα αυτής της 

προσπάθειας.  Σηµαντική συµβολή σε αυτήν την εργασία είχε αναµφίβολα και η Ρένα 

Σκουλά, η οποία υπήρξε εξαιρετική φίλη και συνεργάτιδα. Ο Θανάσης Αλεγκάκης 

υπήρξε πάντα καλός φίλος και το στατιστικό κριτικό µυαλό που πάντα χρειάζεται σε µία 

επιστηµονική εργασία. 

Αξιοµνηµόνευτη είναι η συνεισφορά σε αυτήν την εργασία, είτε µε ηθική είτε µε 

πρακτική υποστήριξη, των Καθηγητών Μ. Μιχαλοδηµητράκη, ∆. Καρδάση, Μ. 
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Περίληψη 
 
 Στα θηλαστικά, η γλουταµική αφυδρογονάση (GDH) παίζει ένα σηµαντικό ρόλο 

στον κυτταρικό µεταβολισµό, συνδέοντας των µεταβολισµό των αµινοξέων µε αυτόν των 

υδατανθράκων. Στον  εγκέφαλο των θηλαστικών, όπου η GDH εντοπίζεται κυρίως στα 

αστροκύτταρα, φαίνεται να συµµετέχει στον µεταβολισµό του γλουταµικού ως 

διαβιβαστή. Η ανθρώπινη GDH υπάρχει σε δύο ισοµορφές, που κωδικοποιούνται από τα 

γονίδια GLUD1 και GLUD2, αντιστοίχως, και διαφέρουν, στην ώριµη µορφή τους, σε 

µόνο 15 από τα 505 αµινοξέα τους. Το γονίδιο GLUD1 είναι αυτοσωµατικό, περιέχει 

ιντρόνια και εκφράζεται σε όλους τους ιστούς, συµπεριλαµβανοµένου και του 

εγκεφάλου. Αντιθέτως, το γονίδιο GLUD2 βρίσκεται στο Χ χρωµόσωµα, δεν περιέχει 

ιντρόνια και εκφράζεται ειδικώς στον εγκέφαλο και τον όρχι. Τα δύο αυτά ισοένζυµα 

GDH στον άνθρωπο διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις κινητικές τους ιδιότητες και την 

αλλοστερική τους ρύθµιση, παρά τις µικρές µόνο διαφορές στην αµινοξική αλληλουχία 

τους. Συγκεκριµένα, η GLUD1 αναστέλλεται ισχυρά από µικρές συγκεντρώσεις GTP και 

η αναστολή αυτή εµφανίζει θετική συνεργατικότητα, ενώ η GLUD2 απαιτεί πολύ 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις GTP για να ανασταλεί και η αναστολή συτή χαρακτηρίζεται 

από αρνητική συνεργατικότητα. Επιπλέον, η GLUD2 σε απουσία ADP ή L-λευκίνης 

είναι σχεδόν ανενεργή, σε αντίθεση µε το GLUD1 ισοένζυµο, το οποίο παρουσιάζει µία 

σηµαντική βασική δραστηριότητα σε απουσία ενεργοποιητών. Η προσθήκη ADP ή L-

λευκίνης στην αντίδραση ενεργοποιεί σηµαντικά το GLUD2 ισοένζυµο, αποκαθιστώντας 

την δραστηριότητά του σε επίπεδα παρόµοια µε αυτά της GLUD1. Οι παραπάνω 

ιδιότητες επιτρέπουν πιθανότατα στο GLUD2 ισοένζυµο να λειτουργεί στις ιδιαίτερες 

συνθήκες του νευρικού ιστού, όπως είναι οι καταστάσεις χαµηλού ενεργειακού φορτίου 

(υψηλή αναλογία ADP:ATP) κατά τη διάρκεια της έντονης γλουταµατεργικής 

διαβίβασης και οι υψηλές συγκεντρώσεις GTP στον εγκέφαλο.  

Με σκοπό να διερευνήσουµε την δοµική βάση των µεγάλων αυτών λειτουργικών 

διαφορών των δύο ισοενζύµων GDH, πραγµατοποιήσαµε ειδική ως προς τη θέση 

µεταλλαξιογένεση στο GLUD1 ένζυµο σε θέσεις όπου αυτό διαφέρει από το GLUD2 

ισοένζυµο, αντικαθιστώντας το κάθε αµινοξύ σε αυτές τις θέσεις µε το αντίστοιχό του 
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που υπάρχει στην GLUD2. Οι µελέτες µας έδειξαν ότι η αντικατάσταση της Gly456 από 

Ala έκανε το ένζυµο ανθεκτικό στην αναστολή από GTP και οδήγησε στην απώλεια της 

θετικής συνεργατικότητας αυτής της αναστολής. Επιπλέον, αντικατάσταση της Arg443 

από Ser κατήργησε την βασική δραστηριότητα του µεταλλαγµένου GLUD1 ενζύµου και 

το έκανε να αποκτά επίπεδα δραστηριότητας συγκρίσιµα µε αυτά του αρχικού ενζύµου 

µόνο µετά από την προσθήκη ADP στην αντίδραση. Μεταλλάξεις σε µία σειρά από 

θέσεις στις οποίες διαφέρουν τα δύο GDH ισοένζυµα µεταξύ τους (Ser331Thr, 

Met370Leu, Met415Leu, Arg470His και Asn498Ser) δεν επηρέασαν την αλλοστερική 

ρύθµιση και τις κινητικές ιδιότητες του GLUD1 ισοενζύµου. Με βάση τα παραπάνω 

αποτελέσµατα, έγινε εµφανές ότι οι κύριες λειτουργικές διαφορές µεταξύ των δύο GDH 

ισοενζύµων µπορούν να αποδοθούν σε δύο µόνο αµινοξικές αντικαταστάσεις 

(Arg443Ser και Gly456Ala). Το χωρίς ιντρόνια GLUD2 γονίδιο έχει δειχθεί ότι 

δηµιουργήθηκε από το GLUD1 γονίδιο µε µηχανισµό ρετροµετάθεσης σε κάποιο κοινό 

πρόγονο του ανθρώπου και των πιθήκων. Στη συνέχεια, ο συνδυασµός τυχαίων 

µεταλλάξεων και της πίεσης της φυσικής επιλογής προσέδωσε στο GLUD2 γονίδιο τις 

σηµερινές του ιδιότητες. Οι δύο αµινοξικές αντικαταστάσεις Arg443Ser και Gly456Ala 

είναι, σύµφωνα µε τις µελέτες µας, οι κύριες εξελικτικές αλλαγές που οδήγησαν στην 

προσαρµογή της GLUD2 GDH στις ιδιαίτερες µεταβολικές ανάγκες του νευρικού ιστού, 

συνεισφέροντας πιθανότατα στην σηµαντική λειτουργική διαφοροποίηση του 

ανθρώπινου εγκεφάλου από αυτόν των άλλων θηλαστικών. 
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Abstract 
 
 Mammalian glutamate dehydrogenase (GDH) has been shown to play an 

important role in cellular homeostasis by interconnecting amino acid and carbohydrate 

metabolism. In mammalian brain, where GDH is localized mainly in astrocytes, there is 

evidence that this enzyme contributes to the metabolism of the neurotransmitter 

glutamate. Human GDH exists in two isoforms, which are encoded by the GLUD1 and 

GLUD2 genes, respectively, and share, in their mature form, all but 15 of their 505 amino 

acids. The GLUD1 gene is autosomal, contains introns and is expressed in all tissues, 

including brain tissue. On the other hand, the intronless GLUD2 gene is X-linked and is 

expressed only in brain and testis. The two human GDH isoenzymes differ significantly 

in their kinetic properties and their allosteric regulation, despite the small differences in 

their amino acid sequence. Specifically, GLUD1 is inhibited potently by GTP and this 

inhibition shows positive cooperativity, while GLUD2 GDH requires significantly higher 

GTP concentrations to be inhibited and this inhibition is characterized by negative 

cooperativity. Moreover, the GLUD2 enzyme in the absence of ADP or L-leucine is 

essentially inactive, in contrast to the GLUD1 isoenzyme, which shows a significant 

basal activity in the absence of activators. Addition of ADP or L-leucine activates the 

GLUD2 isoenzyme, restoring its activity to levels comparable to those of GLUD1 GDH. 

The above properties probably permit the GLUD2 isoenzyme to function under the 

unique conditions of the nervous tissue, such as the states of low energy charge (high 

ADP:ATP ratio) occurring during intense glutamatergic transmission and the high GTP 

concentrations that are found in brain.  

Aiming to decipher the structural basis of these significant functional differences 

between the two GDH isoenzymes, we performed site-directed mutagenesis of the 

GLUD1 enzyme at sites that it differs from the GLUD2 isoenzyme, replacing each amino 

acid at these sites with the corresponding amino acid of the GLUD2 GDH. Our studies 

showed that replacement of Gly456 by Ala made the enzyme resistant to GTP inhibition 

and led to the loss of the positive cooperativity associated with this inhibition. Moreover, 

replacement of Arg443 by Ser abolished the basal activity of the GLUD1 enzyme and 

rendered the enzyme dependent on ADP for its function. Mutagenesis at other sites that 
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differ between the two GDH isoenzymes (Ser331Thr, Met370Leu, Met415Leu, 

Arg470His και Asn498Ser) did not affect the allosteric regulation and the kinetic 

properties of the GLUD1 isoenzyme. The above results showed that the main functional 

differences between the two human GDH enzymes can be attributed to only two amino 

acid changes (Arg443Ser and Gly456Ala). It has been shown that the intronless GLUD2 

gene has evolved from the GLUD1 gene by retrotransposition in a common ancestor of 

man and modern apes. Consequently, the combination of random mutations and the 

pressure of natural selection gave the GLUD2 gene its present properties. The two amino 

acid substitutions Arg443Ser and Gly456Ala are, according to our studies, the main 

evolutionary changes that led to the adaptation of GLUD2 GDH to the unique metabolic 

needs of the nervous tissue, possibly contributing to the significant functional 

differentiation of the human brain as compared to that of other mammals. 
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ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 
 
3AP 3-acetylpyridine 3-Aκετυλοπυριδίνη 
A Adenine  Αδενίνη  
ADP Adenosine-5’-diphosphate ∆ιφωσφορική αδενοσίνη 
Ala (A) Alanine Αλανίνη 
ALS (ΑΠΣ) Amyotrophic Lateral 

Sclerosis 
Αµυατροφική Πλάγια 
Σκλήρυνση 

AMPA α-amino-3-hydroxy-5-
methylisoxazole-4-
propionic acid 

α-amino-3-hydroxy-5-
methylisoxazole-4-propionic 
acid 

Arg (R) Arginine Αργινίνη 
Asn (N) Asparagine Ασπαραγίνη 
Asp (D) Aspartic acid Ασπαρτικό οξύ 
BLAST Basic Local Alignment 

Research Tool 
Ερευνητικό Εργαλείο 
Βασικής Τοπικής Σύγκρισης 

boGDH Bovine GDH Βόεϊα GDH 
BSA Bovine Serum Albumine Αλβουµίνη βοείου ορού 
C Cytosine Κυτοσίνη 
cDNA Complementary DNA Συµπληρωµατικό DNA 
cGMP Cyclic GMP Κυκλικό GMP 
CNS (ΚΝΣ) Central Nervous System Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα 
CPS (ΣΚΦ) Carbamoyl-phosphate 

synthase 
Συνθάση του 
καρβαµοϋλοφωσφορικού 

CsGDH Clostridium symbiosum 
GDH 

GDH από Clostridium 
symbiosum 

Cys (C) Cysteine Κυστείνη 
DNA Deoxyribonucleic Acid ∆εοξυριβονουκλεϊκό Οξύ 
EDTA Ethylenediaminetetra-

acetate 
Αιθυλνδιαµινοτετρα-οξικό 
οξύ  

EΑΑΤ Excitatory Amino Acid 
Transporter 

Μεταφορέας ∆ιεγερτικών 
Αµινοξέων 

FBS Fetal Bovine Serum Εµβρυϊκός ορός µόσχου 
G Guanine Γουανίνη 
G-6-PDH Glucose-6-phosphate 

dehydrogenase 
Aφυδρογονάση της 6-
φωσφορικής γλυκόζης 

GABA γ-aminobutyric acid γ-αµινοβουτυρικό οξύ 
GAD Glutamic Acid 

Decarboxylase 
Αποκαρβοξυλάση 
γλουταµικού οξέος 

GDH Glutamate Dehydrogenase Γλουταµική αφυδρογονάση 
Gln (Q) Glutamine Γλουταµίνη 
Glu (E) Glutamic acid Γλουταµικό οξύ 
GLUD1 GLUD1 gene Γονίδιο GLUD1 
GLUD1 GLUD1-derived protein Πρωτεΐνη προερχόµενη από 
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(wild-type) το γονίδιο GLUD1 
(φυσιολογική) 

GLUD1Arg443Ser Arg443Ser mutated 
GLUD1 

Arg443Ser µεταλλαγµένη 
GLUD1 

GLUD1Arg470His Arg470His mutated 
GLUD1 

Arg470His µεταλλαγµένη 
GLUD1 

GLUD1Asn498Ser Asn498Ser mutated 
GLUD1 

Asn498Ser µεταλλαγµένη 
GLUD1 

GLUD1Gly456Ala Gly456Ala mutated 
GLUD1 

Gly456Ala µεταλλαγµένη 
GLUD1 

GLUD1Met370Leu Met370Leu mutated 
GLUD1 

Met370Leu µεταλλαγµένη 
GLUD1 

GLUD1Met415Leu Met415Leu mutated 
GLUD1 

Met415Leu µεταλλαγµένη 
GLUD1 

GLUD1Ser331Thr Ser331Thr mutated 
GLUD1 

Ser331Thr µεταλλαγµένη 
GLUD1 

GLUD2 GLUD2 gene Γονίδιο GLUD2 
GLUD2 GLUD2-derived protein 

(wild-type) 
Πρωτεΐνη προερχόµενη από 
το γονίδιο GLUD2 
(φυσιολογική) 

GluR Glutamate Receptor Υποδοχέας Γλουταµικού 
Gly (G) Glycine Γλυκίνη 
GS Glutamine synthetase Γλουταµινική Συνθετάση 
GSSGRD Glutathione Reductase Aναγωγάση της 

γλουταθειόνης 
GTP Guanosine 5’-triphosphate Τριφωσφορική Γουανοσίνη 
HC Hill Coefficient Συντελεστής Hill 
HHS (ΣΥΥ) Hyperinsuminism/ 

Hyperammonemia 
Syndrome 

Σύνδροµο 
Υπερινσουλινισµού/ 
Υπεραµµωνιαιαµίας 

His (H) Histidine Ιστιδίνη 
IC50 Inhibitory Concentration-

50% 
Ανασταλτική Συγκέντρωση 
50% 

ICDH Isocitrate Dehydrogenase Iσοκιτρική Aφυδρογονάση 
iGluR Ionotropic Glutamate 

Receptors 
Ιονοτροπικοί Υποδοχείς 
Γλουταµικού 

Ile (I) Isoleucine Ισολευκίνη 
IP3 Inositol Triphosphate Τριφωσφορική Ινοσιτόλη 
kb Kilobases Κιλοβάσεις 
kDa KiloDalton Κιλοντάλτον 
Km Michaelis constant Σταθερά Michaelis 
LB Luria-Bertani broth Θρεπτικό υλικό Luria-Bertani 
Leu (L) Leucine Λευκίνη 
Lys (K) Lysine Λυσίνη 
Met (M) Methionine Μεθειονίνη 
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mGluR Metabotropic Glutamate 
Receptors 

Μεταβοτροπικοί Υποδοχείς 
Γλουταµικού 

MND (NKN) Motor neuron disease Νόσος Κινητικού Νευρώνα 
NaCl Sodium Chloride Χλωριούχο  Νάτριο 
NAD+ Nicotinamide-Adenine 

Dinucleotide (oxidized 
form) 

∆ινουκλεοτίδιο 
Νικοτιναµίδης-Αδενίνης 
(οξειδωµένη µορφή) 

NADH Nicotinamide-Adenine 
Dinucleotide (reduced 
form) 

∆ινουκλεοτίδιο 
Νικοτιναµίδης-Αδενίνης 
(ανηγµένη µορφή) 

NADP+ Nicotinamide-Adenine 
Dinucleotide Phosphate 
(oxidized form) 

Φωσφορικό ∆ινουκλεοτίδιο 
Νικοτιναµίδης-Αδενίνης 
(οξειδωµένη µορφή) 

NADPH Nicotinamide-Adenine 
Dinucleotide Phosphate 
(reduced form) 

Φωσφορικό ∆ινουκλεοτίδιο 
Νικοτιναµίδης-Αδενίνης 
(ανηγµένη µορφή) 

NMDA N-methyl-D-aspartate N-µεθυλ-D-ασπαρτικό 
NΟ Nitric oxide Μονοξείδιο του Αζώτου 
NΟS Nitric Oxide Synthase Συνθάση του Μονοξειδίου 

του Αζώτου 
OPCA Olivopontocerebellar 

atrophy 
Ελαιογεφυροπαρεγκεφαλιδική 
ατροφία 

PAGE Polyacrylamide Gel 
Electrophoresis 

Ηλεκτροφόρηση Πηκτής 
Πολυακρυλαµιδίου 

PCR Polymerase Chain Reaction Αλυσιδωτή Αντίδραση 
Πολυµεράσης 

PD Parkinson’s Disease Νόσος του Parkinson 
PEG Polyethylene Glycol Πολυαιθυλενογλυκόλη 
Phe (F) Phenylalanine Φαινυλαλανίνη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η Αντίδραση της GDH 

 Οι γλουταµικές αφυδρογονάσες (EC 1.4.1.2-4) καταλύουν την αναστρέψιµη 

οξειδωτική απαµίνωση του L-γλουταµικού σε α-κετογλουταρικό και αµµωνία (Εικ. 1): 

L-Γλουταµικό + NAD(P)+ + H2O ↔ α-κετογλουταρικό + ΝΗ4
+ + NAD(P)H + H+ 

 
 
       NH3 

+                                                                                   O 
                                                                                                 ║ 
HCCOO −                                                                           CCOO − 
                                                                                                  
       CH2                +     NAD(P)+    +    H2O    ↔    NH4 

+   +   CH2   +   NAD(P)H  +  H+ 

                                                                                                    
       CH2                                                                                      CH2 

                                                                                                  
       COO −                                                                                 COO − 
 
Γλουταµικό                                                                         α-κετογλουταρικό 
 
Εικ. 1. Η αντίδραση της GDH. 
 Οι γλουταµικές αφυδρογονάσες (GDH) είναι ευρέως διαδεδοµένες σε όλα τα 

έµβια όντα (ευκαρυωτικά, ευβακτηριακά και αρχαιοβακτηριακά), µε λίγους οργανισµούς 

να µην διαθέτουν αυτό το ένζυµο (Hudson and Daniel, 1993). Η ευρεία αυτή διάδοση σε 

όλα τα γνωστά είδη οργανισµών δείχνει τη σπουδαιότητα των GDH. Πράγµατι, αυτά τα 

ένζυµα καταλαµβάνουν µία στρατηγική θέση στο µεταβολισµό του άνθρακα και του 

αζώτου µέσα στα κύτταρα και έχουν αποτελέσει το αντικείµενο εκτεταµένων ερευνών. 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι GDH: αυτές που χρησιµοποιούν ως συνένζυµο ειδικά το 

NAD(Η) (EC 1.4.1.2), αυτές που είναι ειδικές για NADP(Η) (EC 1.4.1.4) και αυτές που 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν και τα δύο συνένζυµα (EC 1.4.1.3) (GDH διπλής 

ειδικότητας ως προς το συνένζυµο). Οι περισσότερες GDH είναι οµοπολυµερή 

αποτελούµενα από έξι συνήθως υποµονάδες µοριακού βάρους περίπου 40 έως 60 kDa.

 Στους µικρο-οργανισµούς, ο βιοσυνθετικός (αναβολικός) ρόλος της GDH 

(αναγωγική αµίνωση) πραγµατοποιείται κυρίως από ειδικές για NADP(Η) GDH, ενώ η 

οξειδωτική απαµίνωση (η καταβολική κατεύθυνση της αντίδρασης) συνήθως καταλύεται 
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από ειδικά για NAD(Η) ένζυµα. Είναι πιθανό ότι τα διπλής ειδικότητας ένζυµα των 

ζωϊκών κυττάρων πραγµατοποιούν οξειδωτική απαµίνωση χρησιµοποιώντας NAD+ και 

σύνθεση γλουταµικού χρησιµοποιώντας το ανηγµένο φωσφορυλιωµένο συνένζυµο. 

Ωστόσο, λόγω της σύνθετης βιοχηµικής κατάστασης στα ζωϊκά κύτταρα και της 

πολυπλοκότητας των GDH τους, δεν µπορούν να γίνουν γενικεύσεις. Άλλωστε, ακόµη 

και στους µικρο-οργανισµούς, έχουν περιγραφεί αρκετές εξαιρέσεις στο γενικό κανόνα 

ότι το NAD+ χρησιµοποιείται για την οξείδωση του γλουταµικού και το NADPH για την 

αναγωγή του α-κετογλουταρικού. 

Η GDH στα θηλαστικά παίζει έναν πολύ σηµαντικό µεταβολικό ρόλο σε όλους 

τους ιστούς και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι υπάρχει σε µεγάλες 

ποσότητες µέσα στα κύτταρα (έχει υπολογιστεί ότι σε ορισµένα κύτταρα αποτελεί το 

10% της πρωτείνης στο στρώµα του µιτοχονδρίου). Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις GDH 

έχουν µετρηθεί σε όργανα όπως το ήπαρ, οι νεφροί, το πάγκρεας και ο εγκέφαλος. Στο 

ΚΝΣ των θηλαστικών η GDH, εκτός από τον σπουδαίο ρόλο της στον ενεργειακό 

µεταβολισµό, φαίνεται ότι συµµετέχει και στους µηχανισµούς νευροδιαβίβασης. 

Πιστεύεται ότι στα θηλαστικά η κατεύθυνση της αντίδρασης in vivo µπορεί να εξαρτάται 

σε µεγάλο βαθµό από τη βιοχηµική κατάσταση του κυττάρου ή τον ιστό που βρίσκεται η 

GDH. Η ενδοκυτταρική διαµερισµατοποίηση των νικοτιναµιδικών συνενζύµων και ίσως 

και των ίδιων των GDH, είναι ένας παράγοντας που πιθανότατα ελέγχει παραπέρα την 

κατεύθυνση της αντίδρασης και τον προορισµό των τελικών προϊόντων. Σηµαντικό ρόλο 

στην κατεύθυνση της αντίδρασης της GDH στα κύτταρα των θηλαστικών αναµένεται να 

παίζει και η συγκέντρωση τοπικά των διάφορων υποστρωµάτων της (α-κετογλουταρικό, 

αµµωνία, γλουταµικό), ιδιαίτερα σε σχέση µε την παρουσία των αλλοστερικών 

τροποποιητών του ενζύµου (όπως για παράδειγµα των πουρινικών νουκλεοτιδίων).  Αυτή 

η δυνατότητα στενής ρύθµισης της ενζυµικής δραστηριότητας είναι και ένα σηµαντικό 

χαρακτηριστικό της GDH από θηλαστικά, που τη διαφοροποιεί σε µεγάλο βαθµό από τα 

ένζυµα απλούστερων οργανισµών. ∆ιαταραχές αυτής της αλλοστερικής ρύθµισης στην 

ανθρώπινη GDH έχουν σηµαντικές κλινικές επιπτώσεις, αποτελώντας την αιτία του 

συνδρόµου υπερινσουλινισµού/ υπεραµµωνιαιµίας. Επιπλέον, πιστεύεται ότι διαταραχές 

στην λειτουργία αυτού του ενζύµου στο ΚΝΣ σχετίζονται µε την παθογένεση 

ανθρώπινων νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων. 
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2. Η GDH ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

  Για πολλά χρόνια οι οργανισµοί διαιρούνταν σε ευκαρυωτικούς και 

προκαρυωτικούς. Πρόσφατα, µε την ανάπτυξη των τεχνικών της φυλογενετικής 

ανάλυσης (όπως η χρήση της αλληλουχίας του ριβοσωµικού RNA), η οµάδα των 

οργανισµών που χαρακτηρίζονταν ως προκαρυωτικοί διαιρέθηκε παραπέρα σε  

ευβακτήρια («πραγµατικά» βακτήρια) και αρχαιοβακτήρια. Τα αρχαιοβακτήρια δεν 

σχετίζονται περισσότερο µε τα ευβακτήρια από ότι µε τα ευκαρυωτικά, παρόλο που 

φαινοτυπικά µοιάζουν περισσότερο µε τα πρώτα, αφού είναι µικροσκοπικοί 

µονοκυττάριοι οργανισµοί. Ως αποτέλεσµα, έχει προταθεί ένα νέο σχήµα το οποίο 

διαιρεί όλους τους οργανισµούς σε τρεις περιοχές (µία νέα ταξινοµική κλίµακα ανώτερης 

βαθµίδας): τα Ευκάρυα (ευκαρυωτικά), τα Βακτήρια (ευβακτήρια) και τα Αρχαία 

(αρχαιοβακτήρια) (Woese και συν, 1990, Brown και Doolittle, 1997, Alberts και συν, 

2002). Κάθε µία από αυτές τις περιοχές υποδιαιρείται στη συνέχεια σε βασίλεια 

οργανισµών και άλλες ταξινοµικές κλίµακες (Woese και συν, 1990, NCBI Taxonomy 

Browser). Οι GDH είναι ευρέως διαδεδοµένες σε όλους τους παραπάνω οργανισµούς 

(Hudson και Daniel, 1993). Παρακάτω θα κάνουµε µία σύντοµη περιγραφή των 

ιδιοτήτων της GDH από διάφορα είδη οργανισµών, ώστε να καταδειχθεί καλύτερα η 

ευρεία διάδοση και ο κεντρικός µεταβολικός ρόλος αυτού του πολύ σηµαντικού ενζύµου 

σε όλα τα έµβια όντα. 

 

1. Ευκαρυωτικές GDH 

1.1. GDH από σπονδυλωτά 

 Οι GDH από τα σπονδυλωτά είναι διπλής ειδικότητας ως προς το συνένζυµο.  Η 

δραστηριότητα αυτών των ενζύµων ρυθµίζεται µε σύνθετο τρόπο από φωσφορικά 

πουρινικά νουκλεοτίδια και µία ποικιλία άλλων µεταβολιτών, συµπεριλαµβανοµένων και 

των ορµονών (Talal και Tomkins, 1964). Η πιο καλά µελετηµένη GDH είναι αυτή του 

βόειου ήπατος και ένας από τους λόγους που συνέβαλλαν σε αυτό είναι και το γεγονός 

ότι εδώ και πολλά χρόνια διατίθεται στο εµπόριο σε καθαρή µορφή (McCarthy και συν, 

1980). Οι GDH από άλλα σπονδυλωτά είναι παρόµοιες ως προς τις ιδιότητες µε το 
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ένζυµο από το βόειο ήπαρ. Παρόλο που είναι διπλής ειδικότητας ως προς το συνένζυµο, 

µερικές GDH σπονδυλωτών δείχνουν µία προτίµηση για ένα συγκεκριµένο 

συµπαράγοντα. Για παράδειγµα, παρόλο που οι πιο πολλές GDH των θηλαστικών έχουν 

παρόµοιες δραστηριότητες και µε τους δύο συµπαράγοντες ή έχουν λίγο µόνο 

µεγαλύτερη δραστηριότητα επί παρουσίας NAD(H) (Chee και συν, 1979), τα ηπατικά 

ένζυµα από το βάτραχο και το σκυλόψαρο είναι πολύ πιο ενεργά µε τον µη 

φωσφορυλιωµένο συµπαράγοντα.  

 Σε όλες τις γνωστές περιπτώσεις, οι GDH των σπονδυλωτών είναι εξαµερικές. Οι 

GDH από ήπαρ ανθρώπου, βοδιού, αρουραίου, κοτόπουλου, τόνου και σκυλόψαρου 

έχουν παρόµοια µοριακά βάρη (330000-360000), ενώ το ένζυµο από ήπαρ βατράχου 

είναι µικρότερο (περίπου 250000 µοριακό βάρος). Τα εξαµερή ηπατικά ένζυµα από 

άνθρωπο, βόδι, χοίρο, κοτόπουλο και βάτραχο είναι γνωστό ότι υπό ορισµένες συνθήκες 

µπορούν να δώσουν πολυµερή µεγάλου µοριακού βάρους (Frieden, 1962, King και 

Frieden, 1970). 

Στον εγκέφαλο δύο τουλάχιστον από τα θηλαστικά (άνθρωπος, αγελάδα) έχει 

δειχθεί ότι πιθανότατα εκφράζονται δύο ισοένζυµα GDH (Shashidharan και συν, 1994, 

Cho και συν, 1995). Οι περισσότερες GDH των θηλαστικών αναστέλλονται από GTP και 

ενεργοποιούνται από ADP, αλλά υπάρχουν και διαφορές στον τρόπο που αυτά τα ένζυµα 

συµπεριφέρονται απέναντι στα πουρινικά φωσφορικά νουκλεοτίδια (Fahien και συν, 

1965).  

1.2. GDH από ασπόνδυλα ζώα 

 Η GDH έχει µελετηθεί σε αρκετά είδη εντόµων όπως η δροσόφιλα, η µέλισσα και 

το σκαθάρι (Papadopoulou και Louis, 1990, Veuthey και συν, 1994). Οι GDH των 

εντόµων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα διδακτορική διατριβή, καθώς όπως 

θα δούµε η έκφραση των ανασυνδυασµένων ανθρώπινων GDH έγινε σε κύτταρα του 

εντόµου Spodoptera fugiperda. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εκµεταλλευθήκαµε µία 

σηµαντική ιδιότητα των GDH των εντόµων που τις διαφοροποιεί από τις διπλής 

ειδικότητας ως προς το συνένζυµο ανθρώπινες GDH και αυτή είναι η ειδικότητα για το 

NAD(H) και η απουσία δραστηριότητας µε χρήση του NADP(H) ως συνενζύµου. 

Η ειδική για NAD(H) GDH από Drosophila melanogaster έχει αποµονωθεί εδώ 

και δύο δεκαετίες περίπου (Caggese και συν, 1982) και έχει δειχθεί ότι αποτελείται από 
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έξι υποµονάδες µοριακού βάρους 57 Kda. Οι Papadopoulou και Louis (1990) 

περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά του γονιδίου που κωδικοποιεί για GDH στην D. 

melanogaster. Βρήκαν ότι υπάρχει στην D. melanogaster µόνο ένα αντίγραφο αυτού του 

γονιδίου. Τα επίπεδα του mRNA που προέρχεται από αυτό το γονίδιο µεταβάλλονται 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εντόµου, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε την GDH 

ενζυµική δραστηριότητα. Συνεχίζοντας τις µελέτες τους βρήκαν κάτι πολύ ενδιαφέρον: 

στο έντοµο αυτό υπάρχουν δύο GDH mRNA, τα οποία διαφέρουν κατά 39 µόλις 

νουκλεοτίδια και προκύπτουν µέσω εναλλακτικού µατίσµατος ενός µικρού εξονίου. Οι 

πρωτείνες που παράγονται από αυτά τα δύο mRNA διαφέρουν κατά µία ένθεση µήκους 

13 αµινοξέων (Papadopoulou και Louis, 2000). Τα 13 επιπλέον αµινοξέα αυτά 

εµπεριέχονται µέσα στην ένθεση µήκους περίπου 50 αµινοξέων που υπάρχει στις GDH 

από θηλαστικά και δεν υπάρχει στις βακτηριακές GDH. Όπως θα δούµε, η τελευταία 

αυτή ένθεση των 50 αµινοξέων σχηµατίζει την περιοχή της κεραίας στις GDH των 

θηλαστικών και είναι σηµαντική για την αλλοστερική ρύθµιση του ενζύµου. 

Έχουν γίνει µελέτες πάνω στην GDH από αρκετά είδη οστρακόδερµων, όπως οι 

γαρίδες και τα καβούρια (Batrel και Regnault, 1985). Η GDH από το οστρακόδερµο 

Tigriopus californicus εντοπίζεται στα µιτοχόνδρια και έχει υψηλή οµολογία µε την 

GDH από D. melanogaster. Το γονίδιο της (το πρώτο γονίδιο GDH που περιγράφηκε σε 

οστρακόδερµο) κωδικοποιεί µια πρωτείνη µήκους 557 αµινοξέων και διαθέτει ένα µόνο 

ιντρόνιο (Willet και Burton, 2003). 

Έχουν αποµονωθεί NADP(Η)-GDH από αρκετά είδη κοιλεντερωτών, όπως το 

κοράλι Acropora Formosa και οι θαλάσσιες ανεµώνες Anthopleura xanthogrammica και 

Metridium senile (Bishop και συν, 1978). Αυτά τα ένζυµα διαφέρουν από τις GDH των 

σπονδυλωτών επειδή είναι ειδικά µόνο για ένα συνένζυµο και δεν ρυθµίζεται η 

δραστηριότητά τους από νουκλεοτίδια, µοιάζουν όµως στο ότι είναι εξαµερικά ως προς 

τη δοµή τους (Hoffmann και συν, 1978). Από την άλλη µεριά, στο κοράλι Acropora 

latistella ανιχνεύθηκε, εκτός της ειδικής για NADP(H) GDH και µία δεύτερη GDH, η 

οποία είναι ειδική για NAD(H) (Dudler και συν, 1987). 

1.3. GDH από ανώτερα φυτά 

 Η GDH υπάρχει παντού στους ιστούς των ανώτερων φυτών (π.χ. καλαµπόκι, 

ρύζι, αρακά, ντοµάτα, καπνό, σταφύλια), όπου συχνά ανευρίσκεται σε υψηλές 
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συγκεντρώσεις (Sakakibara και συν, 1995, Syntichaki και συν, 1996, Purnell και συν, 

1997, Paczek και συν, 2002). Σε ένα είδος συνήθως υπάρχουν πάνω από ένα ισοένζυµα 

(Becker και συν, 2000). Μερικά ισοένζυµα είναι επαγώµενα, και έτσι η αναλογία των 

ισοενζύµων µπορεί να ποικίλλει ανάλογα µε τις θρεπτικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Οι GDH των φυτών γενικά έχουν µοριακά βάρη 200000-270000 και 

αποτελούνται από 4 ή 6 υποµονάδες. Η GDH πιστεύεται ότι είναι σηµαντικό ένζυµο 

στην απορρόφηση της αµµωνίας από τα φυτά και αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάµεσα 

στο µεταβολισµό του αζώτου και του άνθρακα (Miflin και συν, 2002). Όταν υπάρχει 

υψηλή συγκέντρωση αµµωνίας στο περιβάλλον του φυτού ή κάτω από καταστάσεις 

στρες, όπως η υψηλή θερµοκρασία, η ξηρασία και η έλλειψη φωτός και πηγών άνθρακα, 

τότε η δραστηριότητα της GDH αυξάνει (Melo-Oliveira και συν, 1996). Πολλές GDH 

από ανώτερα φυτά µπορούν να χρησιµοποιήσουν τόσο NAD(H) όσο και NADP(H) ως 

συνένζυµο, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις προτιµάται το NAD(H).  Η 

επικρατούσα θεωρία µάλιστα είναι ότι στα φυτά, το ειδικό για NADP(H) ένζυµο 

βρίσκεται στους χλωροπλάστες και έχει αναβολικό ρόλο, ενώ αντίθετα το ειδικό για 

NAD(H) συνένζυµο εντοπίζεται στα µιτοχόνδρια και ο ρόλος του είναι καταβολικός 

(Melo-Oliveira και συν, 1996). Οι GDH από τα φυτά πιστεύεται ότι είναι 

µεταλλοένζυµα, καθώς έχει δειχθεί πειραµατικά ότι τα δισθενή µεταλλικά κατιόντα 

(ασβέστιο, ψευδάργυρος) επηρεάζουν σηµαντικά τη λειτουργία τους (Hudson και Daniel, 

1993). 

1.4. GDH από ευκαρυωτικούς µικρο-οργανισµούς 

1.4.1. GDH από µύκητες 

 Στους µύκητες, η πρωτογενής απορρόφηση αµµωνίας από το περιβάλλον 

επιτυγχάνεται κυρίως από τις διαδοχικές δράσεις της ειδικής για NADP(H) GDH και της 

γλουταµινικής συνθετάσης. Οι µυκητιασικές GDH είναι συνήθως διαλυτά 

κυτταροπλασµατικά ένζυµα. 

 Στη Neurospora crassa υπάρχουν δύο είδη GDH, µία ειδική για NADP(H) και 

µία ειδική για NAD(H). Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ειδική για NADP(H) GDH είναι 

κυρίως ένα βιοσυνθετικό ένζυµο, ενώ η ειδική για NAD(H) GDH έχει κυρίως 

καταβολική λειτουργία. Μεταλλαγµένα στελέχη N. crassa µε ελλατωµατική την ειδική 

για NADP(H) GDH απαιτούν την παρουσία ορισµένων αµινοξέων στο θρεπτικό υλικό 
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για φυσιολογική ανάπτυξη. Τα δύο είδη GDH στη N. crassa έχουν αρκετά διαφορετικές 

ιδιότητες. Η ειδική για NADP(H) GDH είναι ένα εξαµερές µε µοριακό βάρος 288400 και 

έχει µία σχετικά ευρεία ειδικότητα ως προς το υπόστρωµα (Blumenthal και Smith, 1973). 

Η ειδική για NAD(H) GDH, από την άλλη, είναι ένα τετραµερές µε ένα µοριακό βάρος 

για την κάθε υποµονάδα 116000 (Veronese και συν, 1974). 

 Η ζύµη Saccharomyces cerevisiae έχει δύο εξαµερικές ειδικές για NADP(H) 

GDH (µε µοριακό βάρος υποµονάδος 48000) και µία ειδική για NAD(H) GDH που 

πιστεύεται ότι είναι τετραµερική και έχει µοριακό βάρος υποµονάδος περίπου 100000 

(DeLuna και συν, 2003). Η κάθε µία από αυτές τις τρεις GDH κωδικοποιείται από τρία 

ξεχωριστά γονίδια: οι δύο NADP(H) GDH κωδικοποιούνται από τα γονίδια GDH1 και 

GDH3, αντιστοίχως, ενώ η ειδική για NAD(H) GDH από το γονίδιο GDH2 (DeLuna και 

συν, 2003). 

Η ενεργότητα της ειδικής για NAD(H) GDH του S. cereviciae ρυθµίζεται από ένα 

σύστηµα φωσφορυλίωσης-αποφωσφορυλίωσης, µε το φωσφορυλιωµένο ένζυµο να είναι 

λιγότερο ενεργό. Η ειδική για NAD(H) GDH είναι υπεύθυνη για την αποδόµηση του 

γλουταµικού όταν ο S. cerevisiae καλλιεργείται µε γλουταµικό ως πηγή άνθρακα και 

αζώτου και φωσφορυλιώνεται (δηλαδή απενεργοποιείται) όταν το γλουταµικό αφαιρείται 

από το θρεπτικό υλικό και προστίθενται γλυκόζη και αµµωνία ως πηγές άνθρακα και 

αζώτου (Price και Stevens, 1999). 

Οι δύο ειδικές για NADP(H) GDH έχουν βιοσυνθετικό ρόλο, καταλύοντας τη 

σύνθεση γλουταµικού από αµµωνία και α-κετογλουταρικό. Οι δύο αυτές GDH έχουν 

διαφορετικές κινητικές και αλλοστερικές ιδιότητες και επιπλέον, η έκφρασή τους 

ρυθµίζεται µε διαφορετικό τρόπο και εξαρτάται από την πηγή άνθρακα στο θρεπτικό 

υλικό (DeLuna και συν, 2003). Πάντως, και οι δύο NADP(H) GDH του S. cerevisiae 

παίζουν σηµαντικό µεταβολικό ρόλο, όπως φαίνεται από τη µελέτη της υπερέκφρασης ή 

της αδρανοποίησης των αντίστοιχων γονιδίων GDH1 και GDH3.  

1.4.2. GDH από άλγες  

 Και οι τρεις τύποι GDH (NAD(H), NADP(H) και διπλής ειδικότητας ως προς το 

συνένζυµο) έχουν αναφερθεί σε άλγες, όπως η Chlamydomonas reinhartii, η Chlorella 

sorokiniana και η Bryopsis maxima (Moyano και συν, 1992, Inokuchi και συν, 1997). 

Στις άλγες αυτές η ειδική για NADP(H) GDH εντοπίζεται στους χλωροπλάστες. Σε 
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µερικά είδη αλγών η GDH πιστεύεται ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην αφοµοίωση της 

αµµωνίας και η δραστηριότητα της φαίνεται να επηρεάζεται σηµαντικά από δισθενή 

κατιόντα. 

 Η άλγη C. sorokiniana διαθέτει µία µιτοχονδριακή ειδική για NAD(H) 

οµοτετραµερική GDH και επτά ισοένζυµα ειδικής για NADP(H) GDH αποτελούµενα 

από οµοεξαµερή ή ετεροεξαµερή α και β υποµονάδων και εντοπιζόµενα στους 

χλωροπλάστες (Miller και συν, 1998). Η σχετική αναλογία αυτών των εξαµερών 

εξαρτάται από το θρεπτικό υλικό στο οποίο αναπτύσσεται ο µικρο-οργανισµός αυτός, και 

πιο συγκεκριµένα από τις διαθέσιµες πηγές αζώτου και άνθρακα (Lawit και συν, 2003). 

Οι δύο αυτές υποµονάδες προκύπτουν από εναλλακτικό µάτισµα ενός και µόνο 

πυρηνικού γονιδίου (Miller και συν, 1998). 

1.4.3. GDH από πρωτόζωα 

 Έχουν αποµονωθεί GDH από έναν αριθµό πρωτοζώων, συµπεριλαµβανοµένων 

και των παρασίτων που προκαλούν την Αµερικάνικη τρυπανοσωµίαση ή νόσο του 

Chagas (Trypanosoma cruzi), την ελονοσία (Plasmodium spp.) και επιδηµικές 

γαστρεντερίτιδες (Giardia intestinalis ή Giardia lamblia) (Yee και Dennis, 1992, Barderi 

και συν, 1998, Wagner και συν, 1998, Yee και συν, 2000).  

Τόσο η ειδική για NAD(Η) όσο και η ειδική για NADP(Η) GDH από το T. cruzi 

είναι εξαµερικές, µε την πρώτη να αναστέλλεται και την δεύτερη να µην επηρεάζεται 

από αδενινικά και γουανοσινικά νουκλεοτίδια (Carneiro και Caldas, 1983). H NADP(H) 

GDH από T. cruzi φαίνεται να εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα (σε αντίθεση µε την 

NAD(H) GDH του πρωτόζωου, η οποία εντοπίζεται στα µιτοχόνδρια), έχει µεγάλη 

οµολογία (72%) µε την NADP(H) GDH από E. coli και πιθανολογείται ότι ο ρόλος της 

είναι κυρίως βιοσυνθετικός (Barderi και συν, 1998). Οµοίως, η ειδική για NADP(H) 

GDH από το Plasmodium falciparum δεν επηρεάζεται από το GTP και το ADP και 

εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα (Wagner και συν, 1998).  

Επειδή η GDH είναι ένα καλά µελετηµένο ένζυµο και έχει δειχθεί ότι υπάρχουν 

σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις GDH των πρωτόζωων και των σπονδυλωτών, αυτό 

το ένζυµο έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών µελετών, σε µία προσπάθεια να βρεθούν 

διαγνωστικά εργαλεία και φαρµακευτικοί παράγοντες για την ανίχνευση και 

αντιµετώπιση, αντιστοίχως, των ασθενειών που προκαλούνται από αυτά τα παράσιτα 
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(Muller και συν, 2003). Στο P. falciparum, η αντίδραση της GDH θεωρείται ως η κύρια 

πηγή NADPH (το οποίο είναι εξαιρετικά απαραίτητο για άλλα µεταβολικά µονοπάτια 

του παρασίτου) και γιαυτό το λόγο αυτό το ένζυµο αποτελεί εξαιρετικά γοητευτικό 

φαρµακευτικό στόχο. Ενθαρρυντικοί παράγοντες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 

κυρίως η απουσία GDH από το ερυθροκύτταρο-ξενιστή του παρασίτου και το γεγονός 

ότι τα µολυσµένα από P. falciparum ερυθροκύτταρα έχουν αυξηµένη διαπερατότητα 

στην κυτταρική τους µεµβράνη. Επίσης, έχουν γίνει προσπάθειες να χρησιµοποιηθεί η 

ανίχνευση της GDH αυτών των πρωτοζώων ως εργαλείο για την διάγνωση και την 

µελέτη των παρασιτώσεων που αυτά προκαλούν (Zuniga και συν, 1999, Cedillo-Rivera 

και συν, 2003).  

   

2. Ευβακτηριακές GDH 

 Έχουν αποµονωθεί και χαρακτηριστεί GDH από ένα µεγάλο αριθµό ειδών 

ευβακτηρίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι GDH από ευβακτήρια είναι ειδικές είτε 

για NAD(H) είτε για NADP(H), παρόλο που διπλής ειδικότητας GDH έχουν αναφερθεί 

σε κάποια είδη. Μερικά ευβακτήρια παράγουν µόνο ειδική για NAD(H) GDH (π.χ. 

µερικά κλωστηρίδια, όπως το Clostridium difficile), ενώ πολλά άλλα (όπως η 

Escherichia coli και η Salmonella typhimurium) παράγουν µόνο ειδική για NADP(H) 

GDH (Anderson και συν, 2003). Ανάµεσα στα είδη που παράγουν και ειδική για 

NAD(H) και ειδική για NADP(H) GDH είναι και η Pseudomonas aeruginosa. Όπως και 

µε τις GDH των ευκαρυωτικών, ο πιο συχνός αριθµός υποµονάδων είναι έξι. 

 Η NADP(H) GDH από το εντεροβακτηρίδιο E. coli έχει µελετηθεί εκτεταµένα. Η 

GDH αυτή επάγεται από αµµωνία και γλυκόζη, όπως αναµένεται για ένα βιοσυνθετικό 

ένζυµο. Σε σύγκριση µε τις NADP(H) GDH, λιγότερες ειδικές για NAD(H) GDH έχουν 

χαρακτηριστεί από ευβακτήρια, όπως στο Clostridium botulinum (που παράγει την 

νευροτοξίνη της αλλαντίασης) και στο Clostridium symbiosum (του οποίου η GDH έχει 

µελετηθεί εκτεταµένα ως προς τη δοµή της µε κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ και ειδική 

ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεση). 

 Η GDH των βακτηρίων, όπως η GDH από πρωτόζωα,  έχει χρησιµοποιηθεί για 

διαγνωστικούς σκοπούς σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς έχει αρκετά συντηρηµένη 

αλληλουχία και το γονίδιό της υπόκειται σε λιγότερες σηµειακές µεταλλάξεις από άλλα 
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γονίδια. Μία ειδική και ευαίσθητη διαγνωστική µέθοδος για την ανίχνευση του 

Streptococcus suis βασίζεται στον πολλαπλασιασµό αλληλουχιών του γονιδίου της GDH 

µε χρήση PCR (Okwumabua και συν, 2003). Μία πολύ δηµοφιλής µέθοδος για την 

διάγνωση της λοίµωξης από C. difficile (το οποίο αποτελεί κύρια αιτία διάρροιας σε 

νοσηλευόµενους ασθενείς, προκαλώντας το 15-25% των διαρροιών που σχετίζονται µε 

αντιβιοτικά και πάνω από το 95% των περιπτώσεων ψευδοµεµβρανώδους κολίτιδος) 

είναι η ανοσοδοκιµασία Triage (Biosite Diagnostics, BMD, Γαλλία), η οποία στηρίζεται 

στην ανίχνευση της GDH και της τοξίνης Α από C. difficile σε κλινικά δείγµατα (Barbut 

και συν, 2000, Massey και συν, 2003). 

 

3. GDH από αρχαιοβακτήρια 

 Τα αρχαιοβακτήρια (ή Αρχαία) περιλαµβάνουν τρεις βασικούς φαινότυπους: 

µεθανογόνα, αλόφιλα και θερµόφιλα (ή συνδυασµούς τους). Τα µεθανογόνα είναι 

αναγκαστικά αναερόβια, τα αλόφιλα είναι αναγκαστικά αερόβια, ενώ τα θερµόφιλα 

µπορεί να είναι αερόβια ή αναερόβια. Έτσι, αυτή η οµάδα οργανισµών καλύπτει ένα 

µεγάλο εύρος φαινοτύπων και πιθανότατα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη οµάδα 

οργανισµών έχει την τάση να καταλαµβάνει περιοχές σε ακραία περιβάλλοντα. Έχουν 

αποµονωθεί GDH από αλόφιλα και θερµόφιλα, ενώ µέχρι τώρα δεν υπάρχουν αναφορές 

για την αποµόνωση και τις ιδιότητες κάποιας GDH από µεθανογόνα. 

3.1. GDH από αλόφιλα αρχαιοβακτήρια 

 Τα αλόφιλα αρχαιοβακτήρια όχι µόνο ανέχονται, αλλά και απαιτούν συνθήκες 

υψηλής αλατότητας, καθώς το κυτταρόπλασµά τους διατηρείται σε παρόµοια ιοντική 

ισχύ µε το εξωτερικό περιβάλλον. Τόσο µία ειδική για NAD(H), όσο και µία ειδική για 

NADP(H) GDH έχουν αποµονωθεί από το Halobacterium salinarum (το οποίο 

ονοµαζόταν παλαιότερα Halobacterium halobium), µε την καθεµία να είναι εντελώς 

ειδική για τον αντίστοιχο συµπαράγοντα (Hayden και συν, 2002). Κανένα ένζυµο δεν 

επηρεάζεται από πουρινικά νουκλεοτίδια, όµως και τα δύο, όπως άλλωστε αναµένεται 

για ένζυµα από αλόφιλα, ενεργοποιούνται από χλωριούχο νάτριο ή κάλιο (Hudson και 

Daniel, 1993). Έχει κλωνοποιηθεί το γονίδιο για την ειδική για NAD(H) GDH (και όχι 

για την ειδική για NADP(H), όπως πιστευόταν αρχικά) από H. salinarum και έχει 

δηµοσιευθεί η αλληλουχία του (Hayden και συν, 2002). 
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   Έχει επίσης αποµονωθεί και µία ειδική για NADP(H) GDH από ένα άλλο είδος 

Halobacterium, το οποίο ανευρίσκεται στην Νεκρά Θάλασσα (Hudson και Daniel, 1993) 

και οι ιδιότητές της είναι παρόµοιες µε αυτές των ενζύµων του H. salinarum. 

3.2. GDH από θερµοφιλικά αρχαιοβακτήρια 

 Οι θερµοφιλικοί µικρο-οργανισµοί κατατάσσονται ανάλογα µε την θερµοκρασία 

στην οποία αναπτύσσονται σε θερµοφιλικούς (>550C), µετρίως θερµοφιλικούς ((>650C), 

εξαιρετικά θερµοφιλικούς (>750C) και υπερθερµοφιλικούς (>900C). Όπως είδαµε, στο 

φυλογενετικό δέντρο όλων των ζώντων οργανισµών το οποίο κατασκευάζεται µε βάση 

τις αλληλουχίες του ριβοσωµικού RNA, υπάρχουν τρεις περιοχές: τα Ευκάρυα, τα 

Βακτήρια και τα Αρχαία. Από τα Βακτήρια, υπερθερµοφιλικά είναι το Aquifex και η 

Thermotoga, µε µέγιστη θερµοκρασία αύξησης τους 90-950C (Kort και συν, 1997). Τα 

υπερθερµοφιλικά Αρχαία είναι πολύ πιο ετερογενή και συµπεριλαµβάνουν πολλά 

διαφορετικά είδη οργανισµών (Methanococcus, Methanothermus, Pyrolobus, 

Pyrobaculum, Thermoproteus, Pyrococcus, Thermococcus κτλ). 

GDH έχει αποµονωθεί και χαρακτηριστεί από αρκετά θερµοφιλικά 

αρχαιοβακτήρια, όπως ο Sulfolobus solfataricus, ο Pyrococcus furiosus, ο Pyrococcus 

horikoshii στέλεχος ΟΤ3 και το στέλεχος Thermococcus ΑΝ1 (Hudson και Daniel, 1993, 

Wang και συν, 2003).  Τα επίπεδα θερµοσταθερής GDH σε αυτούς τους οργανισµούς 

είναι αρκετά υψηλά και αυτό το γεγονός έχει προσελκύσει έντονο επιστηµονικό 

ενδιαφέρον. Οι GDH αυτών των οργανισµών γενικά δεν επηρεάζονται από πουρινικά 

νουκλεοτίδια. 

Η GDH από το S. solfataricus είναι εξαµερική και καταστέλλεται κατά την 

καλλιέργεια σε θρεπτικό υλικό που περιέχει γλουταµικό. Είναι διπλής ειδικότητας ως 

προς το συνένζυµο, µε µία προτίµηση όµως για το NADP(H). Όπως αναµένεται για ένα 

ένζυµο από ένα εξαιρετικά θερµοφιλικό οργανισµό (το S. solfataricus µεγαλώνει 

καλύτερα στους 850C), η GDH αυτή είναι εξαιρετικά θερµοσταθερή (2 ώρες χρόνος 

ηµίσειας ζωής στους 850C. Η αλληλουχία της GDH από S. solfataricus δείχνει µία 

συµµετρική εξελικτική απόσταση από τις GDH των σπονδυλωτών από τη µία και από τις 

µυκητιασικές και ευβακτηριακές GDH από την άλλη. 

Το αρχαιοβακτήριο Pyrococcus furiosus παράγει σε υψηλά επίπεδα µία GDH, η 

οποία έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε την GDH από το S. solfataricus (εξαµερική 
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δοµή, διπλή ειδικότητα ως προς το συνένζυµο µε µικρή προτίµηση για το NADP(H), 

παρόµοια αµινοξική σύνθεση).  Σε σχέση όµως µε το ένζυµο του S. solfataricus είναι 

ακόµη πιο θερµοσταθερή (χρόνος ηµίσειας ζωής 12 ώρες στους 1000C), καθώς το P. 

furiosus αναπτύσσεται καλύτερα στους 1000C. 

Ο Pyrococcus horikoshii στέλεχος ΟΤ3 είναι ένα ακόµη υπερθερµοφιλικό 

αρχαιοβακτήριο µε βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης τους 980C (Wang και συν, 2003). 

Ένα ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης που κωδικοποιεί για 420 αµινοξέα από αυτό το 

αρχαιοβακτήριο βρέθηκε να είναι οµόλογο µε την GDH του P. furiosus και του 

Thermococcus litoralis. Αυτό το ένζυµο έχει βέλτιστη θερµοκρασία και για τις δύο 

κατευθύνσεις της αντίδρασης τους 900C, έχει ειδικότητα για NADP(Η) και διατηρεί 

πάνω από 95% της δραστηριότητας του µετά από επώαση στους 1000C για 1 ώρα. 

Μελετώντας δείγµατα από θερµές πηγές σε ηφαιστειογενή νησιά στη νοτιοδυτική 

Ιαπωνία, οι Imanaka και Atomi (2002) αποµόνωσαν  το υπερθερµοφιλικό Αρχαίο 

Thermococcus kodakaraensis KOD1, το οποίο αναπτύσσεται από τους 65 έως τους 

1000C.  Μελετώντας την GDH από τον T. kodakaraensis KOD1, οι ερευνητές αυτοί 

κατάληξαν στο συµπέρασµα ότι η υψηλή θερµοκρασία είναι απαραίτητη όχι µόνο για 

την λειτουργία αλλά και για την τριτοταγή διαµόρφωση και τον σχηµατισµό εξαµερών 

από αυτό το ένζυµο. 
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3. Γονιδιακή οργάνωση των GLUD γονιδίων στα θηλαστικά 

 Σε συνέχεια πρωτεϊνικών µελετών πάνω στις GDH των θηλαστικών, µελέτες 

µοριακής βιολογίας οδήγησαν στον προσδιορισµό των γονιδίων που κωδικοποιούν για 

αυτό το ένζυµο, όπως και των µεταγραφικών τους χαρακτηριστικών. Έτσι, βρέθηκε ότι 

στον  άνθρωπο υπάρχουν δύο λειτουργικά γονίδια που κωδικοποιούν για GDH, το 

GLUD1 και το GLUD2 (Mavrothalassitis και συν, 1988, Shashidharan και συν, 1994). Το 

GLUD1 είναι γονίδιο κυτταρικής οικονοµίας, εκφραζόµενο σε όλους τους ιστούς, 

περιέχει 13 εξόνια και εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 10, ενώ το GLUD2 είναι ειδικό για 

νευρικό και ορχικό ιστό, δεν έχει ιντρόνια και εντοπίζεται στο χρωµόσωµα Χ. 

 Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν τα µέχρι τώρα γνωστά στοιχεία πάνω 

στους γονιδιακούς τόπους των θηλαστικών που διαθέτουν αλληλουχίες GLUD. Θα 

παρατεθούν επίσης τα αποτελέσµατα από την in silico µελέτη αυτών των γονιδιακών 

τόπων, µε βάση τα νεώτερα δεδοµένα που έχουν προκύψει από την πρόσφατη 

αλληλούχιση του γονιδιώµατος αρκετών θηλαστικών, µεταξύ των οποίων και του 

ανθρώπου.   

         

1. Γονίδια GLUD στον άνθρωπο 

1.1. Κλωνοποίηση 

 Πρώτοι οι Hanauer και συν (1987) ανίχνευσαν ένα κλώνο cDNA από σκελετικό 

µυ και συµπέραναν ότι προέρχεται από γονίδιο GLUD λόγω της οµοιότητας της 

προκύπτουσας αµινοξικής αλληλουχίας µε αυτή της βόειας GDH. Προχωρώντας 

παραπέρα, οι Mavrothalassitis και συν (1988) χαρακτήρισαν 4 ανθρώπινους ηπατικούς 

κλώνους cDNA κωδικοποιούντες για ολόκληρη την αλληλουχία του GLUD1 ενζύµου. 

Αναλύσεις υβριδοποίησης γενωµικού DNA από τους ίδιους ερευνητές (Mavrothalassitis 

και συν, 1988) έδωσαν τις πρώτες ενδείξεις ότι το ανθρώπινο ένζυµο θα µπορούσε να 

κωδικοποιείται από µία µικρή πολυγονιδιακή οικογένεια, γεγονός το οποίο 

επιβεβαιώθηκε αργότερα και από άλλες µελέτες (Amuro και συν, 1990). Οι Nakatani και 

συν (1988), όπως και οι Amuro και συν (1988), αποµόνωσαν από mRNA βιβλιοθήκες 

ανθρώπινου ήπατος πλήρους µήκους cDNA κωδικοποιούντα για ανθρώπινη GDH. Το 
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ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης όλων αυτών των cDNA προβλέπει ένα πολυπεπτίδιο µήκους 

558 αµινοξέων, η αµινοξική αλληλουχία του οποίου συµφωνεί γενικά (µε µερικές 

εξαιρέσεις) µε τα προηγουµένως δηµοσιευθέντα δεδοµένα αµινοξικής αλληλουχίας από 

καθαρισµένο ανθρώπινο ένζυµο (Julliard και Smith, 1979). Στο ώριµο ανθρώπινο 

ηπατικό ένζυµο λείπει ένα προβλεπόµενο από το cDNA Ν-τελικό οδηγό πεπτίδιο µήκους 

53 αµινοξέων, το οποίο αποκόπτεται κατά τη διάρκεια της µετατόπισης της πρωτείνης 

από το κυτταρόπλασµα (όπου συντίθεται) προς το εσωτερικού των µιτοχονδρίων 

(Mavrothalassitis και συν, 1988). 

1.2. Χαρτογράφηση 

 Οι Hanauer και συν (1987) βρήκαν µε in situ υβριδοποίηση ότι πιθανότατα το 

γονίδιο που εκφράζεται σε σκελετικούς µύες (GLUD1) εντοπιζόταν στο 10q23-q24. Με 

ανάλυση υβριδίων σωµατικών κυττάρων και µε in situ υβριδοποίηση, οι Anagnou και 

συν (1989, 1993) επιβεβαίωσαν την εντόπιση του GLUD1 στο χρωµόσωµα 10 και 

συµπέραναν τελικά ότι η ακριβής εντόπιση είναι 10q22.3-q23. Χρησιµοποιώντας επίσης 

in situ υβριδοποίηση, οι Jung και συν (1989) χαρτογράφησαν το γονίδιο στο 10q23 και οι 

Deloukas και συν (1993) αποσαφήνισαν περισσότερο την εντόπιση του λειτουργικού 

GLUD1 γονιδίου στο 10q23.3 (Εικ. 2). 

Το γονίδιο GLUD2 στον άνθρωπο χαρτογραφήθηκε από τους Shashidharan και 

συν (1994) στο Χ χρωµόσωµα µε PCR πολλαπλασιασµό DNA προερχόµενου από 

υβριδικές κυτταρικές σειρές hamster/ανθρώπου που περιείχαν τα ανθρώπινα 

χρωµοσώµατα 10 ή Χ. Ανάλυση Southern blot των παραπάνω PCR προϊόντων µε χρήση 

ολιγονουκλεοτιδικών ιχνηθετών ικανών να διακρίνουν ανάµεσα στα GLUD1 και GLUD2 

γονίδια, αποκάλυψε ότι το πρώτο βρίσκεται στο ανθρώπινο χρωµόσωµα Χ, ενώ το 

δεύτερο εντοπίζεται στο ανθρώπινο χρωµόσωµα 10 (Εικ. 2). Επίσης, Southern blot 

ανάλυση γενωµικού DNA από άνδρες και γυναίκες έδειξε ότι οι δεύτερες διαθέτουν 

αναλογικά διπλάσια ποσότητα GLUD2 γονιδίου (Shashidharan και συν, 1994). 

Παράλληλα, µε µελέτες in situ υβριδοποίησης (χρησιµοποιώντας ένα γενωµικό τµήµα 

του ανθρώπινου GLUD2 γονιδίου ως ιχνηθέτη), βρέθηκε ότι σε πιθήκους υπάρχουν τρεις 

γενωµικοί τόποι µε GLUD αλληλουχίες (Jung και συν, 1991). 
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Εικ. 2.  Χαρτογράφηση των ανθρώπινων GLUD γονιδιακών τόπων µε βάση µελέτες in situ 

υβριδοποίησης και Southern blot (Hanauer και συν, 1987, Anagnou και συν, 1989, Jung και 

συν, 1989, Deloukas και συν, 1993, Shashidharan και συν, 1994). Με βάση αυτές τις µελέτες 

χαρτογραφήθηκαν τα δύο λειτουργικά γονίδια (GLUD1 και GLUD2), καθώς και 3 από τα 4 µέχρι 

τότε γνωστά ψευδογονίδια (GLUDP2, GLUDP3 και GLUDP5). Η θέση του ψευδογονιδίου 

GLUDP4 και η πιθανή ύπαρξη και άλλων ψευδογονιδίων µελετήθηκαν in silico µέσα στα 

πλαίσια εκπόνησης της παρούσης διδακτορικής διατριβής.  

 

Το πρόγραµµα του ανθρώπινου γονιδιώµατος επιβεβαίωσε τη θέση των δύο 

γονιδίων GLUD1 και GLUD2 στα χρωµοσώµατα 10 και Χ, αντίστοιχα, σε συµφωνία µε 

τις παλαιότερες µελέτες (Deloukas και συν, 1993, Shashidharan και συν, 1994). 

Συγκεκριµένα, επιβεβαιώθηκε ότι το GLUD1 γονίδιο είναι στο 10q23.3 και το GLUD2 

γονίδιο στο Xq24-q25 (Εικ. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLUDP2 
(10q11.2)

GLUDP5 
(10p11.2) 

GLUD1  
(10q23.3)

GLUDP3 
(10q22.1)

GLUD2   
(Xq24-25)
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Homo sapiens genome view (build 34 version 1 statistics)  

 

 
   BLAST search results: 9 BLAST hits found  
Query gi|4885280|ref|NM_005271.1| Homo sapiens glutamate dehydrogenase 1 (GLUD1), mRNA  

Chr Hit GI Hits Score E value Map element  

10 37550928 13 2654 0.0 NT_030059 Homo sapiens chromosome 10 genomic 
contig 

10 37551352 1 1771 0.0 NT_008705 Homo sapiens chromosome 10 genomic 
contig 

10 27482375 3 154 3e-34 NT_037750 Homo sapiens chromosome 10 genomic 
contig 

10 29738873 3 154 3e-34 NT_031847 Homo sapiens chromosome 10 genomic 
contig 

10 37550940 3 154 3e-34 NT_030772 Homo sapiens chromosome 10 genomic 
contig 

10 37551286 3 131 2e-27 NT_008583 Homo sapiens chromosome 10 genomic 
contig 

18 29823171 2 881 0.0 NT_025028 Homo sapiens chromosome 18 genomic 
contig 

X 37546537 1 5080 0.0 NT_077819 Homo sapiens chromosome X genomic 
contig 

not 
mapped 37551079 6 692 0.0 NT_079544 Homo sapiens chromosome 10 genomic 

contig 
 
Εικ. 3. Εντόπιση όλων των γονιδιακών τόπων GLUD στο ανθρώπινο γονιδίωµα (µε ανάλυση BLAST 

χρησιµοποιώντας ως αλληλουχία αναζήτησης το mRNA του γονιδίου GLUD1 και µε βάση την έκδοση 34 

των αλληλουχιών της Genbank). 
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1 44381Human GLUD1 gene (Chr. 10)4000bp

1 2 3 4 5 6 789 10 11 12 13

1 2346Human GLUD2 gene (Chr. X)200bp

Exon 1

1 34405Mouse Glud gene (Chr. 14)3000bp

1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13

1 33533Rat GLUD gene (Chr. 16)3000bp

1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13

 
Εικ. 4. ∆οµή τριών γονιδίων µε ιντρόνια (GLUD1 από άνθρωπο, GLUD από αρουραίο και  

Glud από ποντίκι), όπως και του ανθρώπινου χωρίς ιντρόνια GLUD2 γονιδίου.  Με µπλέ 

απεικονίζονται όλες οι κωδικοποιούσες αλληλουχίες των τεσσάρων γονιδίων και τα δεδοµένα 

προέρχονται από την GenBank (∆εκέµβριος 2003). Οι αριθµοί αντιστοιχούν στον αύξοντα 

αριθµό των εξονίων. 

 
1.3.∆οµή γονιδίου GLUD1 

 Οι Michaelidis και συν (1993) κλωνοποίησαν ολόκληρο το λειτουργικό GLUD1 

γονίδιο. Βρήκαν ότι είναι περίπου 45kb σε µήκος και περιέχει 13 εξόνια (Εικ. 4). Η δοµή 

αυτή επιβεβαιώθηκε και από το πρόγραµµα του ανθρώπινου γονιδιώµατος. Πιο 

συγκεκριµένα, ψάχνοντας σε µία βιβλιοθήκη φάγων ανθρώπινου γενωµικού DNA 

χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη ένα πλήρους µήκους ανθρώπινο GLUD1 cDNA, οι 

Michaelidis και συν (1993) καθόρισαν ότι ένα άθροισµα αλληλουχιών (από 6 

αλληλεπικαλυπτόµενους ειδικούς για GLUD1 φάγους) µήκους 65 kb περιέχει το γονίδιο 
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GLUD1 (µήκους 45 kb). Το γονίδιο αυτό οργανώνεται σε 13 εξόνια τα οποία είναι 

ταυτόσηµα µε τα αντίστοιχα µέρη του GLUD1 cDNA. Το εξόνιο 1 (540 bp), το οποίο 

είναι και το µεγαλύτερο, περιέχει την 5΄-αµετάφραστη αλληλουχία, την κωδικοποιούσα 

αλληλουχία για το µιτοχονδριακό οδηγό πεπτίδιο και τα πρώτα 91 κωδικόνια 

αντιστοιχούντα στην ώριµη GLUD1 πρωτείνη (Mavrothalassitis και συν, 1988). 

 Το µέγεθος των ιντρονίων ποικίλλει από 89 bp (ιντρόνιο 6) έως 18000bp 

(ιντρόνιο 1). Σχεδόν όλα τα όρια µεταξύ εξονίων-ιντρονίων έδειξαν ένα υψηλό βαθµό 

οµολογίας µε τις αλληλουχίες που βρίσκονται συνήθως σε τέτοιες περιοχές µέσα σε 

γονίδια (Mount, 1982). Η θέση των ορίων ιντρονίων-εξονίων στην πρωτεϊνική δοµή της 

GDH των θηλαστικών δεν φαίνεται να συσχετίζεται µε λειτουργικές µονάδες του 

ενζύµου, ούτε καν µε την ένθεση στο καρβοξυτελικό άκρο που κωδικοποιεί για την 

αντένα και την οποία θα αναλύσουµε σε επόµενη ενότητα, και δεν θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύει τα πρωτεϊνικά δοµικά στοιχεία µίας αρχέγονης GDH (Teller και συν, 

1995). 

1.4. ∆οµή γονιδίου GLUD2  

 ∆εν υπάρχουν προς το παρόν δηµοσιευµένα πολλά στοιχεία για την δοµή του 

γονιδίου GLUD2. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του γονιδίου είναι η πλήρης απουσία 

ιντρονίων (Εικ. 3.3), κάτι που εξηγείται, όπως θα δούµε παρακάτω, από την προέλευσή 

του πιθανότατα από το GLUD1 µέσω ρετροµετάθεσης (retrotransposition). Το γονίδιο 

αυτό έχει δειχθεί ότι εκφράζεται ειδικά σε νευρικό και ορχικό ιστό (Shashidharan και 

συν, 1994), ωστόσο τα ρυθµιστικά στοιχεία που καθορίζουν αυτόν τον τρόπο έκφρασης 

δεν έχουν καθοριστεί ακόµη.   

1.5. Ψευδογονίδια GLUD στον άνθρωπο 

 Από παλιά, είχαν ανευρεθεί αρκετά GLUD ψευδογονίδια στον άνθρωπο (Εικ. 2). 

Ο πρώτος σχετικός γονιδιακός τόπος πάντως που ανιχνεύθηκε στο Xq24-28  και 

θεωρήθηκε ότι ήταν ψευδογονίδιο (Hanauer, 1985, Anagnou και συν, 1989, Jung και 

συν, 1989) τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν το χωρίς ιντρόνια λειτουργικό γονίδιο GLUD2. 

Οι Michaelidis και συν (1993) αναγνώρισαν 4 υποτιθέµενα κολοβωµένα ψευδογονίδια, 

τουλάχιστον 2 από τα οποία µπορεί να προέκυψαν από ρετροµετάθεση. Τα GLUDP2 και 

GLUDP3 εντοπίστηκαν στο ανθρώπινο χρωµόσωµα 10q11.2 και 10q22.1, αντίστοιχα 

(Deloukas και συν, 1993). Το GLUDP5 βρέθηκε στο ανθρώπινο χρωµόσωµα 10p11.2 



 19

(Tzimagiorgis και συν, 1993), ενώ για το GLUDP4 δεν κατέστη δυνατόν εκείνην την 

εποχή να χαρτογραφηθεί (Εικ. 2).  

Οι Michaelides και συν, (1993) έκαναν τη δοµική ανάλυση των δύο 

ψευδογονιδίων GLUDP2 και GLUDP3. Συγκρίσεις αλληλουχιών έδειξαν ότι τόσο το 

GLUDP2 όσο και το GLUDP3 περιέχουν αλληλουχίες µε υψηλή οµολογία µε τα εξόνια 

2, 3 και 4 του GLUD1 γονιδίου (Εικόνα 5). Επιπλέον, τα ιντρόνιά τους έχουν 

συσσωρεύσει περισσότερες νουκλεοτιδικές µεταλλάξεις από τα εξόνιά τους και η 

αλληλουχία που αντιστοιχεί στο ιντρόνιο 2 του GLUD1 διαφέρει σε µέγεθος. Σε 

σύγκριση µε το GLUD1, οι παραπάνω ερευνητές (Michaelidis και συν, 1993) βρήκαν ότι 

8 νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις στο GLUDP2 οδηγούν σε τρεις αµινοξικές αλλαγές  

(από µία σε κάθε εξόνιο), ενώ 7 αντικαταστάσεις στο GLUDP3 οδηγούν σε τρεις 

αµινοξικές διαφορές επίσης (όλες στο εξόνιο 2). Τέλος, µία νουκλεοτιδική αλλαγή µόλις 

πριν από το 5΄-άκρο του εξονίου 2 του GLUDP3, οδηγεί σε µία ελαττωµατική 3΄-mRNA  

θέση µατίσµατος (AA αντί για AG). Οι παραπάνω αλλαγές, καθώς και το γεγονός ότι 

από τα GLUDP2 και GLUDP3 λείπουν το εξόνιο 1 και όλες οι κωδικοποιούσες 

αλληλουχίες καθοδικά του εξονίου 4, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι αυτοί οι δύο είναι µη 

λειτουργικοί ακρωτηριασµένοι GLUD γονιδιακοί τόποι. 

 Συνεχίζοντας τις µελέτες τους, οι Michaelidis και συν (1993) αναγνώρισαν και 

µία ακόµη GLUD-γενωµική περιοχή µήκους περίπου 2.0 kb, την οποία και ονόµασαν 

GLUDP4. Η περιοχή αυτή έχει µία υψηλή δοµική οµοιότητα µε την αλληλουχία του 

cDNA του GLUD1 που εκτείνεται στα τελευταία 139 κωδικόνια και σε ολόκληρη την 3΄-

αµετάφραστη περιοχή (Εικόνα 5). Μία περιοχή που µοιάζει µε αλληλουχία Alu µήκους 

290 bp διακόπτει την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που είναι οµόλογη µε την 3΄-

αµετάφραστη περιοχή του cDNA του GLUD1. Οι σχεδόν τέλειες άµεσες επαναλήψεις 

που βρίσκονται πριν και µετά το GLUDP4, η απουσία ιντρονίων και η παρουσία µιας  

σειράς νουκλεοτιδίων αδενίνης που αντιστοιχούν µε την πολυ(Α) περιοχή του cDNA του 

GLUD1, υποδηλώνουν ότι το GLUDP4 πιθανότατα αντιπροσωπεύει ένα 

ακρωτηριασµένο «επεξεργασµένο» GLUD ψευδογονίδιο το οποίο έχει προκύψει µε 

ρετροµετάθεση. Εκείνη την εποχή η θέση του ψευδογονιδίου αυτού στο ανθρώπινο 

γονιδίωµα δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί. 
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 Η µελέτη του ψευδογονιδίου GLUDP5 έγινε από τους Tzimagiorgis και συν 

(1993). Συγκεκριµένα, έδειξαν την παρουσία στο χρωµόσωµα 10p11.2 µίας GLUD 

αλληλουχίας, µήκους περίπου 1.2 kb, η οποία περιλαµβάνει τα τελευταία 20 κωδικόνια 

και ολόκληρη σχεδόν (µε ποσοστό οµολογίας 93%) την 3΄ αµετάφραστη περιοχή του 

GLUD1 cDNA. Τα χαρακτηριστικά αυτής της αλληλουχίας δείχνουν ότι και το 

GLUDP5, όπως και το GLUDP4, είναι ένα κολοβωµένο επεξεργασµένο ψευδογονίδιο 

(Εικόνα 5). 

Με το πρόγραµµα του ανθρώπινου γονιδιώµατος µπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί 

η θέση των ψευδογονιδίων που είχαν ήδη χαρτογραφηθεί µε συµβατικές µοριακές 

τεχνικές (Deloukas και συν, 1993, Tzimagiorgis και συν, 1993), και µάλιστα να 

προσδιοριστεί µε ακόµη µεγαλύτερη λεπτοµέρεια µε χρήση του προγράµµατος BLAST. 

Έτσι, µπορούµε να επιβεβαιώσουµε ότι τα ψευδογονίδια GLUDP2, GLUDP3 και 

GLUDP5 εντοπίζονται στις γονιδιακές θέσεις 10q11.2, 10q22.1 και 10p11.2, αντιστοίχως 

(Εικόνα 6). Επιπλέον, ένα ψευδογονίδιο (GLUDP4) του οποίου δεν είχε χαρτογραφηθεί 

µέχρι τώρα η θέση µε µοριακές τεχνικές, εντοπίστηκε µέσα στα πλαίσια εκπόνησης της 

παρούσης διδακτορικής διατριβής in silico (χρήση του προγράµµατος BLAST) στο 

ανθρώπινο χρωµόσωµα 18 (Εικόνα 6).  

Ανάλυση BLAST του ανθρώπινου γονιδιώµατος µε αλληλουχία αναζήτησης το 

mRNA του GLUD1 δείχνει την πιθανότητα ύπαρξης και άλλων γονιδιακών τόπων 

GLUD (Εικ. 6). Η ανάλυση των χαρακτηριστικών αυτών των πρόσθετων γονιδιακών 

τόπων δείχνει ότι πρόκειται επίσης για ψευδογονιδία (Εικ. 5 και 6). Συγκεκριµένα, 

φαίνεται ότι υπάρχουν στην περιοχή 10q11.22 τρία ψευδογονίδια µε µεγάλη οµοιότητα 

µεταξύ τους τα οποία αντιστοιχούν στο GLUDP2 (Εικ. 5). Tα τρία αυτά ψευδογονίδια 

µπορούµε να τα ονοµάσουµε GLUDP2A, GLUDP2B και GLUDP2C, αντιστοίχως. Η 

δοµή και η αλληλουχία των ψευδογονιδίων αυτών δείχνει ότι πιθανότατα έχουν 

προκύψει µε µηχανισµούς γονιδιακού διπλασιασµού (Εικ. 5 και 6).  

Τέλος, η ανάλυση κατά BLAST του ανθρώπινου γονιδιώµατος υποδεικνύει την 

πιθανή ύπαρξη ενός ακόµη ψευδογονιδίου, το οποίο διαθέτει αρκετά από τα εξόνια του 

GLUD1, τα οποία όµως δεν έχουν τη σωστή σειρά και προσανατολισµό (Εικ. 5 και 6). 

Το πιθανό αυτό ψευδογονίδιο βρίσκεται στο χρωµόσωµα 10, χωρίς όµως να έχει 

προσδιοριστεί η ακριβής του εντόπιση (µη χαρτογραφηµένο contig). Η ανορθόδοξη δοµή 
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του και η αλληλουχίες του δείχνουν ότι θα µπορούσε να αποτελεί ακόµη και τεχνικό 

σφάλµα της αλληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώµατος (µη ολοκληρωµένη και 

χαρτογραφηµένη περιοχή). 

Συµπερασµατικά, το ανθρώπινο γονιδίωµα περιέχει συνολικά οκτώ γενετικούς 

τόπους GLUD: το γονίδιο GLUD1, τρία ρετροποζόνια (το γονίδιο GLUD2 και τα 

επεξεργασµένα ψευδογονίδια GLUDP4 και GLUDP5) και τέσσερα ακρωτηριασµένα, 

περιέχοντα ιντρόνια, ψευδογονίδια (GLUDP2A, GLUDP2B, GLUDP2C και GLUDP3). 

Από αυτούς  τους γονιδιακούς τόπους, µόνο οι GLUD1 και GLUD2 αντιπροσωπεύουν 

λειτουργικά γονίδια. Εποµένως, η αιτία της µεγάλης πολυµορφίας των ανθρώπινων GDH 

θα πρέπει να αναζητηθεί, εκτός από το γονιδιακό, και σε άλλα επίπεδα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

Α. 

1 44381Human GLUD1 gene (Chr. 10)4000bp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 6092
GLUDP2A600bp

2 3 4

1 6102
GLUDP2B600bp

2 3 4

1 6098
GLUDP2C600bp

2 3 4

1 6135
GLUDP3600bp

2 3 4

1 29240
Unknown GLUDP (Chr. 10)2000bp

7 8 9 10 13 (part)4

1 3107Human GLUD2 gene (Chr. X)300bp

Exons 1-13

1 1974
GLUDP4 (Chr. 18)100bp

Exons 10-12 and 13 (part) Exon 13 (part)

1 1307
GLUDP5 (Chr. 10)100bp

Exon 13 (part)
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Β. 

 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 5. Σύγκριση των ανθρώπινων γονιδιακών τόπων GLUD µεταξύ τους. Α. 

Σχηµατική απεικόνιση των εξονίων του GLUD1 γονιδίου και των αντίστοιχων µε αυτά 

περιοχών στο γονίδιο GLUD2 και τα διάφορα ψευδογονίδια. Β. Αποτελέσµατα 

αναζήτησης BLAST µε αλληλουχία αναζήτησης το ανθρώπινο GLUD1 γονίδιο. 

Συγκριτικά απεικονίζεται επίσης ένα σχηµατικό διάγραµµα της εξονικής δοµής του 

γονιδίου GLUD1. Παρατηρούµε ότι οι κωδικοποιούσες αλληλουχίες των εξονίων 2, 3 

και 4 υπάρχουν στους γονιδιακούς τόπους GLUD1, GLUD2, GLUDP2A, GLUDP2B, 

GLUDP2C και GLUDP3. Επίσης, από αυτό το διάγραµµα µπορούν να βγουν χρήσιµα 

συµπεράσµατα ως προς την προέλευση του κάθε γονιδιακού τόπου. Τα GLUDP2A-C και 

GLUDP3 πιθανότατα προήλθαν από µερικό διπλασιασµό του GLUD1, ενώ τα GLUD2, 

GLUDP4 και GLUDP5 αποτελούν µάλλον αποτέλεσµα ρετροµετάθεσης. Ο γονιδιακός 

τόπος GLUDP(?) θα µπορούσε να είναι αποτέλεσµα τεχνικού λάθους κατά την 

αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώµατος, λόγω της εντελώς ανορθόδοξης δοµής 

(πιθανότατα µη ολοκληρωµένη αλληλουχία).  

 
 
 
 
 

Γονίδιο GLUD1

GLUDP (?) 

GLUDP5 

GLUDP4 

Γονίδιο GLUD2

GLUDP2A 

GLUDP2B 

GLUDP2C 

GLUDP3 

1 40000Human GLUD1 gene (Chr. 10)4000bp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Εικ. 6. Εντόπιση των ψευδογονιδίων GLUD. Α. Εντόπιση 4 ψευδογονιδίων GLUD 
(GLUDP2A, GLUDP2B, GLUDP2C και GLUDP3) στο µακρό σκέλος του ανθρώπινου 
χρωµοσώµατος 10. Να σηµειωθεί ότι στο ίδιο χρωµόσωµα βρίσκονται και το γονίδιο 
GLUD1 (στην περιοχή 10q23.3) και το ψευδογονίδιο GLUDP5 (στην περιοχή 10p11.23).  
Β. Εντόπιση του γονιδίου GLUD2 και του ψευδογονιδίου GLUDP4 στα χρωµοσώµατα Χ 
και 18, αντιστοίχως. 

GLUDP2A 

GLUDP2B 

GLUDP2C 

GLUDP5 

GLUD1 
GLUDP3

GLUD2 

GLUDP4 

A 

B 
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1.6. Μεταγραφικά χαρακτηριστικά των GLUD1 και GLUD2 γονιδίων 
Γονίδιο GLUD1 

Μία πληθώρα µελετών έχουν δείξει ότι το γονίδιο GLUD1 εκφράζεται σε όλους 

τους ανθρώπινους ιστούς οι οποίοι έχουν µελετηθεί σχετικά, συµπεριλαµβανοµένων 

ιστών όπως του ήπατος, του εγκεφάλου, του εντέρου, του παγκρέατος, του σπλήνα, των 

ωοθηκών, των επινεφριδίων, των νεφρών, των µυών, των πνευµόνων, του στοµάχου και 

της καρδιάς (Mavrothalassitis και συν, 1988). Αυτές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώνονται 

πλήρως και από ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων έκφρασης γονιδίων όπως η UniGene, η 

CGAP και η GeneCards (χρησιµοποιώντας λογισµικά όπως το Electronic Northern και το 

SAGE). 

Πρόσφατα δεδοµένα εγείρουν την πιθανότητα ύπαρξης εναλλακτικού µατίσµατος 

(alternative splicing) για το γονίδιο GLUD1 στον εγκέφαλο. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ένας 

cDNA κλώνος ο οποίος προέρχεται από εναλλακτικό µάτισµα του GLUD1 γονιδίου σε 

εγκέφαλο από ασθενή µε Alzheimer (Εικόνα 7). Παρόµοιος κλώνος δεν έχει βρεθεί σε 

βιβλιοθήκες mRNA από φυσιολογικό ανθρώπινο εγκέφαλο, παρά τις εκτεταµένες 

έρευνες. Αν µεταφράζεται, ο κλώνος αυτός θα µπορούσε να οδηγεί σε ανώµαλη έκφραση 

της GDH πρωτείνης σε ασθενείς µε αυτήν την µορφή άνοιας και να συµµετέχει στην 

παθοφυσιολογία της νόσου. Χαρακτηριστικά, αυτό το εναλλακτικό µάτισµα επηρεάζει 

και την περιοχή της GDH που φέρει το οδηγό πεπτίδιο και την οδηγεί στο µιτοχόνδριο. 

Να σηµειωθεί ότι η απρόσφορη έκφραση GDH ισοενζύµων έχει βρεθεί από παλιά ότι θα 

µπορούσε να συµµετέχει στην παθοφυσιολογία νευροεκφυλιστικών παθήσεων (Hussain 

και συν, 1989). 

Γονίδιο GLUD2 

∆εν έχουν πραγµατοποιηθεί συστηµατικές µελέτες της έκφρασης του GLUD2 

γονιδίου σε διάφορους ιστούς, πέραν αυτών που απέδειξαν την έκφρασή του σε νευρικό 

και ορχικό ιστό (Shashidharan και συν, 1994). Είναι ενδιαφέρον ωστόσο ότι στοιχεία in 

silico δείχνουν ότι το γονίδιο αυτό εκφράζεται και σε κύτταρα από µελανωτικό 

µελάνωµα (dbEST ids: 12821338, 12225010, 7663012) (Πίνακας 1), είναι όµως άγνωστο 

αν αυτό το γεγονός χαρακτηρίζει την νεοπλασµατική εκτροπή ή το GLUD2 γονίδιο 

εκφράζεται και σε φυσιολογικές συνθήκες στα µελανοκύτταρα. Επίσης, έχει βρεθεί 

GLUD2 cDNA και σε βιβλιοθήκη mRNA προερχόµενη από δέρµα (Πίνακας 1). Αυτά τα 
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δεδοµένα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσµα της κοινής εµβρυολογικής 

προέλευσης νευρώνων και επιθηλιακών κυττάρων. 

 

 

Evidence Viewer 
Homo sapiens 

GLUD1  
(J03248) Human liver glutamate dehydrogenase mRNA, complete cds 
Key for display of mRNAs aligning in this region: 

Genomic sequence (C)  
model exons, single (M) mRNA exons, single (G, R) 
model exons, overlapping (M) mRNA exons, overlapping (G, R) 

C = contig; M = model mRNA; R = RefSeq mRNA; G = GenBank mRNA 
EST density key (E): 

1 EST 2-5 ESTs 
21-99 ESTs >100 ESTs 
6-20 ESTs  

17 exons and 1 gene found in this genomic region spanning 45177 bp.  
 7603539 7558363
C NT_030059.12 
G AK094782 
G AK122685 
G BC040132  
G J03248 
G M17697  
G M20867 
G M37154 
R NM_005271 
G X07674 
G X07769 
E ESTs  
 
Εικ. 7. Μεταγραφικά χαρακτηριστικά γονιδίου GLUD1. Σε όλες τις περιπτώσεις 

παρατηρούµε ότι το GLUD1 µεταγράφηµα προέρχεται από 13 καθορισµένα εξόνια. 

Εξαίρεση αποτελεί το µεταγράφηµα ΑΚ122685, το οποίο προέρχεται από εγκέφαλο 

ασθενούς µε νόσο Alzheimer. 
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Πιν. 1. ∆εδοµένα από την έκφραση του GLUD2 γονιδίου σε διάφορους ιστούς.  

Ιστός  GenBank ID Μήκος Κλώνος cDNA 
∆έρµα 
(Μελάνωµα) 

BC050732.2  
GI:34193344 

Πλήρες MGC:60371     
IMAGE:6164919 

∆έρµα 
(Μελάνωµα) 

BC005111.1  
GI:13477274 

Μερικό IMAGE:4026312 

Όρχις  AI003870.1  
GI:3213380 

Μερικό IMAGE:1619789 

∆έρµα 
(Μελάνωµα) 

BF125637.1  
GI:10964677 

Μερικό IMAGE:4026312 

∆έρµα 
(Μελάνωµα) 

BG104158.1  
GI:12598000 

Μερικό IMAGE:4422988 

∆έρµα 
(Μελάνωµα) 

BQ227063.1  
GI:20408463 

Μερικό IMAGE:6046444 

∆έρµα 
(Μελάνωµα) 

BQ681175.1  
GI:21793854 

Μερικό IMAGE:6264270 

Αδενοκαρκίνωµα 
(Κυτταρική 
σειρά) 

BG122137.1  
GI:12615646 

Μερικό IMAGE:4444459 

∆έρµα 
(Μελάνωµα) 

BU166908.1  
GI:22680860 

Μερικό IMAGE:6164919 

Μελάνωµα 
(Κυτταρική 
σειρά) 

BU190860.1  
GI:22704844 

Μερικό IMAGE:6266830 

Λευχαιµικά 
Κύτταρα 

BP431298.1  
GI:34553997 
 

Μερικό LEU3875_6_C8 

Στον Πίνακα παρουσιάζονται προερχόµενοι από GLUD2 cDNA κλώνοι από διάφορες βάσεις 

δεδοµένων. 

1.7. Μελέτη υποκινητών των γονιδίων GLUD1 και GLUD2 

Για να καθορίσουν τα σηµεία έναρξης µεταγραφής του GLUD1, οι Michaelidis 

και συν (1993) χρησιµοποίησαν πειράµατα επέκτασης εκκινητών και προστασίας από S1 

νουκλεάση. Και µε τις δύο προσεγγίσεις τα αποτελέσµατα ήταν συµβατά µε την 

παρουσία δύο θέσεων έναρξης της µεταγραφής, 93 και 91 νουκλεοτίδια ανοδικά του 

κωδικονίου έναρξης ATG (στο mRNA θέσεις +1 και +3, αντίστοιχα). Σε µία προσπάθεια 

παραπέρα χαρακτηρισµού της 5΄ όµορης περιοχής του GLUD1 γονιδίου, οι  Michaelidis 

και συν (1993) µελέτησαν και την αλληλουχία 800 νουκλεοτίδια ανοδικά του κωδικονίου 

έναρξης µετάφρασης του γονιδίου αυτού. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει υψηλό 

περιεχόµενο σε GC (77%) και δεν διαθέτει ΤΑΤΑ και CCAAT κουτιά, ένα 

χαρακτηριστικό που συναντάται σε υποκινητές γονιδίων που εκφράζονται σε όλους τους 
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ιστούς. Παραπέρα ανάλυση αποκάλυψε την παρουσία ενός αριθµού δυνητικών θέσεων 

σύνδεσης για µεταγραφικούς ρυθµιστικούς παράγοντες (παρόντες σε όλους τους ιστούς ή 

ειδικούς για κάποιους ιστούς). Συγκεκριµένα, ανιχνεύθηκαν πέντε δυνητικές θέσεις 

σύνδεσης Sp1, τρεις AP2 και µία AP1, οι οποίες θα µπορούσε να είναι σηµαντικές για 

την ρύθµιση της έκφρασης του GLUD1. Μία αλληλουχία πλούσια σε πυριµιδίνες µήκους 

περίπου 80bp εντοπίστηκε στη θέση –280 και ανοδικά (αν θεωρήσουµε ως +1 το πρώτο 

σηµείο έναρξης της µεταγραφής), στην οποία µόνο πέντε πουρίνες (G ή A) υπήρχαν 

ανάµεσα στα C και Τ. Οι πλούσιες σε CT αλληλουχίες υφίστανται (in vitro τουλάχιστον) 

δοµικές αναδιατάξεις και µπορεί να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση γονιδίων 

όπως το GLUD1. 

 Η έκφραση των δύο γονιδίων GLUD1 και GLUD2 σε διαφορετικούς ιστούς και 

σε διαφορετικά επίπεδα για έναν συγκεκριµένο ιστό βασίζεται προφανώς σε διαφορές 

στον υποκινητή τους.  Η έκφραση του GLUD2 γονιδίου ειδικά σε νευρικό και ορχικό 

ιστό είναι µία ιδιότητα που τη συναντάµαι σε µία πληθώρα γονιδίων (Schubart και συν, 

1989, Ikeshima και συν, 1993, Giachino και συν, 1997, Langnaese και συν, 2001, Price 

και συν, 2002, Tarttelin και συν, 2003, Clement και συν, 2003, Hafner και συν, 2004) και 

οφείλεται πιθανότατα σε οµοιότητα των υποκινητών των αντίστοιχων γονιδίων και 

κοινούς µεταγραφικούς παράγοντες στους δύο ιστούς. 

 

2. ∆οµή Glud γονιδίων ποντικού 

Στο γονιδίωµα του ποντικού µε κλασικές µοριακές τεχνικές  έχουν βρεθεί µέχρι 

τώρα µόνο δύο γενετικοί τόποι µε GLUD αλληλουχίες, στα χρωµοσώµατα 7 και 14 

(Tzimagiorgis και συν, 1991). Αυτό δείχνει  ότι η επέκταση των GLUD γονιδίων στον 

άνθρωπο είναι πιθανότατα ένα πρόσφατο εξελικτικό γεγονός. 

Οι Shaughnessy και συν (1989) βρήκαν ότι ο γονιδιακός τόπος Glud του ποντικού 

συγκληρονοµείται µε τους γονιδιακούς τόπους Rib1, ES-10 και Tcra, οι οποίοι 

βρίσκονται στο χρωµόσωµα 14 του ποντικού. Με γενωµική ανάλυση Southern 

σωµατικών κυτταρικών υβριδίων Κινέζικου hamster/ποντικού, οι Tzimagiorgis και συν 

(1991) συµπέραναν ότι υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι γονιδιακοί τόποι GLUD στον ποντικό, 

Glud και Glud2, οι οποίοι χαρτογραφούνται στα χρωµοσώµατα 14 και 7, αντίστοιχα. Και 

τα δύο αυτά χρωµοσώµατα του ποντικού (7 και 14) έχουν περιοχές οµολογίας µε το 
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ανθρώπινο 10q, ωστόσο κατ’ οµολογία, φαίνεται ότι ο γονιδιακός τόπος Glud στο 

χρωµόσωµα 14 είναι πιθανότατα ο λειτουργικός (Εικ. 4). Από την άλλη, κατά τη 

διάρκεια των παραπάνω µελετών, προέκυψαν κάποιες ενδείξεις ότι το Glud2 γονίδιο στο 

χρωµόσωµα 7 του ποντικού θα µπορούσε να µην είναι ένα επεξεργασµένο ψευδογονίδιο. 

Η µελέτη ενός cDNA από εγκέφαλο ποντικού (Tzimagiorgis και Moschonas, 

1991), έδειξε µεγάλη οµολογία µε τις αντίστοιχες cDNA αλληλουχίες από ήπαρ 

ανθρώπου και αρουραίου, µε τις περισσότερες από τις αλλαγές να εµφανίζονται στο 

µιτοχονδριακό οδηγό πεπτίδιο. Στον ποντικό ανιχνεύονται κυρίως δύο GLUD 

µεταγραφήµατα µεγέθους περίπου 3.3 και 2.8 kb, όπως άλλωστε συµβαίνει και στον 

άνθρωπο, τον πίθηκο και το κουνέλι.  

 

3. Γονίδιο GLUD στον αρουραίο 

 Το cDNA για GDH από ήπαρ αρουραίου παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα µε τα 

cDNAs από άλλα θηλαστικά (Amuro και συν, 1989, Das και συν, 1989). Το λειτουργικό 

γονίδιο GLUD στον αρουραίο βρίσκεται στο χρωµόσωµα 16 (και πιο συγκεκριµένα στην 

περιοχή 16p16) και η δοµή του είναι παρόµοια µε αυτή των αντίστοιχων γονιδίων από 

ποντικό και άνθρωπο (Εικ. 4) (Das και συν, 1993, Helou και συν, 1997). Η 5΄ περιοχή 

του γονιδίου αυτού είναι καλά χαρακτηρισµένη και έχει παρόµοιες ιδιότητες µε την 

αντίστοιχη περιοχή από το ανθρώπινο GLUD1 γονίδιο, όπως είναι η απουσία περιοχής 

ΤΑΤΑ, το υψηλό ποσοστό GC και οι περιοχές πρόσδεσης του µεταγραφικού παράγοντα 

Sp1 (Das και συν, 1993).  Οµοίως, και η 3΄ περιοχή του γονιδίου GLUD του αρουραίου 

έχει υψηλή οµολογία µε την αντίστοιχη περιοχή του ανθρώπινου GLUD1 γονιδίου και 

περιέχει πέντε δυνητικές περιοχές πολυαδενυλίωσης (Das και συν, 1989). 
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4. Εξελικτικές σχέσεις των GLUD γονιδίων 
 σε διάφορους οργανισµούς  

 
 ∆εν έχει βρεθεί µέχρι τώρα φυσικός µηχανισµός για την κατασκευή µακριών 

αλυσίδων DNA τυχαίας αλληλουχίας. Συνεπώς, όλα τα γονίδια που υπάρχουν στους 

ζώντες οργανισµούς έχουν προκύψει (και συνεχίζουν να προκύπτουν) µέσα από 

διαδικασίες εξέλιξης, Τις πρώτες ύλες για τη δηµιουργία νέων γονιδίων προσφέρουν 

αλληλουχίες DNA που ήδη υπάρχουν. Αυτή η δηµιουργία νέων γονιδίων (µέσω 

τροποποίησης ήδη υπαρχόντων γονιδίων) µπορεί να γίνει µε τους παρακάτω τρόπους 

(Alberts, 2002, Long και συν, 2003): 

(1) Ενδογονιδιακή µετάλλαξη: ένα γονίδιο µπορεί να υποστεί αλλαγές στην DNA 

αλληλουχία του. 

(2) Γονιδιακός διπλασιασµός: ένα γονίδιο µπορεί  να διπλασιαστεί ώστε να 

δηµιουργηθούν δύο νέα όµοια γονιδία. 

(3) Ανακάτεµα τµηµάτων: δύο ή περισσότερα γονίδια µπορούν να σπάσουν και να 

ξαναενωθούν για να φτιάξουν ένα υβριδικό γονίδιο αποτελούµενο από τµήµατα 

DNA που αρχικώς ανήκαν σε ξεχωριστά γονίδια. 

(4) Οριζόντια (διακυτταρική) µεταφορά: ένα κοµµάτι DNA µπορεί να µεταφερθεί 

από το γονιδίωµα ενός κυττάρου σε αυτό ενός άλλου-ακόµα και σε κύτταρο από 

άλλο είδος. 

1. Οι γονιδιακοί διπλασιασµοί οδηγούν σε οικογένειες σχετιζόµενων γονιδίων 

 Κάθε φορά που ένα κύτταρο διαιρείται σε δύο θυγατρικά κύτταρα πρέπει να 

διπλασιάσει ολόκληρο το γονιδίωµά του, ώστε να µπορέσει το κάθε ένα από τα δύο νέα 

κύτταρα να διαθέτει και ένα πλήρες αντίγραφο. Λάθη σε αυτήν την διαδικασία µπορούν 

να οδηγήσουν στο διπλασιασµό τµήµατος µόνο του γονιδιώµατος, µε διατήρηση και του 

αρχικού και του διπλασιασµένου τµήµατος µέσα στο ίδιο κύτταρο. Μόλις διπλασιαστεί 

µε αυτό τον τρόπο ένα γονίδιο, ένα από τα δύο γονιδιακά αντίγραφα είναι ελεύθερο να 

µεταλλαχθεί και να εξειδικευθεί ώστε να εκτελεί µία διαφορετική λειτουργία σε σχέση 

µε το αρχικό γονίδιο από το οποίο προήλθε. Επαναλαµβανόµενοι κύκλοι αυτής της 

διαδικασίας του διπλασιασµού και της λειτουργικής απόκλισης, στη διάρκεια 

εκατοµυρίων ετών, δίνουν τη δυνατότητα σε ένα γονίδιο να αποτελέσει τη βάση για τη 
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δηµιουργία µίας ολόκληρης οικογένειας γονιδίων µέσα σε ένα γονιδίωµα. Η µεγάλη αυτή 

συχνότητα του διπλασιασµού γονιδίων συνεισφέρει σηµαντικά στη διαδικασία της 

εξέλιξης (Zhang, 2003).   

 Όταν τα γονίδια διπλασιάζονται και αποκλίνουν µε τον τρόπο που περιγράφηκε 

παραπάνω, τα άτοµα ενός είδους µπορούν να αποκτήσουν πολλαπλές παραλλαγές ενός  

γονιδίου. Τέτοιου είδους γονίδια που έχουν προκύψει από ένα γεγονός γονιδιακού 

διπλασιασµού µέσα σε ένα γονιδίωµα (και πιθανότατα έχουν αποκλίνει ως προς τη 

λειτουργία τους) λέγονται παράλογα. Αντίθετα, όταν ένα είδος διαιρείται σε δύο 

ξεχωριστές σειρές απογόνων σε ένα κοµβικό σηµείο (διακλάδωση) ενός φυλογενετικού 

δένδρου (για παράδειγµα όταν η ανθρώπινη γραµµή απογόνων διαχωρίστηκε από αυτή 

του χιµπατζή) συµβαίνει άλλου είδους γενετική απόκλιση. Εκεί, τα γονίδια προοδευτικά 

διαφοροποιούνται στην πορεία της εξέλιξης, όµως πιθανότατα συνεχίζουν να έχουν 

αντίστοιχες λειτουργίες στα δύο συγγενικά είδη. Τα γονίδια που σχετίζονται µε αυτόν 

τον τρόπο (δηλαδή γονίδια σε δύο ξεχωριστά είδη που προέρχονται από το ίδιο αρχαίο 

γονίδιο στον τελευταίο κοινό πρόγονο των δύο ειδών) λέγονται ορθόλογα. Ο γενικός 

όρος οµόλογα αφορά γονίδια που σχετίζονται µεταξύ τους και είναι είτε παράλογα είτε 

ορθόλογα. 

 Οι σχέσεις µέσα στις οικογένειες οµόλογων γονιδίων µπορεί να είναι αρκετά 

περίπλοκες. Για παράδειγµα, ένας οργανισµός που διαθέτει µία οικογένεια παράλογων 

γονιδίων (π.χ. τα γονίδια της αιµοσφαιρίνης α,β, γ, δ, ε, ζ και θ) µπορεί να εξελιχθεί σε 

δύο ξεχωριστά είδη (όπως για παράδειγµα στον άνθρωπο και τον χιµπατζή). Το καθένα 

από τα δύο καινούργια είδη διαθέτει όλο το σύνολο των παραλόγων γονιδίων που υπήρχε 

στο κοινό προγονικό είδος. Στο παράδειγµα της εξέλιξης της οικογένειας των γονιδίων 

της αιµοσφαιρίνης στον άνθρωπο και τον χιµπατζή, και τα 14 γονίδια που υπάρχουν 

συνολικά και στα δύο είδη (από 7 σε κάθε είδος) είναι οµόλογα, µε την ανθρώπινη 

αιµοσφαιρίνη α να είναι ορθόλογη µε την αιµοσφαιρίνη α του χιµπατζή, αλλά παράλογη 

µε την αιµοσφαιρίνη β του ανθρώπου ή του χιµπατζή κτλ. Επιπλέον, οι αιµοσφαιρίνες 

των σπονδυλωτών είναι οµόλογες µε τις µυοσφαιρίνες τους, καθώς και µε πιο µακρινά 

γονίδια που κωδικοποιούν για δεσµεύουσες οξυγόνο πρωτείνες σε ασπόνδυλα και φυτά. 

Από τις DNA αλληλουχίες, είναι συνήθως εύκολο να αναγνωριστεί ότι δύο γονίδια από 
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διαφορετικά είδη είναι οµόλογα αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να καθοριστεί, χωρίς άλλες 

πληροφορίες, αν είναι ορθόλογα ή όχι. 

 Σε όλους τους οργανισµούς, και από τις τρεις περιοχές της ζωής,  ένα µεγάλο 

ποσοστό γονιδίων έχει παραχθεί µε γονιδιακό διπλασιασµό (Zhang, 2003). Για 

παράδειγµα, στον άνθρωπο αυτό το ποσοστό των γονιδίων που έχουν παραχθεί µε 

διπλασιασµό υπολογίζεται ότι είναι περίπου 38%. Έχει βρεθεί ότι στα ευκαρυωτικά κατά 

τη διάρκεια της εξέλιξης συµβαίνει ένας γονιδιακός διπλασιασµός ανά γονίδιο ανά 100 

εκατοµµύρια χρόνια, αν και πολλά από αυτά τα διπλασιασµένα γονίδια καταλήγουν 

αργότερα ψευδογονίδια. Με βάση αυτούς τους υπολογισµούς, είναι πιθανό ότι από τότε 

που η εξελικτική σειρά που οδήγησε στον άνθρωπο απέκλινε από την αντίστοιχη σειρά 

που οδήγησε στον χιµπατζή, έχουν συµβεί κάπου µεταξύ 720 και 1800 γονιδιακοί 

διπλασιασµοί στο ανθρώπινο γονιδίωµα.  Όπως είδαµε, τα διπλασιασµένα γονίδια 

αναφέρονται και ως παράλογα γονίδια και σχηµατίζουν γονιδιακές οικογένειες. Η 

µεγαλύτερη γονιδιακή οικογένεια στα θηλαστικά είναι αυτή των γονιδίων των 

οσφρητικών υποδοχέων, η οποία περιλαµβάνει περίπου 1000 µέλη.  Ενδιαφέρον είναι ότι 

στον άνθρωπο, το 60% των 1000 αυτών γονιδίων των οσφρητικών υποδοχέων είναι 

ψευδογονίδια, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον ποντικό είναι µόνο 20%. Αυτό σχετίζεται 

µε την µειωµένη οσφρητική ικανότητα του ανθρώπου σε σχέση µε άλλα θηλαστικά, η 

οποία αντιρροπείται µε άλλους αισθητικούς µηχανισµούς, όπως για παράδειγµα 

καλύτερη όραση. 

 Τρεις είναι οι µηχανισµοί γονιδιακού διπλασιασµού:  ο άνισος επιχιασµός, ο 

χρωµοσωµικός διπλασιασµός και η ρετροµετάθεση. Ο άνισος επιχιασµός οδηγεί σε 

γονίδια που είναι στο ίδιο χρωµόσωµα σε σειρά το ένα πίσω από το άλλο και περιέχουν 

αµφότερα ιντρόνια. Ο χρωµοσωµικός διπλασιασµός (τµήµατος ή και ολόκληρου 

χρωµοσώµατος) συµβαίνει σχετικά σπάνια στα θηλαστικά. Η ρετροµετάθεση συµβαίνει 

όταν ένα mRNA ρετροµεταγράφεται σε cDNA και έπειτα εισχωρεί τυχαία σε µία θέση 

µέσα στο γονιδίωµα, συνήθως σε διαφορετικό χρωµόσωµα από το πατρικό γονίδιο 

(αντίθετα δηλαδή µε αυτό που συµβαίνει µε τον άνισο επιχιασµό) (Brosius και Tiedge, 

1995). Αυτή η διαδικασία της ρετροµετάθεσης εξηγεί και τα κύρια χαρακτηριστικά των 

ρετροποζονίων (γονιδίων που έχουν προκύψει µε ρετροµετάθεση): έλλειψη των 

ιντρονίων και των ρυθµιστικών αλληλουχιών του πατρικού γονιδίου, παρουσία 
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αλληλουχιών µε πολλαπλά Α στην 3΄ περιοχή τους και παρουσία βραχέων άµεσων 

επαναλήψεων δεξιά και αριστερά τους. Από τον µηχανισµό αυτού του τρόπου 

γονιδιακού διπλασιασµού, εξυπακούεται ότι µόνο αυτά τα γονίδια που εκφράζονται στα 

γεννητικά κύτταρα µπορούν να οδηγήσουν σε κληρονοµήσιµη ρετροµετάθεση. 

 Μετά το διπλασιασµό ενός γονιδίου σε ένα άτοµο, το επόµενο βήµα είναι να 

καθιερωθεί αυτό το διπλασιασµένο γονίδιο στον πληθυσµό στον οποίο ανήκει αυτό το 

άτοµο. Οι πιθανότητες για αυτό είναι πολύ µικρές, µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά τα 

διπλασιασµένα γονίδια να χάνονται σε αυτό το πολύ αρχικό στάδιο. Έτσι και αλλιώς, η 

διαδικασία της καθιέρωσης ενός γονιδίου σε ένα πληθυσµό µπορεί να χρειαστεί ένα 

εξαιρετικά µεγάλο αριθµό από γενιές. Μετά την καθιέρωση του γονιδίου στον πληθυσµό, 

η µακροπρόθεσµη εξελικτική µοίρα του διπλασιασµού θα καθοριστεί από τις λειτουργίες 

των διπλασιασµένων γονιδίων. Η γέννηση και ο θάνατος γονιδίων είναι ένα πολύ συχνό 

φαινόµενο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης γονιδιακών οικογενειών και γονιδιωµάτων. 

 Το καινούργιο γονίδιο που έχει προκύψει από τον διπλασιασµό µπορεί να 

ακολουθήσει έναν από τέσσερεις διαφορετικούς δρόµους: (1) να οδηγήσει στο 

σχηµατισµό ενός µη λειτουργικού ψευδογονιδίου, (2) να διατηρήσει τη λειτουργία που 

έχει και το πατρικό γονίδιο, (3) να αναλάβει µέρος της λειτουργίας του πατρικού 

γονιδίου (µε το ορθόλογο του πατρικού γονιδίου να αναλάβει το υπόλοιπο µέρος της 

λειτουργίας του) ή (4) να αποκτήσει µία καινούργια λειτουργία. Στην πρώτη περίπτωση, 

η δηµιουργία ψευδογονιδίου οφείλεται στο γεγονός ότι ο γονιδιακός διπλασιασµός 

οδηγεί σε λειτουργικό πλεονασµό, καθώς συχνά το να υπάρχουν δύο ταυτόσηµα γονίδια 

δεν είναι πλεονέκτηµα. Έτσι, µεταλλάξεις που καταστρέφουν τη δοµή και τη λειτουργία 

του ενός από τα δύο γονίδια δεν είναι καταστρεπτικές για τον οργανισµό και δεν 

αποµακρύνονται µε τη φυσική επιλογή, µε αποτέλεσµα µε το χρόνο το γονίδιο αυτό να 

συσσωρεύει πολλαπλές τέτοιες αλλαγές και να καταλήγει ψευδογονίδιο (Zhang και συν, 

2003). Στον δεύτερο δρόµο που µπορεί να ακολουθήσει ένα γονίδιο µετά από γονιδιακό 

διπλασιασµό, η παρουσία δύο γονιδίων µε διατηρηµένη την ίδια λειτουργία µπορεί 

µερικές φορές είναι επωφελής γιατί παρέχει επιπλέον πρωτείνη ή mRNA, τα οποία 

χρειάζεται για κάποιο λόγο ο οργανισµός. Τα δύο παράλογα γονίδια µετά τον γονιδιακό 

διπλασιασµό µπορούν να διατηρήσουν την ίδια λειτουργία µε τους µηχανισµούς της 

συντονισµένης εξέλιξης µέσω γονιδιακής µετατροπής και της ύπαρξης ισχυρής 
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καθαριστικής επιλογής απέναντι σε µεταλλάξεις που οδηγούν σε απόκλιση των 

λειτουργιών των δύο γονιδίων (Zhang, 2003). Ένας τρίτος δρόµος για ένα ζευγάρι 

θυγατρικών γονιδίων που έχει προκύψει από έναν γονιδιακό διπλασιασµό είναι να 

υιοθετήσει το καθένα από τα δύο και ένα διαφορετικό µέρος από τις λειτουργίες του 

πατρικού γονιδίου. Τέλος, το πιο σηµαντικό αποτέλεσµα στο οποίο µπορεί να οδηγήσει ο 

γονιδιακός διπλασιασµός είναι σε ένα γονίδιο µε µία καινούργια λειτουργία, ενώ το 

πατρικό γονίδιο διατηρεί την παλιά λειτουργία του. Τα παραδείγµατα όπου έχει 

δηµιουργηθεί µε αυτόν τον τρόπο ένα γονίδιο µε µία εντελώς καινούργια λειτουργία σε 

σχέση µε το αρχικό γονίδιο υπάρχουν, είναι όµως σχετικά λίγα. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, πάντως, το διπλασιασµένο γονίδιο αναπτύσσει µία σχετιζόµενη, παρά µία 

εντελώς καινούργια λειτουργία. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι τα γονίδια της ευαίσθητης 

στο πράσινο και της ευαίσθητης στο κόκκινο οψίνης, τα οποία παρήχθησαν µε γονιδιακό 

διπλασιασµό στον άνθρωπο και στους πιθήκους του Παλιού Κόσµου. Μετά τον 

διπλασιασµό, η λειτουργία των δύο οψινών απέκλινε, οδηγώντας σε µία διαφορά 30nm 

στο µήκος κύµατος στο οποίο παρουσιάζουν τη µέγιστη απορρόφηση. ∆οµικά, αυτή η 

διαφορά στη µέγιστη απορρόφηση οφείλεται στο µεγαλύτερο µέρος της σε τρεις 

αµινοξικές αντικαταστάσεις (Lesk, 2001). ∆ηλαδή, αυτός ο γονιδιακός διπλασιασµός σε 

συνδυασµό µε τρεις αµινοξικές αντικαταστάσεις επέτρεψε στον άνθρωπο και τα 

συγγενικά µε αυτόν πρωτεύοντα να µπορούν να ξεχωρίσουν το κόκκινο από το πράσινο 

χρώµα. Μία θεωρία που υπάρχει είναι ότι η εξελικτική ανάγκη για αυτό ήταν για να 

µπορούν τα πρωτεύοντα να ξεχωρίζουν εύκολα τα ώριµα φρούτα από το πράσινο φόντο 

των φύλλων των δένδρων (Surridge και συν, 2002). 

 Η πιο προφανής συνεισφορά του γονιδιακού διπλασιασµού στη διαδικασία της 

εξέλιξης των οργανισµών και των γονιδιωµάτων είναι ότι προσφέρει άφθονο καινούργιο 

γενετικό υλικό πάνω στο οποίο µπορούν να δράσουν οι διαδικασίες µετάλλαξης και 

φυσικής επιλογής, µε αποτέλεσµα να παράγονται εξειδικευµένες ή νέες γονιδιακές 

λειτουργίες. Αυτό βοηθάει στην πλαστικότητα του γονιδιώµατος ως προς την 

προσαρµογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα και πιθανότατα στη δηµιουργία δικτύων 

ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης. 
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2. Εξελικτικές σχέσεις των GLUD γονιδίων 

 Στην περίπτωση της γλουταµικής αφυδρογονάσης, η παρουσία της σε όλους 

σχεδόν τους οργανισµούς και µάλιστα, σε ορισµένους από αυτούς 2 ή παραπάνω 

παραλόγων γονιδίων και η πολυµορφία της (για παράδειγµα η ύπαρξη τετραµερικών και 

εξαµερικών ενζύµων) κάνει δύσκολη την φυλογενετική της ανάλυση. Μέρος του 

αντικειµένου της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι να γίνει προσπάθεια να 

ερµηνευθεί η ύπαρξη δύο λειτουργικών γονιδίων GDH (GLUD1 και GLUD2) στον 

άνθρωπο και η εξελικτική σχέση που υπάρχει µεταξύ τους. 

Έχει γίνει µία προσπάθεια φυλογενετικής ταξινόµησης των εξαµερικών GDH 

(Benachenhou-Lahfa και συν, 1993, Brown και Doolittle, 1997). Σύµφωνα µε αυτήν την 

ταξινόµηση, υπάρχουν δύο γονιδιακές οικογένειες εξαµερικών GDH. Τα GDH γονίδια 

της οικογένειας Ι παρουσιάζονται σε πρωτεοβακτήρια, το θετικό κατά Gram Clostridium 

Symbiosum, αρκετούς µύκητες και το πρωτόζωο Giardia lamblia. Τα GDH γονίδια της 

οικογένειας ΙΙ έχουν βρεθεί σε άλλα θετικά κατά Gram βακτήρια (για παράδειγµα το 

Clostridium dificile), κυανοβακτήρια, διάφορα ζώα (άνθρωπος, ποντικός, αρουραίος, 

αγελάδα, κοτόπουλο), αρκετά είδη αρχαιοβακτηρίων και πρόσφατα στο βακτήριο 

Thermotoga maritima (Kort και συν, 1997).  Τα ζωϊκά γονίδια έχουν µεγάλη απόκλιση 

από τα ευβακτηριακά και αρχαοβακτηριακά γονίδια GDH-II και οι διακλαδώσεις µεταξύ 

τους δεν έχουν διευκρινιστεί ακόµη. 

Εκτός από τις οικογένειες των GDH Ι και ΙΙ, υπάρχουν και δύο ακόµη 

οικογένειες, η ΙΙΙ (για παράδειγµα σε µύκητες) και η ΙV (σε Ευβακτήρια). Οι 

γλουταµικές αφυδρογονάσες της οικογένειας ΙΙΙ είναι τετραµερικές µε µέγεθος περίπου 

115 Kda και αυτές της οικογένειας IV έχουν µέγεθος περίπου 180 Kda (Andersson και 

Roger, 2003). Υπάρχουν ενδείξεις ότι για την εξέλιξη των GDH γονιδίων στα 

προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά µικρόβια σηµαντικό ρόλο έχει παίξει η οριζόντια 

µεταφορά γονιδίων (Andersson και Roger, 2003). 

Από παλιά η εξέλιξη της ρύθµισης της γλουταµικής αφυδρογονάσης από 

πουρινικά νουκλεοτίδια αποτελούσε το αντικείµενο εκτεταµένων ερευνών (Smith, 1979). 

Την εποχή εκείνη µάλιστα είχε προταθεί ότι η ρυθµιστική περιοχή της GDH προέρχεται 

από την καταλυτική περιοχή µε µηχανισµούς µερικού γονιδιακού διπλασιασµού (Engel, 

1973).  Μία πιο πρόσφατη παρατήρηση είναι ότι οι GDH από βακτήρια, µύκητες και 
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φυτά δεν έχουν την αντένα (έναν σχηµατισµό στην τρισδιάστατη δοµή τους, ο οποίος θα 

περιγραφεί αναλυτικά σε άλλη υποενότητα) που ανευρίσκεται για παράδειγµα στα 

σπονδυλωτά. Αυτά τα είδη που δεν διαθέτουν αντένα στην GDH τους, δεν παρουσιάζουν 

ως επί το πλείστον και χαρακτηριστικά αλλοστερικής ρύθµισης. Εποµένως, µπορεί να 

βγει το συµπέρασµα ότι η αντένα αυτή, η οποία έχει προέλθει από ένθεση µερικών 

συνεχόµενων αµινοξέων στο γονίδιο GLUD1, είναι σηµαντική για την ρύθµιση του 

ενζύµου από ADP και GTP (Banerjee και συν, 2003).  

Όπως είδαµε, όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι το ανθρώπινο γονίδιο GLUD2 

έχει προκύψει από το GLUD1 γονίδιο (ή καλύτερα από κάποιο προγονικό ορθόλογο του 

GLUD1) µέσω ρετροµετάθεσης.Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα ζευγών λειτουργικών 

γονιδίων που αποτελούνται από ένα πατρικό γονίδιο µε ιντρόνια και ένα γονίδιο χωρίς 

ιντρόνια που έχει προέλθει από το πρώτο µε ρετροµετάθεση (Brosius, 1991). Τα πρώτα 

παραδείγµατα που ανακαλύφθηκαν ήταν αυτοσωµατικά επεξεργασµένα γονίδια που 

προήλθαν από συνεχώς εκφραζόµενα γονίδια του Χ χρωµοσώµατος (φωσφογλυκερική 

κινάση 2, αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης 2-G6PD2 κτλ.) (Makeyev και συν, 

1999). Η εµφάνιση αυτών των γονιδίων κατά τη διάρκεια της εξέλιξης έχει προταθεί ως 

ένας µηχανισµός για να παρακαµφθεί το γεγονός ότι το ένα από τα δύο Χ χρωµοσώµατα 

αδρανοποιείται στο κάθε κύτταρο του οργανισµού ή το γεγονός ότι τα µισά από τα 

σπερµατοζωάρια δεν διαθέτουν Χ χρωµόσωµα. Αυτό πάντως δεν συµβαίνει στην  

περίπτωση των GLUD1 και GLUD2, καθώς το ρετροποζόνιο (GLUD2) σε αυτό την 

περίπτωση είναι στο Χ χρωµόσωµα και το πατρικό µε ιντρόνια γονίδιο είναι 

αυτοσωµατικό (Shashidharan και συν, 1994). Επίσης, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις 

όπου και τα δύο γονίδια (τόσο το ρετροποζόνιο όσο και το ορθόλογο µε το αρχέγονο 

γονίδιο από το οποίο προέκυψε το ρετροποζόνιο) έχουν το ίδιο εύρος έκφρασης στους 

ιστούς, κάτι που όπως είδαµε δεν συµβαίνει µε τα GLUD1 και GLUD2 γονίδια στον 

άνθρωπο. 

Αφού η ενσωµάτωση των ρετροποζονίων στο γονιδίωµα είναι τυχαία, για να 

παραχθεί ένα λειτουργικό γονίδιο από αυτά θα πρέπει να αποκτηθεί ένας λειτουργικός 

υποκινητής και ίσως και κάποια άλλα ρυθµιστικά στοιχεία. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά 

σπάνιο γεγονός και γιαυτό το λόγο οι περισσότερες ρετροµεταθέσεις δεν οδηγούν σε 

λειτουργικά γονίδια αλλά σε ανενεργά ψευδογονίδια (Zhang και συν, 2004). Για 
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παράδειγµα στην  περίπτωση της ανθρώπινης GDH, εκτός από το GLUD2, υπάρχουν και 

δύο ακόµη ρετροποζόνια τα οποία είναι µη λειτουργικά ψευδογονίδια και έχουν 

συσσωρεύσει πολλές αλλαγές καθώς δεν υπόκεινται, όντας µη ενεργά, σε κανέναν 

εξελικτικό περιορισµό. Το γεγονός ότι σε αυτά δεν ανευρίσκεται όλη η κωδικοποιούσα 

περιοχή του GLUD1 µπορεί να σηµαίνει είτε ότι το ρετροποζόνιο προήλθε από ένα 

mRNA µικρότερου µήκους είτε ότι οι περιοχές που λείπουν χάθηκαν αργότερα όταν το 

ρετροποζόνιο είχε ήδη εγκατασταθεί σε κάποια θέση στο γονιδίωµα. 

Η απόκτηση υποκινητή από το ρετροποζόνιο ώστε τελικά αυτό να εξελιχθεί σε 

ένα λειτουργικό γονίδιο θα µπορούσε θεωρητικά να γίνει είτε µε µετάλλαξη περιοχών 

γειτονικών στο σηµείο ένθεσης του στο γονιδίωµα, είτε µε ένθεση του µέσα ή γειτονικά 

σε µία ήδη υπάρχουσα µεταγραφική µονάδα (Makeyev και συν, 1999). Οι πιθανότητες 

για να συµβαίνει είτε ο ένας είτε ο άλλος µηχανισµός είναι εξαιρετικά µικρές, αν και 

έχουν περιγραφεί τέτοιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση της 

γλουταµινικής συνθετάσης. Ένας άλλος µηχανισµός που έχει προταθεί είναι η έναρξη 

της µεταγραφής ανοδικά (5΄) από τη φυσιολογική έναρξη της µεταγραφής στο πατρικό 

µε ιντρόνια γονίδιο είτε λόγω λανθασµένης έναρξης της µεταγραφής είτε λόγω ύπαρξης 

ενός δεύτερου ελάσσονος ή εναλλακτικού υποκινητή. Και οι δύο περιπτώσεις οδηγούν 

σε µεταγράφηµα το οποίο ενσωµατώνει στην αλληλουχία του και στοιχεία υποκινητή, µε 

αποτέλεσµα αυτά τα στοιχεία να ανευρίσκονται και στη ρετροµετατιθέµενη µονάδα. 

Όταν το ρετροποζόνιο ενσωµατωθεί στο γονιδίωµα σε κάποια άλλη θέση, ο υποκινητής 

αυτός που µεταφέρθηκε µαζί του µπορεί, µέσα από διαδικασίες τυχαίων µεταλλάξεων 

και φυσικής επιλογής, να προσδώσει καινούργιες ιδιότητες στο ρετροποζόνιο, όπως για 

παράδειγµα διαφορετική ειδικότητα ως προς την ιστική έκφραση  σε σχέση µε το 

πατρικό γονίδιο. Αυτός θα µπορούσε να είναι ο µηχανισµός που οδήγησε στο ειδικά 

εκφραζόµενο σε νευρικό και ορχικό ιστό GLUD2 γονίδιο, παρότι το αρχικό GLUD1 

γονίδιο εκφράζεται σε όλους τους ιστούς. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι αυτό το 

πρότυπο έκφρασης (µόνο σε νευρικό και ορχικό ιστό) συναντάται αρκετά συχνά σε 

γονίδια (όπως για παράδειγµα στο γονίδιο της ειδικής για νευρικό ιστό ενολάσης-NSE), 

κάτι που θα µπορούσε να υποδηλώνει την ύπαρξη παρόµοιων υποκινητών σε αυτήν την 

κατηγορία γονιδίων και κοινών µεταγραφικών παραγόντων στους δύο ιστούς.   
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5. Η GDH σε διάφορους ιστούς θηλαστικών 

 Τα επίπεδα της GDH παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές  στους διαφορετικούς 

ιστούς των θηλαστικών, κάτι που σχετίζεται µε τις µεταβολικές ιδιαιτερότητες του κάθε 

ιστού. Σε φυσιολογικές συνθήκες τα υψηλότερα επίπεδα GDH έχουν ανευρεθεί στο 

ήπαρ, τους νεφρούς, τον εγκέφαλο, το πάγκρεας, την καρδιά, το έντερο, το σπλήνα, τις 

ωοθήκες, τους όρχεις και τους πνεύµονες (Smith και συν, 1975, Plaitakis και συν, 1980). 

Ανάλυση σχετιζόµενων µε το GLUD1 γονίδιο µεταγραφηµάτων έδειξε ότι GDH mRNAs 

είναι παρόντα κυριολεκτικά  σε όλους τους ιστούς και τα κύτταρα θηλαστικών που 

ελέγχθηκαν (Mavrothalassitis και συν, 1988).  Το ήπαρ και ο εγκέφαλος είναι από τις 

κύριες θέσεις έκφρασης των GLUD γονιδίων, σε συµφωνία µε δεδοµένα πάνω στα 

επίπεδα GDH ενζυµικής δραστηριότητας σε αυτά τα όργανα (Smith και συν, 1975). 

Παρακάτω θα αναλυθούν η παρουσία και ο ρόλος της GDH στα δύο αυτά κύρια όργανα 

των θηλαστικών, µε έµφαση στον εγκέφαλο. 

1. Εγκέφαλος 

 Η γλουταµική αφυδρογονάση φαίνεται να έχει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στον 

εγκέφαλο και αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις της σε αυτό το 

όργανο είναι ιδιαίτερα υψηλές. Στον ανθρώπινο εγκέφαλο ανιχνεύονται µε Northern blot 

ανάλυση δύο κύρια GLUD µεταγραφήµατα, ένα µεγέθους 3.5kb και ένα µεγέθους 2.9kb 

(Mavrothalassitis και συν, 1988).  Παρόµοια µεταγραφήµατα ανευρίσκονται και στον 

εγκέφαλο από πίθηκο, κουνέλι και ποντικό (Tzimagiorgis και Moschonas, 1991). 

 Οι Hussain και συν (1989) αποµόνωσαν µε καθαρισµό GDH από ανθρώπινο 

εγκέφαλο και έδειξαν ότι αυτή αποτελείται από τέσσερεις ισοπρωτείνες, τις οποίες 

ονόµασαν GDH 1, 2, 3 και 4. Οι τέσσερεις αυτές ισοπρωτείνες διαφέρουν ως προς την 

συγκέντρωσή τους στον εγκέφαλο, το ισοηλεκτρικό τους σηµείο και το µοριακό τους 

βάρος. Πρόσφατα, οι Burbaeva και συν (2002), χρησιµοποιώντας παρόµοιες τεχνικές µε 

τους Hussain και συν (1989),  αποµόνωσαν από ανθρώπινο εγκέφαλο τρία ισοένζυµα 

GDH. Τα δύο από αυτά ήταν εύκολα διαλυτοποιούµενα και το άλλο συνδεδεµένο µε 

µεµβράνες, ενώ υπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών ισοενζύµων ως προς τη 

θερµοσταθερότητα, το µοριακό βάρος και την υδροφοβικότητά τους. 
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Συνεχίζοντας τις µελέτες πάνω στην GDH από ανθρώπινο εγκέφαλο, οι 

Shashidharan και συν (1994) ανίχνευσαν την έκφραση τόσο προερχόµενου από GLUD1 

όσο και προερχόµενου από GLUD2 mRNA σε ανθρώπινο εγκεφαλικό ιστό. Η µέθοδος 

που χρησιµοποίησαν περιελάµβανε την αποµόνωση ολικού RNA από διάφορους ιστούς, 

τη σύνθεση cDNA, τον πολλαπλασιασµό µε PCR ενός κοµµατιού από αυτό το cDNA και 

το κόψιµο µε SalI. Περιοριστική θέση για το SalI ένζυµο υπάρχει µόνο στο κοµµάτι το 

οποίο προέρχεται από το GLUD2 cDNA, µε αποτέλεσµα το PCR προϊόν να κόβεται 

µερικώς όταν προερχόταν από εγκέφαλο και όρχεις (υποδηλώνοντας την παρουσία τόσο 

GLUD1 όσο και GLUD2 σε αυτούς τους ιστούς), ενώ παρέµενε άκοπο στην περίπτωση 

του ηπατικού ιστού. 

Παρόλο που η ιστοχηµεία ενεργότητας (Rothe και συν, 1990) και οι βιοχηµικές 

µελέτες σε κυτταροκαλλιέργειες (Patel και συν, 1982, Drejer και συν, 1985) έχουν δείξει 

ότι η GDH είναι άφθονη τόσο σε νευρώνες όσο και σε γλοιϊκά κύτταρα, οι περισσότερες 

ανοσοιστοχηµικές µελέτες (Aoki και συν, 1987, Wenthold και συν, 1987, Rothe και συν, 

1990, 1994) αλλά και ορισµένες µελέτες µε ιστοχηµεία ενεργότητας (Wurdig και Kugler, 

1991) δείχνουν ότι το ένζυµο εντοπίζεται κυρίως στα αστροκύτταρα, µε µικρή µόνο 

ανοσοαντιδραστικότητα GDH να εµφανίζεται σε ορισµένους νευρωνικούς πληθυσµούς. 

Οι Schmitt και Kugler (1999) έκαναν τόσο ανοσοιστοχηµικές µελέτες όσο και 

µελέτες in situ υβριδοποίησης χρησιµοποιώντας cRNA ιχνηθέτες και βρήκαν ειδικό για 

GDH mRNA σε νευρώνες και γλοιϊκά κύτταρα σε όλο το ΚΝΣ του αρουραίου. Σε 

µερικούς νευρωνικούς πληθυσµούς παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα mRNA αλλά χαµηλή 

ανοσοαντιδραστικότητα GDH. Αντιθέτως, πυκνή ανοσοαντιδραστικότητα για GDH 

παρατηρήθηκε σε ντοπαµινεργικούς νευρώνες σε πρωτογενείς καλλιέργειες από κοιλιακό 

µεσεγκέφαλο από αρουραίο (Plaitakis και Shashidharan, 2000). Οι πιο πρόσφατες 

µελέτες στην λευκή ουσία του εγκεφάλου του αρουραίου (Schmitt και Kugler, 1999) και 

του ανθρώπου (Werner και συν, 2001) αποκάλυψαν ότι η GDH είναι παρούσα σε 

σηµαντικά ποσά στα ολιγοδενδροκύτταρα. 

Σηµαντική ετερογένεια  στην κατανοµή της GDH έχει παρατηρηθεί στον 

εγκέφαλο αρουραίου (Aoki και συν, 1987, Wenthold και συν, 1987, Schmitt και Kugler, 

1999). Οι Aoki και συν (1987), αλλά αργότερα και άλλοι (Kugler, 1993, Kugler και συν, 

1995) έδειξαν ότι οι GDH υπάρχει σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στις περιοχές που 
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δέχονται πυκνή γλουταµατεργική νεύρωση. Σε αυτές τις περιοχές, η GDH ανευρίσκεται 

κυρίως σε αστροκυτταρικές αποφύσεις που περιβάλλουν γλουταµατεργικές νευρικές 

απολήξεις (Aoki και συν, 1987), παρέχοντας έτσι έµµεσες ενδείξεις ότι το ένζυµο 

εµπλέκεται στον µεταβολισµό του νευροδιαβιβαστή γλουταµικού, όπως είχε προταθεί 

από παλιά (Plaitakis και συν, 1982). Επίσης, ακόµη και στον άνθρωπο έχει παρατηρηθεί 

µεγάλη ετερογένεια στην περιοχική κατανοµή της GDH (Filla και συν, 1986). 

Οι Cho και συν (1995) αποµόνωσαν µε καθαρισµό από εγκέφαλο αγελάδας δύο 

διαλυτές µορφές γλουταµικής αφυδρογονάσης, τις οποίες και ονόµασαν GDH I και GDH 

II.  Αν και είχαν το ίδιο µοριακό βάρος, οι δύο ισοπρωτείνες παρουσιάζουν διαφορές ως 

προς τις κινητικές ιδιότητές τους, το βέλτιστο pH, τη θερµοσταθερότητα και τη ρύθµιση 

από ADP.  Επίσης, αµινοτελικός προσδιορισµός της αλληλουχίας τόσο των πρωτεϊνών 

αυτών, όσο και πεπτιδίων που προκύπτουν από την τρυπτική πρωτεόλυσή τους, έδειξαν 

ότι οι δύο αυτές πρωτείνες είναι διαφορετικά πολυπεπτίδια (Cho και συν, 1995). 

Παραπέρα µελέτες από τους ίδιους ερευνητές έδειξαν τις διαφορετικές ρυθµιστικές 

ιδιότητες των δύο ισοπρωτεϊνών, τις περιοχές πρόσδεσης ADP, NAD+ και GTP σε αυτές, 

τα διαφορετικά αντιγονικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και την διαφορετική επίδραση 

του αντιεπιληπτικού φαρµάκου γκαµπαπεντίνη πάνω σε καθεµία από αυτές (Cho και 

συν, 1996,  Cho και συν, 1998, Cho και συν, 1998, Choi και συν, 1999, Cho και Yoon, 

1999). 

Παλαιότερες µελέτες (Chee και συν, 1979) έχουν δείξει ότι τα επίπεδα της 

δραστηριότητας GDH στον εγκέφαλο είναι πολύ υψηλά, αν και κυµαίνονται από 20 

µmol/gr υγρού βάρους ιστού/h (µε γλουταµικό στην αντίδραση) µέχρι 900 µmol/gr υγρού 

βάρους ιστού/h (µε NADH και α-κετογλουταρικό στην αντίδραση). Πρωχωρώντας 

παραπέρα, οι ερευνητές αυτοί έδειξαν ότι στον αρουραίο η εγκεφαλική GDH διαφέρει 

σηµαντικά από το ηπατικό ένζυµο ως προς τις κινητικές ιδιότητες, τη σταθερότητα και 

την αναστολή από αλοπεριδόλη. Έχει υπολογιστεί ότι στον εγκέφαλο η GDH αποτελεί 

µέχρι και το 10% της πρωτείνης στο στρώµα του µιτοχονδρίου, υποδηλώνοντας τη 

µεγάλη σηµασία αυτού του ενζύµου για τον εγκεφαλικό µεταβολισµό (Rothe και συν, 

1994). Ο προτεινόµενος ρόλος της GDH στο ΚΝΣ των θηλαστικών θα αναλυθεί 

λεπτοµερέστερα σε επόµενη ενότητα. 
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2. Ήπαρ 

 Το ήπαρ είναι το όργανο των θηλαστικών στο οποίο ανευρίσκονται οι 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις GDH. Έχει αποµονωθεί και µελετηθεί εκτεταµένα η GDH 

από το ήπαρ πολλών θηλαστικών, όπως για παράδειγµα από άνθρωπο, αγελάδα, 

πρόβατο, ποντικό, αρουραίο και χοίρο (Talal και Tomkins, 1964, Frieden, 1965, King και 

Frieden, 1970, Moon και Smith, 1973, Julliard και Smith, 1979). Το γεγονός ότι το ήπαρ 

είναι κυρίως µεταβολικό όργανο και σε αυτό το όργανο η GDH έχει τις µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις, υποδηλώνει ότι η αυτό το ένζυµο µπορεί να παίζει σηµαντικότατο ρόλο 

στον µεταβολισµό του οργανισµού. Υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις ότι η GDH έχει 

πολλαπλούς ρόλους στον ηπατικό µεταβολισµό, όπως για παράδειγµα στην διαχείριση 

του αζώτου, στην παραγωγή ουρίας, στην διασύνδεση του µεταβολισµού των 

υδατανθράκων και των αµινοξέων και στο ενεργειακό ισοζύγιο του ηπατοκυττάρου. Ο 

µεταβολικός ρόλος της GDH συνολικά θα αναλυθεί περισσότερο σε άλλη ενότητα. 

 Τα κυριότερα GLUD µεταγραφήµατα που ανιχνεύονται στο ήπαρ των 

θηλαστικών (στον άνθρωπο και το κουνέλι) έχουν µέγεθος 3.5 kb, 2.9 kb και 1.7 kb, 

αντιστοίχως, µε τις µεγαλύτερες ποσότητες GLUD mRNA να έχουν µέγεθος 3.5 kb 

(Mavrothalassitis και συν, 1988). Από τα µέχρι τώρα δεδοµένα, δεν υπάρχουν ενδείξεις 

ότι αυτά τα mRNA στο ήπαρ προέρχονται από εναλλακτικό µάτισµα του GLUD1 

γονιδίου, αλλά από διαφορετικό µέγεθος της 3΄ περιοχής τους. Άλλωστε, το GLUD1 

γονίδιο είναι και το µόνο γονίδιο που εκφράζεται στο ανθρώπινο ήπαρ (Shashidharan και 

συν, 1994).  Ωστόσο, έχουν ανιχνευθεί πολλαπλές ισοµορφές GDH από ήπαρ αγελάδος 

µε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (Rajas και Rousset, 1993), όπως συµβαίνει και µε 

την GDH από ανθρώπινο εγκέφαλο (Hussain και συν, 1989). Πιο συγκεκριµένα, οι Rajas 

και Rousset (1993) µπόρεσαν να ανιχνεύσουν µε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων 7 

ισοπρωτείνες GDH (1,2, 3a, 3b, 4, 5 και 6) καθαρισµένης από ήπαρ αγελάδος (αντί για 

τις 4 ισοπρωτείνες που βρέθηκαν σε ανθρώπινο εγκέφαλο από τους Hussain και συν, 

1989). Μάλιστα, οι ερευνητές αυτοί (Rajas και Rousset, 1993) θεωρούν ότι η 

ισοπρωτείνη 2 θα µπορούσε να συµµετέχει στην σύνδεση των λυσοσωµάτων µε τους 

µικροσωληνίσκους µέσα στα ηπατοκύτταρα. 
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6. Υποκυτταρική εντόπιση GDH στα θηλαστικά 

 Από πολύ παλιά έχει δειχθεί ότι η GDH στους ιστούς των θηλαστικών 

εντοπίζεται στα µιτοχόνδρια (Hogeboom και Schneider, 1953, Price και Stevens, 1999). 

Οι Salganicoff και De Robertis (1965) έδειξαν, µετά από οµογενοποίηση και 

κλασµατοποίηση εγκεφάλου αρουραίου, ότι στον εγκέφαλο το ένζυµο εντοπίζεται στα 

µιτοχόνδρια και µάλιστα στο στρώµα των µιτοχονδρίων καθώς διαλυτοποιείται σε 

µεγάλο βαθµό µε Triton X-100. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι από πολύ παλιά 

η GDH χρησιµοποιούνταν ως µιτοχονδριακός δείκτης για την µελέτη της ενδοκυτταρικής 

κατανοµής διάφορων ουσιών (Walter και Anabitarte, 1971). Η συµβατική 

ανοσοϊστοχηµεία µπορεί να δώσει κάποια στοιχεία για την µιτοχονδριακή εντόπιση της 

GDH (Schmitt και Kugler, 1999), ωστόσο η επιβεβαίωση της µιτοχονδριακής εντόπισης 

της GDH έγινε µε υπερδοµικές µελέτες χρησιµοποιώντας ανοσοϊστοχηµεία ΗΜ (Aoki 

και συν, 1987, Rothe και συν, 1994). Πιο συγκεκριµένα, πρώτοι οι Knecht και συν 

(1986), χρησιµοποιώντας µονο- και πολυ- κλωνικά αντισώµατα και σωµατίδια χρυσού, 

εντόπισαν υπερδοµικά την GDH σε µιτοχόνδρια στο ήπαρ. Η παρατήρηση αυτή, ότι 

δηλαδή στο ΗΜ η GDH σχετίζεται κυρίως µε µιτοχόνδρια, επιβεβαιώθηκε και στον 

εγκέφαλο αρουραίου από τους Aoki και συν (1987). Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν 

ανοσοσήµανση GDH µε σωµατίδια χρυσού σε µιτοχόνδρια κυρίως γλοιϊκών κυττάρων, 

αλλά και νευρώνων. Τα γλοιϊκά µιτοχόνδρια ήταν ανοµοιογενή ως προς το περιεχόµενο 

τους σε GDH (παρατήρηση που συµφωνεί µε τα ευρήµατα και άλλων ερευνητών, όπως 

των Madl και συν, 1988) και παρουσίαζαν µεγαλύτερη σήµανση κοντά στις µεµβράνες 

τους. Η GDH εντοπιζόταν σε µεγαλύτερη συγκέντρωση σε περιοχές µε χρονίως ενεργή 

γλουταµατεργική διαβίβαση (Aoki και συν, 1987), χωρίς αυτό να φαίνεται να σχετίζεται 

µε τις αυξηµένες απαιτήσεις σε ενέργεια των περιοχών αυτών, καθώς πολλές περιοχές µε 

υψηλή δραστηριότητα κυτοχρωµικής οξειδάσης δεν είχαν ανοσο-αντιδραστικότητα για 

GDH. Επίσης, αν και υπήρχε γενικώς µία στενή ανατοµική σχέση ανάµεσα σε 

σεσηµασµένες µε χρυσό γλοιϊκές αποφύσεις και νευρωνικές αποφύσεις, σε ορισµένες 

περιπτώσεις αυτή η ανατοµική σχέση έπαιρνε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, µε τις  

γλοιϊκές αποφύσεις που περιείχαν σεσηµασµένα µιτοχόνδρια να επενδύουν δενδριτικές 
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άκανθες και συναπτικές απολήξεις (Aoki και συν, 1987). Αντίθετα µε την παρατήρηση 

των Aoki  και συν (1987), ότι υπήρχε GDH και σε µερικές εξωµιτοχονδριακές θέσεις, αν 

και σε µικρότερη συγκέντρωση (όπως σε κυστίδια κοντά σε µιτοχόνδρια), οι Rothe και 

συν (1994), χρησιµοποιώντας επίσης ΗΜ και αντισώµατα µε χρυσό, δεν βρήκαν 

ενδείξεις για την ύπαρξη µη µιτοχονδριακής GDH. Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν 

εκλεκτική σήµανση των αστροκυτταρικών µιτοχονδρίων σε όλες τις στοιβάδες του 

παρεγκεφαλιδικού φλοιού αρουραίου, µε την ύπαρξη δύο υποπληθυσµών µιτοχονδρίων 

µε διαφορετική συγκέντρωση GDH και κανέναν µιτοχονδριακό υποπληθυσµό χωρίς 

GDH. Υπολόγισαν µάλιστα ότι η GDH θα µπορούσε να αποτελεί µέχρι και το 10% της 

πρωτείνης στο στρώµα των αστροκυτταρικών µιτοχονδρίων. Τα ολιγοδενδροκύτταρα 

φαινόταν να έχουν µικρότερη συγκέντρωση GDH από ότι τα αστροκύτταρα. Η 

ποσοτικοποίηση µε ΗΜ έδειξε επίσης σηµαντική σήµανση των νευρωνικών 

µιτοχονδρίων, παρόλο που αυτό ήταν µόνο το 15% αυτής των µιτοχονδρίων στα 

αστροκύτταρα, χωρίς να γίνει δυνατό να ανιχνευθεί κάποια διαφορά ανάµεσα σε 

γλουταµατεργικούς και µη-γλουταµατεργικούς νευρώνες (Rothe και συν, 1994). 

 Οι περισσότερες µιτοχονδριακές πρωτείνες κωδικοποιούνται από το γενωµικό 

DNA, συντίθενται στο κυτταρόπλασµα και στη συνέχεια µετατοπίζονται στο 

µιτοχόνδριο, διαµέσου της µίας ή και των δύο µιτοχονδριακών µεµβρανών (Alberts και 

συν, 2002). Ειδικοί υποδοχείς στην µεµβράνη του µιτοχονδρίου αναγνωρίζουν ειδικές 

αλληλουχίες «οδηγούς» στο αµινοτελικό άκρο των πρωτεϊνών που πρόκειται να 

µεταφερθούν στο µιτοχόνδριο και καθορίζουν ποιες πρωτείνες θα µεταφερθούν µέσα στο 

µιτοχόνδριο (Lithgow και συν, 1995, 1997,  Koehler, 2000, Lithgow, 2000). Πιο 

συγκεκριµένα, οι πρωτείνες αυτές συντίθενται ως µεγαλύτερες πρόδροµες µορφές και η 

πρόσθετη «οδηγός» αλληλουχία τους αποκόπτεται κατά τη διάρκεια ή αµέσως µετά την 

µετατόπιση στο µιτοχόνδριο. Έτσι, η ανθρώπινη GDH συντίθενται ως ένα µεγάλο 

πρόδροµο µόριο 558 αµινοξέων στο κυτταρόπλασµα, οδηγείται στο µιτοχόνδριο και στη 

συνέχεια αποκόπτονται τα πρώτα 53 αµινοξέα (οδηγό πεπτίδιο), ώστε να παραµείνει στο 

µιτοχόνδριο η ώριµη µορφή της (Mihara και συν, 1982, Mavrothalassitis και συν, 1988). 

Οι Mihara και συν (1982) έδειξαν σε µη κυτταρικά συστήµατα αλλά και in vivo µε pulse-

chase πειράµατα ότι η GDH του αρουραίου συντίθενται ως ένα µεγάλο πρόδροµο µόριο 

µοριακού βάρους 60 kDa και στη συνέχεια, κατά ή αµέσως µετά την µετατόπιση στο 
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µιτοχόνδριο, αποκόπτεται το οδηγό πεπτίδιο µοριακού βάρους 6 kDa για να παραµείνει η 

ώριµη GDH µε µοριακό βάρος 54 kDa. Η διαδικασία αυτή διαρκεί λιγότερο από 1 ώρα, 

ενώ ο χρόνος ηµίσειας ζωής της GDH στα ηπατικά µιτοχόνδρια του αρουραίου έχει 

υπολογιστεί ότι είναι περίπου 24 ώρες (Mihara και συν, 1982, Price και Stevens, 1999). 

Οι ίδιοι ερευνητές συµπέραναν ότι η GDH συντίθεται κυρίως από ελεύθερα στο 

κυτταρόπλασµα ριβοσώµατα και όχι από συνδεδεµένα σε µεµβράνη ριβοσώµατα 

(Mihara και συν, 1982). Να σηµειωθεί εδώ ότι, κατ’ αναλογία µε το γονίδιο GLUD του 

αρουραίου (καθώς δεν υπάρχουν επαρκή πειραµατικά δεδοµένα στον άνθρωπο), φαίνεται 

ότι η ανθρώπινη GLUD1 GDH εντοπίζεται στα µιτοχόνδρια και αυτό οφείλεται στην 

παρουσία του οδηγού πεπτιδίου των 53 αµινοξέων. Το εάν και η GLUD2 GDH 

εντοπίζεται επίσης στα µιτοχόνδρια είναι άγνωστο, ιδιαίτερα καθώς το οδηγό πεπτίδιο 

της διαφέρει σε 9 από τα 53 αµινοξέα του (ποσοστό 17%) από αυτό της GLUD1 GDH. 

 Πάντως, οι Colon και συν, (1986) έδειξαν ότι, εκτός από την εύκολα 

διαλυτοποιούµενη δραστηριότητα GDH (και άρα προερχόµενη από το στρώµα του 

µιτοχονδρίου), υπάρχει και µία συνδεδεµένη µε σωµατίδια (particulate-bound) 

δραστηριότητα GDH στον εγκέφαλο του αρουραίου, η οποία διαφέρει από την πρώτη 

στη θερµοσταθερότητα και τα χαρακτηριστικά αλλοστερικής ρύθµισης. Η συνδεδεµένη 

µε σωµατίδια GDH, που ελήφθη στο κλάσµα των 100 000g, αντιστέκεται στην εξαγωγή 

µε Triton X-100, διγιτονίνη ή δεοξυχολικό, αλλά διαλυτοποιείται µε τη χρήση του 

κατιονικού απορρυπαντικού CTAB. Αυτά τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι σηµαντικό 

ποσοστό GDH είναι συνδεδεµένο ισχυρά σε εγκεφαλικές µεµβράνες αρουραίου (Colon 

και συν, 1986). 

 Πιο αναλυτικά, για να διαχωρίσουν τις δύο GDH δραστηριότητες, οι Colon και 

συν (1986) αρχικά οµογενοποίησαν εγκεφάλους αρουραίων (20% wt/vol) σε 50mM 

TrisHCl, pH 7.4.  Στη συνέχεια πραγµατοποίησαν µία φυγοκέντρηση χαµηλής ταχύτητας 

(480g, 10min) και το υπερκείµενο (LSS) το υπερφυγοκέντρησαν (100 000g, 60min) για 

να πάρουν ένα υπερκείµενο υψηλής ταχύτητας (HSS), το οποίο περιείχε την διαλυτή 

GDH δραστηριότητα, και ένα πλούσιο σε µεµβράνες ίζηµα υψηλής ταχύτητας (HSP), το 

οποίο περιείχε την σωµατιδιακή GDH. Με βάση το κλάσµα στο οποίο βρισκόταν η 

καθεµία από τις δύο αυτές δραστηριότητες GDH, οι Colon και συν (1986) συµπέραναν 

ότι η διαλυτή GDH αντιπροσωπεύει την GDH στο µιτοχονδριακό στρώµα και η 
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σωµατιδιακή GDH είναι συνδεδεµένη σε µεµβράνες. Η αναλογία διαλυτής προς 

σωµατιδιακή GDH ήταν περίπου 2:3, ενώ και οι δύο µαζί αποτελούν το 50% περίπου της 

GDH δραστηριότητας στο ολικό οµογενοποίηµα (µε το υπόλοιπο να παραµένει στο 

ίζηµα χαµηλής ταχύτητας-LSP). Το HSP επαναδιαλύθηκε σε 50mM TrisHCl, pH 7.4 

τόσο για να γίνουν ενζυµικές µελέτες όσο και για να µελετηθεί η επίδραση διάφορων 

απορρυπαντικών (Triton X-100, διγιτονίνη, δεοξυχολικό, CTAB ή διάλυµα άλατος 

υψηλής ιοντικής ισχύος). Όπως φάνηκε µετά από δεύτερη υπερφυγοκέντρηση, από τα 

παραπάνω απορρυπαντικά µόνο το CTAB απελευθέρωνε την σωµατιδιακή GDH από τις 

µεµβράνες στις οποίες ήταν προσκολληµένη, ενώ µικρότερο ποσοστό (περίπου 25%) 

µπορούσε να απελευθερωθεί µε υψηλή συγκέντρωση άλατος (0.5Μ NaCl ή KCl). Στη 

συνέχεια, οι ερευνητές αυτοί καθάρισαν τόσο την σωµατιδιακή όσο και την διαλυτή 

GDH, χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό χρωµατογραφίας υδροφοβικής αλληλεπίδρασης, 

ιοντικής ανταλλαγής και υδροξυαπατίτη. Οι δύο αυτές δραστηριότητες GDH είχαν 

παρόµοια συµπεριφορά κατά τη διαδικασία του καθαρισµού τους. Κινητικές µελέτες στις 

δύο καθαρισµένες πλέον GDH δραστηριότητες δεν έδειξαν κάποια διαφορά στις τιµές 

των Km για α-κετογλουταρικό, αµµωνία και γλουταµικό, ωστόσο οι τιµές Km για 

NADH και NADPH του σωµατιδιακού ενζύµου ήταν ελαφρώς µεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες για την διαλυτή GDH. Επίσης, η σωµατιδιακή GDH ήταν πιο θερµοσταθερή 

από την διαλυτή GDH στους 450C µέσα σε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικού νατρίου 

50mM, pH 7.4.  Τέλος, οι δύο GDH δραστηριότητες διέφεραν σηµαντικά ως προς την 

αλλοστερική τους ρύθµιση. Ενώ η ενεργοποίηση των δύο αυτών δραστηριοτήτων από 

ADP ή L-λευκίνη και η αναστολή από διαιθυλστιλβεστρόλη ήταν παρόµοιες, το GTP 

ανέστειλε την σωµατιδιακή GDH περισσότερο από ότι την διαλυτή GDH επί παρουσίας 

1mM ADP στην αντίδραση (φαινοµενικές Ki 9.0 και 18.5 µΜ GTP, αντιστοίχως). 

Επιπλέον, η καµπύλη αναστολής από GTP της διαλυτής GDH ήταν περισσότερο 

σιγµοειδική από αυτήν της σωµατιδιακής GDH (συντελεστής Hill 2.1 και 1.6, 

αντιστοίχως), υποδηλώνοντας ότι το πρώτο ένζυµο επιδεικνύει µεγαλύτερη 

συνεργατικότητα από το δεύτερο. Στηριζόµενοι στα παραπάνω αποτελέσµατα, οι Colon 

και συν (1986) διατύπωσαν την άποψη ότι οι δύο διαφορετικές (ως προς τις λειτουργικές 

ιδιότητες και την ενδοκυτταρική κατανοµή τους) GDH δραστηριότητες µπορεί να 

εξυπηρετούν διαφορετικές µεταβολικές ανάγκες στον εγκέφαλο, σχετιζόµενες τόσο µε 
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τον ενεργειακό µεταβολισµό όσο και µε την σύνθεση και αποδόµηση του γλουταµικού 

ως νευροδιαβιβαστή.  

 Μετέπειτα, τουλάχιστον άλλες δύο ερευνητικές οµάδες ακόµη µπόρεσαν να 

ανιχνεύσουν µία συνδεδεµένη µε µεµβράνες µορφή GDH σε θηλαστικά, η µία σε ήπαρ 

και εγκέφαλο χοίρου (Rajas et al, 1993, 1996) και η άλλη σε ήπαρ αρουραίου (Lee και 

συν, 1999).   Πιο συγκεκριµένα, οι Lee και συν (1999) αποµόνωσαν GDH από αδρό 

ενδοπλασµατικό δίκτυο (RER) και έδειξαν ότι αυτή είναι περιφερική µεµβρανική 

πρωτείνη προσδεδεµένη χαλαρά στην κυτταροπλασµατική πλευρά του RER και 

εξαγόµενη µε 0.6 Μ NaCl χωρίς τη χρήση απορρυπαντικού. Με χρήση Triton X-100, η 

δραστηριότητα στο κλάσµα RER δεν αυξανόταν, ενώ αυξανόταν 1.5 φορά στο 

µιτοχονδριακό κλάσµα δείχνοντας ότι η περιοχή σύνδεσης της GDH στο RER ήταν στην 

εξωτερική πλευρά της RER µεµβράνης. Σε φυσιολογική ιοντική ισχύ (~150mM NaCl), η 

δραστηριότητα GDH δεν εξαγόταν από τη µεµβράνη του RER. Εκτός από τα παραπάνω, 

η GDH του RER είχε και άλλες διαφορετικές ιδιότητες από την µιτοχονδριακή GDH. 

Πρώτον, ήταν πιο ανθεκτική σε θερµότητα ή τρυπτική πρωτεόλυση. Να σηµειωθεί ότι 

και οι Colon και συν (1986) παρατήρησαν, όπως είδαµε, παρόµοια εικόνα, ότι δηλαδή η 

συνδεόµενη µε µεµβράνη GDH παρουσίαζε µεγαλύτερη θερµοσταθερότητα από την 

διαλυτή GDH. ∆εύτερον, η GDH του RER στην µελέτη των Lee και συν (1999) είχε 

διαφορές στην αµινοξική αλληλουχία από την µιτοχονδριακή GDH. Τέλος, η GDH από 

το RER είχε υψηλή συγγένεια για ATP. Η επίσης συνδεδεµένη σε µεµβράνη 

(λυσοσωµική) GDH που χαρακτήρισαν οι Rajas και συν (1996), όπως θα αναλυθεί 

παρακάτω, παρουσιάζει και αυτή υψηλή ικανότητα σύνδεσης µε ATP. Ως προς τον ρόλο 

της GDH του RER, οι Lee και συν (1999) υποθέτουν ότι θα µπορούσε να συµµετέχει 

(όπως και η λυσοσωµική) στην πρόσδεση σε µικροσωληνίσκους. Θα πρέπει όµως να 

σηµειωθεί, παρόλο που δεν σχολιάζεται από τους παραπάνω συγγραφείς, ότι το εύρηµά 

τους ως προς την ειδικότητα ως προς το συνένζυµο (ότι η µιτοχονδριακή GDH έχει 

µεγαλύτερη συγγένεια, δηλαδή µικρότερη Km, για το NAD+, ενώ η GDH του RER 

υψηλότερη συγγένεια για NADP+) θα µπορούσε να σηµαίνει έναν βιοσυνθετικό ρόλο για 

την δεύτερη (παραγωγή γλουταµικού για χρήση στην πρωτεϊνοσύνθεση) και έναν 

καταβολικό ρόλο για την πρώτη (παραγωγή ενέργειας µέσω κύκλου ΤΚΑ). 
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 Επίσης, η GDH έχει βρεθεί από άλλους, µε ανοσοϊστοχηµικές µελέτες, να 

ανευρίσκεται κοντά στην κυτταρική µεµβράνη και το κυτταρόπλασµα 

ολιγοδενδροκυττάρων (Werner και συν, 2001). Η σύνδεση της GDH µε την κυτταρική 

µεµβράνη που παρατήρησαν οι Werner και συν (2001) θα µπορούσε να σχετίζεται µε τα 

ευρήµατα των Plaitakis και συν (1984) και των Colon και συν (1986), που όπως είδαµε 

έδειξαν την παρουσία συνδεδεµένης µε την µεµβράνη και διαλυτής GDH 

δραστηριότητας σε ιστούς τόσο από άνθρωπο όσο και από αρουραίο. Επιπλέον, 

πρόσφατα και οι Burbaeva και συν (2002) µπόρεσαν να αναγνωρίσουν σε ανθρώπινο 

εγκέφαλο τόσο συνδεδεµένη µε µεµβράνες όσο και διαλυτή GDH. Ωστόσο, και οι δύο 

GDH ισοπρωτείνες που έχουν αποµονώσει από εγκέφαλο αγελάδας οι Cho και συν 

(1995) είναι διαλυτές. 

 Είναι γενικά αποδεκτό ότι η κατανοµή και η ενδοκυττάρια κινητικότητα 

οργανιδίων, όπως τα λυσοσώµατα, απαιτεί την ακεραιότητα του δικτύου 

µικροσωληνίσκων. Η περιπυρηνική εντόπιση και η κινητικότητα των λυσοσωµάτων 

εξαρτάται από τη σύνδεσή τους µε µικροσωληνίσκους, η οποία σχετίζεται µε δύο τύπους 

πρωτεϊνών συνδεοµένων µε αυτούς: τους οργανιδιακούς συνδέσµους και τις 

κυτταροπλασµατικές κινητικές πρωτείνες. Μία πρωτείνη-σύνδεσµος η οποία θεωρείται 

ότι βοηθάει στην αγκυροβόληση των λυσοσωµάτων στους µικροσωληνίσκους είναι η 

MP50 (µεµβρανική πρωτείνη των 50 KDa). Η MP50 δείχνει µία εξαρτώµενη από ATP 

δραστηριότητα πρόσδεσης µικροσωληνίσκων και αναγνωρίστηκε σε κύτταρα από χοίρο 

από τους Rajas και Rousset (1993) ως µία συνδεδεµένη µε µεµβράνη ισοµορφή της 

GDH. Η MP50 είναι µία περιφερική µεµβρανική πρωτείνη µε το ίδιο ισοηλεκτρικό 

σηµείο όπως η ισοπρωτείνη 2 της GDH από ήπαρ αγελάδας σε ηλεκτροφόρηση δύο 

διαστάσεων. Σε συνέχεια των παραπάνω µελετών τους, οι ίδιοι ερευνητές (Rajas και συν, 

1996) έδειξαν ότι η σύνδεση λυσοσωµάτων µε τους µικροσωληνίσκους in vitro µπορεί 

να εµποδιστεί µε αντισώµατα που αναγνωρίζουν ειδικώς την MP50 πάνω στην 

λυσοσωµική µεµβράνη και πιθανότατα εξουδετερώνουν την δραστηριότητα σύνδεσης 

µικροσωληνίσκων. Παρολαυτά, αντισώµατα εναντίον της GDH δεν παρεµπόδιζαν αυτήν 

την σύνδεση, δείχνοντας ότι η MP50 και η GDH διαφέρουν κάπως ως προς τη δοµή ή τη 

διαµόρφωσή τους. Η παρουσία της GDH στο RER ή κοντά σε λυσοσώµατα θα µπορούσε 

να εξηγεί την παρατήρηση των Aoki και συν (1987) ότι, εκτός από τα µιτοχόνδρια, µε 
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χρήση ΗΜ και πολυκλωνικών αντισωµάτων χρυσού  υπήρχε σήµανση και άλλων 

οργανιδίων σε κύτταρα εγκεφάλου αρουραίου, αν και σε αρκετά µικρότερη ένταση, όπως 

κυστίδια κοντά σε µιτοχόνδρια, µικρά θυλάκια κοντά στην κυτταρική µεµβράνη και 

µέσα σε αποφύσεις (µη αναγνωριζόµενες ως νευρωνικές ή γλοιϊκές).  

Μία άλλη προτεινόµενη, αλλά όχι αποδεδειγµένη, εντόπιση για την GDH είναι 

στον πυρήνα (Di Prisco και Gasolia, 1975, Di Matteo και συν, 1976, 1980, Lai και συν, 

1986, Mac Daniel, 1995). Οι παραπάνω ερευνητές εντόπισαν µικρές διαφορές της 

πυρηνικής από την µιτοχονδριακή GDH ως προς τις κινητικές, ανοσολογικές και φυσικές 

ιδιότητες αλλά και ως προς την πρωτοταγή δοµή και τη θερµική σταθερότητα. Πάντως, η 

πυρηνική GDH θα µπορούσε να αντιπροσωπεύει µιτοχονδριακή επιµόλυνση του 

πυρηνικού κλάσµατος (King και Frieden, 1970). Αν υπάρχει, η πυρηνική GDH θα 

µπορούσε να συµµετέχει στον ενεργειακό µεταβολισµό του πυρήνα, στον µεταβολισµό 

του αζώτου και, πιο σηµαντικά, στην µεταγραφική ρύθµιση, καθώς κάποιοι άλλοι 

ερευνητές έδειξαν ότι η GDH µπορεί να είναι µία πρωτείνη που προσδένει RNA (Preiss 

και συν, 1993, 1995). Πιο συγκεκριµένα, οι ερευνητές αυτοί έδειξαν µε Ν-τελική 

πρωτεϊνική αλληλούχιση ότι σε οµογενοποίηµα βοδινού ήπατος µία πρωτείνη που 

προσδένει RNA είναι η GDH (Preiss και συν, 1993). Αυτή η σύνδεση φαίνεται να είναι 

ειδική καθώς άλλες αφυδρογονάσες ή πρωτείνες δεν συνδέουν RNA. Επιπλέον, tRNA, 

DNA από όρχι σολωµού και οµοριβοπολυµερή δεν ανταγωνίζονται για την θέση 

πρόσδεσης RNA, ενώ ολικό κυτταροπλασµατικό RNA παρεµποδίζει την πρόσδεση 

ραδιοσηµασµένου RNA υποστρώµατος στην GDH. Πάντως, αυτοί οι ερευνητές δεν 

µπόρεσαν να εντοπίσουν το φυσιολογικό RNA υπόστρωµα της GDH και υπέθεσαν ότι 

θα µπορούσε να είναι µιτοχονδριακό RNA παραγόµενο από µεταγραφή του 

µιτοχονδριακού γονιδιώµατος. Αυτή η αλληλεπίδραση της GDH µε το µιτοχονδριακό 

RNA  θα µπορούσε να προσφέρει στο δεύτερο σταθερότητα και να επηρεάζεται από 

ρυθµιστικούς παράγοντες της GDH, όπως το ADP ή το NADH (Preiss και συν, 1993). 

Πάντως, η άποψη ότι η GDH θα µπορούσε να δρα ως ειδική ως προς το οργανίδιο 

πρωτείνη πρόσδεσης RNA δεν φαίνεται να υιοθετείται από µεγάλη µερίδα της 

ερευνητικής κοινότητας (Lithgow και Gratzer, 1997). 
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7. Λειτουργία της GDH των θηλαστικών 

1. Μηχανισµός Αντίδρασης 
2. Υποστρώµατα 
3. Αλλοστερικοί τροποποιητές 
4. Ορµόνες, φάρµακα 
5. Θερµική Σταθερότητα 
6. Επίδραση του pH και εναλλακτικά υποστρώµατα 
7. Ρυθµιστικό διάλυµα αντίδρασης 

 
1. Μηχανισµός Αντίδρασης 

Ο κινητικός µηχανισµός της GDH από ήπαρ αγελάδος έχει διαλευκανθεί σε 

σηµαντικό βαθµό ως αποτέλεσµα εκτεταµένων µελετών από πολλές ερευνητικές οµάδες. 

Σε αυτές τις µελέτες πάνω στην GDH από ήπαρ αγελάδος θα αναφερθούµε 

περιγράφοντας τον µηχανισµό της αντίδρασης της GDH, θεωρώντας ότι τα 

αποτελέσµατα τους αντιπροσωπεύουν σε µεγάλο βαθµό και τις ιδιότητες των GDH από 

άλλα θηλαστικά, συµπεριλαµβανοµένου και του ανθρώπινου ενζύµου. Η GDH είναι ένα 

στερεοειδικό (Pro-S ή Β ειδικό) ένζυµο, καθώς επιλέγει για την αντίδραση το ΗΒ άτοµο 

υδρογόνου από τον νικοτιναµιδικό δακτύλιο του NAD(P)H  (Price και Stevens, 1999) και 

χρησιµοποιεί και παράγει L-γλουταµικό. Η παρουσία αλλοστερικών τροποποιητών, οι 

τιµές του pH και πιθανότατα η θερµοκρασία πιστεύεται ότι µπορούν να επηρεάσουν 

σηµαντικά τον µηχανισµό της αντίδρασης της GDH (Silverstein, 1974, Di Matteo και 

συν, 1980, Hornby και συν, 1984). 

Οι κινητικές µελέτες πάνω στην GDH παρουσιάζουν δυσκολίες λόγω των 

αποκλίσεων από την κλασική Michaelis-Menten κινητική που δείχνει το ένζυµο (Hudson 

και MacDaniel, 1993). Έχει βρεθεί ότι το NAD+, το NADP+ και το γλουταµικό, αν και 

υποστρώµατα της αντίδρασης της GDH, προκαλούν αναστολή σε υψηλές συγκεντρώσεις 

και ενεργοποίηση σε χαµηλότερες συγκεντρώσεις. Στην περίπτωση της αναγωγικής 

αµίνωσης του α-κετογλουταρικού, τα ανηγµένα συνένζυµα NADH και NADPH δεν 

ενεργοποιούν το ένζυµο µε τρόπο ανάλογο µε τους οξειδωµένους συµπαράγοντες, αλλά 

µόνο αναστέλλουν σε υψηλές συγκεντρώσεις, ενώ κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε το α-

κετογλουταρικό. 
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Οι πρώτες µελέτες πάνω στον µηχανισµό της αντίδρασης της GDH έδειξαν ότι ήταν 

διαδοχικός και προς τις δύο κατευθύνσεις, µε την αναγωγική αµίνωση για παράδειγµα να 

ακολουθεί ένα µηχανισµό υποχρεωτικής αλληλοδιαδοχής σύµφωνα µε τον οποίο το 

ανηγµένο συνένζυµο συνδεόταν πρώτο, ακολουθούµενο από την αµµωνία και στην 

συνέχεια το α-κετογλουταρικό. Μετέπειτα µελέτες µε πιο ευαίσθητες µεθόδους έδειξαν 

ότι ο µηχανισµός αντίδρασης για την GDH ήταν τυχαίας αλληλοδιαδοχής µε γρήγορη 

εξισορρόπηση (Silverstein και Sulebele, 1973). Ο τελευταίος µηχανισµός επιβεβαιώθηκε 

αργότερα για την αντίδραση της οξειδωτικής απαµίνωσης και από άλλες µελέτες, 

ωστόσο για την περίπτωση της αναγωγικής αµίνωσης  η σειρά της προσθήκης των 

υποστρωµάτων δεν φαίνεται να είναι τελείως τυχαία (για παράδειγµα έχει προταθεί ότι 

το α-κετογλουταρικό υποχρεωτικά συνδέεται στο σύµπλεγµα NADPH-ένζυµο πριν την 

αµµωνία, και αυτό είναι σε συµφωνία µε τον προτεινόµενο χηµικό µηχανισµό) (Rife και 

Cleland, 1980). Το είδος της αλληλοδιαδοχής (υποχρεωτική ή τυχαία) υπάρχουν 

ενδείξεις ότι µπορεί να επηρεάζεται από το pH και από την παρουσία ADP στην 

αντίδραση.   

Έχουν γίνει πολλές µελέτες πάνω στον χηµικό µηχανισµό της αντίδρασης της GDH. 

Ένας προτεινόµενος µηχανισµός για την αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης περιλαµβάνει 

την πυρηνοφιλική επίθεση της ουδέτερης αµµωνίας στο α-κετογλουταρικό του 

συµπλέγµατος ένζυµο-NADPH-α-κετογλουταρικό (Rife και Cleland, 1980). Η ελεύθερη 

ουδέτερη αµµωνία επιτίθεται στον άνθρακα της κετονοµάδας του α-κετογλουταρικού 

(άνθρακας 2), καθώς το οξυγόνο αυτής της κετονοµάδας πρωτονιώνεται προς 

υδροξυλοµάδα από µία καταλυτική λυσίνη. Με αυτόν τον τρόπο σχηµατίζεται µία 

καρβινολαµίνη, η οποία στη συνέχεια αντιδρά παραπέρα χάνοντας ένα µόριο νερού για 

να δώσει ένα συνδεδεµένο στο ένζυµο α-ιµινογλουταρικό ενδιάµεσο. Το τελευταίο µόριο 

(α-ιµινογλουταρικό) ανάγεται σε γλουταµικό από το NADPH και τελικά η αµινοµάδα 

του γλουταµικού πρωτονιώνεται από µία καταλυτική καρβοξυλοµάδα για να 

συµπληρωθεί η αντίδραση (Rife και Cleland, 1980). Έτσι, σύµφωνα µε αυτόν τον 

προτεινόµενο µηχανισµό, δεν συµβαίνει κάποια υδριδική µεταφορά (Fisher και συν, 

1992) και δεν σχηµατίζεται βάση Schiff µεταξύ του α-κετογλουταρικού και κάποιας 

λυσίνης. Ωστόσο, στο ενεργό κέντρο του ενζύµου φαίνεται ότι υπάρχουν δύο 

αντιδραστικές λυσίνες, η µία εκ των οποίων δρα ως οξεοβασικός καταλύτης, όπως 
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είδαµε, και η άλλη συνδέει την 5-καρβοξυλοµάδα των δικαρβοξυλικών οξέων που είναι 

υποστρώµατα του ενζύµου (Rife και Cleland, 1980). 

 Στην περίπτωση της οξειδωτικής απαµίνωσης του γλουταµικού (Εικ. 8) έχουµε πάλι 

σχηµατισµό α-ιµινογλουταρικού, ωστόσο αυτή περιλαµβάνει και υδριδική µεταφορά 

κατά τη µετάβαση από το σύµπλεγµα ένζυµο-οξειδωµένο συνένζυµο-γλουταµικό στο 

σύµπλεγµα ένζυµο-ανηγµένο συνένζυµο-α-ιµινογλουταρικό (Singh και συν, 1993, 

Stillman και συν, 1993). Πριν ακριβώς από αυτήν την υδριδική µεταφορά ανιχνεύεται 

µία αργή απελευθέρωση ενός πρωτονίου και µία µετάβαση του ενζύµου από την ανοικτή 

στην κλειστή µορφή (Saha και Fisher, 1999). Σχηµατικά, η αντίδραση της οξειδωτικής 

απαµίνωσης του γλουταµικού µέχρι το σχηµατισµό α-κετογλουταρικού µπορεί να 

αποδοθεί όπως φαίνεται στην εικόνα 8. 

 

 
 
 
Εικ. 8. Προτεινόµενος χηµικός µηχανισµός οξειδωτικής απαµίνωσης για την GDH (Singh 

και συν, 1993, Saha και Fisher, 1999). Ε: GDH, O: οξειδωµένο συνένζυµο, R: ανηγµένο 

συνένζυµο, G: γλουταµικό, Ι: α-ιµινογλουταρικό, C: καρβινολαµίνη, Ν: αµµωνία και K: α-

κετογλουταρικό. 

  
Κρυσταλλογραφικές µελέτες, όπως θα δούµε παρακάτω, έχουν δείξει ότι η GDH από 

ήπαρ αγελάδας υπάρχει σε ανοικτή και κλειστή διαµόρφωση ως προς την κατάσταση της 

σχισµής στην οποία βρίσκεται το ενεργό κέντρο, µε την παρουσία υποστρωµάτων στο 

µείγµα της κρυστάλλωσης να ευνοεί την κλειστή διαµόρφωση. Το άνοιγµα και το 

κλείσιµο της σχισµής αυτής ανάµεσα στην περιοχή πρόσδεσης γλουταµικού και την 

περιοχή πρόσδεσης συνενζύµου είναι σηµαντικό συστατικό του µηχανισµού της 

αντίδρασης της GDH (Saha και Fisher, 1999). Η γενική ιδέα είναι ότι η ανοικτή µορφή 

του ενζύµου συνδέει τα αντιδρώντα και στη συνέχεια η σχισµή στην οποία βρίσκεται το 

ενεργό κέντρο κλείνει για να προχωρήσει η αντίδραση προς τη δηµιουργία των 
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προϊόντων (Singh και συν, 1993). Μάλιστα, θεωρείται ότι το κλείσιµο της σχισµής του 

ενεργού κέντρου παρέχει ένα υδροφοβικό περιβάλλον κατάλληλο για υδριδική µεταφορά 

(Cho και συν, 2001). 

 Έχουν γίνει αρκετές µελέτες ως προς το ποιο βήµα της αντίδρασης της GDH είναι 

ρυθµιστικό της ταχύτητας προς την κατεύθυνση οξειδωτικής απαµίνωσης του 

γλουταµικού. Οι περισσότερες ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι είναι η απελευθέρωση του 

ανηγµένου συνενζύµου (NADH και πιθανότατα και NADPH) από το σύµπλεγµα ένζυµο-

NAD(P)H-α-κετογλουταρικό που καθορίζει την ταχύτητα της συνολικής αντίδρασης 

οξειδωτικής απαµίνωσης από την GDH. Αυτή η παρατήρηση είναι σηµαντική γιατί 

σχετίζεται µε το γεγονός ότι το ADP ενεργοποιεί την αντίδραση της GDH προς την 

κατεύθυνση οξειδωτικής απαµίνωσης του γλουταµικού από NADP+ µειώνοντας την 

σύνδεση του NADPH µε το ένζυµο και εποµένως αυξάνοντας την απελευθέρωσή του 

από το σύµπλεγµα ένζυµο-NADPH-α-κετογλουταρικό. Επίσης, το GTP αναστέλλει την 

αντίδραση αυτή επειδή µειώνει το ρυθµό απελευθέρωσης NADPH από το σύµπλεγµα 

ένζυµο-NADPH-α-κετογλουταρικό. Στην περίπτωση του NAD(H) τα πράγµατα είναι πιο 

σύνθετα επειδή το οξειδωµένο (και ίσως και το ανηγµένο) µη φωσφορυλιωµένο 

συνένζυµο µπορούν να συνδέονται εκτός από το ενεργό κέντρο και στη θέση σύνδεσης 

ADP.  Από την άλλη µεριά, έχει προταθεί επίσης ότι το ADP και το GTP ασκούν τη 

δράση τους αποσταθεροποιώντας και σταθεροποιώντας, αντιστοίχως, ατελέσφορα 

αδρανή σύµπλοκα (Peterson και Smith, 1999). 

 Με βάση λειτουργικές (και όχι δοµικές) µελέτες, έχουν προταθεί παλαιότερα 

τουλάχιστον τέσσερεις θέσεις σύνδεσης υποστρωµάτων και αλλοστερικών τροποποιητών 

ανά υποµονάδα GDH (Πίνακας 7.1): το ενεργό κέντρο (θέση Ι), η ρυθµιστική θέση 

αδενινικού νουκλεοτιδίου (θέση ΙΙ), η ρυθµιστική θέση γουανινικού νουκλεοτιδίου (θέση 

ΙΙΙ) και η ρυθµιστική θέση ανηγµένου συνενζύµου (θέση IV) (Frieden, 1961, 1963, 

Hudson και Daniel, 1993). Το NAD+ συνδέεται τόσο στη θέση Ι όσο και στη θέση ΙΙ,  το 

NADP+ µόνο στη θέση Ι, το NAD(P)H στις θέσεις Ι και IV, το GTP στη θέση ΙΙΙ και το 

ADP στις θέσεις ΙΙ και IV. Τα υποστρώµατα γλουταµικό, α-κετογλουταρικό και αµµωνία 

φαίνονται να συνδέονται µόνο στο ενεργό κέντρο (θέση Ι) (Πιν. 2). 
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Πιν. 2. Θέσεις σύνδεσης υποστρωµάτων και αλλοστερικών τροποποιητών ανά υποµονάδα 

GDH. 
 Γλουτα-

µικό 
α-κετο-
γλουταρι

-κό 

Αµµωνία NADP+ NAD+ NAD(P)
H 

ADP GTP 

Θέση Ι 
 (ενεργό κέντρο) 

 
+ + + + + + - - 

Θέση ΙΙ (ρυθµιστική 
θέση αδενινικού 
νουκλεοτιδίου) 

- - - - + - + - 
Θέση ΙΙΙ (ρυθµιστική 
θέση γουανινικού 
νουκλεοτιδίου) 

- - - - - - - + 
Θέση IV (ρυθµιστική 

θέση ανηγµένου 
συνενζύµου) 

- - - - - + + - 
 Τα δεδοµένα προέρχονται από τους Frieden, 1963, Koberstein και Sund, 1973, Dieter και συν, 

1981, Hornby και συν, 1984, Hudson και Daniel, 1993. +: σύνδεση, -: αδυναµία σύνδεσης.  

 
 Παλαιότερα, είχε προταθεί ότι τόσο η ίδια η δραστηριότητα της GDH από ήπαρ 

αγελάδας, όσο και η αλλοστερική της ρύθµιση εξαρτώνται από τον βαθµό πολυµερισµού 

των εξαµερών του ενζύµου, δηµιουργώντας µία λειτουργική σχέση ανάµεσα στον 

πολυµερισµό και την καταλυτική δραστηριότητα (Frieden και Colman, 1967, Kempfle 

και συν, 1972). Ο πολυµερισµός των εξαµερών του ενζύµου ευνοείται από την υψηλή 

συγκέντρωση του ενζύµου σε διάλυµα και την υψηλή ιοντική ισχύ του διαλύµατος, ενώ 

υπάρχουν ενδείξεις ότι το NADPH σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί αποπολυµερισµό 

του ενζύµου και ότι τα φωσφορικά ιόντα σταθεροποιούν τον ένζυµο αναστέλλοντας τον 

πολυµερισµό (Frieden, 1958, 1959, Tashiro και συν, 1981, Hudson και Daniel, 1993). 

Ωστόσο, νεώτερα δεδοµένα κατέρριψαν την παραπάνω θεωρία, δείχνοντας ότι ο βαθµός 

πολυµερισµού και η GDH δραστηριότητα δεν αλληλοεξαρτώνται (Zeiri και Reisler, 

1978). Από την άλλη µεριά, δεν έχει αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόµενο να είναι ο 

πολυµερισµός ένας in vivo ρυθµιστικός µηχανισµός, καθώς η συγκέντρωση της GDH σε 

ορισµένους ιστούς (>2mg/ml) είναι αρκετά υψηλή ώστε να πολυµεριστούν τα εξαµερή 

της (Hudson και Daniel, 1993). Επίσης, έχει περιγραφεί ότι σε διαλύµατα χαµηλής 

ιοντικής ισχύος το ένζυµο υφίσταται µία µη αναστρέψιµη αποδιάταξη, η οποία 

επηρεάζεται από το pH, την θερµοκρασία και την παρουσία αλλοστερικών 

τροποποιητών, όπως το GTP, η διαιθυλστιλβεστρόλη και ο Zn+2 (Bitensky και συν, 

1965). 
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2.Υποστρώµατα 

Πιν. 3. Οι Kms διαφορετικών GDH θηλαστικών για διαφορετικά υποστρώµατα 

(γλουταµικό, α-κετογλουταρικό, NADPH, NADH, αµµωνία). 
 Γλουταµι-

κό (mM) 
α-Κετογλου-

ταρικό 
(mM) 

NADPH 
(µΜ) 

NADH 
(µΜ) 

Αµµωνία 
(mM) 

ADP 
(mM) 

Πηγή 

10.8 1.2 85.0 - - 1 Shashidharan 
και συν, 1994 

- 1.83 - - - 0.5 

Εκφραζόµενη 
ανασυνδυασµένη  

GLUD2 GDH 
 2.43 - - - - 0.1 

- 1.62 - - - 0.5 
7.64 - - - - 0.1 

Plaitakis και 
συν, 2000 

 

- 1.4 - 80 - - Cho και συν, 
1995 

Εκφραζόµενη 
ανασυνδυασµένη  

GLUD1 GDH 
3.44 - - - - 1 Yoon και συν, 

2002 
∆ιαλυτή GDH  

 
11.8 1.16 46.5 - - 1 

Σωµατιδιακή 
GDH 

9.6 1.27 81.0 - - 1 

Shashidharan 
και συν, 1994 

 17.7 1.3 51.2 77.8 - 1 Hussain και 
συν, 1989 

Ανθρώ-
πινος 

Εγκέφαλος 

 - 1.9 - 210 28 1 Filla και συν, 
1986 

Σωµατιδιακή 3.7 1.7 154.7 99.1 18.2 1 

∆ιαλυτή 3.6 1.4 108.1 79.7 18.3 1 
Colon και 
συν, 1986 

Εγκέφαλος 
αρουραίου 

 2.5 0.2 27 29 10 - 

Ήπαρ αρουραίου 0.6 0.18 20 30 20 - 
Chee και συν, 

1979 
 

 1.8 0.7 25 24 3.2  Hudson και 
MacDaniel, 

1993 
10.5 0.031 - 2 164 0 pH 6.0 
22.7 0.113 - 7 24 0.18 ή 

0.7 
2.6 0.336 - 19.5 13.6 0 

Ήπαρ 
αγε-
λάδος  

pH 8.0 
4.9 0.94 - 36 8.2 0.18 ή 

0.7 

Bailey και 
συν, 1982 

NADP(H) 8.33 1.33 100 - 15.38 1 GDH   
I NAD(H) 5.56 3.61 - 120 18.19 1 

NADP(H) 3.42 2.22 130 - 20.01 1 

Εγκέ-
φαλος 
αγελά-
δος 

GDH 
II NAD(H) 3.13 1.21 - 70 23.82 1 

Cho και συν, 
1995 

 

Στην προτελευταία στήλη (ADP) αναφέρεται η συγκέντρωση ADP η οποία χρησιµοποιήθηκε 

στις αντίστοιχες αντιδράσεις για τον υπολογισµό των Km. 

 

2.1. NAD(P)H 

 `Όπως είδαµε ήδη, το NAD+ και το NADP+ προκαλούν αναστολή σε υψηλές 

συγκεντρώσεις και ενεργοποίηση σε χαµηλότερες συγκεντρώσεις. Αυτή η ενεργοποίηση 

από τα υποστρώµατα NAD+ και NADP+  είναι εµφανής σε γραφικές παραστάσεις 

Lineweaver-Burk, οι οποίες δείχνουν αποκλίσεις προς υψηλότερη δραστηριότητα (άρα 
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µείωση του 1/v) µε την αύξηση της συγκέντρωσης του συνενζύµου (δηλαδή µε την 

µείωση του 1/[NAD(P)+]) (Frieden, 1959, Dalziel και Engel, 1968, Godinot και 

Gautheron, 1971, Bailey και συν, 1982). Η µη γραµµική συµπεριφορά σε γραφικές 

παραστάσεις Lineweaver-Burk υπάρχει τόσο σε υψηλό (8.0) όσο και σε χαµηλό (6.0) pH 

και µπορεί να διορθωθεί προς γραµµική αν προστεθεί ADP στην αντίδραση σε 

συγκέντρωση πάνω από 200µΜ (Frieden, 1959, Bailey και συν, 1982, Hornby και συν, 

1984). Πάντως, η δραστηριότητα της GDH από ήπαρ αγελάδας είναι πάντα µεγαλύτερη 

(τουλάχιστον κατά 50%) µε NAD+ από ότι µε NADP+ (Sanner, 1975). Στην περίπτωση 

της αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού, τα ανηγµένα συνένζυµα NADH και 

NADPH δεν ενεργοποιούν το ένζυµο αλλά µόνο αναστέλλουν σε υψηλές συγκεντρώσεις, 

Η αναστολή αυτή είναι πιο εµφανής µε το NADH και µάλιστα σε σχετικά χαµηλά pH 

(Bailey και συν, 1982) .  

 Μελέτες κινητικής και σύνδεσης έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι το NAD+ και το 

NADP+ παρουσιάζουν αρνητικά συνεργατική σύνδεση σε παρουσία γλουταµικού ή 

γλουταρικού (Dalziel και Egan, 1972, Bell και συν, 1985). Πιο συγκεκριµένα, αυτό 

σηµαίνει ότι η πρόσδεση NAD(P)+ (εάν οι συγκεντρώσεις του είναι αρκετά υψηλές) στο 

εξαµερές της GDH κάνει πιο δύσκολη τη σύνδεση του επόµενου µορίου NAD(P)+. Σε 

αυτήν την αρνητική συνεργατικότητα αποδίδεται, εν µέρει τουλάχιστον, και η απόκλιση 

από τη γραµµικότητα των γραφικών παραστάσεων Lineweaver-Burk µε µεταβαλλόµενο 

υπόστρωµα το NAD+ ή το NADP+ (Bell και συν, 1985, Bailey και συν, 1982). Στην 

αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης, ενδείξεις για τέτοια αρνητική συνεργατικότητα 

βρίσκονται κυρίως σε µελέτες σύνδεσης (Bell και συν, 1985). 

Η συνολική συγκέντρωση NAD(H) στα µιτοχόνδρια των θηλαστικών έχει 

υπολογιστεί να είναι 175-200 µΜ. Η αναλογία NAD+/NADH είναι υπό φυσιολογικές 

συνθήκες 7-8:1, αλλά µειώνεται µετά από στέρηση τροφής και αυξάνεται σε αύξηση των 

συγκεντρώσεων αµµωνίας (Bailey και συν, 1982).  Συνεπώς, υπολογίζεται ότι οι 

συγκεντρώσεις NAD+ στο µιτοχόνδριο κυµαίνονται από 100 έως 150µΜ και του NADH 

από 20-30µΜ. Σε αυτά τα επίπεδα περίπου κυµαίνονται και οι τιµές των Km αυτών των 

δύο συνενζύµων που έχουν υπολογιστεί για τις GDH από διάφορα θηλαστικά. 

 Σε GDH από ήπαρ και εγκέφαλο αρουραίου οι Chee και συν (1979) βρήκαν ότι η 

Km για το NADH και το NADPH δεν διέφεραν µεταξύ των δύο ενζύµων (περίπου 20-30 
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µM και για τις 4 Km). Αντιθέτως, στην κατεύθυνση της οξείδωσης του γλουταµικού, οι 

Km του εγκεφαλικού ενζύµου για το NAD+ (900 µM) και το NADP+ (670 µM) ήταν 2-3 

φορές µεγαλύτερες από τις Km για το ένζυµο που αποµονώθηκε από το ήπαρ του 

αρουραίου (390 και 230 µM, αντιστοίχως). Σε εγκέφαλο αρουραίου οι Colon και συν 

(1986) µπόρεσαν να ξεχωρίσουν µία διαλυτή και µία συνδεδεµένη µε µεµβράνες 

(σωµατιδιακή) GDH και βρήκαν ότι (επί παρουσίας 1mM ADP) οι Km τους για το 

NADH είναι 78  και 99 µΜ, αντιστοίχως, ενώ για το NADPH είναι µεγαλύτερες (108 και 

155 µΜ, αντιστοίχως) (Πιν. 3).  

Η µέτρηση των Km της GDH για τα διάφορα συνένζυµα της στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο έχει γίνει κυρίως µε παρουσία 1mM ADP στην αντίδραση. Οι Hussain και συν 

(1989) βρήκαν ότι η Κm για το NADH και το NADPH  είναι 78 και 51 µM, αντιστοίχως, 

ενώ η τιµή που υπολόγισαν οι Filla και συν (1986) για το NADH ήταν σηµαντικά 

µεγαλύτερη (210 µΜ). Οι Shashidharan και συν (1994) υπολόγισαν ότι οι Km για το 

NADPH της σωµατιδιακής εγκεφαλικής, της διαλυτής εγκεφαλικής και της 

εκφραζόµενης σε Sf9 κύτταρα ανασυνδυασµένης GLUD2 GDH είναι  81, 46.5 και 

85µΜ, αντιστοίχως. Πάντως, οι διαφορετικές τιµές Km για τα συνένζυµα σε διάφορες 

µελέτες οφείλονται στις διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης, όπως και στο εύρος 

διακύµανσης των συγκεντρώσεων του συνενζύµου κατά την πειραµατική εκτίµηση της 

Km, καθώς πέρα από κάποια όρια συγκέντρωσης τα συνένζυµα αυτά προκαλούν 

ενεργοποίηση ή αναστολή της GDH. 

2.2. α-Κετογλουταρικό 

 Οι περισσότερες µελέτες έχουν δείξει ότι η Km της GDH από διάφορα θηλαστικά 

κυµαίνεται από 0.2 έως 2.2 mM, ανάλογα µε το είδος του ιστού και τις συνθήκες 

αντίδρασης. Η συγκέντρωση αυτού του µεταβολίτη στα µιτοχόνδρια έχει υπολογιστεί να 

είναι περίπου 0.2 mM (αν και µεταβάλλεται ανάλογα µε τις συνθήκες στις οποίες γίνεται 

η µέτρηση) και εποµένως είναι µέσα στο εύρος της υπολογιζόµενης Km για την GDH 

των θηλαστικών (Bailey και συν, 1982). Μελετώντας την GDH από ήπαρ και εγκέφαλο 

αρουραίου οι Chee και συν (1979) βρήκαν ότι η Km για το α-κετογλουταρικό δεν 

διέφερε µεταξύ των δύο ισοενζύµων και ήταν περίπου 0.2 mM, χωρίς όµως την 

παρουσία ADP στην αντίδραση. Η διαλυτή και η σωµατιδιακή GDH που αποµόνωσαν 

επίσης από εγκέφαλο αρουραίου οι Colon και συν (1986) βρέθηκαν να έχουν Km για το 
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α-κετογλουταρικό 1.4 και 1.7 mM, αντιστοίχως, µε τη συγκέντρωση του ADP στην 

αντίδραση αυτή τη φορά να είναι 1 mM. Η Km για α-κετογλουταρικό για την GDH από 

ήπαρ αγελάδος έχει βρεθεί να κυµαίνεται από 0.3 έως 0.7mM (Smith και συν, 1975, di 

Matteo και συν, 1980). 

Χρησιµοποιώντας 1mM ADP στην αντίδραση µία σειρά από µελέτες έδωσαν 

παρόµοιες τιµές Km για το α-κετογλουταρικό για την ανθρώπινη GDH. Πιο 

συγκεκριµένα, οι Hussain και συν (1989) βρήκαν ότι για την GDH από ανθρώπινο 

εγκέφαλο η Κm για το α-κετογλουταρικό είναι 1.3 mM, ενώ και οι Filla και συν (1986) 

βρήκαν παρόµοια τιµή (1.9 mM). Οι Shashidharan και συν (1994) υπολόγισαν ότι, επί 

παρουσίας 1mM ADP, η διαλυτή εγκεφαλική GDH έχει Km για το α-κετογλουταρικό 

1.16 mM και η συνδεδεµένη µε µεµβράνες 1.27 mM. Παρόµοια ήταν και η Km (1.2 mM) 

της εκφραζόµενης σε Sf9 κύτταρα ανασυνδυασµένης GLUD2 GDH. Μελετώντας επίσης 

ανασυνδυασµένη ανθρώπινη GDH εκφραζόµενη σε Sf9 κύτταρα, οι Plaitakis και συν 

(2000) παρατήρησαν ότι, επί απουσίας ADP ή L-λευκίνης, η Km για το α-

κετογλουταρικό ήταν χαµηλότερη (3-4 φορές) για την ειδική για νευρικό ιστό GDH (0.64 

mM) από ότι για το GLUD1 ένζυµο (2.2 mM). Η ενεργοποίηση από ADP ή L-λευκίνη 

οδηγούσε σε µείωση της Km για την GLUD1 GDH και σε αύξηση της Km για την 

GLUD2 GDH, µε αποτέλεσµα οι συγγένειες των δύο ισοενζύµων για το α-

κετογλουταρικό να εξισώνονται και να είναι για παράδειγµα, επί παρουσίας 500 µΜ 

ADP, 1.62 και 1.83 mM, αντιστοίχως. Να σηµειωθεί ότι οι κινητικές µελέτες αυτές 

έγιναν σε αδρά εκχυλίσµατα από Sf9 κύτταρα και όχι σε καθαρισµένες πρωτείνες . 

2.3. Γλουταµικό 

Οι ενδοµιτοχονδριακές συγκεντρώσεις γλουταµικού κυµαίνονται από 1 έως 3 

mM (Bailey και συν, 1982), ωστόσο σε ορισµένες περιοχές (όπως τα συναπτικά κυστίδια 

στις γλουταµατεργικές συνάψεις) τα επίπεδα αυτού του αµινοξέος είναι αρκετά 

υψηλότερα. Έχει περιγραφεί ένα µεγάλο εύρος τιµών Km για γλουταµικό των GDH των 

θηλαστικών (από 0.6 έως 17.7 mM) και αυτό οφείλεται πιθανότατα στο ότι ο 

προσδιορισµός της Km για αυτό το υπόστρωµα είναι κάπως πιο δύσκολος σε σχέση µε 

τα άλλα υποστρώµατα του ενζύµου. 

Οι Chee και συν (1979) βρήκαν ότι η Km για το γλουταµικό ήταν 4 φορές 

µικρότερη για το ένζυµο που αποµόνωσαν από ήπαρ αρουραίου (0.6 mM) από ότι για το 
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αντίστοιχο ένζυµο από εγκέφαλο αρουραίου (2.5 mM). Το συµπέρασµα των ερευνητών 

αυτών ήταν ότι η εγκεφαλική GDH στον αρουραίο είναι λιγότερο δραστική µε το 

γλουταµικό, από ότι η ηπατική GDH. Βεβαίως, τα αποτελέσµατα αυτά πρέπει να τα 

δούµε µε κάποια επιφύλαξη, καθώς ακολουθήθηκε διαφορετικός τρόπος πρωτεϊνικού 

καθαρισµού της εγκεφαλικής και της ηπατικής GDH. Ωστόσο, επίσης σε εγκεφαλικό 

ιστό αρουραίου, οι Colon και συν (1986) υπολόγισαν την Km για το γλουταµικό στην 

περίπτωση της διαλυτής GDH στο 3.6 mM και της σωµατιδιακής στο 3.7 mM.  

Οι Hussain και συν (1989) βρήκαν ότι στον ανθρώπινο εγκέφαλο η Κm για το 

γλουταµικό είναι 17.7 mM. Επίσης σε ανθρώπινο εγκέφαλο, αν διαχωριστούν οι δύο 

δραστηριότητες GDH (διαλυτή και σωµατιδιακή), οι αντίστοιχες τιµές Κm είναι 11.8 

mM για την διαλυτό και 9.6 mM για το σωµατιδιακό ένζυµο (Shashidharan και συν, 

1994). Ακόµη περισσότερο, η εκφραζόµενη σε Sf9 κύτταρα ανασυνδυασµένη GLUD2 

GDH έχει παρόµοια Km για το γλουταµικό (10.8 mM) (Shashidharan και συν, 1994). 

Όλες οι παραπάνω τιµές Km για το γλουταµικό αφορούν αντιδράσεις µε παρουσία ADP 

σε συγκέντρωση 1mM. Σε µικρότερες συγκεντρώσεις ADP (50-100µΜ) το 

ανασυνδυασµένο GLUD2 ισοένζυµο από αδρά εκχυλίσµατα Sf9 κυττάρων παρουσιάζει 

µία Km (2.5-3 mM) για το γλουταµικό η οποία είναι περίπου 3 φορές µικρότερη από την 

αντίστοιχη του GLUD1 ενζύµου (6.5-7.5 mM) (Plaitakis και συν, 2000). 

Οι πολύ µεγάλες συγκεντρώσεις γλουταµικού έχει βρεθεί ότι µπορούν να 

αναστείλουν την αντίδραση της οξειδωτικής απαµίνωσης από την GDH µε χρήση του 

NAD+ ως συνενζύµου (Sanner, 1975, Koberstein και Sund, 1973, Bailey και συν, 1982). 

Οι αλλοστερικοί τροποποιητές ADP και GTP φαίνεται ότι είναι ικανοί να εξαλείψουν 

αυτήν την αναστολή από υπόστρωµα ή τουλάχιστον να οδηγήσουν στο να εµφανίζεται 

σε πολύ µεγαλύτερες συγκεντρώσεις γλουταµικού (Cook, 1982).  

2.4. Αµµωνία 

 Πιστεύεται ότι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την σύνθεση του γλουταµικού 

από την GDH στα µιτοχόνδρια των θηλαστικών είναι η συγκέντρωση της αµµωνίας, η 

οποία είναι συνήθως αρκετά κάτω από την Km αυτού του ενζύµου (Bailey και συν, 

1982). Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι στα µιτοχόνδρια, όπως είδαµε, οι 

συγκεντρώσεις των άλλων δύο αντιδρώντων της αντίδρασης της αναγωγικής αµίνωσης 

(α-κετογλουταρικό και ανηγµένο συνένζυµο) είναι περίπου στα επίπεδα των αντίστοιχων 
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Km της GDH. Αυτό δεν συµβαίνει µε την περίπτωση της αµµωνίας, για την οποία η Km 

της GDH από διάφορα θηλαστικά έχει υπολογιστεί από 10 έως 30 mM, περίπου. Καθώς 

η GDH είναι ένα ένζυµο του στρώµατος του µιτοχονδρίου, στο οποίο βρίσκεται σε πολύ 

µεγάλες συγκεντρώσεις (αποτελώντας µέχρι και το 10% της πρωτείνης του), η 

λειτουργία της µπορεί να είναι η γρήγορη αποµάκρυνση της αµµωνίας µόνο σε 

περίπτωση που τα επίπεδά της γίνουν ιδιαίτερα υψηλά. Η λειτουργία αυτή της GDH 

µπορεί να είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς έχει δειχθεί ότι οι αυξηµένες συγκεντρώσεις 

αµµωνίας καταστέλλουν τη δυνατότητα παραγωγής ATP από τα µιτοχόνδρια  (Bailey και 

συν, 1982). 

Οι γραφικές παραστάσεις Lineweaver-Burk µε την αµµωνία ως µεταβαλλόµενο 

υπόστρωµα είναι γραµµικές και αυτή η γραµµικότητα δεν επηρεάζεται από το pH ή την 

παρουσία ADP στην αντίδραση, ωστόσο από αυτούς τους παράγοντες επηρεάζεται η 

τιµή της Km (Bailey και συν, 1982). Παρολαυτά, οι τιµές Km που αναφέρονται στην 

βιβλιογραφία για τις GDH από διάφορα θηλαστικά δεν παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές 

µεταξύ τους. 

Οι Km για την αµµωνία στην  GDH από εγκέφαλο και ήπαρ αρουραίου έχει 

δειχθεί ότι είναι 10 και 20 mM, αντιστοίχως (Chee και συν, 1979). Οµοίως, η Km για την 

αµµωνία ήταν περίπου 18 mM, τόσο για τη διαλυτή όσο και για την συνδεδεµένη µε 

µεµβράνες GDH που αποµόνωσαν οι Colon και συν (1986) από εγκέφαλο αρουραίου.  

Στον ανθρώπινο εγκέφαλο, η Km της GDH για την αµµωνία έχει βρεθεί να είναι 

28 mM (Filla και συν, 1986). Η Km για το εγκεφαλικό ένζυµο είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερη από την συγκέντρωση της αµµωνίας στον εγκεφαλικό ιστό, κάτι που 

δηλώνει ότι πιθανότατα η αντίδραση της GDH στον εγκέφαλο θα µπορούσε να 

προχωράει κυρίως προς την κατεύθυνση οξείδωσης του γλουταµικού. Παρολαυτά, δεν 

µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η αντίδραση να προχωράει και προς την 

κατεύθυνση της αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού, αν µε κάποιο µεταβολικό 

µονοπάτι (π.χ. µέσω απαµίνωσης της γλουταµίνης) δηµιουργούνται τοπικά σε κάποια 

σηµεία των εγκεφαλικών µιτοχονδρίων αυξηµένες συγκεντρώσεις αµµωνίας (Schousboe 

A, προσωπική επικοινωνία). 
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2.5. Vmax και Ειδική ∆ραστικότητα 
 
Πιν. 4. Ειδική δραστικότητα και Vmax της GDH από διάφορους ιστούς θηλαστικών. 

 Ειδική 
∆ραστικότητα 

Vmax 

 (µmoles 
οξειδούµενου 

NADH/mg 
πρωτείνης/min) 

(µmoles 
οξειδούµενου 

NADH/mg 
πρωτείνης/min) 

(µmoles 
οξειδούµενου 
NADPH/mg 

πρωτείνης/min) 

 
 
 

ADP 
(mM) 

 
 
 

Βιβλιογρα-
φική 
Πηγή 

Ανθρώπινη 
παρεγκεφαλίδα 

160 - - 1 Hussain και 
συν, 1989 

Ανθρώπινη 
Ανασυνδυασµένη  

GLUD1 GDH 

- 115 - 0 Cho και συν, 
2001 

Ολική 
GDH 

- 0.041 0.027 0 Chee και συν, 
1979 

 
Εγκέφαλος 
αρουραίου Σωµα-

τιδιακή 
168 - - 1 Colon και συν, 

1986 
Ήπαρ αρουραίου - 0.042 0.030 0 Chee και συν, 

1979 
GDH 

I 
167 202 - 1 Cho και συν, 

1995 
 

Εγκέφαλος 
αγελάδος GDH 

II 
104 124 - 1 Cho και συν, 

1995 
Οι µετρήσεις στον πίνακα αφορούν την αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης και έχουν γίνει µε 

χρησιµοποίηση ως συνενζύµου NADH ή NADPH. 

 
Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τον καθαρισµό της ειδικής δραστικότητας 

και της Vmax της GDH που έχει καθαριστεί από διάφορους ιστούς θηλαστικών (Πίν. 4). 

Ωστόσο τα αποτελέσµατα δεν είναι πάντα συγκρίσιµα και αυτό οφείλεται πιθανότατα 

στις διαφορετικές µεθόδους καθαρισµού που οδηγούν σε άλλοτε άλλο βαθµό µη 

αναστρέψιµης αποδιάταξης του ενζύµου και στις διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης που 

γίνονται οι µετρήσεις.  

Η φαινοµενική Vmax σε απουσία ADP για τα ένζυµα που αποµόνωσαν οι Chee 

και συν (1979) από εγκέφαλο και ήπαρ αρουραίου ήταν πολύ χαµηλές:  41 και 42 nmol 

οξειδούµενου NADH/min/mg πρωτείνης και 27 και 30 nmol οξειδούµενου 

NADPH/min/mg πρωτείνης, αντιστοίχως (σε αντίδραση που περιείχε 2mM α-

κετογλουταρικό και 50mM χλωριούχου αµµωνίου). Οι Cho και συν (2001) υπολόγισαν 

ότι, επίσης σε απουσία ADP, η Vmax της ανασυνδυασµένης ανθρώπινης GLUD1 GDH 

εκφρασµένης σε E. coli ήταν 115 µmoles οξειδούµενου NADH/mg πρωτείνης/min (Πιν. 

4).   
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Οι Colon και συν (1986) βρήκαν ότι η ειδική δραστικότητα της συνδεδεµένης µε 

σωµατίδια GDH που καθάρισαν από εγκέφαλο αρουραίου ήταν 168 µmol οξειδούµενου 

NADH/min/mg πρωτείνης (επί παρουσίας 1mM ADP, 8mM α-κετογλουταρικού, 90µΜ 

NADH και 100mM οξεικού αµµωνίου).  Οι Hussain και συν (1989) µπόρεσαν να 

καθαρίσουν GDH από ανθρώπινη παρεγκεφαλίδα και η ειδική δραστικότητα αυτού του 

καθαρισµένου ενζύµου ήταν περίπου 160 µmol οξειδούµενου NADH/min/mg πρωτείνης, 

χρησιµοποιώντας το ίδιο µείγµα αντίδρασης µε τους Colon και συν (1986). Οι Cho και 

συν (1995) αποµόνωσαν από εγκέφαλο αγελάδος δύο διαλυτά ισοένζυµα GDH (I και ΙΙ) 

και βρήκαν ότι το πρώτο ήταν πιο δραστικό από το δεύτερο. Επιπλέον, οι τιµές ειδικής 

δραστικότητας για τα καθαρισµένα ισοένζυµα ήταν παρόµοιες µε αυτές των GDH από 

εγκέφαλο ανθρώπου και αρουραίου που είχαν υπολογιστεί από τους Hussain και συν 

(1989) και τους Colon και συν (1986).  

3. Αλλοστερικοί Τροποποιητές 

3.1. GTP 

 Από παλιά είναι γνωστό ότι το GTP αναστέλλει την GDH των θηλαστικών  (Talal 

και Tomkins, 1964, Frieden, 1962, 1965, Godinot και Gautheron, 1971, Koberstein και 

Sund, 1973). Μάλιστα, αυτή η ιδιότητα της GDH των θηλαστικών και άλλων 

σπονδυλωτών να αναστέλλεται από GTP τη διαχωρίζει από την GDH από µη ζωϊκά είδη, 

όπως τα ευβακτήρια και οι µύκητες (Frieden, 1965). Το νουκλεοτίδιο αυτό συνδέεται σε 

θέση διαφορετική από τη θέση σύνδεσης του συνενζύµου και φαίνεται µάλιστα ότι το 

GTP και το NAD(P)H ενισχύουν το ένα τη δέσµευση του άλλου στην GDH (Koberstein 

και Sund, 1973).   

Η αναστολή του βόειου ενζύµου από GTP δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το 

pH (µέσα σε ένα εύρος pH από 7.0 έως 9.0) σε κορεσµό του ενζύµου µε υπόστρωµα και 

συγκέντρωση GTP 0.5 mM (Smith και Piszkiewicz, 1973). Πάντως, είναι πιθανό ότι έξω 

από αυτά τα όρια του pH µειώνεται σηµαντικά η ανασταλτική ικανότητα του GTP (Di 

Prisco, 1975). Μελέτες έχουν δείξει πιο στενή σύνδεση του GTP στην GDH σε 

ρυθµιστικό διάλυµα τριαιθανολαµίνης από ότι σε φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα και 

αυτό µπορεί να οφείλεται σε συναγωνισµό ανάµεσα στα φωσφορικά ιόντα και το GTP 

για την σύνδεση στην GDH (Dieter και συν, 1981). Συγκριτικά, η σύνδεση του ADP στο 

ένζυµο είναι η ίδια και στα δύο αυτά είδη ρυθµιστικού διαλύµατος. 
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Όπως είδαµε σε προηγούµενη ενότητα, στον εγκέφαλο του αρουραίου έχουν 

βρεθεί δύο ισοµορφές GDH, µία σωµατιδιακή (συνδεδεµένη µε µεµβράνη) και µία 

διαλυτή (πιθανότατα µε προέλευση από το στρώµα του µιτοχονδρίου) (Colon και συν, 

1986). Σε παρουσία 1 mM ADP, το GTP αναστέλλει την σωµατιδιακή GDH 

(φαινοµενική Ki =  9.0 µΜ) σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι την διαλυτή (φαινοµενική Ki = 

18.5µΜ). Επίσης, το διαλυτό ένζυµο δείχνει µία περισσότερο σιγµοειδική καµπύλη 

αναστολής από GTP (και εποµένως µεγαλύτερη συνεργατικότητα και µεγαλύτερο 

συντελεστή Hill) από ότι η συνδεδεµένη µε µεµβράνη ισοµορφή (Colon και συν, 1986). 

Μελέτες µε τα ανασυνδυασµένα ανθρώπινα ισοένζυµα έδειξαν ότι στην 

ανθρώπινη GLUD1 GDH το GTP έχει µία ισχυρή ανασταλτική δράση (IC50=0.20 µM) 

όταν δεν υπάρχουν στην αντίδραση αλλοστερικοί ενεργοποιητές (Plaitakis και συν, 

2000). Αντίθετα, η µη ενεργοποιηµένη GLUD2 GDH δεν επηρεάζεται καθόλου από αυτό 

το νουκλεοτίδιο (IC50>5000µΜ). Η προσθήκη ADP στην αντίδραση κάνει το GLUD1 

ένζυµο πιο ανθεκτικό στην αναστολή από GTP. Από την άλλη µεριά, η GLUD2 GDH σε 

παρουσία ADP υπόκειται στην αναστολή από GTP, αν και πάλι σε µεγαλύτερα επίπεδα 

GTP από το GLUD1 ένζυµο. Ένας άλλος ενεργοποιητής της GDH, η L-λευκίνη, όταν 

χρησιµοποιείται µόνη της, είναι λιγότερο αποτελεσµατική από το ADP στην αναστροφή 

της αναστολής από GTP και για τα δύο ανθρώπινα ισοένζυµα. Όταν χρησιµοποιείται σε 

παρουσία ADP, πάντως, η L-λευκίνη είναι ικανή να µειώσει σε σηµαντικό βαθµό την 

αναστολή από GTP (Plaitakis και συν, 2000). Αυτές οι συνεργιστικές δράσεις 

παρουσιάζονται σε συγκεντρώσεις L-λευκίνης (125µΜ) και ADP (50µΜ) που θα 

µπορούσαν να επικρατούν µέσα στα ανθρώπινα κύτταρα. 

Ανάλυση κατά Hill των γραφικών παραστάσεων της αναστολής των δύο 

ανθρώπινων ενζύµων έδειξε ότι αυτά διαφέρουν σηµαντικά στην συνεργατικότητα της 

αναστολής από GTP (συντελεστής Hill και δείκτης συνεργατικότητας). Η GLUD1 GDH 

δείχνει θετική συνεργατικότητα ως προς την αναστολή από GTP (συντελεστής Hill >1.0 

και δείκτης συνεργατικότητας <81) και η καµπύλη της αναστολής από GTP είναι 

σιγµοειδική (Plaitakis και συν, 2000). Αντίθετα, το GLUD2 ισοένζυµο δείχνει αρνητική 

συνεργατικότητα (συντελεστής Hill <1.0 και δείκτης συνεργατικότητας >81) και η 

καµπύλη αναστολής από GTP είναι σχεδόν υπερβολική (Plaitakis και συν, 2000). Το 

ADP και η L-λευκίνη, όταν προστίθενται µαζί, τροποποιούν διαφορετικά της καµπύλες 
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αναστολής από GTP των δύο ισοενζύµων. Πιο συγκεκριµένα, ο συντελεστής Hill για την 

GLUD1 GDH µειώνεται (άρα µειώνεται και η συνεργατικότητα), ενώ ο αντίστοιχος 

δείκτης για την GLUD2 GDH φαίνεται να αυξάνει (Plaitakis και συν, 2000). 

3.2. ADP 

 Το ADP είναι ίσως ο γνωστότερος ενεργοποιητής της GDH των θηλαστικών 

(Talal και Tomkins, 1964, Frieden, 1965), αν και σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να 

δράσει και ως αναστολέας. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της οξειδωτικής 

απαµίνωσης του γλουταµικού, το ADP δρα σαν ενεργοποιητής όταν τόσο η 

συγκέντρωση του γλουταµικού όσο και του NAD(P)+ είναι υψηλές, όταν όµως αυτές οι 

συγκεντρώσεις είναι χαµηλές δρα σαν αναστολέας (Koberstein και Sund, 1973, Bailey 

και συν, 1982, Hornby και συν, 1984). Το ADP καταργεί την αρνητική συνεργατικότητα 

και µειώνει την ισχύ της σύνδεσης του NAD(P)H στο ενεργό κέντρο (Koberstein και 

Sund, 1973). Οµοίως, τα ανηγµένα συνένζυµα µειώνουν την σύνδεση του ADP στο 

ένζυµο. 

Έχουν βρεθεί σηµαντικές διαφορές µεταξύ των GDH από διάφορα θηλαστικά ως 

προς την ενεργοποίηση από ADP. Για παράδειγµα, το ADP ενεργοποιεί το ένζυµο από 

ήπαρ αρουραίου 2-3 φορές περισσότερο από ότι ενεργοποιεί την GDH από ήπαρ 

αγελάδας (Frieden, 1965). Στην περίπτωση της GDH από βοδινό ήπαρ, το ADP 

ενεργοποιεί την αντίδραση σε συγκεντρώσεις µέχρι περίπου 1 mM (Smith και συν, 

2001). Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, το ADP αναστέλλει την αντίδραση της GDH 

συναγωνιζόµενο, πιθανότατα, µε το συνένζυµο στο ενεργό κέντρο (Koberstein και Sund, 

1973). 

Οι Bailey και συν (1982) έκαναν εκτεταµένες µελέτες πάνω στην ρύθµιση από 

ADP της GDH από ήπαρ αγελάδος και τη σχέση αυτής της ρύθµισης µε το pH της 

αντίδρασης. Τα ευρήµατά τους ήταν ότι σε pH 6.5 και κάτω αναστέλλονται από το ADP 

και οι δύο κατευθύνσεις της αντίδρασης της GDH (οξειδωτική απαµίνωση και 

αναγωγική αµίνωση). Σε pH 7.0 και πάνω, µπορεί να έχουµε είτε αναστολή είτε 

ενεργοποίηση ανάλογα µε τις συγκεντρώσεις του ADP και των υποστρωµάτων της 

αντίδρασης.  

Πιο συγκεκριµένα, για την περίπτωση της οξειδωτικής απαµίνωσης, η ταχύτητα 

της αντίδρασης σε απουσία ADP αυξάνει µε την αύξηση του pH όταν πηγαίνουµε από το 
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pH 6.0 στο pH 8.0 (Bailey και συν, 1982). Σε pH από 7.0 και πάνω το ADP µέχρι 

συγκέντρωση 0.1 mM ενεργοποιεί την αντίδραση ενώ πάνω από αυτήν την συγκέντρωση 

προκαλεί µία µικρής έκτασης αναστολή. Σε τιµές pH κάτω από 7.0, το ADP έχει ισχυρή 

ανασταλτική επίδραση. Οι µεταβολές αυτές στην δραστηριότητα της GDH ανάλογα µε 

το pH και την συγκέντρωση του ADP διατηρούνται αναλογικά και µε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις (χαµηλές ή υψηλές) γλουταµικού και συνενζύµων. Μελέτη της επίδρασης 

του ADP στις γραφικές παραστάσεις Lineweaver-Burk µε είτε το NAD+ είτε το 

γλουταµικό ως µεταβαλλόµενο υπόστρωµα έδειξαν µόνο αναστολή σε pH 6.0 και 

σύνθετη επίδραση σε pH 8.0 (ενεργοποίηση σε υψηλές και αναστολή σε χαµηλές 

συγκεντρώσεις συγκεντρώσεις γλουταµικού και NAD+) (Bailey και συν, 1982). 

Στην περίπτωση της αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού, η επίδραση 

του ADP στην GDH από ήπαρ αγελάδας είναι αρκετά σύνθετη σε σχέση µε το pH  

(Bailey και συν, 1982). Σε απουσία ADP, όπως συµβαίνει και στην οξειδωτική 

απαµίνωση, η ταχύτητα της αντίδρασης µειώνεται καθώς µειώνεται σταδιακά το pH από 

8.0 σε 6.0.  Ωστόσο, σε αντίθεση µε την οξειδωτική απαµίνωση, δεν έχουµε αλλαγή στην 

επίδραση του ADP από ενεργοποίηση σε υψηλά pH σε αναστολή σε χαµηλά pH, παρόλο 

που υπάρχει µείωση στο ποσοστό ενεργοποίησης πάνω από τη βασική δραστηριότητα µε 

την µείωση του pH. Επίσης, σε αντίθεση µε την οξειδωτική απαµίνωση σε τιµές pH 7.0 

έως 8.0, δεν υπάρχει η µικρού βαθµού αναστολή σε συγκεντρώσεις πάνω από 0.1 mM 

ADP, αλλά αντίθετα η αντίδραση παρουσιάζει επιπέδωση της γραφικής παράστασης 

ενεργοποίησης από ADP σε τιµές pH από 6.0 έως και 7.5. Σε τιµή pH 8.0 πάντως, 

συγκεντρώσεις ADP πάνω από 0.1 mM µειώνουν σε µικρό βαθµό την ταχύτητα της 

αντίδρασης όπως συµβαίνει και στην οξειδωτική απαµίνωση σε όλα τα pH από 7.0 έως 

και pH 8.0. Οι Bailey και συν (1982) µελέτησαν και την επίδραση του ADP και του pH 

σε γραφικές παραστάσεις Lineweaver-Burk µε NADH, α-κετογλουταρικό ή αµµωνία ως 

το µεταβαλλόµενο υπόστρωµα. Στην περίπτωση της τελευταίας οι γραφικές παραστάσεις 

αυτές ήταν γραµµικές µε την επίδραση του ADP να είναι ενεργοποιητική και στα δύο pH 

που µελετήθηκαν (6.0 και 8.0). Σε απουσία ADP, τόσο για το α-κετογλουταρικό όσο και 

για το NADH, οι γραφικές παραστάσεις Lineweaver-Burk είναι γραµµικές σε pH 8.0 

αλλά µη γραµµικές (ενδεικτικές σηµαντικής αναστολής από υπόστρωµα) σε pH 6.0. Σε 

pH 8.0 η επίδραση του ADP είναι ενεργοποιητική σε όλες τις συγκεντρώσεις NADH, 
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ενώ είναι ενεργοποιητική σε συγκεντρώσεις α-κετογλουταρικού πάνω από 0.05 mM και 

ανασταλτική σε µικρότερες συγκεντρώσεις. Σε pH 6.0 η παρουσία ADP (σε 

συγκέντρωση 180 ή 700µΜ) έκανε ουσιαστικά γραµµικές τις γραφικές παραστάσεις και 

για τα δύο αυτά υποστρώµατα  (κατήργησε δηλαδή την παρατηρούµενη αναστολή από 

υπόστρωµα). Η επίδραση του ήταν ενεργοποιητική σε υψηλές συγκεντρώσεις του 

µεταβαλλόµενου υποστρώµατος και ανασταλτική σε χαµηλότερες, µε το σηµείο 

µετάβασης από την ανασταλτική στην ενεργοποιητική επίδραση να είναι η συγκέντρωση 

0.1 mM για το α-κετογλουταρικό και η συγκέντρωση 6 µΜ για το NADH (Bailey και 

συν, 1982). 

 Μελετώντας τα δύο ανθρώπινα ανασυνδυασµένα ισοένζυµα GDH, τα οποία είχαν 

εκφράσει σε κύτταρα Sf9, οι Shashidharan και συν (1997) έδειξαν ότι και τα δύο είχαν 

την ίδια ειδική δραστικότητα σε παρουσία 1mM ADP. Ωστόσο, σε απουσία ADP, το 

ειδικό για το νευρικό ιστό ισοένζυµο ήταν σχεδόν ανενεργό, ενώ το GLUD1 ισοένζυµο 

είχε περίπου το µισό της µέγιστης δραστηριότητας του. Έτσι, υπολόγισαν ότι η 

προσθήκη 1mM ADP στην αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού 

ενεργοποιούσε το GLUD2 ισοένζυµο κατά περίπου 2000%, ενώ το GLUD1 ισοένζυµο 

µόνο κατά 250%, και αυτό επιβεβαιώθηκε αργότερα και προς την κατεύθυνση οξείδωσης 

του γλουταµικού (Plaitakis και συν, 2000). Συνεχίζοντας τις µελέτες τους πάνω στις 

ιδιότητες των ανασυνδυασµένων ενζύµων, οι Shashidharan και συν (1997) παρατήρησαν 

ότι το pH του µείγµατος αντίδρασης είχε διαφορετική επίδραση στην ενεργοποίηση των 

δύο ισοενζύµων από ADP. Με την αύξηση του pH ανάµεσα στο 6.5 και στο 8.0 

οδηγούσε σε σηµαντική αύξηση της βασικής δραστηριότητας του GLUD1 ισοενζύµου, 

ενώ το ποσοστό ενεργοποίησης αυτού του ισοενζύµου από ADP δεν µεταβαλλόταν. 

Αντιθέτως, η ίδια αύξηση του pH οδηγούσε σε σηµαντική αύξηση της ενεργοποίησης 

από ADP του ειδικού για το νευρικό ιστό GLUD2 ισοενζύµου χωρίς να επηρεάζει 

σηµαντικά τη βασική του δραστηριότητα.  

3.3. ATP 

 Υπάρχουν τρεις ξεχωριστές φάσεις στην δράση του ATP πάνω στην GDH από 

ήπαρ αγελάδας: αναστολή σε συγκεντρώσεις µέχρι 0.2 mM, ενεργοποίηση σε 

συγκεντρώσεις µεταξύ 0.2 και 1 mM και αναστολή σε συγκεντρώσεις >1 mM (Smith και 

συν, 2001). Η αναστολή που παρατηρείται σε υψηλές συγκεντρώσεις ATP πιθανότατα 
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οφείλεται σε σύνδεση στο ενεργό κέντρο, όπως συµβαίνει και µε το ADP. Η αναστολή 

σε χαµηλές συγκεντρώσεις ATP µπορεί να οφείλεται σε σύνδεση στη θέση σύνδεσης του 

GTP και η ενεργοποίηση σε συγκεντρώσεις ATP ανάµεσα στα 0.2 και 1 mM φαίνεται να 

οφείλεται σε σύνδεση στην ενεργοποιητική θέση σύνδεσης του ADP (Smith και συν, 

2001). 

3.4. L-Λευκίνη 

 Η L-λευκίνη είναι επίσης ένας πολύ γνωστός ενεργοποιητής της GDH των 

θηλαστικών και αυτός ο τρόπος ρύθµισης του ενζύµου πιστεύεται ότι παίζει σηµαντικό 

ρόλο στον ενεργειακό µεταβολισµό (Couee και Tipton, 1989, Fahien και συν, 1990, Kuo 

και συν, 1994). 

Θεωρώντας ότι τα επίπεδα έκφρασης σε Sf9 κύτταρα (δηλαδή στην ουσία ο 

τίτλος του ανασυνδυασµένου Baculovirus) είναι περίπου τα ίδια, οι Plaitakis και συν 

(2000) εκτίµησαν ότι η ειδική δραστικότητα του GLUD2 ενζύµου ήταν <5% αυτής του 

GLUD1 ενζύµου. Ωστόσο, η προσθήκη στο µείγµα της αντίδρασης 1.0 mM L-λευκίνης 

αυξάνει τη δραστηριότητα του ειδικού για το νευρικό ιστό ενζύµου (GLUD2) κατά 

περίπου 1600% και του ενζύµου κυτταρικής οικονοµίας (GLUD1) κατά µόνο 75%. Η 

προσθήκη µικρών συγκεντρώσεων ADP στο µείγµα της αντίδρασης επέτρεψε σε 

συγκεντρώσεις L-λευκίνης που σε απουσία ADP δεν είχαν καµµία επίδραση, να 

ενεργοποιήσουν σηµαντικά το ειδικό για νευρικό ιστό ισοένζυµο. ∆ηλαδή, το ADP και η 

L-λευκίνη, όταν προστίθενται µαζί στην αντίδραση, δρουν συνεργιστικά για να 

προκαλέσουν µεγαλύτερο βαθµό ενεργοποίησης της GLUD2 GDH από ότι θα 

αναµενόταν από ένα απλό αθροιστικό αποτέλεσµα (Plaitakis και συν, 2000).  

3.5. Μέταλλα και χηλικοί παράγοντες 

Το Mg2+ είναι γνωστό ότι αναστέλλει την GDH των θηλαστικών επί απουσίας 

αλλοστερικών ενεργοποιητών (Fahien και συν, 1990, Kuo και συν, 1994). Μελετώντας 

ανασυνδυασµένα, εκφραζόµενα σε Sf9 κύτταρα, GLUD1 και GLUD2 ισοένζυµα GDH, 

οι Shashidharan και συν (1997) βρήκαν ότι ενώ, σε απουσία ADP, το πρώτο 

αναστέλλεται από χλωριούχο µαγνήσιο (σε συγκεντρώσεις 1 και 2 mM), το δεύτερο 

διατηρεί τα επίπεδα δραστηριότητας που είχε και πριν την προσθήκη του χλωριούχου 

µαγνησίου. Η αναστολή του GLUD1 ισοενζύµου από το µαγνήσιο καταργείται πλήρως 

µε την προσθήκη ακόµη και ελάχιστων ποσοτήτων ADP (0.05-0.25 mM).  Ενώ το 
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µαγνήσιο δεν επηρεάζει την βασική δραστηριότητα της ειδικής για το νευρικό ιστό 

GDH, παρεµποδίζει την ενεργοποίηση της από µικρές (0.05-0.25 mM), αλλά όχι και από 

µεγάλες συγκεντρώσεις ADP (1 mM). Έχει προταθεί ότι η αναστολή της GDH από το 

Mg2+ οφείλεται στην επίδρασή του στην πρόσδεση υποστρωµάτων και αλλοστερικών 

τροποποιητών πάνω στο ένζυµο (Kuo και συν, 1994). 

Οι Bailey και συν (1982) παρατήρησαν ότι 10 mM Ca2+ αναστέλλουν κατά 20% την 

οξειδωτική απαµίνωση από την GDH σε απουσία, αλλά όχι και σε παρουσία, ADP. 

Παρόλο που αρχικά υπήρχαν κάποιες αναφορές για ενεργοποιητική επίδραση του 

ψευδαργύρου στην GDH, αργότερα βρέθηκε ότι το µεταλλικό ιόν αυτό αναστέλλει 

ισχυρά, σε απουσία EDTA φυσικά, την GDH από θηλαστικά αλλά δεν επηρεάζει την 

GDH από µη ζωϊκά είδη (Frieden, 1965). Ένα άλλο µεταλλικό ιόν που έχει βρεθεί ότι 

απενεργοποιεί την GDH είναι το αλουµίνιο (Al3+) και το ένζυµο µπορεί να προστατευθεί 

από την απενεργοποίηση αυτή µε χρησιµοποίηση χηλικών παραγόντων (Yang και συν, 

2003). 

Από παλαιότερες µελέτες έχει βρεθεί ότι το EDTA (ο γνωστός χηλικός παράγοντας) 

έχει ενεργοποιητική επίδραση στην GDH από ήπαρ αγελάδος (Frieden, 1965). Για αυτόν 

ακριβώς το λόγο παραδοσιακά στο µείγµα αντίδρασης για τις κινητικές µελέτες µε αυτό 

το ένζυµο προστίθεται και κάποια µικρή συγκέντρωση EDTA. Αυτή η επίδραση του 

EDTA, αν και δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, δεν φαίνεται να οφείλεται στο ότι 

αποµακρύνει κάποιο ανασταλτικό µέταλλικό ιόν από την GDH (Frieden, 1965). 

4.Ορµόνες, φάρµακα 

4.1. Αντιψυχωσικά 

 Έχει δειχθεί ότι ορισµένα αντιψυχωσικά φάρµακα είναι ισχυροί και ειδικοί 

αναστολείς της GDH των θηλαστικών (Tamir και συν, 1981, Couee και Tipton, 1990, 

Ghous και Townshend, 1999). Οι Chee και συν (1979) έδειξαν σε GDH που αποµόνωσαν 

από ήπαρ και εγκέφαλο αρουραίου ότι η αλοπεριδόλη έχει ισχυρό ανασταλτικό 

αποτέλεσµα. Επί παρουσίας NADH τα δύο ένζυµα αναστέλλονται στον ίδιο βαθµό, ενώ 

µε χρησιµοποίηση ως συνενζύµου του NADPH το εγκεφαλικό ένζυµο αναστέλλεται σε 

µεγαλύτερο βαθµό από ότι το ηπατικό. Και άλλα αντιψυχωσικά φάρµακα, όπως η 

περφεναζίνη και η χλωροπροµαζίνη, έχει δειχθεί ότι αναστέλλουν την GDH και 

υπάρχουν µελέτες που δείχνουν µία συσχέτιση ανάµεσα στο βαθµό αναστολής της GDH 
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από αυτά τα φάρµακα και της αντιψυχωσικής τους δράσης (Shemisa και Fahien, 1971, 

Yoon και συν, 2001).  Πάντως, οι περισσότερες µελέτες δείχνουν ότι τα επίπεδα των 

αντιψυχωσικών αυτών στο αίµα και τους ιστούς των ασθενών στους οποίους 

χορηγούνται είναι πολύ µικρότερα από τα επίπεδα που απαιτούνται να αναστείλλουν την 

GDH (Tamir και συν, 1981, Couee και Tipton, 1990). Αυτό σηµαίνει ότι η αναστολή της 

GDH από αυτά τα φάρµακα ίσως να µην εµπλέκεται στην αντιψυχωσική τους δράση, θα 

µπορούσε όµως να είναι σηµαντική για τις παρενέργειες τους. 

4.2 Αντιεπιληπτικά 

Η γκαµπαπεντίνη είναι ένα ανάλογο του ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή GABA, το 

οποίο χρησιµοποιείται ευρέως ως αντιεπιληπτικό φάρµακο (Browne και Holmes, 2001). 

Μελέτες σε συναπτοσώµατα από εγκέφαλο αρουραίου, αλλά και στα δύο καθαρισµένα 

ισοένζυµα από εγκέφαλο αγελάδας έδειξαν ότι η γκαµπαπεντίνη είναι ένας ισχυρός 

ενεργοποιητής της εγκεφαλικής GDH των θηλαστικών (Goldlust και συν, 1995, Cho και 

συν, 1998). Το αν αυτή η ενεργοποιητική επίδραση της γκαµπαπεντίνης στην GDH 

συµβαίνει σε συγκεντρώσεις της φαρµακευτικής αυτής ουσίας ανάλογες µε αυτές που 

επιτυγχάνονται στον εγκέφαλο των ασθενών που λαµβάνουν αυτό το φάρµακο µένει να 

δειχθεί. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν να διατυπωθούν υποθέσεις πάνω στην 

κλινική σηµασία της ενεργοποίησης της GDH από αυτό το αντιεπιληπτικό φάρµακο, 

ιδιαίτερα ως προς το µηχανισµό δράσης και τις ανεπιθύµητες ενέργειες του. 

4.3. Ορµόνες 

  Είναι µία αρκετά παλιά παρατήρηση ότι διάφορες ορµόνες επηρεάζουν την 

δραστηριότητα της GDH. Για παράδειγµα, η ορµόνη διαιθυλστιλβεστρόλη αναστέλλει 

την αντίδραση της GDH των θηλαστικών (Talal και Tomkins, 1964, Colon και συν, 

1986). Επιπλέον, η παρουσία διαιθυλστιλβεστρόλης στο διάλυµα της αντίδρασης 

προστατεύει την GDH από την µη αναστρέψιµη αποδιάταξη που υφίσταται σε διαλύµατα 

χαµηλής ιοντικής ισχύος (Bitensky και συν, 1965). Εκτός από την διαιθυλστιλβεστρόλη, 

και άλλες ορµόνες, όπως η οιστραδιόλη, η προγεστερόνη και η τεστοστερόνη έχει δειχθεί 

ότι αναστέλλουν την δραστηριότητα της GDH από ήπαρ αγελάδος (Hudson και Daniel, 

1993). Το πόσο είναι δυνατόν να επιτευχθούν συγκεντρώσεις των παραπάνω ορµονών 

µέσα στα ανθρώπινα µιτοχόνδρια ικανές να αναστείλλουν την GDH µένει να δειχθεί. 
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 Η θυρεοειδική ορµόνη θυροξίνη αναστέλλει την GDH και µάλιστα µε µη 

αναστρέψιµο τρόπο (Ghous και Townshend, 2000). Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις που είναι 

απαραίτητες για να αναστείλουν το ένζυµο δεν είναι πιθανό να υπάρχουν φυσιολογικά 

στον ανθρώπινο οργανισµό και εποµένως η σηµασία αυτής της αναστολής είναι 

αµφιλεγόµενη. Έχει προταθεί να χρησιµοποιηθεί η GDH µε βάση την ιδιότητά της να 

αναστέλλεται από θυροξίνη για την µέτρηση αυτής της ορµόνης σε φαρµακευτικά 

σκευάσµατα (Ghous και Townshend, 2000).  

5. Θερµική Σταθερότητα 

 Η σταθερότητα και η καταλυτική δραστηριότητα της GDH των θηλαστικών 

επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας. Ανάµεσα στις 

ιδιότητες της GDH που φαίνονται να επηρεάζονται περισσότερο από τις µεταβολές της 

θερµοκρασίας είναι οι Km για γλουταµικό και α-κετογλουταρικό, η ειδική δραστικότητα 

και η Vmax (Di Matteo και συν, 1980). 

Έχει δειχθεί, στον αρουραίο, την αγελάδα και τον άνθρωπο, ότι η GDH υπάρχει 

σε τουλάχιστον δύο ισοµορφές οι οποίες διαφέρουν ως προς την θερµοσταθερότητά τους 

(Plaitakis και συν, 1984, Colon και συν, 1986). Για παράδειγµα, η συνδεδεµένη σε 

µεµβράνες GDH που αποµονώνεται από εγκέφαλο αρουραίου είναι σηµαντικά πιο 

θερµοσταθερή από την αντίστοιχη διαλυτή GDH από το µιτοχονδριακό στρώµα (Colon 

και συν, 1986). Επίσης, οι Cho και συν (1995) έδειξαν ότι οι δύο ισοµορφές GDH που 

αποµόνωσαν από βοδινό εγκέφαλο διαφέρουν σηµαντικά ως προς την 

θερµοσταθερότητά τους. 

Μελέτες µε τα ανθρώπινα ανασυνδυασµένα, εκφραζόµενα σε Sf9 κύτταρα, 

GLUD1 και GLUD2 ισοένζυµα GDH αποκάλυψαν ότι το πρώτο είναι σχετικά 

θερµοσταθερό, ενώ το δεύτερο είναι θερµο-ασταθές (Shashidharan και συν, 1997). Σε 

αυτή τη µελέτη, ο χρόνος ηµίσειας ζωής στους 450C ήταν 0.5 hr για την GLUD2 GDH 

και 3.5 hr για την GLUD1 GDH. Επειδή η δραστηριότητα της θερµο-ασταθούς GDH 

είναι εκλεκτικά µειωµένη σε  ορισµένα πολυσυστηµατικά νευροεκφύλιστικά νοσήµατα, 

αυτά τα αποτελέσµατα θα µπορούσαν να υποδηλώνουν µία διαταραχή της ειδικής για 

νευρικό ιστό GLUD2 GDH σε αυτούς τους ασθενείς. 
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6. Επίδραση του pH και εναλλακτικά υποστρώµατα 

Γενικώς, η οξειδωτική απαµίνωση του γλουταµικού από τις περισσότερες από τις 

GDH γίνεται καλύτερα σε αλκαλικό pH (8.5-9.0), ενώ το βέλτιστο pH για την 

αντίστροφη αντίδραση (αναγωγική αµίνωση του α-κετογλουταρικού) είναι συνήθως λίγο 

χαµηλότερο (pH 7.8) (Hudson και Daniel, 1993). Ανάλογα µε την µεταβολική 

κατάστασή τους, το pH  στα µιτοχόνδρια των θηλαστικών έχει µετρηθεί από 6.0 έως 8.0 

περίπου. Υπάρχουν ενδείξεις ωστόσο ότι το pH στο µιτοχονδριακό στρώµα διατηρείται 

σχετικά σταθερό περίπου ανάµεσα στις τιµές 7.5 και 8.0 (Rottenberg και Lee, 1975, 

Bailey και συν, 1982, Rottenberg, 1998). Οι τιµές αυτές του pH είναι βέλτιστες για την 

αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού αλλά όχι όµως και για την 

αντίστροφη αντίδραση, παρέχοντας µία ένδειξη ότι στα µιτοχόνδρια των θηλαστικών θα 

µπορούσε να ευνοείται η πρώτη κατεύθυνση της αντίδρασης σε σχέση µε την οξειδωτική 

απαµίνωση. Επιπλέον, µελέτες σε νεφρικά κύτταρα αρουραίου έδειξαν ότι η µείωση του 

εξωµιτοχονδριακού pH προκαλεί σε κάποιο βαθµό µία αναλογική µείωση του 

ενδοµιτοχονδριακού pH, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει την µεταφορά του 

γλουταµικού διαµέσου της εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης (Schoolwerth και συν, 

1984). 

Η επίδραση του pH στην καταλυτική δραστηριότητα αλλά και τις αλλοστερικές 

ιδιότητες της GDH των θηλαστικών έχει δειχθεί από αρκετές µελέτες και θεωρείται ότι 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση του ενζύµου in vivo (Bailey και συν, 1982, Cho και 

συν, 1995, Shashidharan και συν, 1997). Είδαµε σε προηγούµενη υποενότητα την 

σύνθετη επίδραση του pH στην αλλοστερική ενεργοποίηση του ενζύµου από ADP. 

Μελέτες µε χρησιµοποίηση της GDH από ήπαρ αγελάδας έχουν δείξει ότι σε απουσία 

ADP, η ταχύτητα τόσο της αντίδρασης οξειδωτικής απαµίνωσης όσο και της αντίδρασης 

αναγωγικής αµίνωσης µειώνεται καθώς µειώνεται σταδιακά το pH από 8.0 σε 6.0 (Bailey 

και συν, 1982). Οµοίως, η αύξηση του pH από το 6.5 στο 8.0 οδηγεί σε σηµαντική 

αύξηση της βασικής δραστηριότητας (δηλαδή της δραστηριότητας σε απουσία ADP) του 

ανθρώπινου ανασυνδυασµένου GLUD1 ισοενζύµου ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζει 

σηµαντικά τη βασική δραστηριότητα του ειδικού για το νευρικό ιστό GLUD2 

ισοενζύµου (Shashidharan και συν, 1997).  
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Εκτός του α-κετογλουταρικού, η GDH από ήπαρ αγελάδος καταλύει την αναγωγική 

αµίνωση και άλλων α-κετοξέων. Επίσης, το ένζυµο αυτό απαµινώνει οξειδωτικά έναν 

αριθµό άλλων L-αµινοξέων πέραν του γλουταµικού (όπως η L-αλανίνη και η L-

νορβαλίνη). Ωστόσο, σε φυσιολογικές τιµές pH (7.4), η δραστηριότητα της GDH µε 

αυτά τα εναλλακτικά υποστρώµατα είναι πολύ χαµηλή, για δύο κυρίως λόγους: (1) η 

συγγένεια τους για το ένζυµο είναι ούτως ή άλλως χαµηλότερη από ότι του α-

κετογλουταρικού και του γλουταµικού και (2) το βέλτιστο pH για αυτά τα υποστρώµατα 

είναι υψηλότερο ακόµη και από αυτό του γλουταµικού (pH 8.5-9.0) ή του α-

κετογλουταρικού (pH 7.8) (Hudson και Daniel, 1993). Μερικοί αλλοστερικοί 

τροποποιητές επηρεάζουν την συγγένεια του ενζύµου για αυτά τα εναλλακτικά 

υποστρώµατα. Για παράδειγµα το GTP ή οι στεροειδείς ορµόνες αυξάνουν την αναλογία 

της δραστηριότητας αφυδρογονάσης της αλανίνης προς την δραστηριότητα γλουταµικής 

αφυδρογονάσης. Επίσης, το ένζυµο µπορεί να έχει δραστηριότητα γλουταµικής 

συνθάσης (40% της GDH δραστηριότητας του), καθώς η γλουταµίνη µπορεί να 

αντικαταστήσει την αµµωνία ως δότη αζώτου στην αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης 

(Hudson και Daniel, 1993). 

7. Ρυθµιστικό διάλυµα αντίδρασης 

Η πληθώρα των, φαινοµενικά αρκετά διαφορετικών µεταξύ τους, αποτελεσµάτων 

ως προς τις κινητικές και αλλοστερικές ιδιότητες της GDH από διάφορους ιστούς 

θηλαστικών, θα µπορούσε να αποδοθεί, πέρα από την ετερογένεια του ίδιου του ενζύµου, 

και στις διαφορετικές συνθήκες αντίδρασης που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς για 

την µελέτη του. Πραγµατικά, στην βιβλιογραφία περιγράφεται ένας µεγάλος αριθµός από 

διαφορετικά ρυθµιστικά διαλύµατα αντίδρασης τα οποία χρησιµοποιούνται για τις 

ενζυµικές µελέτες πάνω στην GDH των θηλαστικών. 

Ο Frieden (1965), από τους πρωτοπόρους στην µελέτη των ιδιοτήτων της GDH, 

χρησιµοποιούσε ρυθµιστικό διάλυµα αντίδρασης που περιείχε 10 mM TrisAcetate, pH 

8.0, 0.01 mM EDTA, 5 mM α-κετογλουταρικό και 50 mM NH4Cl για να µελετήσει την 

αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης της GDH από διάφορετικούς οργανισµούς, 

συµπεριλαµβανοµένων και αρκετών θηλαστικών. Οι Wrzeszczynski και Colman (1994) 

χρησιµοποίησαν ένα παρόµοιο ρυθµιστικό διάλυµα για να µελετήσουν την επίδραση του 

ADP και ενός αναλόγου του στην GDH από ήπαρ αγελάδος. 
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 Οι Bailey και συν (1982) έκαναν τις µελέτες τους πάνω στην επίδραση του pH 

στην ενεργοποίηση από ADP της βόεϊας GDH χρησιµοποιώντας ένα µείγµα αντίδρασης 

µε ένα διάλυµα 0.1 Μ φωσφορικών, το οποίου το pH µεταβαλλόταν στην επιθυµητή τιµή 

για κάθε µελέτη.  Παρόµοιο ρυθµιστικό διάλυµα 0.1 Μ φωσφορικών χρησιµοποίησαν 

και οι Shashidharan και συν (1997) για να µελετήσουν την επίδραση του pH στα δύο 

ανθρώπινα ανασυνδυασµένα ισοένζυµα GDH.  

Η αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού από τα ανθρώπινα 

ισοενζύµα GDH έχει µελετηθεί εκτεταµένα µε χρήση ενός ρυθµιστικού διαλύµατος το 

οποίο περιλαµβάνει 50 mM τριαιθανολαµίνη, pH 8.0, 100 mM οξεικού αµµωνίου, 150 

µΜ NADPH και 2.6 mM EDTA και η έναρξη της αντίδρασης γίνεται µε την προσθήκη 

α-κετογλουταρικού σε τελική συγκέντρωση 8 mM (Plaitakis και συν, 1984, Colon και 

συν, 1986, Hussain και συν, 1989, Shashidharan και συν, 1994, 1997, Plaitakis και συν, 

2000).  Η αντίστροφη αντίδραση (οξειδωτική απαµίνωση) από τους ίδιους ερευνητές 

(Plaitakis και συν, 2000) µελετάται σε ένα ρυθµιστικό διάλυµα όµοιο µε το παραπάνω, 

µε τις µόνες διαφορές ότι το NADPH αντικαθίσταται από 1.4 mM NADP, το α-

κετογλουταρικό για την έναρξη της αντίδρασης από 20 mM γλουταµικό και 

παραλείπεται το οξεικό αµµώνιο. Το pH του ρυθµιστικού διαλύµατος διατηρείται το ίδιο 

παρά το γεγονός ότι έχει δειχτεί ότι το βέλτιστο pH στην GDH των θηλαστικών είναι 

αρκετά µεγαλύτερο για την αντίδραση οξειδωτικής απαµίνωσης από ότι για την 

αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης (Hudson και Daniel, 1993). 

Η οµάδα του Cho (Cho και συν, 1995, 2001, Lee και συν, 2001, Yoon και συν, 

2001, Yang και συν, 2003) για να µελετήσει τα δύο ισοένζυµα GDH από εγκέφαλο 

αγελάδος αλλά και τα ανθρώπινα µεταλλαγµένα ανασυνδυασµένα GLUD1 ένζυµα 

(εκφρασµένα σε E. coli) χρησιµοποιεί για την αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης τις ίδιες 

συνθήκες µε την οµάδα του Plaitakis (Plaitakis και συν, 1984, 2000, Colon και συν, 

1986). Η ίδια ερευνητική  οµάδα από την Κορέα (Cho και συν, 1995, Yoon και συν, 

2002) για να µελετήσει την αντίδραση οξείδωσης του γλουταµικού χρησιµοποιεί ένα 

ρυθµιστικό διάλυµα αντίδρασης 50 mM Tris-HCl (pH 9.5) που περιέχει 14 mM NAD+, 

2.6 mM EDTA και 1 mM ADP. Η έναρξη της αντίδρασης γίνεται µε προσθήκη 

γλουταµικού σε τελική συγκέντρωση 25 mM (Cho και συν, 1995, Yoon και συν, 2002).  
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8. ∆οµή της GDH των θηλαστικών 

 Η δοµή της GDH των θηλαστικών (και όχι µόνο) έχει µελετηθεί εκτεταµένα µε 

τεχνικές χηµικής τροποποίησης του µορίου της, κρυσταλλογραφικές τεχνικές και 

τεχνικές ειδικής ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεσης. Σε αυτήν την ενότητα θα 

εξετάσουµε τα κυριότερα συµπεράσµατα από τις παραπάνω µελέτες. 

 

1. Μελέτες χηµικής τροποποίησης 

 Η GDH είναι ένα από τα πιο µελετηµένα ένζυµα και ένας αρκετά µεγάλος 

αριθµός από αυτές τις µελέτες αφορά την χηµική τροποποίηση του µορίου της. Ο τρόπος 

αυτός µελέτης της δοµής µιας πρωτείνης παρουσιάζει αρκετά µειονεκτήµατα και δεν 

οδηγεί σε ασφαλή συµπεράσµατα. Ωστόσο θα παραθέσουµε τις κυριότερες από τις 

µελέτες χηµικής τροποποίησης καθώς αυτό από τη µία θα βοηθήσει στην καλύτερη 

κατανόηση των αποτελεσµάτων από τις κρυσταλλογραφικές µελέτες και τις µελέτες 

ειδικής ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεσης που θα περιγραφούν αργότερα, 

λειτουργώντας συµπληρωµατικά µε αυτές και από την άλλη θα δώσει µια ιστορική 

προοπτική στην αναζήτηση του τρόπου δοµής και λειτουργίας της GDH των 

θηλαστικών. 

 Μερικές από τις πρώτες µελέτες χηµικής τροποποίησης ασχολήθηκαν µε την 

τροποποίηση λυσινών στο ενεργό κέντρο του ενζύµου, ώστε να µελετηθεί ο µηχανισµός 

αντίδρασης της GDH. Για παράδειγµα, τροποποίηση µε 4-ιωδοακεταµιδοσαλικυλικό της 

Lys126 του ενζύµου από ήπαρ αγελάδος οδηγεί σε απενεργοποίηση του ενζύµου, 

υποδηλώνοντας ότι αυτή η λυσίνη θα µπορούσε να συµµετέχει στο µηχανισµό της 

αντίδρασης (Wallis και Holbrook, 1973). Οι Lilley και Engel (1992)  χρησιµοποίησαν 5΄-

φωσφορική πυριδοξάλη και αναγνώρισαν τρεις λυσίνες η τροποποίηση των οποίων 

οδηγεί σε απενεργοποίηση της GDH από C. symbiosum.  Η µία από αυτές µάλιστα 

αντιστοιχεί στην Lys126 που είχαν τροποποιήσει οι Wallis και Holbrook (1973) στο 

ένζυµο από αγελάδα παίρνοντας το ίδιο αποτέλεσµα (απενεργοποίηση του ενζύµου). 

Επίσης µε 5΄-φωσφορική πυριδοξάλη, οι Kim και συν (1997) απενεργοποίησαν και τις 

δύο GDH ισοπρωτείνες από εγκέφαλο αγελάδας και βρήκαν ότι η τροποποίηση του 
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ενζύµου γινόταν και σε αυτά στην Lys126. Χρησιµοποιώντας την ίδια ουσία (5΄-

φωσφορική πυριδοξάλη) οι Cho και συν (2001) έδειξαν ότι η αντίστοιχη λυσίνη στο 

ανθρώπινο GLUD1 ένζυµο (Lys130) είναι σηµαντική για την κατάλυση, και αυτό 

επιβεβαιώθηκε από τους ίδιους ερευνητές όπως θα δούµε, και µε ειδική ως προς τη θέση 

µεταλλαξιογένεση. Όλες οι παραπάνω µελέτες λοιπόν οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι µία 

λυσίνη στο ενεργό κέντρο του ενζύµου (Lys126 στην αγελάδα ή Lys130 στον άνθρωπο) 

είναι απαραίτητη για την καταλυτική δραστηριότητα της GDH. Από την άλλη µεριά, 

χρησιµοποιώντας ο-φθαλαλδεύδη, οι Ahn και συν (1999) µπόρεσαν να 

απενεργοποιήσουν µερικώς και τις δύο ισοπρωτείνες από εγκέφαλο αγελάδος και βρήκαν 

ότι αυτή η χηµική ουσία συνδεόταν σε µία άλλη συντηρηµένη κατά την εξέλιξη λυσίνη, 

την Lys306. Ωστόσο, οι ερευνητές αυτοί συµπέραναν µε βάση τα δεδοµένα τους ότι 

παρόλο που αυτή η λυσίνη είναι σηµαντική, δεν εµπλέκεται άµεσα στην κατάλυση. 

 Για τη µελέτη της ενεργοποίησης της GDH από ADP έχουν γίνει πολλές µελέτες 

χηµικής τροποποίησης του ενζύµου, αλλά έχουν δώσει αντικρουόµενα µεταξύ τους 

αποτελέσµατα που αφορούν πάρα πολλά αµινοξέα (George και Bell, 1980, Yoon και 

συν, 2002). Οι Wrzeszczynski και Colman (1994) ενεργοποίησαν µη αντιστρεπτά την 

GDH από ήπαρ αγελάδας χρησιµοποιώντας ένα συνθετικό ανάλογο του ADP 

(AMPSBDB), το οποίο µιµείται πιστά τη δράση του ADP αλλά αντιδρά συνδεόµενο 

οµοιοπολικά µε το ένζυµο, και βρήκαν ότι η πρόσδεση του αναλόγου αυτού (άρα και του 

ADP) στο ένζυµο γινόταν στην Arg459. Η ίδια ερευνητική οµάδα (Madhusoodanan και 

Colman, 2001) έβγαλε το συµπέρασµα ότι και η Arg491 βρίσκεται κοντά ή µέσα στη 

θέση σύνδεσης του ADP στην GDH, καθώς αντιδρά µε ένα φωτοαντιδραστικό ανάλογο 

του ADP (AMPS-Succ-BP). Χρησιµοποιώντας επίσης ένα φωτοαντιδραστικό ανάλογο 

του ADP ([α-32P] 8N3ADP), οι Yoon και συν (2002) βρήκαν ότι η Tyr187 του 

ανασυνδυασµένου ανθρώπινου ενζύµου βρίσκεται µέσα στην περιοχή πρόσδεσης της 

βάσης αδενίνης του ADP στην GDH και προχώρησαν παραπέρα επιβεβαιώνοντας τα 

αποτελέσµατά τους µε ειδική ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεση. Άλλωστε, µε χρήση 

του ίδιου αναλόγου ([α-32P] 8N3ADP ) οι ίδια ερευνητική οµάδα (Cho και Yoon, 1999) 

είχε βρει παλαιότερα ότι η βάση αδενίνης του ADP προσδένεται στις δύο GDH 

ισοπρωτείνες από εγκέφαλο αγελάδας κάπου κοντά ή µέσα στο πεπτίδιο Glu175-Asn193. 

Να σηµειωθεί ότι το ίδιο ουσιαστικά πεπτίδιο (Glu175-Ile192) της GDH από ήπαρ 
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αγελάδος είχε εντοπιστεί και από ακόµη παλαιότερες µελέτες σαν περιοχή πρόσδεσης 

της βάσης αδενίνης του ADP µε χρήση των φωτοαντιδραστικών αναλόγων [α-32P] 

8N3ADP και [β-32P] 2N3ADP (Shoemaker και Haley, 1996). Η περιοχή πρόσδεσης των 

φωσφορικών οµάδων του ADP καθορίστηκε µε χρήση του φωτοαντιδραστικού αναλόγου 

[γ-32P]ADPγBP ως περιέχουσα το πεπτίδιο Met411-Arg419 (Rajagopalan και συν, 

1999). 

 Ως προς την περιοχή πρόσδεσης του GTP στην GDH τα αποτελέσµατα των 

µελετών χηµικής τροποποίησης είναι πιο συγκεκριµένα και επαναλήψιµα µε 

διαφορετικούς τροποποιητές, αν και πάλι δεν οδηγούν σε ασφαλή συµπεράσµατα. Η 

περιοχή πρόσδεσης των φωσφορικών οµάδων του GTP στην GDH από ήπαρ αγελάδος 

καθορίστηκε µε χρήση του φωτοαντιδραστικού αναλόγου [γ-32P]GTPγBP ως 

περιέχουσα τα πεπτίδια Asn135-Lys143 και Glu290-Lys295 (Rajagopalan και συν, 

1999). Το πεπτίδιο Ile440-Arg459 αναγνωρίστηκε ότι είναι µέσα στην περιοχή 

πρόσδεσης της βάσης γουανίνης του GTP στο ένζυµο µε χρήση [γ-32P] 8N3GTP, µε την 

Lys445 να είναι ο πιο πιθανός στόχος για την φωτοτροποποίηση (Shoemaker και Haley, 

1993). Τα αποτελέσµατα αυτά αργότερα επιβεβαιώθηκαν και από άλλους (Cho και συν, 

1996) µε χρησιµοποίηση της ίδιας φωτοαντιδραστικής ουσίας στα δύο εγκεφαλικά 

ισοένζυµα GDH που αποµονώθηκαν από εγκέφαλο αγελάδας. Με βάση τα 

αποτελέσµατα από τις µελέτες χηµικής τροποποίησης που αφορούσαν τις θέσεις 

πρόσδεσης τόσο των βάσεων όσο και των φωσφορικών οµάδων των πουρινικών 

νουκλεοτιδίων GTP και ADP, οι Rajakopalan και συν (1999) έκαναν µία στοιχειώδη 

προσπάθεια, αφού δεν ήταν γνωστή τότε η δοµή της GDH από ήπαρ αγελάδας, να 

προσανατολίσουν τα νουκλεοτίδια αυτά πάνω στη κρυσταλλογραφική δοµή του ενζύµου 

από C. symbiosum. 

 Οι Cho και συν (1998) βρήκαν ένα πεπτίδιο (Cys270-Lys289) που ανήκει στην 

περιοχή πρόσδεσης της βάσης αδενίνης του NAD+ στις δύο ισοπρωτείνες GDH από 

εγκέφαλο αγελάδος χρησιµοποιώντας το φωτοαντιδραστικό ανάλογο [32P] 2N3NAD+. Τα 

ευρήµατα τους οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η θέση της φωτοτροποποίησης ήταν το 

Glu275 και αυτό µπόρεσαν να το επιβεβαιώσουν αργότερα και µε σήµανση 

φωτοσυγγένειας µε την ίδια ουσία και ειδική ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεση στο 

ανθρώπινο ανασυνδυασµένο GLUD1 ένζυµο (Yoon και συν, 2002). Το Glu279 
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(αντιστοιχεί στο Glu275 στην αγελάδα) ήταν η θέση της φωτοτροποποίησης µε  [32P] 

2N3NAD+ στην ανθρώπινη GDH, υποδηλώνοντας ότι αυτό το αµινοξύ βρίσκεται µέσα ή 

κοντά στην περιοχή πρόσδεσης του NAD+ (Yoon και συν, 2002). 

 
Εικ. 9. Κρυσταλλογραφική δοµή του εξαµερούς της ανθρώπινης GDH (1LIF),  όπου 

φαίνονται οι τρεις κύριες περιοχές της GDH των θηλαστικών (περιοχή πρόσδεσης NAD+, 

περιοχή πρόσδεσης γλουταµικού και αντένα) και η θέση του ενεργού κέντρου (Peterson και συν, 

1997, Peterson και Smith, 1999, Smith και συν, 2001, Smith και συν, 2002). Η καθεµία από τις 

έξι υποµονάδες του ενζύµου είναι χρωµατισµένη µε διαφορετικό χρώµα και οι κύριες περιοχές 

έχουν ονοµαστεί µόνο για την κίτρινη υποµονάδα.  

 

2. Κρυσταλλογραφικές µελέτες 

 Η γλουταµική αφυδρογονάση των θηλαστικών είναι ένα οµοεξαµερές µε την 

κάθε υποµονάδα του να έχει µοριακό βάρος περίπου 56 Kda. Οι δοµές αρκετών 

συµπλεγµάτων βόειας GDH, όπως και αυτή της ανθρώπινης GDH, έχουν καθοριστεί µε 

κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ (Peterson και συν, 1997, Peterson και Smith, 1999, Smith 

και συν, 2001, Smith και συν, 2002). Οι µελέτες αυτές έδειξαν ότι στην εξαµερική δοµή 

του ενζύµου, η οποία στην ουσία αντιπροσωπεύει ένα διµερές από τριµερή, η κάθε 

υποµονάδα αποτελείται µε τη σειρά της από τρεις κύριες περιοχές: την περιοχή 

Περιοχή 
πρόσδεσης 
NAD+ 

Περιοχή 
πρόσδεσης 
γλουταµικού 

Ενεργό κέντρο

Αντένα 
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πρόσδεσης γλουταµικού στο αµινοτελικό άκρο, την περιοχή πρόσδεσης του NAD+ και 

την περιοχή της αντένας (Εικ. 9). Η αποτελούµενη από 48 αµινοξέα αντένα δεν 

ανευρίσκεται σε βακτηριακές και µυκητιασικές GDH (των οποίων οι δοµές έχουν 

προσδιοριστεί επίσης) (Εικ. 10) και έχει δειχθεί ότι µπορεί να εµπλέκεται, µεταξύ των 

άλλων, και στην αλλοστερική ρύθµιση, τη συνεργατικότητα και την καταλυτική 

αποτελεσµατικότητα του ενζύµου. Θα αναλυθούν τα δοµικά χαρακτηριστικά των GDH 

των θηλαστικών, αφού γίνει πρώτα µία αναφορά στην δοµή των GDH από άλλους 

οργανισµούς. 

 
Εικ. 10. Η κρυσταλλογραφική δοµή µίας υποµονάδας GDH από διάφορα είδη οργανισµών, 
όπου είναι εµφανής η απουσία της αντένας που υπάρχει στις GDH των θηλαστικών (όπως από 
την αγελάδα και τον άνθρωπο) από τις GDH που προέρχονται από απλούστερα είδη οργανισµών 
(όπως από τα βακτήρια C. symbiosum και T. maritima και το αρχαίο P. furiosus). Τα υπόλοιπα 
δύο κύρια µέρη της GDH των θηλαστικών (περιοχή πρόσδεσης NAD+ και περιοχή πρόσδεσης 
γλουταµικού) υπάρχουν και σε απλούστερους οργανισµούς και ανάµεσά τους σχηµατίζεται, όπως 
και στα θηλαστικά, η σχισµή του ενεργού κέντρου.  
 

Homo sapiensBos taurus 

Clostridium symbiosum                 Thermotoga maritima                  Pyrococcus furiosus     

Αντένα 

Αντένα
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Έχει γίνει αποµόνωση GDH από αρκετά είδη και µε βάση τα χαρακτηριστικά 

τους έχει διαπιστωθεί ότι µπορούν να καταταχθούν σε δύο κατηγορίες ως προς τον 

αριθµό των υποµονάδων τους: εξαµερείς και τετραµερείς. Οι συνδεόµενες µε NADP(H) 

βακτηριακές και µυκητιασικές GDH και οι διπλής ειδικότητας ως προς το συνένζυµο 

GDH των σπονδυλωτών έχουν 6 όµοιες υποµονάδες, µε ένα µοριακό βάρος για την κάθε 

υποµονάδα από 48Kda (βακτήρια) έως 56Kda (σπονδυλωτά). Από την άλλη µεριά, τα 

συνδεόµενα µε NAD(H) ένζυµα έχουν είτε τέσσερεις όµοιες υποµονάδες µοριακού 

βάρους περίπου 115 Kda (Neurospora crassa, S. cerevisiae, Candida utilis) είτε έξι 

όµοιες υποµονάδες µοριακού βάρους περίπου 48Kda (Clostridium symbiosum, 

Peptostreptococcus asacharolyticus) (Veronese και συν, 1974, Rice και συν, 1985, Lilley 

και συν, 1991). Οι οργανισµοί που διαθέτουν τετραµερική συνδεόµενη µε NAD(H) 

GDH, διαθέτουν και µία δεύτερη, καθοριζόµενη γενετικά µε διαφορετικό τρόπο, GDH 

που χρησιµοποιεί NADP(H) ως συνένζυµο (Britton και συν, 1992). Θεωρείται ότι η 

πρώτη εξυπηρετεί καταβολικές και η δεύτερη βιοσυνθετικές ανάγκες των συγκεκριµένων 

οργανισµών. Αρχικά, οι συγκρίσεις των αλληλουχιών των GDH έδειξαν ότι υπάρχει 

δοµική οµολογία ανεξάρτητα από την ειδικότητα ως προς το συνένζυµο (Britton και συν, 

1992). Επιπλέον, έχει βρεθεί κάποιο επίπεδο αλληλουχικής οµολογίας µεταξύ του 

καρβοξυτελικού τµήµατος των τετραµερικών GDH και µίας σηµαντικής περιοχής της 

πολυπεπτιδικής αλυσίδας των εξαµερών GDH. Ανάλυση αυτής της οµολογίας έδειξε ότι, 

παρά τις διαφορές στην τεταρτοταγή δοµή και την παρουσία ενθέσεων και περιοχών 

χαµηλής οµοιότητας ως προς την αλληλουχία, τα συντηρηµένα αµινοξέα ανάµεσα σε 

αυτές τις δύο οικογένειες GDH είναι οµαδοποιηµένα στην τρισδιάστατη δοµή και 

υποδεικνύουν µία έντονα παρόµοια διάταξη της θέσης πρόσδεσης του γλουταµικού και 

της σχισµής στην οποία βρίσκεται το ενεργό κέντρο (Britton και συν, 1992). Η 

λειτουργική σηµασία των επιπλέον 500 περίπου αµινοξέων που διαθέτουν οι 

τετραµερικές GDH στο αµινοτελικό τους άκρο σε σχέση  µε τις εξαµερικές GDH δεν 

έχει καθοριστεί ακόµη. 
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3. ∆οµή της CsGDH 

3.1. Κρυσταλλογραφικές µελέτες πάνω στην CsGDH 

Η ατοµική δοµή αρκετών µη θηλαστικών εξαµερικών GDH έχει καθοριστεί (Εικ. 

10). Η GDH από αυτές τις πηγές είναι ένα διµερές από τριµερή (όπως και οι GDH των 

θηλαστικών). Σε αυτές τις εξαµερικές βακτηριακές δοµές, κάθε υποµονάδα οργανώνεται 

σε δύο περιοχές διαχωριζόµενες από µία βαθιά σχισµή, κάτι που προσδίδει µία εµφάνιση 

«σαν µύδι» (Εικ. 10). Η πιο µελετηµένη από αυτές τις δοµές είναι αυτή της GDH από 

Clostridium symbiosum (Rice και συν, 1987, Stillman και συν, 1993), αν και τα 

τελευταία χρόνια έχουν περιγραφεί οι δοµές και από άλλους αντίστοιχους οργανισµούς, 

όπως το κολοβακτηρίδιο (E. coli) (Korber και συν, 1993) και οι υπερθερµοφιλικοί µικρο-

οργανισµοί Thermotoga maritima (Knapp και συν, 1997), Pyrococcus furiosus  (Yip και 

συν, 1995) και Thermococcus profundus (Nakasako και συν, 2001). Να σηµειωθεί εδώ 

ότι µε βάση τις παραπάνω µελέτες, η θερµική σταθερότητα των ενζύµων από τους 

παραπάνω υπερθερµοφιλικούς οργανισµούς έχει αποδοθεί σε αύξηση κυρίως των 

ιοντικών αλλά και των υδροφοβικών αλληλεπιδράσεων τόσο µέσα στην κάθε υποµονάδα 

όσο και στα σηµεία επαφής των υποµονάδων µεταξύ τους (Knapp και συν, 1997).  

Η κρυσταλλογραφική δοµή της GDH από C. symbiosum (CsGDH) επιλύθηκε 

πριν από 15 χρόνια περίπου (Rice και συν, 1987) και έκτοτε αποτέλεσε το αντικείµενο 

εντατικών µελετών. Οι µελέτες αυτές έδειξαν ότι κάθε υποµονάδα στο εξαµερές ένζυµο 

οργανώνεται σε δύο περιοχές διαχωριζόµενες από µία βαθιά σχισµή (Εικ. 11 και 12). Η 

πρώτη περιοχή (περιοχή Ι, αποτελούµενη από τα αµινοξέα 1-200 και 424-449) 

κατευθύνει την «αυτοσυναρµολόγηση» του µορίου σε εξαµερές. Η δεύτερη περιοχή 

(περιοχή ΙΙ, αµινοξέα 201-423) είναι δοµικά παρόµοια µε µία κλασική περιοχή 

πρόσδεσης δινουκλεοτιδίου, εκτός από το ότι η κατεύθυνση µίας β-αλύσου έχει 

αντιστραφεί. Υπενθυµίζεται ότι οι περιοχές πρόσδεσης NAD(P)+ στις αφυδρογονάσες 

έχει βρεθεί ότι έχουν όλες παρόµοια δοµή και πιο συγκεκριµένα χαρακτηρίζονται από 

ένα β-φύλλο αποτελούµενο από 6 αλύσους, το οποίο έχει α-έλικες και στις δύο πλευρές 

του (Price και Stevens, 1999, Lesk, 2001).  
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Εικ. 11. Κρυσταλλογραφική δοµή της GDH από C. symbiosum (1AUP) (Stillman και συν, 

1993, Baker και συν, 1997).  Η περιοχή Ι είναι η περιοχή πρόσδεσης γλουταµικού και η περιοχή 

ΙΙ η περιοχή πρόσδεσης NAD+, ενώ φαίνεται και η σχισµή που σχηµατίζεται µεταξύ των δύο 

αυτών περιοχών σε κάθε υποµονάδα. Στην σχηµατική απεικόνιση κάτω δεξιά της εικόνας (από 

τους Stillman και συν, 1993) η στικτή περιοχή αντιπροσωπεύει τη θέση του NAD+ και η 

ραβδωτή περιοχή τη θέση του γλουταµικού, ενώ φαίνονται και οι έξι υποµονάδες της csGDH.   

 
 

I 

II 
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Εικ. 12. Απεικόνιση της κίνησης των περιοχών µίας υποµονάδας της GDH από C. 

Symbiosum, που προκαλείται από την πρόσδεση γλουταµικού (εικόνα από τους Stillman και συν, 

1993). Το αποένζυµο (κρυσταλλωµένο σε απουσία συνδεµάτων) απεικονίζεται µε µπλε, ενώ το 

ένζυµο που έχει συνδέσει γλουταµικό µε κίτρινο (στην πρώτη περίπτωση το ένζυµο είναι σε 

ανοικτή διαµόρφωση ενώ στην δεύτερη σε κλειστή). Η περιοχή Ι είναι η περιοχή πρόσδεσης 

γλουταµικού και η περιοχή ΙΙ η περιοχή πρόσδεσης NAD+.  Όπως φαίνεται, µε την πρόσδεση του 

γλουταµικού η αλλαγή διαµόρφωσης του ενζύµου που προκαλείται φέρνει την περιοχή ΙΙ πιο 

κοντά στην περιοχή Ι, κλείνοντας την σχισµή µεταξύ τους. 

 
Το NAD+ συνδέεται σε µία εκτεταµένη διαµόρφωση µε το µέρος νικοτιναµιδίου 

θαµένο βαθιά µέσα στην σχισµή µεταξύ των δύο περιοχών (Ι και ΙΙ) (Εικ. 11). Η 

διαµόρφωση του συνενζύµου είναι τέτοια ώστε να είναι εκτεθειµένη µόνο η Si (B) 

πλευρά του νικοτιναµιδικού δακτυλίου, δίπλα σε µία περιοχή συντηρηµένων αµινοξέων 

που θεωρείται ότι αποτελεί την περιοχή πρόσδεσης γλουταµικού/α-κετογλουταρικού. 

Αυτή η διαµόρφωση του συνενζύµου εξηγεί την στερεοειδικότητα της GDH. Η 

κρυσταλλογραφική ανάλυση του συµπλέγµατος CsGDH-γλουταµικό έδειξε ότι το 

γλουταµικό συνδέεται στη βάση της βαθιάς σχισµής ανάµεσα στις δύο περιοχές του 

ενζύµου, µε την πλευρική αλυσίδα του αµινοξικού υποστρώµατος θαµένη σε έναν 

θύλακο στην επιφάνεια του ενζύµου (Εικ. 11) (Stillman και συν, 1993). Οι κύριες 

αλληλεπιδράσεις που καθορίζουν την ειδικότητα ως προς το αµινοξύ εµπλέκουν 

Ι 

ΙΙ 
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αµινοξέα που βρίσκονται στη βάση αυτού του θυλάκου. Ο θύλακας περιέχει επίσης πέντε 

γλυκίνες που µορφοποιούν το ενεργό κέντρο (Gly122 και Gly123), προσανατολίζουν 

λειτουργικές οµάδες προς το ενεργό κέντρο (Gly90 και Gly91) και βρίσκονται κοντά 

στην περιοχή πρόσδεσης του νικοτιναµιδικού δακτυλίου (Gly376). Στην δοµή της 

αποµορφής της CsGDH (δηλαδή χωρίς συνδεδεµένα µόρια), όπως και στο σύµπλεγµα µε 

NAD+ (Baker και συν, 1992), η Lys113, από την περιοχή Ι, σχηµατίζει έναν υδρογονικό 

δεσµό µε την Asn373 που βρίσκεται απέναντι, στην περιοχή ΙΙ (περιοχή πρόσδεσης του 

NAD+). Ο δεσµός υδρογόνου αυτός δηλαδή σχηµατίζει µία «γέφυρα» µεταξύ των δύο 

περιοχών Ι και ΙΙ, η οποία εκτείνεται κάθετα στην νοητή επιφάνειας επαφής τους. Παρά 

τον δεσµό αυτό, όπως και την ύπαρξη άλλων αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους, οι δύο 

περιοχές αυτές (Ι και ΙΙ) είναι σε έναν σχετικά ανοικτό προσανατολισµό η µία ως προς 

την άλλη σε απουσία γλουταµικού. Όταν συνδέεται το γλουταµικό στο ένζυµο, γίνεται 

µία µεγάλη αλλαγή διαµόρφωσης που κλείνει την σχισµή ανάµεσα στις δύο περιοχές 

(Εικ. 12), ενώ διατηρείται ο παραπάνω υδρογονικός δεσµός. Πιο συγκεκριµένα, µε την 

πρόσδεση του γλουταµικού µεταβάλλεται η διαµόρφωση της Lys113 ώστε αυτή να 

αλληλεπιδράσει µε την α-καρβοξυλοµάδα του υποστρώµατος και ο υδρογονικός δεσµός 

διατηρείται µε µία αλλαγή διαµόρφωσης που έχει ως αποτέλεσµα να κλείσει η σχισµή 

ανάµεσα στην αµινοτελική και καρβοξυτελική περιοχή του ενζύµου. Επιπρόσθετα, αυτή 

η µοριακή αναδιάταξη συνοδεύεται από σηµαντικές τροποποιήσεις στις γωνίες στρέψης 

ενός αριθµού καίριων πλευρικών αλυσίδων στο ενεργό κέντρο, τελειοποιώντας τις 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στο ένζυµο και το υπόστρωµα. Πιστεύεται ότι αυτή η 

«κλειστή» διαµόρφωση τοποθετεί το νικοτιναµίδιο και τον α-άνθρακα του γλουταµικού 

σε κατάλληλο προσανατολισµό για υδριδική µεταφορά. Είναι αξιοσηµείωτο ότι όλα τα 

αµινοξέα που εµπλέκονται στην πρόσδεση του γλουταµικού και την αναδιάταξη του 

ενζύµου στο χώρο είναι ισχυρά συντηρηµένα κατά την εξέλιξη (Britton και συν, 1992, 

Teller και συν, 1992).   

Ως προς τον µηχανισµό που γίνεται αυτή η αλλαγή διαµόρφωσης από την 

καταλυτικώς ανενεργή ανοικτή µορφή προς την καταλυτικώς ενεργή κλειστή µορφή του 

ενζύµου, η πρόσδεση γλουταµικού αναγκάζει την περιοχή πρόσδεσης NAD+ να 

περιστραφεί ~15-250 προς την Ν-τελική περιοχή και αυτή η περιστροφή γίνεται γύρω 

από τον άξονα µίας περιοχής που λειτουργεί σαν µεντεσές (Stillman και συν, 1993, Dean 
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και συν, 1997, Baker και συν, 1997). Τα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα µάλιστα 

υποδηλώνουν ότι κατά την υδριδική µεταφορά η σχισµή µεταξύ των δύο κύριων 

περιοχών του ενζύµου είναι τελείως κλειστή (Dean και συν, 1997). Επιπλέον, υπάρχουν 

και δεδοµένα που υποδηλώνουν ότι το κλείσιµο της περιοχής µεταξύ των δύο σχισµών 

θα µπορούσε να συµβαίνει ακόµη και σε απουσία υποστρώµατος (Stillman και συν, 

1999). 

Με βάση τα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα από τις µελέτες τους και βιοχηµικά 

δεδοµένα από παλαιότερες µελέτες (Rife και Cleland, 1980), οι Stillman και συν (1993) 

πρότειναν ένα σχήµα για την αντίδραση οξειδωτικής απαµίνωσης από την CsGDH που 

προβλέπει σε γενικές γραµµές ότι το Asp165 λειτουργεί ως βάση και ένα µόριο νερού 

(συνδεδεµένο µε δεσµό υδρογόνου στην µη φορτισµένη Lys125) λειτουργεί ως επιθετικό 

νουκλεοφιλικό µόριο. Σε πρώτη φάση έχουµε αποπρωτονίωση της α-αµινοµάδας του 

γλουταµικού από το Asp165 και υδριδική µεταφορά στο NAD+ µε αποτέλεσµα την 

παραγωγή ενός ιµινογλουταρικού ενδιάµεσου. Σε επόµενη φάση το µόριο νερού που 

είναι συνδεδεµένο στην Lys125 επιτίθεται στο ιµινογλουταρικό ενδιάµεσο και έτσι 

παράγεται µία καρβινολαµίνη, η οποία τελικά µεταπίπτει µε απελευθέρωση αµµωνίας σε 

α-κετογλουταρικό (Stillman και συν, 1993).  Η ολοκλήρωση του καταλυτικού κύκλου 

απαιτεί την απώλεια στο διάλυµα της αντίδρασης των δύο πρωτονίων, ενός από τη 

Lys125 και ενός από το Asp165, τα οποία µεταφέρθηκαν από το µόριο νερού στο 

ένζυµο. Να σηµειωθεί εδώ ότι αυτή η απελευθέρωση ενός πρωτονίου προς το διάλυµα 

αντίδρασης από την αντιδραστική λυσίνη γίνεται πριν την υδριδική µεταφορά στην GDH 

από ήπαρ αγελάδας ενώ γίνεται µετά την υδριδική µεταφορά στην περίπτωση της 

CsGDH, και αυτό αποτελεί τη µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα δύο αυτά ένζυµα (Peterson 

και Smith, 1999).  

 

3.2. Mελέτες ειδικής ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεσης πάνω στην CsGDH 

Ο λειτουργικός ρόλος του συντηρηµένου κατά την εξέλιξη Asp165 στην 

κατάλυση επιβεβαιώθηκε και µε µελέτες ειδικής ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεσης της 

GDH από C. symbiosum, όπου η αντικατάστασή του από Ser δεν επηρέασε τις Km για 

NADH και α-κετογλουταρικό, αλλά µείωσε πάνω από 1000 φορές την ειδική 

δραστικότητα του ενζύµου και προς τις δύο κατευθύνσεις και αύξησε κατά πολύ την Km 
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για την αµµωνία (Dean και συν, 1994). Από την άλλη µεριά, η αντικατάσταση του ίδιου 

αµινοξέος (Asp165) µε ιστιδίνη αντί για σερίνη, ενώ οδηγεί επίσης σε απενεργοποίηση 

του ενζύµου, επηρεάζει και την τεταρτοταγή πρωτεϊνική δοµή (Dean και συν, 1997). 

Συγκεκριµένα µετατρέπει το οµοεξαµερές σε µία διµερική µορφή και τα αποτελέσµατα 

αυτά υποδηλώνουν πιθανότατα µία δοµική οδό επικοινωνίας ανάµεσα στο ενεργό κέντρο 

(στο οποίο ανήκει το Asp165) και τις επιφάνειες επαφής µεταξύ των υποµονάδων. Αυτή 

η επικοινωνία θεωρείται ότι αποτελεί τη βάση της επικοινωνίας µεταξύ των υποµονάδων 

κατά την αλλοστερική ρύθµιση του ενζύµου, η οποία εκτός των άλλων συµπεριλαµβάνει 

και στοιχεία συνεργατικότητας (Dean και συν, 1997). 

Ο τρόπος σύνδεσης NAD+, η διαµόρφωση του ενεργού κέντρου και ο 

καταλυτικός µηχανισµός είναι παρόµοια σε δύο τουλάχιστον από τα µέλη της 

υπεροικογένειας των αµινοξικών αφυδρογονασών, την CsGDH και την αφυδρογονάση 

της λευκίνης (LeuDH) από Bacillus sphaericus (Baker και συν, 1997). Ωστόσο, 

υπάρχουν διαφορές στον θύλακο στον οποίο συνδέεται η πλευρική αλυσίδα των δύο 

αµινοξέων. Συγκεκριµένα, ενώ τόσο στην CsGDH όσο και στην BsLeuDH το 

υδροφοβικό τµήµα της πλευρικής αλυσίδας των αντίστοιχων υποστρωµάτων 

αλληλεπιδρά µέσα σε αυτόν τον θύλακο µε την Gly90, την Ala163 και την Val377 στην 

CsGDH και στα αντίστοιχα αµινοξέα τους στην BsLeuDH (Gly41, Ala113 και Val291), 

στη θέση των Lys89 και Ser380 της CsGDH υπάρχουν η Leu40 και Val294. Οι δύο 

τελευταίες αµινοξικές αντικαταστάσεις έχουν ως αποτέλεσµα να αυξάνεται η 

υδροφοβικότητα του θυλάκου. Η αντικατάσταση αυτών και άλλων αµινοξέων µέσα ή 

γύρω από τον θύλακο πρόσδεσης της αµινοξικής πλευρικής αλυσίδας πιστεύεται ότι 

ευθύνεται για την διαφορετική ειδικότητα ως προς το υπόστρωµα των διαφορετικών 

µελών της υπεροικογένειας των αµινοξικών αφυδρογονασών, αν και διπλά 

µεταλλαγµένη Lys89Leu, Ser380Val CsGDH, παρόλο που είναι τελείως ανενεργή µε 

γλουταµικό, δεν αποκτά ιδιότητες LeuGDH, κυρίως λόγω µίας στερικής σύγκρουσης 

προκαλούµενης από την Ser380Val αντικατάσταση (Baker και συν, 1997). Ωστόσο, αν η 

Ser380 αντικατασταθεί µε την µικρότερη Ala αντί για Val, το διπλά µεταλλαγµένο 

ένζυµο (Lys89Leu, Ser380Ala) χάνει εντελώς τη ικανότητά του να οξειδώνει 

απαµινωτικά το γλουταµικό, αλλά διατηρεί τη δραστηριότητά του απέναντι στην L-

µεθειονίνη, την L-νορλευκίνη και την L-νορβαλίνη (Wang και συν, 2001). Το µονό 
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µεταλλαγµένο ένζυµο Lys89Leu, σε αντίθεση µε την wild-type CsGDH, έχει αµελητέα 

δραστηριότητα απέναντι στο γλουταµικό, έχει όµως τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί τα 

υδροφοβικά αµινοξικά υποστρώµατα µε ευθεία πλευρική αλυσίδα (µεθειονίνη και 

νορλευκίνη), αν και δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει υδροφοβικά αµινοξικά υποστρώµατα 

όπου αυτή η πλευρική αλυσίδα είναι διακλαδούµενη (λευκίνη, βαλίνη ή ισολευκίνη) 

(Stillman και συν, 1999). Όταν αλλάξουµε ένα άλλο αµινοξύ που βρίσκεται σε αυτόν τον 

θύλακο πρόσδεσης της πλευρικής οµάδας του υποστρώµατος, την Ala 163 µε Gly, 

έχουµε  ως αποτέλεσµα διαταραχές στην δραστικότητα απέναντι στο γλουταµικό και 

σηµαντική αύξηση στην δραστικότητα απέναντι σε επτά άλλα αµινοξικά υποστρώµατα, 

συµπεριλαµβανοµένων και δύο (L-ασπαρτικό και L-λευκίνη) απέναντι στα οποία η wild-

type CsGDH δεν έχει καµµία δραστικότητα. Ακόµη παραπέρα, ο συνδυασµός τριών από 

τις παραπάνω µεταλλάξεις στο ίδιο ένζυµο (Lys89Leu, Ser380Ala και Ala163Gly) 

αλλάζει τελείως την ειδικότητα ως προς το υπόστρωµα της CsGDH  και την µετατρέπει 

ουσιαστικά σε µία αφυδρογονάση της µεθειονίνης (Wang και συν, 2001). Αυτά τα 

αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η ειδικότητα ως προς το υπόστρωµα σε αυτήν την 

υπεροικογένεια των ενζύµων (αµινοξικές αφυδρογονάσες) είναι ένα αρκετά περίπλοκο 

φαινόµενο αλλά οπωσδήποτε εξαρτάται από το είδος των αµινοξέων που υπάρχουν στον 

θύλακο πρόσδεσης της πλευρικής οµάδας του υποστρώµατος.  

 

4. ∆οµή της GDH των θηλαστικών 

4.1. Κρυσταλλογραφικές µελέτες στην GDH από θηλαστικά 

Στη συνέχεια της κρυστάλλωσης της GDH από ήπαρ αγελάδας (boGDH) από 

τους Peterson και συν (1997), οι προσπάθειες για την κρυσταλλογραφική µελέτη της 

boGDH οδήγησαν αρχικά στην περιγραφή (µε ευκρίνεια 2.8 Å) της δοµής της ως 

ατελέσφορο σύµπλεγµα µε NADH, γλουταµικό και τον αλλοστερικό αναστολέα GTP 

από την ίδια ερευνητική οµάδα (Peterson και Smith, 1999). Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

προέκυψαν, οι περιοχές πρόσδεσης NAD+ και γλουταµικού στην boGDH είναι 

σηµαντικά παρόµοιες µε τις αντίστοιχες των βακτηριακών µορφών του ενζύµου (Εικ. 

10). Η δοµή της boGDH, όταν συγκρυσταλλώνεται µε προσδέµατα του ενεργού κέντρου, 

έχει επίσης την κλειστή διαµόρφωση µε την περιοχή πρόσδεσης NAD+ σφικτά κλεισµένη 

πάνω από τα προσδεδεµένα γλουταµικό και συνένζυµο. Η κύρια διαφορά ανάµεσα στις 
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δοµές των βακτηριακών GDH σε σύγκριση µε την boGDH είναι η παρουσία µιας 

µακριάς περιοχής «κεραίας» («αντένας») σχηµατιζόµενης από µία ένθεση µήκους 48 

αµινοξέων στην περιοχή πρόσδεσης NAD+ στην boGDH (Εικ. 8.2). Αυτή η κεραία 

ανεβαίνει από την περιοχή πρόσδεσης NAD+ µέσω µιας µακριάς α-έλικας 23 αµινοξέων 

και έπειτα κατεβαίνει µε µία τυχαία (random coil) δοµή και, όπως φάνηκε αργότερα µε 

προσεκτικότερη ανάλυση, µία µικρή α-έλικα. Οι ανιούσες έλικες µέσα στο τριµερές 

περιελίσσονται µεταξύ τους δεξιόστροφα για να σχηµατίσουν τον πυρήνα της 

προσεκβολής της κεραίας. Αυτό τοποθετεί την κεραία από µία υποµονάδα αµέσως πίσω 

από αυτήν της ανθωρολογιακά γειτονικής της υποµονάδας µέσα στο τριµερές της 

boGDH. Αντιθέτως, κάθε υποµονάδα της GDH από βακτήρια είναι αρκετά αυτόνοµη 

χωρίς αυτό το βαθµό αλληλοσύνδεσης των υποµονάδων. Συνεπώς, η αλλοστερική 

ρύθµιση και αρνητική συνεργατικότητα που παρατηρείται στην GDH των θηλαστικών, 

αλλά όχι και στις βακτηριακές GDH, µπορεί να διευκολύνεται από τις αλληλεπιδράσεις 

των υποµονάδων µέσα στην περιοχή της κεραίας. 

Όπως και στην CsGDH, το γλουταµικό συνδέεται στο βαθύτερο µέρος του 

ενεργού κέντρου της boGDH και το NADH συνδέεται προς το στόµιό του (Stillman και 

συν, 1993, Peterson και Smith, 1999). Η δοµή του ενεργού κέντρου σε επαφή µε το 

συνδεδεµένο γλουταµικό και το νικοτιναµιδικό τµήµα του NADH είναι σηµαντικά όµοια 

µε αυτήν που παρατηρείται στην CsGDH. Πάντως, τα αµινοξέα σε επαφή µε το τµήµα 

αδενινικής ριβόζης είναι σηµαντικά διαφορετικά, οδηγώντας ίσως στις διαφορές που 

παρατηρούνται στην ειδικότητα ως προς το συνένζυµο (NADH ή NADPH) ανάµεσα 

στην βακτηριακή και την GDH των θηλαστικών (Peterson και Smith, 1999). 

Έχει παρατηρηθεί, όπως είδαµε, κίνηση της περιοχής πρόσδεσης NAD+ όταν 

συνδέεται το γλουταµικό στην CsGDH (Stillman και συν, 1993). Ευθυγραµµίζοντας 

ανεξάρτητα µεταξύ τους τις περιοχές πρόσδεσης NAD+ και γλουταµικού της boGDH 

(στην κλειστή διαµόρφωση) µε την αποµορφή της CsGDH, υποτέθηκε µία αντίστοιχη 

κίνηση στην boGDH (Peterson και Smith, 1999). Σύµφωνα µε αυτές τις ευθυγραµµίσεις, 

καθώς η περιοχή πρόσδεσης NAD+ κινείται ως συνέπεια της σύνδεσης γλουταµικού, 

φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από την έλικα που καθορίζεται από τα αµινοξέα 445-

470. Αυτή η περιστρεφόµενη έλικα (“pivot helix” ) σχετίζεται µε την περιοχή πρόσδεσης 

NAD+ και συνεπώς περιστρέφεται όταν συνδέεται το υπόστρωµα, ενώ οι αλλαγές 
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διαµόρφωσης που προκαλεί αυτή η περιστροφή φαίνεται να απορροφούνται από 

γειτονικές δοµές (Peterson και Smith, 1999). Παρόλο που αυτό το σύµπλεγµα GDH-

γλουταµικό-NADH δεν αντιπροσωπεύει το πραγµατικό καταλυτικό τριµερές σύµπλεγµα, 

συµφωνεί καλά µε τον προτεινόµενο καταλυτικό µηχανισµό (Singh και συν, 1993). Η γ-

καρβοξυλοµάδα του συνδεδεµένου γλουταµικού αλληλεπιδρά µε την Lys90 και η α-

καρβοξυλοµάδα συνδέεται µε την Lys114. Η περιοχή πρόσδεσης NAD+ κλείνει πάνω 

από τα προσδέµατα, φέρνοντας την Lys126 και τον δακτύλιο νικοτιναµιδίου σε άµεση 

εγγύτητα µε το συνδεδεµένο γλουταµικό. Η απόσταση ανάµεσα στον Cα του 

γλουταµικού και τον C4 του δακτυλίου νικοτιναµιδίου είναι 4.2Å. Αυτή η σχετικά µικρή 

απόσταση είναι συµβατή µε την πρόταση ότι το κλείσιµο της σχισµής του ενεργού 

κέντρου αποβάλλει µόρια νερού, διευκολύνοντας έτσι την υδριδική µεταφορά (Singh και 

συν, 1993, Peterson και Smith, 1999). Πάντως, φαίνεται να υπάρχουν αρκετές διαφορές 

ανάµεσα στην CsGDH και την boGDH τόσο ως προς το ενεργό κέντρο, όσο και ως προς 

τον βαθµό περιστροφής της περιοχής πρόσδεσης NAD+ προς την περιοχή πρόσδεσης 

γλουταµικού. Αυτό αφορά κυρίως το ότι η διαµόρφωση της boGDH είναι πιο κλειστή 

από αυτήν της CsGDH, ενώ διαφέρουν και µερικές από τις συνδέσεις του γλουταµικού 

στα δύο ένζυµα. Αυτές οι διαφορές µπορεί να οφείλεται τόσο σε πραγµατικούς όσο και 

σε µεθοδολογικούς λόγους (Peterson και Smith, 1999).  

Μελετώντας την εντόπιση των αλλοστερικών θέσεων και τον δοµικό µηχανισµό 

της αλλοστερικής ρύθµισης, οι Peterson και Smith (1999) πρότειναν ότι το µεγαλύτερο 

µέρος, αν όχι όλη η αλλοστερική ρύθµιση µεσολαβείται από έλεγχο της κινητικότητας 

της περιοχής πρόσδεσης NAD+. Το βήµα που ρυθµίζει την ταχύτητα στην κατάλυση της 

GDH είναι η απελευθέρωση του προϊόντος (Colen και συν, 1972). Το GTP αναστέλλει 

την αντίδραση ενισχύοντας την πρόσδεση του υποστρώµατος, ενώ το ADP ενεργοποιεί 

διευκολύνοντας την απελευθέρωση του προϊόντος (George και Bell, 1980). Πιο 

συγκεκριµένα, οι Peterson και Smith (1999) πρότειναν ότι, όταν το GTP και το NADH 

συνδέονται στις αλλοστερικές τους θέσεις, η διαµόρφωση της περιοχής πρόσδεσης του 

NAD+ ευνοεί την κλειστή θέση πάνω από το συνδεδεµένο υπόστρωµα/προϊόν. Αντίθετα, 

το ADP διευκολύνει το άνοιγµα της σχισµής του ενεργού κέντρου, προάγοντας συνεπώς 

την απελευθέρωση του υποστρώµατος/προϊόντος (Peterson και Smith, 1999).  
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Η παραπάνω ερευνητική οµάδα (Smith και συν, 2001) διευκρίνησαν ορισµένες 

ασάφειες και τροποποίησαν το λειτουργικό µοντέλο που είχαν προτείνει µε βάση το 

αρχικό σύµπλεγµα boGDH•NADH•GLU•GTP (Εικ. 13). Τα κύρια ευρήµατα από τη 

λεπτοµερέστερη µελέτη αυτού του συµπλόκου (boGDH•NADH•GLU•GTP), όπως και 

δύο ακόµη συµπλόκων της boGDH (boGDH•NADPH•GLU•GTP και boGDH•NAD+
•α-

KG) είναι ότι υπάρχει µόνο µία ανασταλτική θέση πρόσδεσης GTP και ότι το NADH, το 

NAD+ και πιθανότατα το ADP συνδέονται όλα στην ίδια θέση κάτω από την 

περιστρεφόµενη έλικα της boGDH (Smith και συν, 2001).  

 
 
Εικ. 13. ∆οµή µίας υποµονάδας της GDH από ήπαρ αγελάδας µε προσδεδεµένα γλουταµικό, 

NADH και GTP (PDB 1HWX) (Peterson και Smith, 1999, Smith και συν, 2001). Η απεικόνιση 

έγινε µε χρήση του προγράµµατος Rasmol. 

 

 

 

 

 

 

 

Γλουταµικό

NADH GTP
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Πιο αναλυτικά, στην βελτιωµένη εικόνα του συµπλόκου 

boGDH•NADH•GLU•GTP (Εικ. 13), το NADH και το γλουταµικό έχουν τοποθετηθεί 

µέσα στο ενεργό κέντρο µαζί µε αρκετά µόρια νερού, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις 

παρεµβάλλονται µεταξύ του ενζύµου και των προσδεµάτων του ενεργού κέντρου. Το 

GTP έχει τοποθετηθεί στη ρυθµιστική του θέση στην βάση της αντένας και φαίνεται να 

αλληλεπιδρά µε αρκετά αµινοξέα (Tyr262, Arg217, Arg265, Arg261, His209, His450) 

(Εικ. 14).  Η πλειοψηφία των αλληλεπιδράσεων του GTP µε το ένζυµο είναι µε τα άτοµα 

οξυγόνου του γ-φωσφορικού, κάνοντας αυτή τη θέση έναν «αισθητήρα ενέργειας» που 

προσδένει κατά προτίµηση τριφωσφορικά νουκλεοτίδια (Εικ. 14). Άλλωστε, αν 

µεταλλαχθεί η His454 στο ανθρώπινο ένζυµο (αντιστοιχεί στην His450 στην GDH από 

αγελάδα), καταργείται τόσο η αναστολή από GTP σε όλες τις συγκεντρώσεις όσο και 

από ATP σε χαµηλές συγκεντρώσεις (Smith και συν, 2001).  Πάντως, ένας αριθµός από 

αµινοξέα (Glu292 και Lys289 µε δεσµούς υδρογόνου και Arg261 χωρίς να σχηµατίζει 

δεσµό) αλληλεπιδρούν και µε τον πουρινικό δακτύλιο του GTP. Το δεύτερο 

(ανασταλτικό) µόριο NADH έχει τοποθετηθεί στην  περιοχή κάτω από την 

περιστρεφόµενη έλικα που βρίσκεται πίσω από την περιοχή πρόσδεσης NAD+ και αυτή 

είναι η δεύτερη θέση πρόσδεσης συνενζύµου (Smith και συν, 2001) παρά η δεύτερη θέση 

πρόσδεσης GTP, όπως είχε παρατηρηθεί λανθασµένα στην πρώτη ανάλυση των 

κρυσταλλογραφικών δεδοµένων (Peterson και Smith, 1999).  

Στο σύµπλοκο boGDH•NAD+
•α-KG, το οποίο αντιπροσωπεύει το ατελέσφορο 

σύµπλεγµα της αναγωγικής αµίνωσης, δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές στον 

προσανατολισµό των περιοχών των υποµονάδων και στην διαµόρφωση του ενεργού 

κέντρου σε σχέση µε το προηγούµενο σύµπλοκο. Το δεύτερο NAD+ µόριο είναι στην 

ρυθµιστική θέση του κάτω από την περιστρεφόµενη έλικα (θέση που καταλάµβανε το 

δεύτερο ανασταλτικό NADH στο προηγούµενο σύµπλοκο) και η θέση του GTP στο 

προηγούµενο µοντέλο έχει καταληφθεί από τέσσερα µόρια φωσφορικού οξέος 

προερχόµενα από το διάλυµα κρυσταλοποίησης. Αν και αυτά τα φωσφορικά 

καταλαµβάνουν την περιοχή που καταλαµβάνει η τριφωσφορική περιοχή του GTP, οι 

αλληλεπιδράσεις τους µε το ένζυµο είναι αρκετά διαφορετικές.  
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Εικ. 14. Σχηµατική απεικόνιση του συνδεδεµένου στην boGDH µορίου GTP (µοντέλο 

ράβδος-σφαίρα) και των αµινοξικών επαφών του (ανοικτό πράσινο χρώµα) (PDB 1HWX) 

(Peterson και Smith, 1999, Smith και συν, 2001). Η απεικόνιση έγινε µε χρήση του 

προγράµµατος Rasmol. To B είναι από τους Peterson και Smith, 1999. 

 
Στη µελέτη του συµπλόκου boGDH•NADPH•GLU•GTP, η επιπλέον φωσφορική 

οµάδα του συνενζύµου αλληλεπιδρά µε δεσµούς υδρογόνου µε αρκετά άτοµα µέσα στο 

ενεργό κέντρο, και σε σύγκριση µε τα προηγούµενα δύο µοντέλα, υπάρχει διαφορά στη 

θέση του νικοτιναµιδικού δακτυλίου και του γλουταµικού. Η εντόπιση και η 

αλληλεπιδράσεις του συνδεδεµένου GTP είναι σχεδόν ταυτόσηµες µε αυτές που 

παρατηρούνται στο σύµπλοκο boGDH•NADH•GLU•GTP. Επίσης, στο σύµπλοκο 

boGDH•NADPH•GLU•GTP είναι κενή η ανασταλτική δεύτερη θέση σύνδεσης του 

GTP

A 

B 
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συνενζύµου, καθώς φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά µεγάλη για να χωρέσει την επιπλέον 

φωσφορική οµάδα. Αυτό το κρυσταλλογραφικό εύρηµα συµφωνεί και µε τις 

παρατηρήσεις από ενζυµικές µελέτες, που έχουν δείξει ότι το NADPH συνδέεται στην 

ανασταλτική θέση συνενζύµου της GDH µε πολύ µικρότερη συγγένεια από ότι το 

NADH. 

Τα συµπεράσµατα από τη συνολική µελέτη και των τριών αυτών συµπλόκων της 

boGDH είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Ως προς το ενεργό κέντρο, σε όλα τα σύµπλοκα η 

Lys126 αλληλεπιδρά απευθείας µε άτοµα συνδεδεµένα µε τον α-άνθρακα του 

υποστρώµατος και όχι µέσω µορίου νερού, όπως συµβαίνει στην CsGDH. Στην θέση 168 

της boGDH δείχθηκε τελικά ότι υπάρχει ασπαρτικό (GenBank gi: 32880221), όπως 

άλλωστε είχε προβλεφθεί από την ύπαρξη συντηρηµένου αυτού του αµινοξέος σε πολλά 

άλλα είδη, και όχι ασπαραγγίνη όπως είχαν δείξει οι αρχικές µελέτες πρωτεϊνικής 

αλληλούχισης. Σε αυτά τα ατελέσφορα σύµπλοκα της  boGDH η διαµόρφωση του 

ενεργού κέντρου είναι πιο κλειστή από ότι στα αντίστοιχα σύµπλοκα της CsGDH. 

Επιπλέον, το NADPH όχι µόνο συνδέεται µε δύο πιθανές διαµορφώσεις στο ενεργό 

κέντρο, αλλά και καµµία από αυτές τις δύο δεν συµπίπτει ακριβώς µε την διαµόρφωση 

και τη θέση του µη φωσφορυλιωµένου συνενζύµου στο ενεργό κέντρο, και αυτό µπορεί 

να εξηγεί την προτίµηση που δείχνει το ένζυµο για το δεύτερο σε σχέση µε το πρώτο. Ως 

προς την αναστολή από GTP, οι Smith και συν (2001), αφού έδειξαν µε σαφήνεια τη 

θέση πρόσδεσης GTP, πρότειναν ότι αυτή η θέση ενεργεί ως «ενεργειακός αισθητήρας», 

αφού φαίνεται να προσδένει και το ΑΤΡ και είναι υπεύθυνη για την αναστολή της GDH 

από τα τριφωσφορικά πουρινικά νουκλεοτίδια ΑΤΡ (σε σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις) 

και GTP. Συνεπώς, όταν στα µιτοχόνδρια υπάρχουν υψηλά επίπεδα GTP και ΑΤΡ, άρα 

υψηλή ενεργειακή κατάσταση, τότε η δραστηριότητα της GDH αναστέλλεται. Σε 

απουσία GTP, αυτή η θέση πρόσδεσης GTP καταλαµβάνεται από φωσφορικά ιόντα από 

το διάλυµα κρυσταλλοποίησης, τα οποία άλλωστε έχει δειχθεί από παλιά ότι 

συναγωνίζονται την πρόσδεση GTP από τη µία, αλλά και σταθεροποιούν το ένζυµο από 

την άλλη. Ο ακριβής µηχανισµός προστασίας από αποδιάταξη της GDH των θηλαστικών 

σε παρουσία ιόντων φωσφόρου δεν έχει διευκρινιστεί, όµως µεταλλάξεις σε αυτήν την 

θέση πρόσδεσης GTP και φωσφορικών θα µπορούσαν να οδηγούν σε αστάθεια του 

ενζύµου.  
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Το σηµαντικότερο εύρηµα πάντως από την µελέτη αυτή (Smith και συν, 2001) 

είναι ότι το NADH, το NAD+ και υποθετικά το ADP προσδένονται στην ίδια θέση στο 

ένζυµο και πιο συγκεκριµένα κάτω από την περιστρεφόµενη έλικα. Το γεγονός ότι στην 

κρυσταλλογραφική απεικόνιση η νικοτιναµιδική περιοχή του NAD(H) είναι πιο ασαφής 

από την αδενινική περιοχή του υποδηλώνει ότι τα άτοµα του µη φωσφορυλιωµένου 

συνενζύµου που προσδένονται πιο σταθερά στο ένζυµο είναι αυτά που υπάρχουν και στο 

ADP. Οι ερευνητές αυτοί προχώρησαν παραπέρα και διατύπωσαν την υπόθεση ότι το 

ADP ενεργοποιεί το ένζυµο συνδεόµενο σε αυτήν την θέση και ευνοώντας την ανοικτή 

διαµόρφωση του ενεργού κέντρου. Η ιδιότητα αυτή του ADP στηρίζεται στο ότι µόνο 

στην ανοικτή διαµόρφωση η Arg459 έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσει µε τις 

φωσφορικές οµάδες του ADP και αυτή η αλληλεπίδραση µειώνει την ενέργεια που 

απαιτείται για το άνοιγµα του ενεργού κέντρου και διευκολύνει την απελευθέρωση του 

προϊόντος. Αντίστροφα, οι Smith και συν. (2001) έκαναν την υπόθεση ότι η πρόσδεση 

του GTP γίνεται µόνο όταν η καταλυτική σχισµή είναι κλειστή και αυτή η σύνδεση 

αυξάνει την ενέργεια που απαιτείται για να ανοίξει η καταλυτική σχισµή και να 

απελευθερωθεί το προϊόν. Αυτός ο µηχανισµός δράσης του ADP και του GTP αιτιολογεί 

τόσο τον ανταγωνιστικό τρόπο δράσης τους όσο και τις αντίθετες επιδράσεις τους. 

Το πλέον παράδοξο πάντως είναι ότι ενώ το ADP, το NAD+ και το NADH 

συνδέονται στην ίδια θέση µε βάση τα κρυσταλλογραφικά ευρήµατα των Smith και συν 

(2001), τα δύο πρώτα προκαλούν ενεργοποίηση και το τρίτο αναστολή του ενζύµου. 

Επιπλέον, ενώ ο νικοτιναµιδικός δακτύλιου του συνενζύµου που συνδέεται στην θέση 

πρόσδεσης ADP είναι πολύ κινητός, αφού δεν δίνει καθαρή κρυσταλλογραφική εικόνα, 

εν τούτοις η κατάσταση οξείδωσης του καθορίζει την αλλοστερική επίδραση του 

συνενζύµου. Εποµένως, µπορούµε να πούµε ότι παρά το ότι το ανηγµένο µη 

φωσφορυλιωµένο συνένζυµο συνδέεται στην θέση πρόσδεσης ADP, αυτή η σύνδεση 

µπορεί να µην είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την αναστολή από NADH. Οι Smith και 

συν (2001) προτείνουν δύο µοντέλα για την αναστολή από NADH. Η πρώτη πιθανότητα 

είναι ότι ενώ τόσο το οξειδωµένο όσο και το ανηγµένο συνένζυµο συνδέονται στην 

περιοχή πρόσδεσης ADP, το πρώτο προκαλεί ενεργοποίηση και το δεύτερο αναστολή 

επειδή οι διαµορφώσεις µε τις οποίες συνδέονται στο ένζυµο είναι διαφορετικές. 

Εναλλακτικά, η αλλοστερική επίδραση του NAD+ και του NADH µπορεί να οφείλεται, 
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τουλάχιστον εν µέρει, ή να επηρεάζεται από την σύνδεσή τους στο ενεργό κέντρο. 

Ασφαλή συµπεράσµατα µπορούν προφανώς να βγούν για τον τρόπο δράσης του 

συνενζύµου µόνο αν η τροποποίηση µε µεταλλαξιογένεση της περιοχή πρόσδεσης ADP 

καταργήσει και την αναστολή από NADH. Ούτως ή άλλως, η αναστολή από NADH δεν 

φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο in vivo καθώς τα επίπεδα NADH στα οποία 

παρατηρείται είναι πιο υψηλά από τις συγκεντρώσεις NADH στα µιτοχόνδρια και επίσης 

η Km του ενζύµου για την αµµωνία είναι αρκετά υψηλή. 

Οι Smith και συν (2002) καθόρισαν την δοµή της ανθρώπινης GDH σε απουσία 

προσδεµάτων του ενεργού κέντρου ή αλλοστερικών τροποποιητών (Εικόνα 9) και στην 

συνέχεια την συνέκριναν µε την δοµή της boGDH σε σύµπλεγµα  µε συνένζυµο και 

υπόστρωµα. Αυτό έγινε για να διερευνήσουν τις αλλαγές διαµόρφωσης που επιφέρει στο 

ένζυµο η σύνδεση των υποστρωµάτων στο ενεργό κέντρο. Η επιλογή της boGDH έγινε 

λόγω της µεγάλης οµολογίας της µε την ανθρώπινη GDH (της οποίας εκείνη την εποχή 

δεν υπήρχε δοµή σε σύµπλεγµα µε προσδέµατα για να συγκριθεί µε την αποµορφή της). 

Οι ερευνητές αυτοί διαπίστωσαν ότι σε αντίθεση µε την boGDH σε σύµπλεγµα µε 

προσδέµατα του ενεργού κέντρου, όπου η σχισµή του ενεργού κέντρου είναι στην 

κλειστή διαµόρφωση, στην αποµορφή της ανθρώπινης GDH η καταλυτική αυτή σχισµή 

είναι σε ανοικτή διαµόρφωση. Η αλλαγή αυτή διαµόρφωσης του ενζύµου από την 

κλειστή στην ανοικτή µορφή του οφείλεται στην περιστροφή και αποµάκρυνση της 

περιοχής πρόσδεσης NAD+ από την περιοχή πρόσδεσης γλουταµικού. Η περιστροφική 

αυτή κίνηση ολόκληρης της περιοχής πρόσδεσης NAD+ γίνεται περίπου γύρω από τον 

επιµήκη άξονα της αντένας µε ωρολογιακή φορά και συνοδεύεται από ανάλογη 

περιστροφή της ανιούσας έλικας της αντένας επίσης µε ωρολογιακή φορά. Η αντένα 

υφίσταται µία ακόµη σηµαντική αλλαγή διαµόρφωσης καθώς ανοίγει η καταλυτική 

σχισµή και συγκεκριµένα η µικρή έλικα στο κατιόν τµήµα της αντένας συσπάται όπως 

ένα ελατήριο το οποίο έχει εκταθεί και ανακτά το σχήµα του (Εικ. 15). Ένας αριθµός 

µεταλλάξεων σε αυτήν την περιοχή της αντένας προκαλούν το σύνδροµο 

υπερινσουλινισµού/υπεραµµωνιαιµίας µειώνοντας την ευαισθησία της GDH στο GTP. 

Το γεγονός ότι τα αµινοξέα αυτής της περιοχής της αντένας που αλλάζουν σε αυτούς 

τους ασθενείς δεν έρχονται σε άµεση επαφή µε το συνδεδεµένο GTP, αλλά ωστόσο 

επηρεάζουν την ρύθµιση από αυτό, υποδηλώνει ότι οι αλλαγές διαµόρφωσης της αντένας 
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είναι σηµαντικές για την αναστολή από GTP και πιθανότατα την λειτουργική κατάσταση 

και τη διαµόρφωση του ενζύµου (ανοικτή ή κλειστή). 

 
 

                                 
 
Εικ. 15. Αλλαγές στη διαµόρφωση της µικρής α-έλικας στο κατιόν τµήµα της αντένας, 

καθώς η καταλυτική σχισµή µεταβαίνει από την κλειστή (a) (CLOSED) στην ανοικτή (b) 

(OPEN) διαµόρφωση. Τα άτοµα άνθρακα, αζώτου και οξυγόνου χρωµατίζονται κίτρινα, µπλέ και 

κόκκινα, αντιστοίχως. Τα αµινοξέα που έχει βρεθεί ότι µεταλλάσσονται στο σύνδροµο 

υπερινσουλινισµού/υπεραµµωνιαιµίας (βλέπε παρακάτω) απεικονίζονται µέσα σε άσπρο πλαίσιο. 

Οι πιθανοί υδρογονικοί δεσµοί απεικονίζονται ως λεπτές άσπρες γραµµές. Σηµειώστε την 

κεντρική θέση της Arg443 (R443) σε αυτό το µοντέλο. Η Εικόνα είναι από τους Smith και συν, 

2002. 

 

 Συνεχίζοντας τις κρυσταλλογραφικές µελέτες πάνω στις GDH των θηλαστικών, 

οι Banerjee και συν (2003) περιέγραψαν τη δοµή της GDH από ήπαρ αγελάδας χωρίς 

ενεργοποιητές ή υποστρώµατα, την δοµή της βόειας GDH σε παρουσία µόνο ADP και 

την δοµή της ανθρώπινης µεταλλαγµένης GDH που φέρει την µετάλλαξη Arg463Ala και 

δεν ενεργοποιείται γιαυτό το λόγο από ADP. Από τις µελέτες αυτές επιβεβαιώθηκε η 

πρόσδεση του ADP στην ίδια θέση µε την δεύτερη αλλοστερική θέση πρόσδεσης των 

οµάδων αδενοσίνης και ριβόζης του συνενζύµου NADH, αν και µε διαφορετικό 

προσανατολισµό. Αυτό ίσως να εξηγεί το γεγονός ότι η πρόσδεση του πρώτου σε αυτή 

τη θέση προκαλεί ενεργοποίηση του ενζύµου, ενώ του δεύτερου αναστολή. Η R459 στο 
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ένζυµο από ήπαρ αγελάδας (Arg463 στο ανθρώπινο ένζυµο) αλληλεπιδρά µε την β-

φωσφορική οµάδα του ADP όταν το ένζυµο είναι στην ανοικτή διαµόρφωση και αυτό 

προκαλεί την ενεργοποίησή του. Αυτό υποστηρίζεται και από το γεγονός η µετάλλαξη 

Arg463Ala στην ανθρώπινη GDH δεν έχει άλλη δοµική επίδραση στο ένζυµο, εκτός από 

την αλλαγή της πλευρικής αλυσίδας της Arg463 (Banerjee και συν, 2003). 

Οι  Banerjee και συν (2003) παρατήρησαν επίσης ότι σε απουσία προσδεµάτων 

του ενεργού κέντρου η θέση της περιοχής πρόσδεσης NAD+ σε σχέση µε την περιοχή 

πρόσδεσης γλουταµικού δεν είναι ταυτόσηµη για κάθε υποµονάδα του εξαµερούς και 

συσχετίζεται µε την θέση της αντένας της συγκεκριµένης υποµονάδας. Γενικά ωστόσο η 

καταλυτική σχισµή είναι στην ανοικτή δαµόρφωσή της και τα εξαµερή σχηµατίζουν 

πολυµερή, τα οποία είναι µεγαλύτερα και διαθέτουν περισσότερες αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των εξαµερών από ότι τα πολυµερή των ατελέσφορων συµπλεγµάτων που είχαν 

περιγραφεί σε προγενέστερες µελέτες. Αυτός ο µεγαλύτερος βαθµός πολυµερισµού 

παρατηρείται και επί παρουσίας ADP στο διάλυµα κρυστάλλωσης και είναι συµβατός µε 

το γεγονός ότι το ADP ευνοεί την ανοικτή διαµόρφωση του ενζύµου, η οποία επιτρέπει 

µεγαλύτερο βαθµό αλληλεπιδράσεων µεταξύ των εξαµερών (και πιο συγκεκριµένα των 

αντενών τους και των περιοχών πρόσδεσης NAD+). Τα αποτελέσµατα αυτά ρίχνουν 

επιτέλους φως στις από τριαντακονταετίας παρατηρήσεις ότι το ADP προάγει τον 

αντιστρεπτό πολυµερισµό των εξαµερών του ενζύµου, ενώ το GTP τον ανταγωνίζεται. 

Αν και ο βαθµός πολυµερισµού δεν φαίνεται να σχετίζεται µε την ενεργότητα του 

ενζύµου, θα µπορούσε να έχει λειτουργική σηµασία στο σχηµατισµό πολυενζυµικών 

συµπλεγµάτων και στην κατανοµή της GDH στα µιτοχόνδρια. 

 

4.2. Μελέτες ειδικής ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεσης σε GDH θηλαστικών 

 Παράλληλα µε τις δικές µας µελέτες, και άλλοι ερευνητές από δύο διαφορετικές 

ερευνητικές οµάδες (Cho και συν, 2001, Lee και συν, 2001, Fang και συν, 2001, Yoon 

και συν, 2002, Lee και συν, 2003) χρησιµοποίησαν ειδική ως προς τη θέση 

µεταλλαξιογένεση στο GLUD1 γονίδιο για να µελετήσουν τις ιδιότητες της ανθρώπινης 

GDH. Και οι δύο οµάδες έκαναν έκφραση του φυσιολογικού και των µεταλλαγµένων 

GLUD1 cDNA σε E. coli, µε όλους τους περιορισµούς αλλά και τα πλεονεκτήµατα που 

συνεπάγεται η έκφραση ενός ευκαρυωτικού γονιδίου σε ένα προκαρυωτικό σύστηµα 
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(Price και Stevens, 1999). Αντίθετα, στη δική µας µελέτη χρησιµοποιήθηκε ένα 

ευκαρυωτικό σύστηµα έκφρασης κλωνοποιηµένων γονιδίων (Baculovirus και κύτταρα 

Sf9 ή Sf21 από το έντοµο Spodoptera fugiperda), το οποίο προσοµοιάζει σε µεγάλο 

βαθµό τον τρόπο έκφρασης και µεταµεταφραστικής επεξεργασίας των GLUD γονιδίων 

στα ανθρώπινα κύτταρα (π.χ. αποκοπή οδηγού πεπτιδίου) (Shashidharan και συν, 1994, 

1997). 

 Η οµάδα από την Κορέα (Cho και συν, 2001) η οποία είναι και η οµάδα που έχει 

δώσει τα περισσότερα αποτελέσµατα µε ειδική ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεση πάνω 

στην ανθρώπινη GDH, κατασκεύασε µε µία επίπονη και χρονοβόρο διαδικασία, ένα 

συνθετικό ανθρώπινο GLUD1 cDNA µε βάση την αµινοξική αλληλουχία της ανθρώπινης 

GDH όπως αυτή περιγράφηκε από τους Mavrothalassitis και συν (1988). Ο σχεδιασµός  

και η κατασκευή του συνθετικού γονιδίου έγινε σε πολλαπλά στάδια (Cho και συν, 

2001). Αρχικά, επιλέχθηκε µία DNA αλληλουχία περιέχουσα 45 περιοριστικές θέσεις 

ευρισκόµενες περίπου κάθε 35bp σε όλο το µήκος της κωδικοποιούσας περιοχής. Μόνο 

εκείνες οι περιοριστικές θέσεις που αναγνωρίζονταν από εµπορικά διαθέσιµα ένζυµα και 

δεν εντοπίζονταν στο φορέα pUC18 (εκτός του polylinker) συµπεριλήφθηκαν στην 

τελική αλληλουχία του συνθετικού γονιδίου, το οποίο είχε δεξιά και αριστερά του 

µοναδικές περιοριστικές θέσεις EcoRI και HindIII που το έκαναν να µπορεί να 

µεταφερθεί σε φορείς έκφρασης σε E. coli. Σε δεύτερη φάση, η χρήση κωδικονίων του 

προκύπτοντος συνθετικού γονιδίου GLUD1 τροποποιήθηκε για να συµπεριλάβει εκείνες 

τις τριπλέτες που χρησιµοποιούνται σε υψηλά εκφραζόµενα γονίδια της E. coli, 

διατηρώντας παράλληλα  και τις µοναδικές θέσεις των περιοριστικών ενζύµων. Σε τρίτη 

φάση, προστέθηκε µία θέση πρόσδεσης ριβοσώµατος (AGGAGG) 10 βάσεις ανοδικά της 

κωδικοποιούσας περιοχής για να κατευθύνει την έναρξη της µετάφρασης σε E. coli και 

τροποποιήθηκε η περιοχή από αυτή τη θέση µέχρι το αρχικό ATG. Τέλος, το συνθετικό 

GLUD1 γονίδιο κατασκευάστηκε έτσι ώστε να κωδικοποιεί για πέντε επιπλέον αµινοξέα 

(Met-Ile-Glu-Gly-Arg), ευρισκόµενα πριν ακριβώς από το πρώτο αµινοξύ της ώριµης 

ανθρώπινης πρωτείνης (Σερίνη), δηλαδή µία Μεθειονίνη (για να αρχίσει η µεταγραφή 

και η µετάφραση στην E. coli) και την αλληλουχία I-E-G-R που είναι θέση αναγνώρισης 

για την ειδική πρωτεάση Παράγοντα Χa. Ο Παράγοντας Xa κόβει αµέσως µετά την 

παραπάνω αλληλουχία και έτσι εξαλείφει και την αρχική µεθειονίνη, όπως και την 
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αλληλουχία που αναγνωρίζει ο ίδιος, από την ώριµη πρωτείνη. Το συνθετικό αυτό 

GLUD1 γονίδιο συναθροίστηκε από τρία γονιδιακά τµήµατα, το καθένα από τα οποία 

είχε κατασκευαστεί µε την σειρά του από έξι ή επτά ολιγονουκλεοτίδια. Το 

ανασυνδυασµένο συνθετικό GLUD1 γονίδιο εκφράστηκε σε E. coli BL21 (DE3) και στη 

συνέχεια έγινε αποµόνωση και µελέτη του. Οι µεταλάξεις (µονοαµινοξικές 

αντικαταστάσεις) στο συνθετικό αυτό γονίδιο έγιναν µε µεταλλαξιογένεση κασέτας, 

δηλαδή µικρά τµήµατα του αντικαταστάθηκαν µε συνθετικά ολιγονουκλεοτιδικά διµερή 

κωδικοποιούντα για την επιθυµητή µετάλλαξη και διαθέτοντα τις κατάλληλες 

περιοριστικές θέσεις στα δύο άκρα τους (Cho και συν, 2001). 

 Η πρώτη ειδική ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεση στο συνθετικό ανθρώπινο 

GLUD1 γονίδιο από την οµάδα του Cho έγινε στην Lys130 (Cho και συν, 2001), η οποία 

από παλαιότερα είχε δειχθεί ότι θα µπορούσε να παίζει σηµαντικό ρόλο στην καταλυτική 

δραστηριότητα της GDH (Kim και συν, 1997). Συγκεκριµένα, το συνθετικό GLUD1 

γονίδιο µεταλλάχθηκε έτσι ώστε η παραγόµενη πρωτείνη να περιέχει Glu, Gly, Met, Ser 

ή Tyr στη θέση της Lys130. Τα µεταλλαγµένα ένζυµα έδειξαν µείωση της Vmax τους 

κατά 400 φορές σε σύγκριση µε το φυσιολογικό ένζυµο, ενώ δεν παρατηρήθηκε κάποια 

αλλαγή στην Km τους για NADH και α-κετογλουταρικό (Cho και συν, 2001). Έτσι, οι 

ερευνητές αυτοί έδειξαν ότι η Lys130 είναι απαραίτητη στην καταλυτική δραστηριότητα 

της GDH, χωρίς όµως να υπεισέρχεται στην πρόσδεση του συνενζύµου ή του 

υποστρώµατος σε αυτή (Cho και συν, 2001). 

 Συνεχίζοντας να δουλεύουν πάνω στο συνθετικό αυτό γονίδιο GLUD1, οι Lee και 

συν (2001) αντικατέστησαν µε µεταλλαξιογένεση κασέτας την Tyr266 µε Gly, Ser, Glu, 

Met και Arg και την Lys450 µε Gly, Ser, Glu, Met και Tyr για να µελετήσουν την 

πρόσδεση του GTP στην ανθρώπινη GDH. Η επιλογή αυτών των αµινοξέων (Tyr266 και 

Lys450) έγινε γιατί αυτά είχαν θεωρηθεί ως πιθανές θέσεις σύνδεσης GTP µε µελέτες 

χηµικής τροποποίησης και βρέθηκαν να εµπλέκονται, όπως θα δούµε παρακάτω στο 

σύνδροµο υπερινσουλινισµού-υπεραµµωνιαιµίας. Οι µεταλλάξεις της Tyr266 µείωσαν 

την ειδική δραστικότητα του ενζύµου κατά 4 φορές, υποδηλώνοντας ότι η Tyr266 

απαιτείται για την καταλυτική δραστηριότητα της GDH. Παραπέρα ανάλυση έδειξε ότι η 

αντικατάσταση της Tyr266, ενώ δεν επηρέαζε την Km για το α-κετογλουταρικό, 

οδηγούσε σε αύξηση 3.5 φορές της Km για NADH, υποδηλώνοντας ότι η Tyr266 µπορεί 
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να βρίσκεται στη θέση πρόσδεσης του συνενζύµου (Lee και συν, 2001). Ως προς την 

αναστολή από GTP και ATP και την ενεργοποίηση από ADP, οι µεταλλαγµένες στη 

θέση 266 πρωτείνες έδειξαν παρόµοια συµπεριφορά µε το φυσιολογικό ένζυµο, 

υποδηλώνοντας ότι η Tyr 266 δεν εµπλέκεται στην σύνδεση κανενός από τα παραπάνω 

νουκλεοτίδια µε την GDH (Lee και συν, 2001). Αντίθετα, η Lys450 δείχθηκε στην ίδια 

µελέτη ότι είναι απαραίτητη για την σύνδεση του GTP (αλλά και του ATP) στην GDH. Η 

αντικατάσταση της Lys450 από άλλα αµινοξέα έκανε την GDH ανθεκτική στην 

αναστολή από GTP και ATP, χωρίς να επηρεάζει την ενεργοποίηση από ADP ή τις 

κινητικές ιδιότητες της (Vmax και Kms για NADH και γλουταµικό) (Lee και συν, 2001). 

 Πάνω στη βάση µελετών χηµικής τροποποίησης και σήµανσης που έδειξαν ότι η 

Tyr187 θα µπορούσε να είναι µέσα στην περιοχή πρόσδεσης της βάσης της αδενίνης του 

ADP στην GDH, οι Yoon και συν (2002α) αντικατέστησαν αυτό το αµινοξύ στο 

συνθετικό GLUD1 γονίδιο µε Arg, Gly, Glu, Met ή Ser. Παρόλο που η βασική 

δραστηριότητα (σε απουσία ADP) των µεταλλαγµένων ενζύµων ήταν η ίδια µε αυτήν της 

φυσιολογικής GDH, δεν υπήρχε καµµία ενεργοποίηση των πρώτων µε προσθήκη 1mM 

ADP, ενώ η τελευταία στις ίδιες συνθήκες αύξανε τη δραστηριότητά της κατά 3 φορές. 

Αυτό συνοδευόταν από µία µείωση της Vmax των µεταλλαγµένων ενζύµων κατά 4 

φορές, χωρίς να επηρεάζονται οι Kms για το α-κετογλουταρικό και το NADH (Yoon και 

συν, 2002α). Αυτά τα αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι η ενεργοποίηση της GDH από το 

ADP οφείλεται κυρίως στην σύνδεσή του στην Tyr187, αν και δεν µπορεί να αποκλειστεί 

τελείως το γεγονός  η συνεισφορά της Tyr187 στην ενεργοποίηση αυτή να είναι έµµεση 

και να µην υπάρχει άµεση αλληλεπίδρασή της µε το νουκλεοτίδιο (Yoon και συν, 

2002α). Αν υπάρχει όντως αλληλεπίδραση µεταξύ της Tyr187 και του ADP, αυτή θα 

αφορά (µε βάση άλλες µελέτες από τους ίδιους ερευνητές) την βάση αδενίνης του 

νουκλεοτιδίου και όχι τις φωσφορικές του οµάδες (Yoon και συν, 2002α). 

 Αξιοποιώντας δεδοµένα από κρυσταλλογραφικές µελέτες και πειράµατα 

φωτοσήµανσης που έδειχναν ότι το Glu279 θα µπορούσε να είναι σηµαντικό για την 

σύνδεση του συνενζύµου NAD+ µε την GDH, οι Yoon και συν (2002β) αντικατέστησαν 

στο συνθετικό GLUD1 γονίδιο τους το αµινοξύ αυτό µε Gly, Leu, Met, Arg ή Tyr και 

µελέτησαν τις µεταλλαγµένες πρωτείνες. Τα αποτελέσµατα πράγµατι έδειξαν ότι η Km 

του ενζύµου για το NAD+ αυξήθηκε κατά 10-14 φορές και µειώθηκε σηµαντικά η 



 99

καταλυτική αποτελεσµατικότητά του (Kcat/Km) (Yoon και συν, 2002β), υποδηλώνοντας 

ότι το Glu279 παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην αποτελεσµατική πρόσδεση του 

συνενζύµου NAD+ (και µάλιστα της αδενίνης του) στην ανθρώπινη GDH. Από την άλλη 

µεριά, οι αντικαταστάσεις αυτές δεν επηρέασαν σηµαντικά την Km για το γλουταµικό 

και την αλλοστερική ρύθµιση από ADP και GTP (Yoon και συν, 2002β). 

 Για να µελετήσουν την εµπλοκή κάποιων αµινοξέων στον πολυµερισµό των 

υποµονάδων της ανθρώπινης GDH, οι Lee και συν (2003) δηµιούργησαν µε 

µεταλλαξιογένεση κασέτας µία σειρά µεταλλάξεων στο συνθετικό GLUD1 γονίδιο τους 

(Lys33Leu, Lis337Leu, Lys344Leu, Lys346Leu, Ser445Leu, Gly446Asp, His454Tyr). 

Από αυτές τις µεταλλάξεις, µόνο η αντικατάσταση της His454 µε Tyr οδήγησε σε 

αποπολυµερισµό της εξαµερικής GDH σε ενεργά τριµερή, όπως αυτό δείχθηκε µε HPLC 

διήθηση γέλης (HPLC gel filtration) και native (φυσική) ηλεκτροφόρηση σε γέλη 

πολυακρυλαµίδης (Lee και συν, 2003). Επίσης, η µεταλλαγµένη αυτή GDH (His454Tyr), 

παρόλο που δεν παρουσίαζε διαφορές ως προς την Vmax, ωστόσο είχε αυξηµένη Km για 

το α-κετογλουταρικό και το NADH και µειωµένη καταλυτική αποτελεσµατικότητα 

(Kcat/Km) σε σχέση µε την φυσιολογική GDH. Οι υπόλοιπες µεταλλάξεις που 

µελετήθηκαν σε αυτήν την εργασία δεν είχαν κάποια επίδραση στην εξαµερική δοµή του 

ενζύµου ή τις κινητικές του ιδιότητες (Vmax και Kms για α-κετογλουταρικό και NADH) 

(Lee και συν, 2003). 

 Όπως θα δούµε παρακάτω, το σύνδροµο υπερινσουλινισµού/υπεραµµωνιαιµίας 

(ΣΥΥ) που εµφανίζεται στην παιδική ηλικία σχετίζεται µε επικρατείς µεταλλάξεις στην 

GDH. Για να µελετήσουν την επίδραση αυτών των µεταλλάξεων που προκαλούν το ΣΥΥ 

στην λειτουργία της GDH, οι Fang και συν (2002) παρήγαγαν δύο από αυτά τα 

µεταλλαγµένα ένζυµα (His454Tyr και Ser448Pro) σε E. coli. Από τις 

κρυσταλλογραφικές µελέτες πάνω στην GDH από ήπαρ αγελάδας (Smith και συν, 2001) 

ήταν ήδη γνωστό ότι η His454 βρίσκεται στην περιοχή πρόσδεσης GTP και η Ser448 

στην περιοχή της αντένας. Και οι δύο αυτές µεταλλάξεις µείωσαν σηµαντικά την 

ευαισθησία της GDH στην αλλοστερική αναστολή από GTP, όπως άλλωστε είχε φανεί 

και στις αρχικές µελέτες σε λεµφοβλάστες από ασθενείς µε ΣΥΥ (Stanley και συν, 1998), 

χωρίς να επηρεάσουν καθόλου την ενεργοποίηση από ADP. Με βάση συµπεράσµατα 

από κρυσταλλογραφικές µελέτες (Smith και συν, 2001), οι παραπάνω ερευνητές στην 
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ίδια εργασία (Fang και συν, 2002) σχεδίασαν και παρήγαγαν σε E. coli και µία τρίτη 

µετάλλαξη (Arg463Ala), αποσκοπώντας να µεταβάλλουν την περιοχή πρόσδεσης ADP 

στο ένζυµο.  Πραγµατικά, αυτή η µετάλλαξη κατήργησε τελείως την ενεργοποίηση από 

ADP (δηλαδή το µεταλλαγµένο ένζυµο δεν αύξανε την δραστηριότητά του σε παρουσία 

ADP), χωρίς όµως να επηρεάζει την αναστολή από GTP. Ένα άλλο σηµαντικό εύρηµα 

από την µελέτη αυτή είναι ότι ενώ οι µεταλλάξεις His454Tyr και Arg463Ala δεν 

επηρεάζουν την βασική ειδική δραστικότητα του ενζύµου (δηλαδή την ειδική 

δραστικότητα σε απουσία αλλοστερικών ενεργοποιητών), η µετάλλαξη Ser448Pro την 

µειώνει σηµαντικά. Η µείωση αυτή που προκαλείται από την µετάλλαξη Ser448Pro 

αφορά ωστόσο όχι µόνο την βασική ειδική δραστικότητα αλλά και την ειδική 

δραστικότητα επί παρουσίας των αλλοστερικών τροποποιητών του ενζύµου ADP και L-

λευκίνη. Παράλληλα το Ser448Pro ένζυµο γίνεται εξαιρετικά ασταθές σε ρυθµιστικά 

διαλύµατα που περιέχουν Tris (γιαυτό το λόγο οι µελέτες έγιναν σε ρυθµιστικό διάλυµα 

φωσφορικών) (Fang και συν, 2002). Ένα πρόβληµα που εµφανίζεται σε αυτήν την 

µελέτη είναι το γεγονός ότι οι ερευνητές αυτοί χρησιµοποιώντας NADH ως συνένζυµο 

όχι µόνο ανιχνεύουν ενδογενή GDH δραστηριότητα από την E. coli στην οποία 

εκφράζουν τα ανασυνδυασµένα ανθρώπινα ένζυµα, αλλά προχωρούν παραπέρα και 

αναφέρουν ότι αυτή η «ενδογενής NADH GDH δραστηριότητα» δεν αναστέλλεται από 

GTP και έτσι µπορεί να γίνει ο διαχωρισµός από την εκφραζόµενη ανθρώπινη GDH. 

Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η E. coli δεν διαθέτει ειδική για NAD(H) αλλά µόνο ειδική για 

NADP(H) GDH (Cho και συν, 2001). 
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Πιν. 5. Οι κυριότερες µελέτες µεταλλαξιογένεσης της ανθρώπινης GDH. 
 Lys 

130 
Tyr 
187 

Tyr 
266 

Glu 
279 

Lys 
450 

His 
454 

Ser 
448 

Arg 
463 

Πηγή Cho, 
2001 

Yoon, 
2002α 

Lee, 
2001 

Yoon, 
2002β 

Lee, 
2001 

Fang, 
2003 

Fang, 
2003 

Fang, 
2003 

Αµινοξύ 
Αντικατάστασης 

G,S,E, 
M,Y 

G,S,E, 
M,R 

G,S,E, 
M,R 

G,L,M, 
R,Y 

G,S,E, 
M,Y 

Υ P A 

Βασική 
∆ραστηριότητα 

- ↔ - - - ↔ ↓ ↔ 

Vmax ↓ 
(400 Χ) 

↓ 
(4  Χ) 

↓ 
(4  Χ) 

[↔] ↔ - - - 

Ειδική 
δραστικότητα 
παρουσία ADP 

- ↓ 
(3  Χ) 

↓ 
(4  Χ) 

- ↔ ↔ ↓ ↓↓↓ 

GTP IC50 - [Μικρή 
↑] 

↔ ↔ ↑↑ ↑↑ ↑↑ ↔ 

ADP SC50 - ↑↑↑ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↑↑↑ 
ATP IC50 - - ↔ - ↑↑ - - - 
Km NAD+ - - - ↑ - - - - 
Km Γλουταµικό - - - ↔ - - - - 
Km NADH ↔ ↔ ↑ (4 Χ) - ↔ - - - 
Km α-
κετογλουταρικό 

↔ ↔ ↔ - ↔ - - - 

Σύστηµα 
Έκφρασης 

E. coli E. coli E. coli E. coli E. coli E. coli E. coli E. coli 
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9. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ GDH ΣΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ 

 
 Το αµινοξύ γλουταµικό παίζει έναν κεντρικό ρόλο στον µεταβολισµό του αζώτου 

και συµµετέχει σε πολλαπλά βιοχηµικά µονοπάτια (Kelly και Stanley, 2001) (Εικ. 16). Ο 

µεταβολισµός του γλουταµικού συνδέεται µε αντιδράσεις αµινοτρανσφερασών και την 

σύνθεση και αποδόµηση των πρωτεϊνών, την παραγωγή ουρίας, τον ενεργειακό 

µεταβολισµό και τον κύκλο τρικαρβοξυλικών οξέων (ΤΚΟ), την σύνθεση του 

διαβιβαστή GABA και την σύνθεση γλουταθειόνης. Η GDH είναι, αν όχι το 

σηµαντικότερο,  ένα από τα κύρια ένζυµα στον µεταβολισµό του γλουταµικού και 

φαίνεται να επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τα επίπεδα του αµινοξέος αυτού στα 

κύτταρα. 

 

 
Εικ. 16. Ο ρόλος του γλουταµικού στον κυτταρικό µεταβολισµό. Όπως φαίνεται από 

το σχήµα, το γλουταµικό συµµετέχει σε πολλαπλά µεταβολικά µονοπάτια µέσα στα 

κύτταρα. GAD: αποκαρβοξυλάση γλουταµικού οξέος, GDH: γλουταµική αφυδρογονάση, 

ΤΚΟ: τρικαρβοξυλικά οξέα. Από Kelly και Stanley, 2001 (τροποποιηµένο). 
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1. Ο ρόλος της GDH στην σύνθεση και αποδόµηση των πρωτεϊνών 

 Το γλουταµικό παίζει έναν κεντρικό ρόλο στην σύνθεση και την αποδόµηση των 

πρωτεϊνών. Αυτό γίνεται γιατί, εκτός του ότι είναι ένα από τα αµινοξέα που 

χρησιµοποιούνται στην πρωτεϊνοσύνθεση, αποτελεί κοµβικό σηµείο για την µεταφορά 

του αµινικού αζώτου από το ένα αµινοξύ στο άλλο. Καθώς η GDH φαίνεται να παίζει 

ένα σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση των επιπέδων του γλουταµικού στο κύτταρο, είναι 

πιθανό ότι επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό και τον µεταβολισµό των υπολοίπων 

αµινοξέων. 

1.1. Ο ρόλος του γλουταµικού στην  σύνθεση άλλων αµινοξέων. 

Το γλουταµικό είναι σηµαντικό για την βιοσύνθεση και των υπόλοιπων µη 

απαραίτητων αµινοξέων (Alberts και συν, 2002). Πιο συγκεκριµένα, το γλουταµικό από 

την µία µεριά είναι η πρόδροµη ουσία για την παραγωγή των αµινοξέων γλουταµίνη, 

προλίνη και αργινίνη και από την άλλη παρέχει µέσω τρανσαµίνωσης την α-αµινοµάδα 

για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα µη απαραίτητα αµινοξέα. 

 Το αµινοξύ γλουταµίνη παράγεται από γλουταµικό και NH4
+ µε τη δράση του 

ενζύµου γλουταµινική συνθετάση: 

Γλουταµικό + NH4
+ + ATP → Γλουταµίνη + ADP + Pi + H+ 

Η διαδικασία παραγωγής προλίνης και αργινίνης από το γλουταµικό χρησιµοποιεί 

ως αναγωγικό ισοδύναµο το συνένζυµο NADPH, συνδυάζεται µε κατανάλωση ATP και 

σε πρώτη φάση οδηγεί στο σχηµατισµό γ-ηµι-αλδεϋδης του γλουταµικού. Η ηµι-αλδεϋδη 

αυτή µπορεί να µετατραπεί είτε σε προλίνη µέσω δύο ακόµη αντιδράσεων είτε σε 

ορνιθίνη. Αν παραχθεί ορνιθίνη, αυτή µετατρέπεται στη συνέχεια σε αργινίνη µέσω του 

κύκλου της ουρίας. 

 Η α-αµινοµάδα των περισσότερων µη απαραίτητων αµινοξέων προέρχεται από 

την α-αµινοµάδα του γλουταµικού µέσω µιας απλής αντίδρασης τρανσαµίνωσης. Η 

τρανσαµίνωση αυτή (δηλαδή η µεταφορά µιας α-αµινοµάδας από ένα αµινοξύ σε ένα α-

κετοξύ) καταλύεται από τα ένζυµα που ονοµάζονται αµινοτρανσφεράσες (γνωστές και 

ως τρανσαµινάσες). Αρκετές διαφορετικές αµινοτρανσφεράσες µεσολαβούν για την 

µεταφορά του αµινικού αζώτου από και προς το γλουταµικό και η δράση τους 

εξοικονοµεί το αµινικό άζωτο από την αποδόµηση αµινοξέων για την σύνθεση άλλων 
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αµινοξέων, συντηρώντας µεταξύ άλλων και την ισορροπία ανάµεσα στις δεξαµενές των 

µη απαραίτητων αµινοξέων που χρησιµοποιούνται στην πρωτεϊνοσύνθεση. 

Για παράδειγµα, η αλανίνη και το ασπαρτικό συντίθενται µε ένα µόνο βήµα από 

τα ενδιάµεσα προϊόντα του µεταβολισµού των υδατανθράκων πυρουβικό και οξαλο-

οξικό, αντίστοιχα. Οι σχετικές (πλήρως αναστρέψιµες όπως θα δούµε) αντιδράσεις 

καταλύονται από τα ένζυµα αλανινική και ασπαρτική αµινοτρανσφεράση, αντιστοίχως:  

Γλουταµικό + Πυρουβικό  → Αλανίνη + α-Κετογλουταρικό 

Γλουταµικό + Οξαλοξικό → Ασπαρτικό + α-Κετογλουταρικό 

 Τα ένζυµα αυτά (AST και ALT) ανευρίσκονται σε µεγάλες ποσότητες στα 

ηπατοκύτταρα και η µέτρηση των επιπέδων τους στον ορό αποτελεί χρήσιµο δείκτη 

ηπατικής βλάβης. 

1.2. Ο ρόλος του γλουταµικού στον καταβολισµό των αµινοξέων. 

 Η αποδόµηση των πρωτεϊνών επίσης βασίζεται στην µεταφορά του αζώτου 

διαµέσου των αµινοτρανσφερασών προς το γλουταµικό. Η ασπαρτική 

αµινοτρανσφεράση, ένα από τα πιο σηµαντικά από αυτά τα ένζυµα, καταλύει την 

µεταφορά της αµινοµάδας του ασπαρτικού στο α-κετογλουταρικό. 

Ασπαρτικό + α-Κετογλουταρικό → Οξαλοξικό + Γλουταµικό 

Η αλανινική αµινοτρανσφεράση, η οποία υπάρχει επίσης σε µεγάλες ποσότητες 

στους ιστούς των θηλαστικών, καταλύει τη µεταφορά της αµινοµάδας της αλανίνης στο 

α-κετογλουταρικό. 

Αλανίνη  + α-Κετογλουταρικό → Πυρουβικό + Γλουταµικό 

Ενώ τα αµινικά άζωτα διοχετεύονται προς το γλουταµικό πριν απελευθερωθούν 

ως ελεύθερη αµµωνία ή χρησιµοποιηθούν για τη σύνθεση άλλων αµινοξέων, οι 

ανθρακικοί σκελετοί που παραµένουν µετά την αποµάκρυνση του αµινικού αζώτου 

µπορούν πλέον να οξειδωθούν για να ολοκληρωθεί ο αµινοξικός καταβολισµός.  

Ο ρόλος της GDH είναι σηµαντικός στην ολοκλήρωση της αποδόµησης των 

αµινοξέων καθώς καταλύει την οξειδωτική απαµίνωση του γλουταµικού σε α-

κετογλουταρικό και αµµωνία. Με αυτόν τον τρόπο η GDH φαίνεται να ρυθµίζει από τη 

µία µεριά τα επίπεδα του γλουταµικού, και ίσως κατά προέκταση και άλλων αµινοξέων, 

στο κύτταρο και από την άλλη συνδέει τον µεταβολισµό των αµινοξέων µε αυτόν των 

υδατανθράκων ενισχύοντας την παραγωγή ενέργειας. 
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 Η σηµασία της αντίστροφης αντίδρασης (αναγωγική αµίνωση του α-

κετογλουταρικού προς γλουταµικό) είναι αρκετά αµφιλεγόµενη (Kelly και Stanley, 

2001). ∆υνητικά πάντως η αντίδραση αυτή θα µπορούσε να παράγει υπό ορισµένες 

συνθήκες γλουταµικό από α-κετογλουταρικό προερχόµενο από τον καταβολισµό των 

υδατανθράκων και προσφέροντας έτσι δοµικά στοιχεία (γλουταµικό και τα αµινοξέα που 

θα µπορούσαν να προέλθουν από αυτό) για την πρωτεϊνοσύνθεση. Πιο συγκεκριµένα, η 

GDH συνθέτει γλουταµικό από α-κετογλουταρικό προερχόµενο από τον κύκλο των ΤΚΟ 

και NH4
+ σε µία βιοσυνθετική αντίδραση η οποία χρησιµοποιεί στα θηλαστικά ως 

αναγωγικό ισοδύναµο NADPH. Αντίθετα, η καταβολική αντίστροφη αντίδραση 

χρησιµοποιεί NAD+ για την οξείδωση του γλουταµικού προς α-κετογλουταρικό (το 

οποίο θα χρησιµοποιηθεί στον κύκλο των ΤΚΟ για την παραγωγή ενέργειας) και NH4
+. 

1.3. Ο ρόλος του γλουταµικού στην παραγωγή γλουταθειόνης 

 Το γλουταµικό είναι απαραίτητο και για την παραγωγή γλουταθειόνης, ενός 

τριπεπτιδίου (γ-Glu-Cys-Gly) που περιέχει µία σουλφυδριλική οµάδα και έχει αρκετούς 

σηµαντικούς ρόλους για το κύτταρο (Meister και Anderson, 1983, Griffith και Meister, 

1985). Πιο συγκεκριµένα, η γλουταθειόνη προστατεύει τα κύτταρα από οξειδωτική 

βλάβη προερχόµενη από οξειδωτικές ουσίες, αποτελεί ρυθµιστή της οξειδοαναγωγικής 

κατάστασης των σουλφυδριλικών οµάδων και συµµετέχει στην µεταφορά αµινοξέων από 

τον εξωκυττάριο χώρο µέσα στα κύτταρα. Είναι πιθανό ότι η GDH, επηρεάζοντας τα 

επίπεδα γλουταµικού στο κύτταρο, µπορεί να ρυθµίζει και τα αντίστοιχα επίπεδα της 

γλουταθειόνης. 

 

2. GDH και ενεργειακός µεταβολισµός- Σχέση µε τον κύκλο ΤΚΟ 

 Τα παραπάνω αµινοξέα από αυτά που απαιτούνται για την παραγωγή πρωτεϊνών 

και άλλων βιοµορίων, αντίθετα µε τα λιπαρά οξέα και τη γλυκόζη, δεν µπορούν να 

αποθηκευθούν, ούτε απεκκρίνονται, αλλά χρησιµοποιούνται ως µεταβολικό καύσιµο. 

Όπως είδαµε, η GDH είναι σηµαντική για να οδηγηθεί η αποδόµηση των 

αµινοξέων προς την παραγωγή ενέργειας. Έτσι το κύτταρο µπορεί να χρησιµοποιήσει για 

παραγωγή ενέργειας όχι µόνο τους υδατάνθρακες και τα λίπη αλλά και τα αµινοξέα, κάτι 

που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό υπό ορισµένες συνθήκες. Υπό την ευρεία έννοια λοιπόν η 

GDH µπορεί να ρυθµίζει ποικιλοτρόπως την ενεργειακή κατάσταση του κυττάρου και 
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αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αυτό το ένζυµο µπορεί να λειτουργεί ως ενεργειακός 

“αισθητήρας”, ενεργοποιούµενο από µόρια που υποδηλώνουν χαµηλή ενεργειακή 

κατάσταση στο κύτταρο (GDP και ADP) και αναστελλόµενο από µόρια που δηλώνουν 

περίσσεια ενεργειακών αποθεµάτων (GTP και ATP) (Smith, 1979). ∆ηλαδή, η µείωση 

του ενεργειακού φορτίου του κυττάρου επιταχύνει την οξείδωση των αµινοξέων (Stryer, 

1988). Αυτή η διαδικασία παραγωγής ενέργειας µέσω GDH φαίνεται να είναι πολύ 

σηµαντική και για τον µηχανισµό έκκρισης ινσουλίνης. 

 

3. GDH και οµοιόσταση αµµωνίας- Παραγωγή ουρίας 

 Η κύρια θέση αποδόµησης των αµινοξέων στα θηλαστικά είναι το ήπαρ. Αφού 

είδαµε τι συµβαίνει µε τον ανθρακικό σκελετό των αποδοµούµενων αµινοξέων, θα 

περιγράψουµε τη µοίρα της α-αµινοµάδας τους. Αυτή η α-αµινοµάδα πολλών αµινοξέων 

µεταφέρεται µέσω αµινοτρανσφερασών στο α-κετογλουταρικό για να σχηµατιστεί 

γλουταµικό, το οποίο στη συνέχεια απαµινώνεται οξειδωτικά από την GDH για να 

παραχθεί NH4
+ (Stryer, 1988). 

Αµινοξύ   →    Γλουταµικό     →    NH4
+ 

 Το άθροισµα των αντιδράσεων που καταλύεται από τις αµινοτρανσφεράσες και 

την GDH είναι: 

α-Aµινοξύ + NAD(P)+ + H2O ↔ α-Kετοξύ + NH4
+ + NAD(P)H + H+ 

 Στα περισσότερα χερσαία σπονδυλωτά, το NH4
+ που παράγεται από αυτή τη 

σειρά των αντιδράσεων µετατρέπεται σε ουρία, η οποία απεκκρίνεται. Στα πουλιά και τα 

χερσαία ερπετά, το NH4
+ µετατρέπεται σε ουρικό οξύ για απέκκριση, ενώ σε πολλά 

υδρόβια ζώα απεκκρίνεται το ίδιο το NH4
+. Αυτές οι τρεις τάξεις οργανισµών 

ονοµάζονται ουρεοτελικοί, ουρικοτελικοί και αµµωνοτελικοί αντιστοίχως. 

 Τα χερσαία σπονδυλωτά έχουν αναπτύξει τον κύκλο της ουρίας για να συνθέτουν 

την ουρία. Ένα από τα άτοµα αζώτου της παραγόµενης ουρίας µεταφέρεται στον κύκλο 

της ουρίας από το αµινοξύ ασπαρτικό. Το άλλο άτοµο αζώτου και το άτοµο άνθρακα 

προέρχονται από NH4
+ και CO2 και για να εισέλθουν (µε τη µορφή του 

καρβαµουλφωσφορικού) στον κύκλο της ουρίας µεταφέρονται αρχικά στην ορνιθίνη. Το 

καρβαµουλφωσφορικό συντίθεται από NH4
+, CO2, ATP και H2O σε µία αντίδραση 

ουσιαστικά µη αναστρέψιµη λόγω της κατανάλωσης 2 µορίων ATP σε αυτήν. Η 
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αντίδραση αυτή καταλύεται από την συνθετάση του καρβαµουλοφωσφορικού (ΣΚΦ) και 

αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήµα του κύκλου της ουρίας, καθορίζοντας την ταχύτητα 

παραγωγής ουρίας από αυτόν.  
                                                                O          O 
                                                    ΣΚΦ                                                      
NH4

+ + CO2 + 2ATP + H2O → H2NCOPO− + 2ADP + Pi + 3H+ 
                                                                               
                                                                                                                    O−    

                                                                             Καρβαµοϋλοφωσφορικό 
 Η ΣΚΦ είναι ουσιαστικά ανενεργή χωρίς την παρουσία Ν-ακετυλογλουταµικού. 

Ο απαραίτητος αυτός ενεργοποιητής συντίθεται από γλουταµικό και τα επίπεδά του 

εξαρτώνται άµεσα από τα επίπεδα του γλουταµικού στο κύτταρο (Εικόνα 9.2). Αυτό έχει 

σηµαντικότατες παθοφυσιολογικές επιπτώσεις καθώς µε αυτόν τον τρόπο τα 

ενδοµιτοχονδριακά επίπεδα του γλουταµικού καθορίζουν το ρυθµό παραγωγής ουρίας. 

 Ο κύκλος της ουρίας είναι εξαιρετικά σηµαντικός καθώς είναι ο κύριος τρόπος 

αποµάκρυνσης του  NH4
+, τα υψηλά επίπεδα του οποίου στο αίµα (υπεραµµωνιαιµία) 

είναι τοξικά για τον άνθρωπο. Η πλήρης έλλειψη κάποιου από τα ένζυµα του κύκλου της 

ουρίας είναι θανατηφόρος καθώς δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος σύνθεσης της ουρίας 

στον άνθρωπο. Σε µερική έλλειψη κάποιου από τα ένζυµα του κύκλου της ουρίας 

προκαλείται υπεραµµωνιαιµία και οι ασθενείς παρουσιάζουν διανοητική καθυστέρηση, 

ληθαργικότητα και συχνούς εµέτους, συµπτώµατα που θεωρούνται αποτέλεσµα της 

επίδρασης των αυξηµένων επιπέδων NH4
+ στο ΚΝΣ. Για παράδειγµα, έχει προταθεί ότι 

στον εγκέφαλο η υψηλή συγκέντρωση NH4
+ µετατοπίζει την ισορροπία της αντίδρασης 

της GDH προς την παραγωγή γλουταµικού. Η αυξηµένες ποσότητες γλουταµικού και 

NH4
+ οδηγούν σε αυξηµένη παραγωγή γλουταµίνης από το ένζυµο γλουταµινική 

συνθετάση. Η αύξηση της γλουταµίνης στον εγκέφαλο πιστεύεται ότι µπορεί να 

οδηγήσει σε εγκεφαλική βλάβη (Stryer, 1988). 

 

4. Ειδικές ως προς τον ιστό λειτουργίες γλουταµικού και GDH 

  Το γλουταµικό (και κατά συνέπεια η GDH) παίζει σηµαντικό ρόλο στον γενικό 

µεταβολισµό των κυττάρων όλων των ιστών, υπάρχουν ωστόσο και διαφοροποιήσεις ως 

προς την ακριβή λειτουργία τους σε κάθε διαφορετικό ιστό (Newsholme και συν, 2003). 

Στον νεφρό, ο ανθρακικός σκελετός του γλουταµικού, µέσω απαµίνωσης από την GDH, 

µετατρέπεται τελικά σε πυρουβικό, µε αποτέλεσµα να εισέρχεται στο µονοπάτι της 
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γλυκονεογένεσης. Η γλυκόζη που παράγεται µε αυτόν τον τρόπο αποτελεί µέχρι και 25% 

της γλυκόζης του πλάσµατος. Η αµµωνία που παράγεται στο νεφρό από την οξειδωτική 

απαµίνωση του γλουταµικού από την GDH (όπως και αυτή που παράγεται από την 

απαµίνωση της γλουταµίνης από την εξαρτώµενη από φωσφορικά γλουταµινάση) είναι 

πολύ σηµαντική για την διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας του πλάσµατος. Το 

γλουταµικό στο έντερο µε την δράση της GDH απαµινώνεται σε α-κετογλουταρικό, το 

οποίο εισέρχεται στον κύκλο των ΤΚΟ και τελικά µέσω πυρουβικού δίνει αλανίνη. Η 

αλανίνη αυτή εισέρχεται στην πυλαία κυκλοφορία και καταλήγει στο ήπαρ. Στα 

περιπυλαία ηπατοκύτταρα στο ήπαρ, το γλουταµικό έχει προταθεί ότι παράγει άλλα 

αµινοξέα µέσω τρανσαµίνωσης, εισέρχεται στον κύκλο των ΤΚΟ µέσω της αντίδρασης 

της GDH, συµµετέχει στο µονοπάτι της γλυκονεογένεσης προς παραγωγή γλυκόζης και 

ρυθµίζει τον κύκλο της ουρίας µέσω παραγωγής Ν-ακετυλογλουταµικού και αµµωνίας 

(µέρος της οποίας προέρχεται από την αντίδραση της GDH). Οι πολύ σηµαντικές ειδικές 

λειτουργίες της GDH στα παγκρεατικά β κύτταρα και τον νευρικό ιστό θα εξεταστούν 

παρακάτω. 

 

4.1. Ο ρόλος της GDH στην έκκριση ινσουλίνης  

Η οµοιόσταση της γλυκόζης στα θηλαστικά ρυθµίζεται από την έκκριση 

ινσουλίνης από τα παγκρεατικά β-κύτταρα και τη βιολογική δράση της ορµόνης αυτής 

στους ιστούς στόχους της. Η έκκριση ινσουλίνης διεγείρεται όχι µόνο από γλυκόζη αλλά 

επίσης από αµινοξέα (µε κυριότερο από αυτά τη λευκίνη) και διάφορα λιπαρά οξέα. Η 

επαγόµενη από θρεπτικές ουσίες έκκριση τροποποείται από νευροδιαβιβαστές (όπως η 

ακετυλοχολίνη, η νοραδρεναλίνη και η σωµατοστατίνη) και από ορµόνες του 

γαστρεντερικού (Ahren, 2000). 

 Το β κύτταρο πρέπει να προσαρµόζει γρήγορα το ρυθµό έκκρισης ινσουλίνης στις 

διακυµάνσεις της συγκέντρωσης γλυκόζης στο αίµα. Η γλυκόζη εξισορροπεί διαµέσου 

της πλασµατικής µεµβράνης του β κυττάρου και φωσφορυλιώνεται µέσα στο 

κυτταρόπλασµα από τη γλυκοκινάση, ώστε να µην µπορεί πλέον να εξέλθει από το 

κύτταρο. Το ένζυµο αυτό καθορίζει το ρυθµό της γλυκόλυσης και την παραγωγή 

πυρουβικού. Οι υψηλοί ρυθµοί γλυκόλυσης διατηρούνται µέσω της δραστηριότητας των 

µιτοχονδριακών µεταφορέων, οι οποίοι επιτρέπουν την επανοξείδωση του 
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κυτταροπλασµατικού NADH. Όπως φαίνεται σε αποµονωµένα β κύτταρα, µέχρι και το 

90% των προερχόµενων από γλυκόζη ατόµων άνθρακα οξειδώνονται από τα µιτοχόνδρια 

(Schuit και συν, 1997). Το πυρουβικό, αφού µεταφερθεί µέσα στα µιτοχόνδρια, είναι 

υπόστρωµα και για την πυρουβική αφυδρογονάση και για την πυρουβική καρβοξυλάση. 

Αυτά τα ένζυµα εξασφαλίζουν τον σχηµατισµό ακετυλοCoA και οξαλοξικού, 

αντιστοίχως, µε το τελευταίο να δρα αναπληρωτικά για τον κύκλο των TCA. Με την 

ενεργοποίηση του κύκλου των TCA, αναγωγικά ισοδύναµα µεταφέρονται στην αλυσίδα 

µεταφοράς ηλεκτρονίων, οδηγώντας σε υπερπόλωση της µιτοχονδριακής µεµβράνης και 

παραγωγή ATP. 

 Στο  γενικώς παραδεκτό µοντέλο της διεγειρόµενης από γλυκόζη έκκρισης 

ινσουλίνης, ο µιτοχονδριακός µεταβολισµός της γλυκόζης αυξάνει τον λόγο ATP/ADP 

στο κυτταρόπλασµα (Malaisse και Sener, 1987). Αυτό οδηγεί σε κλείσιµο των 

ευαίσθητων στο ATP καναλιών Κ+ (ΚΑΤP) και εκπόλωση της (υπερπολωµένης λόγω της 

δράσης αυτών των καναλιών) πλασµατικής µεµβράνης. Ως αποτέλεσµα, η 

κυτταροπλασµατική συγκέντρωση Ca2+ ([Ca2+]c) αυξάνεται λόγω ανοίγµατος 

τασεοελεγχόµενων διαύλων Ca2+ (Rorsman, 1997). Η αύξηση του [Ca2+]c είναι το κύριο 

σήµα για την εξωκύττωση ινσουλίνης, µία διαδικασία κατά την οποία τα περιέχοντα 

ινσουλίνη εκκριτικά κυστίδια συγχωνεύονται µε την πλασµατική µεµβράνη του 

κυττάρου. Σε διεγερθέντα από γλυκόζη β κύτταρα τόσο οι αυξήσεις στο [Ca2+]c όσο και 

η έκκριση ινσουλίνης είναι διφασικές, µε µία παροδική πρώτη φάση και µία 

παρατεταµένη δεύτερη φάση. 

 Το αύξηση του [Ca2+]c είναι απαραίτητο αλλά όχι επαρκές σήµα για αυτήν την 

διφασική έκκριση ινσουλίνης. Η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου από KATP µονοπατιού 

ρύθµισης της έκκρισης ινσουλίνης έχει δειχθεί σε µοντέλα ποντικών που δεν έχουν 

λειτουργικούς KATP διαύλους έπειτα από γενετική εξάλειψη µίας από τις δύο υποµονάδες 

που τους αποτελούν (Miki και συν, 1998, Seghers και συν, 2000). Παρά το γεγονός ότι 

τα β κύτταρα αυτών των ζώων δείχνουν συνεχή αυθόρµητη αύξηση στο [Ca2+]c, η 

γλυκόζη µπορεί ακόµη να προκαλέσει περιορισµένη έκκριση ινσουλίνης. Πάντως, τόσο 

η εξαρτώµενη από KATP όσο και η µη εξαρτώµενη από KATP έκκριση ινσουλίνης 

φαίνεται να απαιτούν µιτοχονδριακό µεταβολισµό (Detimary και συν, 1994). 
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 Με βάση την σχέση του µιτοχονδριακού µεταβολισµού µε την έκκριση 

ινσουλίνης, δεν είναι απρόσµενη η µεγάλη σηµασία της GDH για την έκκριση 

ινσουλίνης. Με βάση την επικρατούσα θεωρία (Kelly και Stanley, 2001) η οξειδωτική 

απαµίνωση του γλουταµικού από την GDH παρέχει α-κετογλουταρικό στον κύκλο των 

ΤΚΟ, οδηγώντας στην αύξηση της παραγωγής ATP. Όπως φαίνεται στο απλοποιηµένο 

σχήµα της έκκρισης ινσουλίνης από το β κύτταρο (Εικόνα 17), η αύξηση της αναλογίας  

ATP/ADP πυροδοτεί την απελευθέρωση ινσουλίνης µε την µεσολάβηση του 

συµπλέγµατος υποδοχέα σουλφονυλουρίας/καναλιού Καλίου. Συνεπώς, το µοντέλο αυτό 

προβλέπει ότι η υπερδραστηριότητα της GDH προς την κατεύθυνση της παραγωγής α-

κετογλουταρικού θα µπορούσε να προκαλέσει ανεξέλεγκτη έκκριση ινσουλίνης. 

Πραγµατικά, η συσχέτιση του συνδρόµου υπερινσουλινισµού/υπεραµωνιαιµίας που θα 

εξεταστεί παρακάτω µε ρυθµιστικές µεταλλάξεις που αυξάνουν τη δραστηριότητα της 

GDH απέδειξε ότι το ένζυµο αυτό παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην έκκριση 

ινσουλίνης (Stanley και συν, 1998). 

Στο παραπάνω γενικό σχήµα του µηχανισµού έκκρισης ινσουλίνης από τα β 

κύτταρα, έχουν διατυπωθεί και κάποιες αντιρρήσεις (Maechler και Wolheim, 1999, 2000, 

2001, Wolheim και Maechler, 2002). Συγκεκριµένα, οι ερευνητές αυτοί, παρόλο που δεν 

αµφισβητούν την µεγάλη σηµασία της GDH στην έκκριση ινσουλίνης, υποστηρίζουν 

ωστόσο ότι η πρωταρχική αντίδραση του ενζύµου είναι προς τον σχηµατισµό 

γλουταµικού και ότι είναι η αύξηση του γλουταµικού στο κυτταρόπλασµα (και όχι η 

αύξηση του λόγου ATP/ADP) που οδηγεί στην έκκριση ινσουλίνης. Πάντως, υπάρχουν 

αρκετές τεκµηριωµένες ενστάσεις σε αυτήν την εναλλακτική θεωρία (MacDonald και 

Fahien, 2000) και τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 

από την εύρεση υπερινσουλινισµού και υπεραµωνιαιµίας σε ασθενείς µε ρυθµιστικές 

µεταλλάξεις της GDH που αυξάνουν τη δραστηριότητά της) ότι η αντίδραση στα 

παγκρεατικά β-κύτταρα λειτουργεί πρωταρχικά στην κατεύθυνση της οξειδωτικής 

απαµίνωσης του γλουταµικού σε α-κετογλουταρικό (Kelly και Stanley, 2001). 
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Εικ. 17. Ο ρόλος της GDH στην έκκριση ινσουλίνης και την παραγωγή ουρίας. Η εικόνα 

προέρχεται, τροποποιηµένη, από τους Stanley και συν, 1998.  

 
 Από παλιά έχει δειχθεί ότι υπάρχει µία ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στην 

ικανότητα ενός αµινοξέος να δρα ως ενεργοποιητής της οξείδωσης γλουταµικού από την 

GDH και την ικανότητά του να προάγει την απελευθέρωση ινσουλίνης από παγκρεατικά 

νησίδια (Sener και Malaisse, 1980, Sener και συν, 1981, Malaisse και συν, 1982, Fahien 

και συν, 1988) (Εικ. 17). Η λευκίνη είναι το πιο ισχυρό αµινοξύ τόσο στην προαγωγή της 

απελευθέρωσης ινσουλίνης in vivo και in vitro όσο και στην ενεργοποίηση της GDH 

(Malaisse και συν, 1982, Sener και συν, 1983). Παρόλο που µέρος της δράσης της 

λευκίνης στην απελευθέρωση ινσουλίνης σχετίζεται πιθανότατα µε τον µεταβολισµό της 

(Lenzen και συν, 1985, 1986), το µη µεταβολιζόµενο ανάλογο της λευκίνης, BCH, είναι 

σχεδόν τόσο αποτελεσµατικό όσο και η λευκίνη στην διέγερση της απελευθέρωσης 

ινσουλίνης και της αντίδρασης ανάµεσα στο ενδογενές γλουταµικό και την GDH. 
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Συνεπώς, η ενεργοποίηση της GDH είναι ο κύριος λόγος που το BCH προάγει την 

απελευθέρωση ινσουλίνης. Σε αντίθεση µε άλλα αµινοξέα, η λευκίνη δεν απαιτεί την 

παρουσία γλυκόζης για να διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης και αυτό µπορεί να επιτρέπει 

στην λευκίνη να χρησιµεύει ως ανεξάρτητο από τη γλυκόζη σήµα πρωτεϊνικού 

καταβολισµού. Μέσω της αλλοστερικής της ενεργοποίησης, η λευκίνη µπορεί να δίνει 

στην GDH τον ρόλο του αισθητήρα αµινοξέων του β κυττάρου, όπως ακριβώς η 

γλυκοκινάση είναι ο αισθητήρας γλυκόζης του β κυττάρου (Efrat και συν, 1994, 

Matchinsky, 1996, Gao και συν, 2003). 

 Επιπλέον, µέσω αλλοστερικής αναστολής το GTP µπορεί να προσδίδει στην 

GDH σηµαντικό ρόλο στην διατήρησης της βασικής έκκρισης ινσουλίνης. Μελέτες in 

vitro σε αποµονωµένα νησίδια αρουραίου αποκαλύπτουν ότι η στέρηση γλυκόζης 

ενισχύει την οξείδωση του γλουταµικού και την έκκριση ινσουλίνης (Gao και συν, 1999). 

Το λογικό επακόλουθο είναι ότι in vivo η νηστεία αναµένεται να ενισχύσει την οξείδωση 

γλουταµικού για να διατηρηθεί η έκκριση ινσουλίνης. Η υπόθεση αυτή βασίζεται πάνω 

στις µειώσεις σε ATP και GTP στο β κύτταρο που συνοδεύουν µειώσεις στην γλυκόζη 

πλάσµατος κατά την νηστεία. Η πτώση της κατάστασης φωσφορυλιωµένης ενέργειας του 

β κυττάρου αφαιρεί την αναστολή από GTP της GDH και αναµένεται να διεγείρει την 

οξείδωση γλουταµικού. ∆εν είναι άλλωστε ασύνδετο µε τα παραπάνω το γεγονός ότι σε 

καταστάσεις νηστείας έχουµε καταβολισµό πρωτεϊνών για την παραγωγή ενέργειας 

(Thompson και Palmer, 1998). Αντίστροφα, πρόσθετες µελέτες σε αποµονωµένα 

παγκρεατικά νησίδια αρουραίου έδειξαν ότι η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις 

γλυκόζης καταστέλλει την οξείδωση γλουταµικού και την έκκριση ινσουλίνης (Gao και 

συν, 1999). Αυτή η καταστολή από γλυκόζη παρουσιάζεται πιθανότατα µέσω αλλαγών 

στην κατάσταση φωσφορυλιωµένης ενέργειας του β κυττάρου που κάνουν το GTP 

διαθέσιµο για να αναστείλει την GDH. 

 Συµπερασµατικά (Εικ. 17), στο παγκρεατικό β κύτταρο, η ενεργοποίηση της 

GDH από λευκίνη διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης. Εισερχόµενη στο β κύτταρο, η 

γλυκόζη ενεργοποιείται από γλυκοκινάση και υφίσταται οξείδωση για να αυξήσει το 

λόγο ATP/ADP, κάτι που προκαλεί κλείσιµο των KATP διαύλων, αποτελούµενων από ένα 

σύµπλεγµα υποδοχέα σουλφονυλουρίας (SUR1)/διαύλου Κ+ (Kir6.2). Τότε συµβαίνει 

εκπόλωση της κυτταρικής µεµβράνης, επιτρέποντας σε Ca2+ να εισέλθει στο β κύτταρο 
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και να διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης. Η GDH διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης 

διαµέσου οξείδωσης του γλουταµικού σε α-κετογλουταρικό και παραγωγής ATP, το 

οποίο ακολούθως ενεργοποιεί την ίδια σειρά γεγονότων για την απελευθέρωση 

ινσουλίνης όπως και η γλυκόζη. Σχετικό µε τον παραπάνω ρόλο της GDH στην 

παραγωγή ινσουλίνης είναι και το γεγονός ότι, όπως είδαµε σε προηγούµενη ενότητα, η 

GDH ενεργοποιείται αλλοστερικά από λευκίνη και ADP και αναστέλλεται αλλοστερικά 

από GTP.  
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10. ΤΟ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΩΣ ΝΕΥΡΟ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΗΣ 
 
 Παρά την ποικιλοµορφία τους (έχουν περιγραφεί πάνω από 50 διαφορετικοί 

τύποι), οι νευρώνες µοιράζονται µερικά κοινά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριµένα, 

παρουσιάζουν µία λειτουργική διαµερισµατοποίηση σε δενδρίτες, κυτταρικό σώµα, 

άξονες και συναπτικές απολήξεις (που µεταφέρουν τη συναπτική διαβίβαση προς άλλους 

νευρώνες) (Kandel και συν, 2000). Ένα άλλο σηµαντικό κοινό χαρακτηριστικό των 

νευρώνων είναι η δυνατότητά τους να διεγείρονται από ηλεκτρικά ή χηµικά σήµατα και 

αυτό οφείλεται σε διαύλους ιόντων και υποδοχείς στην κυτταρική τους µεµβράνη που 

έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν ηλεκτρικά ρεύµατα ιόντων. 

 Η περιοχή στην οποία ένας νευρώνας επικοινωνεί µε έναν άλλο ονοµάζεται 

σύναψη και αποτελείται από την προσυναπτική απόληξη ενός νευράξονα και την περιοχή 

του µετασυναπτικού νευρώνα που βρίσκεται απέναντί της. Στις χηµικές συνάψεις 

ανάµεσα στον προσυναπτικό και τον µετασυναπτικό νευρώνα υπάρχει µία µικρή περιοχή 

(εύρους συνήθως 20-40 nm), η οποία ονοµάζεται συναπτική σχισµή. Όταν το δυναµικό 

ενέργειας στον προσυναπτικό νευρώνα φθάσει στην προσυναπτική απόληξη, η αλλαγή 

του µεµβρανικού δυναµικού οδηγεί στην απελευθέρωση του χηµικού νευροδιαβιβαστή. 

Ο νευροδιαβιβαστής αυτός διαχέεται διαµέσου της συναπτικής σχισµής και προσδένεται 

σε υποδοχείς στην µετασυναπτική µεµβράνη. Οι υποδοχείς αυτοί ελέγχουν το άνοιγµα 

και το κλείσιµο ιοντικών διαύλων, µε αποτέλεσµα η πρόσδεση του νευροδιαβιβαστή σε 

αυτούς να αλλάζει την διαφορά δυναµικού στην µετασυναπτική µεµβράνη. Οι υποδοχείς 

νευροδιαβιβαστών κατατάσσονται σε ιονοτροπικούς (οι οποίοι είναι οι ίδιοι δίαυλοι 

ιόντων) και σε µεταβοτροπικούς (οι οποίοι επιδρούν έµµεσα σε κανάλια ιόντων µέσω 

συστηµάτων δεύτερου µυνήµατος).  

 Γύρω από την σύναψη βρίσκονται τα αστροκύτταρα, τα οποία έχουν πολλαπλούς 

ρόλους. Πιο συγκεκριµένα, αφορίζουν και αποµονώνουν σε κάποιο βαθµό  τη σύναψη 

από τον υπόλοιπο εξωκυττάριο χώρο, βοηθούν στην αποµάκρυνση του νευροδιαβιβαστή, 

ώστε να τερµατιστεί η συναπτική διαβίβαση και υποστηρίζουν και θρέφουν τους 

νευρώνες (Hertz και συν, 1999, Schousboe, 2003).  
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1. Το γλουταµικό ως νευροδιαβιβαστής στο ΚΝΣ 

Η κατανοµή του L-γλουταµικού στον εγκεφαλικό ιστό είναι ευρεία και έχει 

µάλιστα την µεγαλύτερη συγκέντρωση στον εγκέφαλο από οποιοδήποτε άλλο αµινοξύ 

(Fonnum, 1984). Τα τελευταία 50 περίπου χρόνια ο ρόλος του γλουταµικού στον 

εγκέφαλο έχει µελετηθεί εξαντλητικά (Kalloniatis και Tomisich, 1999). Το αµινοξύ αυτό, 

εκτός από το ότι συµµετέχει στο βασικό µεταβολισµό των εγκεφαλικών κυττάρων (όπως 

και των υπολοίπων κυττάρων του σώµατος),  θεωρείται ο κύριος µεσολαβητής των 

διεγερτικών σηµάτων στο κεντρικό νευρικό σύστηµα των θηλαστικών και εµπλέκεται σε  

εγκεφαλικές λειτουργίες, όπως η µνήµη και η µάθηση. Το γλουταµικό είναι ο κύριος 

διεγερτικός νευροδιαβιβαστής στο ΚΝΣ, χρησιµοποιούµενο ως διαβιβαστής από πάνω 

από το 40-60% των υπολογιζόµενων 100 τρισεκατοµυρίων  συνάψεων στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο (ο καθένας από τους περίπου 1011 νευρώνες του ανθρώπινου εγκεφάλου 

σχηµατίζει κατά µέσο όρο 1000 συναπτικές συνδέσεις µε άλλους νευρώνες)  (Kandel, 

2000). Το γλουταµικό παίζει επίσης κύριο ρόλο στην ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος, συµµετέχοντας σε διαδικασίες όπως η επαγωγή και εξάλειψη συνάψεων και 

η µετανάστευση, η διαφοροποίηση και ο θανάτος των κυττάρων. Ο κεντρικός ρόλος του 

γλουταµικού στον εγκέφαλο φαίνεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι νευρώνες και 

ακόµη και τα γλοιϊκά κύτταρα έχουν υποδοχείς γλουταµικού στην κυτταρική τους 

µεµβράνη. 

Από πολύ παλιά είχε δειχθεί ότι το γλουταµικό παίζει κεντρικό µεταβολικό ρόλο 

στον εγκέφαλο, όργανο στο οποίο µάλιστα εµφανίζει µία σύνθετη διαµερισµατοποίηση 

ως προς τις µεταβολικές του ιδιότητες (Berl και συν, 1968, Cooper και συν, 2003). Το 

γλουταµικό είναι  σηµαντικό δοµικό στοιχείο στην σύνθεση πρωτεϊνών και πεπτιδίων, 

συµπεριλαµβανοµένης και της γλουταθειόνης (Meister και Aderson, 1983, Griffith και 

Meister, 1985). Μία άλλη λειτουργία του γλουταµικού στον εγκέφαλο αφορά την 

αποτοξίνωση της αµµωνίας (Weil-Malherbe και Gordon, 1971). Πολύ σηµαντική για την 

παθοφυσιολογία διάφορων νευροεκφυλιστικών νοσηµάτων θεωρείται η νευροτοξική 

επίδραση του γλουταµικού ή συνθετικών αναλόγων του σε νευρώνες του ΚΝΣ (Lucas 

και Newhouse, 1957, Karlsen και Fonnum, 1976, Coyle, 1983, Olney και συν, 1974, 

Stewart και συν, 1991, Didier και συν, 1996, Sattler και Tymianski, 2001, Izumi και συν, 



 116

2002). Επίσης, από παλιά έχει αναγνωριστεί ο ρόλος του γλουταµικού ως πρόδροµης 

ουσίας για τον ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή γ-αµινοβουτυρικό οξύ (GABA) 

(Kalloniatis και Tomisich, 1999, Waagepetersen και συν, 1999,  Petroff, 2002). 

Η πρώτη φορά που προτάθηκε ότι το γλουταµικό µπορεί να είναι 

νευροδιαβιβαστής στον εγκέφαλο ήταν από πριν από πέντε δεκαετίες περίπου όταν 

διαπιστώθηκε ότι προκαλούσε επιληπτικές κρίσεις σε πειραµατόζωα (Watkins, 2000). 

Την  ίδια εποχή περίπου διαπιστώθηκε ότι οι δύο κύριοι νευροδιαβιβαστές του 

περιφερικού νευρικού συστήµατος, ακετυλοχολίνη και νοραδρεναλίνη, πρέπει να 

παίζουν ελάσσονα ρόλο στο ΚΝΣ. Πάντως, η πλήρης αποδοχή του διαβιβαστικού ρόλου 

του γλουταµικού έπρεπε να περιµένει άλλα είκοσι χρόνια. Στα µέσα της δεκαετίας του 

1980, όλες οι αµφιβολίες για αυτό το ρόλο είχαν παραµεριστεί (Fonnum, 1984), καθώς 

δείχθηκε ότι το γλουταµικό πληρεί τα κύρια κριτήρια (Kandel και συν, 2000) για τον 

χαρακτηρισµό µιας ουσίας ως νευροδιαβιβαστή: (1) συντίθεται σε εξειδικευµένους 

νευρώνες, (2) απελευθερώνεται ειδικώς από συναπτικές απολήξεις µε φυσιολογικά 

ερεθίσµατα κατά τη διάρκεια της αξονικής δραστηριότητας σε συγκεντρώσεις αρκετά 

υψηλές ώστε να προκαλέσει µετασυναπτική απάντηση, (3) όταν χορηγηθεί εξωγενώς 

(όπως και τα ανάλογά του) σε κατάλληλες συγκεντρώσεις, έχει ταυτόσηµη δράση µε τον 

φυσικώς υπάρχοντα νευροδιαβιβαστή και αυτός ο µηχανισµός δράσης του είναι 

µεσολαβούµενος από υποδοχείς και (4) υπάρχει ειδικός µηχανισµός απενεργοποίησης 

(αποµάκρυνσης από την συναπτική σχισµή) που τερµατίζει τη δράση του γρήγορα. 

Οι κύριες µελέτες που οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι το γλουταµικό είναι 

νευροδιαβιβαστής, παράλληλα µε την ανακάλυψη ειδικών αγωνιστών, ανταγωνιστών και 

υποδοχέων του, ήταν ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες που έδειξαν οµοιότητα στην αλλαγή 

των ιδιοτήτων της νευρικής µεµβράνης που προκαλείται από το L-γλουταµικό µε αυτήν 

που προκαλείται από τον συναπτικώς απελευθερούµενο διαβιβαστή και νευροχηµικές 

µελέτες που έδειξαν εξαρτώµενη από Ca2+ απελευθέρωση L-γλουταµικού από 

συναπτοσώµατα, σχετιζόµενη µε ηλεκτρική δραστηριότητα στις προσυναπτικές 

απολήξεις. Επίσης, δείχθηκε ότι ο µηχανισµός απενεργοποίησης ήταν η πρόσληψη του 

γλουταµικού από προσυναπτικούς νευρώνες και αστροκύτταρα και ότι γινόταν 

επανασύνθεση του L-γλουταµικού από L-γλουταµίνη σε συναπτικές απολήξεις µέσω 

συναπτοσωµικής γλουταµινάσης σε έναν µηχανισµό ανακύκλωσης που περιλαµβάνει την 
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σύνθεση γλουταµίνης στη γλοία (Hertz και συν, 1999). Το γεγονός ότι ειδικοί 

ανταγωνιστές γλουταµικού επίσης ανταγωνίζονταν εκλεκτικά κεντρική συναπτική 

διέγερση υποστήριζε ισχυρά την δράση του γλουταµικού ως νευροδιαβιβαστή. Επιπλέον, 

η εκλεκτικότητα που έδειχναν διαφορετικοί ανταγωνιστές για διαφορετικές θέσεις και/ή 

τρόπους συναπτικής διαβίβασης υποδείκνυε την ύπαρξη πολλών διαφορετικών ειδικών 

κατηγοριών υποδοχέων γλουταµικού.  

Τα κύρια συµπεράσµατα που εξήχθησαν από όλες τις παραπάνω µελέτες, καθώς 

και από µεταγενέστερες, ήταν: (1) Το L-γλουταµικό είναι ο κύριος διεγερτικός 

διαβιβαστής σε όλο το ΚΝΣ των θηλαστικών, (2) πραγµατοποιεί τις δράσεις του µέσω 

πολλαπλών υποδοχέων και (3) δυσλειτουργία της µεσολαβούµενης από γλουταµικό 

συναπτικής διέγερσης πιθανότατα εµπλέκεται σε ορισµένες διαταραχές της λειτουργίας 

του ΚΝΣ και ότι, κατά συνέπεια, οι υποδοχείς γλουταµικού θα ήταν κατάλληλοι στόχοι 

για θεραπευτική παρέµβαση σε αυτές τις διαταραχές. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει 

θεαµατική πρόοδος στην αναγνώριση των υποτύπων υποδοχέων γλουταµικού και των 

διαφορετικών ρόλων τους στην συναπτική δραστηριότητα, η οποία προέρχονται κυρίως 

από προόδους στις τεχνικές της µοριακής βιολογίας. 

 

2. Εντόπιση γλουταµατεργικών νευρώνων 

Υπάρχει ένας τεράστιος αριθµός γλουταµατεργικών νευρώνων (δηλαδή 

νευρώνων οι οποίοι απελευθερώνουν γλουταµικό στις προσυναπτικές απολήξεις τους), οι 

οποίοι είναι ευρέως κατανεµηµένοι σε όλο τον εγκέφαλο, καθώς το γλουταµικό είναι ο 

διαβιβαστής που χρησιµοποιείται από τις περισσότερες συνάψεις. Οι περιοχές µε τις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις υποδοχέων γλουταµικού, άρα και οι περιοχές µε την 

µεγαλύτερη πυκνότητα γλουταµατεργικών συνάψεων, είναι τα βασικά γάγγλια, οι 

θαλαµικές περιοχές της µέσης γραµµής και ο φλοιός του εγκεφάλου και της 

παρεγκεφαλίδας (Aoki και συν, 1987, Halpain και συν, 1984, Liu και συν, 1989, Grandes 

και συν, 1994). Με τεχνικές επιλεκτικής καταστροφής περιοχών και εκλεκτικής 

πρόσληψης στον εγκέφαλο πειραµατόζωων δείχθηκε ότι υπάρχουν αρκετοί οδοί 

γλουταµατεργικών ινών διάσπαρτες σε όλο το ΚΝΣ, όµως οι κυριότερες είναι  η ψαλίδα 

του ιπποκάµπου, το µεσολόβιο και η έσω κάψα (Aoki και συν, 1987, Fonnum, 1984).   
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3. Υποκυτταρική εντόπιση γλουταµικού 

Στις περισσότερες προσυναπτικές απολήξεις µπορούν µε χρήση ΗΜ 

µικροσκοπίου να απεικονιστεί ένας αριθµός από συναπτικά κυστίδια, τα οποία περιέχουν 

το νευροδιαβιβαστή που απελευθερώνεται από την συγκεκριµένη απόληξη (Kandel και 

συν, 2001). Τα συναπτικά κυστίδια συναθροίζονται στις ενεργές ζώνες, οι οποίες είναι οι 

περιοχές της προσυναπτικής µεµβράνης από τις οποίες γίνεται η απελευθέρωση του 

νευροδιαβιβαστή. Παρά τα αντιφατικά αποτελέσµατα των αρχικών µελετών πάνω στο 

θέµα (Fonnum, 1984), τελικά αποδείχθηκε ότι το γλουταµικό στις προσυναπτικές 

απολήξεις εντοπίζεται µέσα στα συναπτικά κυστίδια και η συγκέντρωση του µέσα σε 

αυτά είναι εξαιρετικά υψηλή (60-210 mM) (Dandolt, 2001). Τα συναπτικά αυτά κυστίδια 

έχουν διάµετρο 25-45nm και µέση συγκέντρωση γλουταµικού 100-150mM. Εποµένως, 

µπορούµε να υπολογίσουµε ότι υπάρχουν 400-4000 µόρια γλουταµικού σε κάθε 

κυστίδιο. Ο αριθµός των κυστιδίων σε κάθε προσυναπτική απόληξη ποικίλλει και 

µεταβάλλεται ανάλογα µε το επίπεδο της νευρωνικής δραστηριότητας. 

 

4. Πρόσληψη γλουταµικού 

 Ο εγκέφαλος περιέχει τεράστιες ποσότητες γλουταµικού (περίπου 5-15 mmol/kg 

υγρού βάρους), αλλά µόνο ένα πολύ µικρό ποσοστό αυτού του γλουταµικού βρίσκεται 

φυσιολογικά στον εξωκυττάριο χώρο. Οι συγκεντρώσεις στο εξωκυττάριο υγρό (13-22% 

του όγκου του εγκεφαλικού ιστού) και στο ΕΝΥ είναι φυσιολογικά περίπου 3-4 µΜ και 

10 µΜ, αντιστοίχως. Συνεπώς, υπάρχει µία τεράστια (κατά χιλιάδες φορές) κλίση 

συγκέντρωσης του γλουταµικού διαµέσου των κυτταρικών µεµβρανών (Schousboe, 

2003). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του βρίσκονται µέσα στις νευρικές απολήξεις. 

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κατανοµή του γλουταµικού είναι σε δυναµική 

ισορροπία η οποία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη σε αλλαγές στην ενεργειακή παροχή. Το 

γλουταµικό διαρρέει έξω από τα κύτταρα αν τους τελειώσουν τα ενεργειακά αποθέµατα. 

Υπάρχει, ωστόσο, µία γρήγορη ανακύκλωση του γλουταµικού, καθώς αυτό συνεχώς 

απελευθερώνεται από κύτταρα και συνεχώς αποµακρύνεται από το εξωκυττάριο υγρό. 

 Το γλουταµικό ασκεί τη δράση του ως σήµα επιδρώντας σε υποδοχείς 

γλουταµικού στην επιφάνεια κυττάρων. Η συγκέντρωση του γλουταµικού στο 

περιβάλλον εξωκυττάριο υγρό καθορίζει το βαθµό της διέγερσης αυτών των υποδοχέων 
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και εποµένως είναι σηµαντικό η εξωκυττάρια συγκέντρωση γλουταµικού σε απουσία 

συναπτικής διαβίβασης να διατηρείται χαµηλή. Αυτό απαιτείται για να υπάρχει υψηλή 

αναλογία σήµατος προς θόρυβο στην συναπτική διαβίβαση αλλά και για να αποφεύγεται 

η διεγερτικοτοξική επίδραση των υψηλών συγκεντρώσεων γλουταµικού. Επίσης, για 

λόγους οικονοµίας είναι απαραίτητο να ανακυκλώνεται το απελευθερούµενο 

γλουταµικό. Αντιθέτως, το ενδοκυττάριο γλουταµικό θεωρείται µη τοξικό, αν και µπορεί 

να µην είναι τελείως αδρανές. Εκτός από τον ρόλο του στον κυτταρικό µεταβολισµό, 

φαίνεται ότι µπορεί να συµµετέχει και στην ρύθµιση της έκφρασης των µεταφορέων 

γλουταµικού στην κυτταρική επιφάνεια. 

 Το γλουταµικό πρέπει να αποµακρυνθεί από όλο τον εξωκυττάριο χώρο, επειδή 

υποδοχείς γλουταµικού βρίσκονται στα περισσότερα από τα κυτταρικά στοιχεία 

(δενδρίτες, νευρικές απολήξεις, νευρικά κυτταρικά σώµατα όπως και γλοιϊκά κύτταρα). 

Έτσι, δεν πρέπει µόνο να διατηρείται χαµηλή συγκέντρωση ηρεµίας µέσα στις 

συναπτικές σχισµές αλλά και έξω από αυτές. ∆εν φαίνεται να υπάρχει εξωκυτταρίως 

κάποιο ένζυµο που να µεταβολίζει το γλουταµικό σε σηµαντικό βαθµό. Συνεπώς, ο 

µόνος γρήγορος τρόπος για να αποµακρυνθεί το γλουταµικό από το εξωκυττάριο υγρό 

που περιβάλλει τους υποδοχείς είναι µε κυτταρική πρόσληψη. Παρόλο που και η απλή 

διάχυση θα µπορούσε να είναι ένας µηχανισµός για την αποµάκρυνση του γλουταµικού 

από τις συναπτικές σχισµές, αυτή µπορεί να δράσει γρήγορα µόνο σε πολύ µικρές 

αποστάσεις και µπορεί να είναι αποτελεσµατικός µηχανισµός όσο η συγκέντρωση 

γλουταµικού στο εξωκυττάριο υγρό έξω από τις συνάψεις διατηρείται χαµηλή. Επιπλέον, 

η διαρροή γλουταµικού από τον εγκεφαλικό ιστό προς το ΕΝΥ είναι πολύ αργή για να 

διατηρήσει χαµηλά εξωκυττάρια επίπεδα γύρω από τις συνάψεις λόγω του πάχους του 

ιστού. 

 Συνεπώς, η κυτταρική πρόσληψη γλουταµικού είναι ο κύριος µηχανισµός που 

είναι υπεύθυνος για την µακροπρόθεσµη διατήρηση χαµηλών εξωκυτταρίων 

συγκεντρώσεων γλουταµικού και επιτυγχάνεται µέσω των µεταφορικών πρωτεϊνών 

γλουταµικού. Λόγω των υψηλών ρυθµών απελευθέρωσης γλουταµικού, η αναστολή της 

πρόσληψης γλουταµικού µέσω των µεταφορέων του οδηγεί σε υψηλά εξωκυττάρια 

επίπεδα γλουταµικού µέσα σε δευτερόλεπτα. Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει επίσης και για 

τον ρόλο των µεταφορέων γλουταµικού σε παθήσεις και για την επίδρασή τους στην 
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νευροµεταβίβαση. Πιο συγκεκριµένα, έχει προταθεί ότι οι µεταφορείς γλουταµικού 

µπορεί να τροποποιούν την συναπτική και την εξωσυναπτική µεταβίβαση είτε 

επηρεάζοντας την εξωκυττάρια συγκέντρωση του γλουταµικού είτε λειτουργώντας ως 

κανάλια ανιόντων (O’Shea, 2002). 

 Η πρόσληψη γλουταµικού από τον εξωκυττάριο χώρο πραγµατοποιείται κυρίως 

µέσω εξαρτώµενων από νάτριο µεταφορικών συστηµάτων υψηλής συγγένειας στην 

κυτταροπλασµατική µεµβράνη. Έχουν κλωνοποιηθεί πέντε υπότυποι αυτών των 

µεταφορέων γλουταµικού και η ονοµασία τους σήµερα (παρά τη διαφορετική 

ονοµατολογία στο παρελθόν) για τους ανθρώπινους µεταφορείς γλουταµικού αποτελείται 

από τα αρχικά  ΕΑΤΤ (Excitatory Amino Acid Transporter) ακολουθούµενα από έναν 

αριθµό (Cooper και συν, 2003). Αυτοί οι υπότυποι έχουν συσχετιστεί µε τους 

προηγουµένως γνωστούς µεταφορείς από άλλα είδη µέσω αλληλουχικής οµολογίας και 

είναι οι ΕΑΑΤ-1 (GLAST-1), ΕΑΑΤ-2 (GLT-1), ΕΑΑΤ-3 (EAAC-1), ΕΑΑΤ-4 και 

ΕΑΑΤ-5 (Shashidharan και Plaitakis, 1993, Shashidharan και συν, 1994, Danbolt, 2001). 

Οι δύο πρώτοι (ΕΑΑΤ-1 και ΕΑΑΤ-2) εκφράζονται στον εγκέφαλο και εντοπίζονται 

κυρίως σε γλοιϊκά κύτταρα. Ο ΕΑΑΤ-3 εντοπίζεται σε νευρώνες (τόσο GABAεργικούς 

όσο και γλουταµατεργικούς) σε όλο το ΚΝΣ και είναι γνωστός ως ο νευρωνικός 

µεταφορέας γλουταµικού. Οι γλοιϊκοί µεταφορείς φαίνεται να είναι πολύ περισσότεροι 

από τους νευρωνικούς και είναι οι κυρίως υπεύθυνοι για την αποµάκρυνση του 

εξωσυναπτικού γλουταµικού κατά την γλουταµατεργική διαβίβαση (Schousboe, 2003). 

Ο ΕΑΑΤ-4 εκφράζεται κυρίως σε νευρώνες στην παρεγκεφαλίδα, ενώ ο ΕΑΑΤ-5 

εκφράζεται κυρίως στον αµφιβληστροειδή (Shashidharan και συν, 1994, 1997, Ο’Shea, 

2002).  

  

5. Σύνθεση γλουταµικού στον εγκέφαλο (ως νευροδιαβιβαστή) και ο ρόλος της GDH 

 Το γλουταµικό που προσλαµβάνεται από τα κύτταρα στο νευρικό σύστηµα 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µεταβολικούς λόγους (πρωτεϊνοσύνθεση, ενεργειακός 

µεταβολισµός) ή να χρησιµοποιηθεί ως νευροδιαβιβαστής. Η τύχη του 

προσλαµβανόµενου γλουταµικού θεωρείται ότι εξαρτάται από το είδος, αλλά και από τις 

µεταβολικές ανάγκες του κάθε κυττάρου. 
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 Στις νευρικές απολήξεις, το γλουταµικό επαναπροσλαµβάνεται, µεταφέρεται στα 

συναπτικά κυστίδια µέσω ενός κυστιδιακού µεταφορέα γλουταµικού και είναι έτοιµο να 

απελευθερωθεί µε εξωκύττωση την επόµενη φορά που θα φθάσει κάποια νευρική ώση 

στην προσυναπτική απόληξη (Cooper και συν, 2003). Υπάρχουν ενδείξεις ότι το 

γλουταµικό απελευθερώνεται σε κάποιο ποσοστό και απευθείας από το κυτταρόπλασµα 

(χωρίς να µεσολαβεί η µεταφορά του µέσα στα συναπτικά κυστίδια) στον εξωκυττάριο 

χώρο µε τη βοήθεια πρωτεϊνών της κυτταρικής µεµβράνης (Danbolt, 2001).  

Ο κύκλος γλουταµικού-γλουταµίνης στον εγκέφαλο και οι αντιρρήσεις. 

 Στα αστροκύτταρα, το γλουταµικό που προσλαµβάνεται από τον εξωκυττάριο 

χώρο µετατρέπεται σε γλουταµίνη, η οποία απελευθερώνεται πίσω στο εξωκυττάριο 

υγρό, προσλαµβάνεται από τους νευρώνες και σε αυτούς µετατρέπεται πάλι σε 

γλουταµικό για να ολοκληρωθεί η ανακύκλωση του νευροδιαβιβαστή (Levy, 2005). 

Αυτός ο κύκλος γλουταµικού-γλουταµίνης στηρίζεται σε πληθώρα πειραµατικών 

δεδοµένων, όπως η αποκλειστικά αστροκυτταρική εντόπιση του ενζύµου γλουταµινική 

συνθετάση, η οποία µετατρέπει το γλουταµικό σε γλουταµίνη. Ωστόσο έχουν διατυπωθεί 

κατά καιρούς αρκετές αντιρρήσεις ως προς τον κύκλο γλουταµικού-γλουταµίνης 

(Danbolt, 2001). 

 Μετά την πρόσληψη µέσα στα αστροκύτταρα, το γλουταµικό µπορεί να 

µετατραπεί είτε σε γλουταµίνη είτε σε α-κετογλουταρικό. Στην πρώτη  περίπτωση, αυτό 

γίνεται µέσω της δράσης του ενζύµου γλουταµινική συνθετάση και συνδέεται µε 

κατανάλωση ΑΤΡ. Στην δεύτερη περίπτωση, η µετατροπή του γλουταµικού σε α-

κετογλουταρικό γίνεται µέσω απαµίνωσης από την γλουταµική αφυδρογονάση ή µέσω 

τρανσαµίνωσης από µία τρανσαµινάση. Το α-κετογλουταρικό που προκύπτει µπορεί, 

µπαίνοντας στον κύκλο των ΤΚΟ, να οδηγήσει στην παραγωγή ενέργειας ή, µέσω 

µαλικού και πυρουβικού, στην παραγωγή γαλακτικού. Το γαλακτικό αυτό, όπως 

συµβαίνει και µε τη γλουταµίνη, εξάγεται από τα αστροκύτταρα στο εξωκυττάριο υγρό 

και προσλαµβάνεται από τους νευρώνες. 

 Ο ρόλος της γλουταµίνης ως πρόδροµης ουσίας για το γλουταµικό έχει στηριχθεί 

κυρίως σε στοιχεία από µελέτες in vitro, όµως δεν φαίνεται να επαληθεύεται πάντα από 

πειράµατα in vivo. Για παράδειγµα, µερικοί γλουταµατεργικοί νευρώνες δεν εκφράζουν 

ενεργοποιούµενη από φωσφορικά γλουταµινάση (το µιτοχονδριακό ένζυµο που 
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µετατρέπει την γλουταµίνη σε γλουταµικό) και η γλουταµίνη που χορηγείται σε ακέραιο 

εγκέφαλο µετατρέπεται κυρίως σε CO2, κάτι που δείχνει το ρόλο της στην ενεργειακό 

µεταβολισµό των νευρώνων αλλά όχι και στην παραγωγή νευροδιαβιβαστή. Μία θεωρία 

είναι ότι στους νευρώνες το γλουταµικό παράγεται από α-κετογλουταρικό και αµµωνία 

µε τη δράση της γλουταµικής αφυδρογονάσης, και µία άλλη ότι προέρχεται από το α-

κετογλουταρικό, αλλά µε αντιδράσεις τρανσαµίνωσης. Στην πρώτη περίπτωση, η 

αµινοµάδα του προέρχεται από αµµωνία που προκύπτει από αντιδράσεις απαµίνωσης, 

όπως αυτή της γλουταµινάσης ή από την κυκλοφορία και στην δεύτερη από την 

αµινοµάδα άλλων αµινοξέων (τα οποία µε τη σειρά τους φθάνουν στους νευρώνες από τα 

αστροκύτταρα ή από την κυκλοφορία). Και στις δύο περιπτώσεις, το α-κετογλουταρικό 

µπορεί να προέλθει από τον κύκλο των ΤΚΟ και αυτή η απώλεια α-κετογλουταρικού από 

τον κύκλο µπορεί να αναπληρωθεί µε την καρβοξυλίωση του πυρουβικού, η οποία είναι 

µία λειτουργία η οποία υπάρχει στους νευρώνες (Danbolt, 2001). 

Ο ρόλος της GDH στην βιοσύνθεση του γλουταµικού 

 Συνοψίζοντας τις µελέτες που έχουν γίνει µέχρι τώρα, η ακριβής λειτουργική 

σηµασία της GDH στον εγκέφαλο των θηλαστικών παραµένει άγνωστη, αν και είναι 

πολύ πιθανό να παίζει σηµαντικό ρόλο στον µεταβολισµό του γλουταµικού στις 

συνάψεις (Plaitakis και συν, 1984).  Η σύνθεση του γλουταµικού ως νευροδιαβιβαστή in 

vivo γίνεται πιθανότατα κυρίως µέσω αντιδράσεων τρανσαµίνωσης από α-

κετογλουταρικό ή µέσω της αντίδρασης της εξαρτώµενης από φωσφορικά 

γλουταµινάσης (Palaiologos και συν, 1989, Yudkoff και συν, 1991) και όχι µέσω της 

αντίδρασης της GDH, παρόλο που στην αντίδραση της GDH ευνοείται θερµοδυναµικά η 

κατεύθυνση προς την παραγωγή γλουταµικού. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι 

ραδιοσηµασµένη αµµωνία χορηγούµενη συστηµατικά σε αρουραίους δεν ενσωµατώνεται 

σε γλουταµικό στον εγκέφαλό τους (Cooper και συν, 1979). 

 Από την άλλη µεριά, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η GDH µπορεί να παίζει ένα 

σηµαντικό ρόλο στην οξείδωση του γλουταµικού τόσο σε αστροκύτταρα (Yu και συν, 

1982), όσο και σε συναπτοσώµατα (Erecinska και Nelson, 1990). Άλλοι ερευνητές 

συµπέραναν ότι η δραστηριότητα της GDH είναι στενά ρυθµιζόµενη, καθώς από τη µία 

είναι παρούσα σε µεγάλες συγκεντρώσεις στον εγκέφαλο και από την άλλη η ροή 

µεταβολιτών διαµέσου της αντίδρασής της είναι σχετικά χαµηλή (Kuo και συν, 1994). 
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Οµοίως, κάποιοι ερευνητές έδειξαν σε καλλιέργειες αστροκυττάρων ότι η ροή του 

γλουταµικού διαµέσου της GDH ήταν αµελητέα (Waniewski και Martin, 1986, Farinelli 

και Nicklas, 1992). Άλλοι πάντως έδειξαν ότι η µεταβολική µοίρα του γλουταµικού σε 

καλλιέργειες αστροκυττάρων καθορίζεται από τα εξωκυττάρια επίπεδά του (McKenna 

και συν, 1996, Westergaard και συν, 1996, Sonnewald και συν, 1997), µε τα υψηλότερα 

επίπεδα να ευνοούν την οξείδωση του γλουταµικού διαµέσου της αντίδρασης της GDH. 

 Υπάρχουν πολλές µελέτες οι οποίες έχουν δείξει την παρουσία σηµαντικής GDH 

δραστηριότητας, εκτός από τα αστροκύτταρα, και στις νευρωνικές προσυναπτικές 

απολήξεις (Lai και Clark, 1976, McKenna και συν, 2000). Αυτό το γεγονός θα µπορούσε 

να αποδεικνύει τη σηµασία της GDH για την συναπτική διαβίβαση.  Ωστόσο, ο ακριβής 

ρόλος της GDH στην γλουταµατεργική σύναψη δεν έχει διασαφηνιστεί ακόµη και από 

την άλλη µεριά, οι Km για τα υποστρώµατα της (γλουταµικό και α-κετογλουταρικό) σε 

γενικές γραµµές είναι χαµηλότερες από τα επίπεδα in vivo των ουσιών αυτών. Μία 

υπόθεση η οποία θα µπορούσε να είναι συµβατή µε πολλά πειραµατικά ευρήµατα είναι 

ότι σε γλουταµατεργικούς νευρώνες όπου τα επίπεδα γλουταµικού είναι υψηλά και τα 

επίπεδα α-κετογλουταρικού και αµµωνίας χαµηλά, η GDH έχει καταβολικό ρόλο ως 

προς το γλουταµικό. Αντίθετα, σε GABAεργικούς νευρώνες και αστροκύτταρα, όπου τα 

επίπεδα γλουταµικού είναι χαµηλότερα, η αντίδραση της GDH µπορεί να οδηγεί στη 

σύνθεση γλουταµικού (Fonnum, 1993). 
  

6. Συναπτική απελευθέρωση 

 Ενδογενές ή εξωγενώς σεσηµασµένο γλουταµικό έχει δειχθεί ότι 

απελευθερώνεται από συναπτοσώµατα κατά τη διάρκεια εκπόλωσης και ότι αυτή η 

διαδικασία εξαρτάται από Ca2+ (Fonnum, 1984, Cooper και συν, 2003). Μελέτες in vivo 

επιβεβαίωσαν τις παρατηρήσεις αυτές, δείχνοντας την απελευθέρωση γλουταµικού κατά 

τη διάρκεια διέγερσης διάφορων περιοχών του εγκεφάλου πειραµατοζώων. 

 Η απελευθέρωση του γλουταµικού στη σύναψη γίνεται µε την συγχώνευση των 

συναπτικών κυστιδίων που περιέχουν µέχρι και 4000 µόρια γλουταµικού  το καθένα, µε 

την προσυναπτική µεµβράνη. Αυτή η διαδικασία, η οποία διαρκεί µόλις 100 µsecs, έχει 

σαν αποτέλεσµα η συγκέντρωση του γλουταµικού στη συναπτική σχισµή να φθάσει 

µέχρι και τα επίπεδα των αρκετών mM (Clements και συν, 1992, Bergles και συν, 1999), 
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η παρουσία όµως µεγάλης ικανότητας µεταφορέων γλουταµικού, τόσο προσυναπτικά 

όσο και κυρίως στα αστροκύτταρα που περιβάλλουν την συναπτική σχισµή βοηθάει στην 

γρήγορη (µέσα σε msecs) επαναφορά των επιπέδων του γλουταµικού τοπικά σε χαµηλά 

επίπεδα (Overstreet και συν, 1999). 

 Η απελευθέρωση του γλουταµικού από τα συναπτικά κυστίδια γίνεται όταν το 

δυναµικό ενέργειας φθάσει στην προσυναπτική µεµβράνη. Η γρήγορη απελευθέρωση 

είναι εφικτή γιατί ορισµένα από τα συναπτικά κυστίδια είναι ήδη αγκυροβοληµένα στην 

µεµβράνη και έτοιµα για συγχώνευση µε αυτήν, κάτι που γίνεται µόνο όταν ένα 

δυναµικό ενέργειας προκαλέσει την είσοδο Ca2+ µέσα στην προσυναπτική απόληξη 

(Alberts και συν, 2002). Ένα µικρό µόνο ποσοστό των συναπτικών κυστιδίων στην 

προσυναπτική απόληξη συγχωνεύονται µε τη µεµβράνη κάθε φορά που φθάνει ένα 

δυναµικό ενέργειας σε αυτή. Η χρήση µερικών µόνο από τα συναπτικά κυστίδια κάθε 

φροά, επιτρέπει στην προσυναπτική απόληξη να απελευθερώνει νευροδιαβιβαστή µε 

µεγάλη συχνότητα ως απάντηση σε διαδοχικές νευρικές ώσεις που φθάνουν σε αυτή. 

Κάθε φορά που κάποια συναπτικά κυστίδια συγχωνεύονται µε την προσυναπτική 

µεµβράνη, έρχονται άλλα να αγκυροβολήσουν σε αυτή και να είναι έτοιµα για 

συγχώνευση µαζί της. Τα συναπτικά κυστίδια, µετά την συγχώνευση µε την µεµβράνη 

και το άδειασµα του περιεχοµένου τους στην συναπτική σχισµή, ανακυκλώνονται τοπικά 

µε ενδοκύττωση και ξαναγεµίζουν µε γλουταµικό στο κυτταρόπλασµα. 

 Η αγκυροβόληση και η συγχώνευση των συναπτικών κυστιδίων στην 

προσυναπτική µεµβράνη γίνεται µέσω µίας οµάδας πρωτεϊνών που ονοµάζονται 

SNAREs (Alberts και συν, 2002). Η συναπτοµπρεβίνη (v-SNARE) και η συνταξίνη (t-

SNARE) είναι διαµεµβρανικές πρωτείνες και διαπερνούν η πρώτη τη µεµβράνη του 

συναπτικού κυστιδίου και η δεύτερη την κυτταρική µεµβράνη. Στη συνέχεια συνδέονται 

µεταξύ τους, αγκυροβολώντας το συναπτικό κυστίδιο στην προσυναπτική µεµβράνη. 

Πιστεύεται ότι αυτές οι πρωτείνες είναι υπεύθυνες και για την συγχώνευση των 

κυστιδίων µε τη µεµβράνη, η σύνδεση όµως κάποιων άλλων πρωτεϊνών πάνω τους 

εµποδίζει την ολοκλήρωση αυτής της συγχώνευσης. Η συγχώνευση επιτυγχάνεται τελικά 

µόνο όταν η είσοδος Ca2+ στην προσυναπτική απόληξη αίρει την αναστολή της 

λειτουργίας αυτής των πρωτεϊνών SNARE από άλλες πρωτείνες. 
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7. Υποδοχείς γλουταµικού 

 Οι υποδοχείς γλουταµικού (GluR) είναι υπεύθυνοι για το µεγαλύτερο µέρος της 

διεγερτικής νευροδιαβίβασης στο ΚΝΣ των θηλαστικών (Ozawa και συν, 1998). Επίσης, 

η ενεργοποίηση αυτών των υποδοχέων είναι υπεύθυνη για τις πλαστικές αλλαγές στην 

αποτελεσµατικότητα της συναπτικής διαβίβασης που σχετίζονται µε την µνήµη και την 

µάθηση και το σχηµατισµό νευρωνικών δικτύων κατά την ανάπτυξη. Ωστόσο, κατά 

ειρωνικό τρόπο, το γλουταµικό και τα σχετιζόµενα διεγερτικά αµινοξέα είναι τοξικά για 

τους νευρώνες. Η υπερδιέγερση των GluR κατά τη διάρκεια καταστροφικών 

καταστάσεων στο ΚΝΣ, όπως η ισχαιµία, η υπογλυκαιµία, το τραύµα και οι επιληπτικές 

κρίσεις, οδηγεί στο θάνατο νευρώνων. Η νευροτοξικότητα από γλουταµικό, όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω, µπορεί να εµπλέκεται στη γένεση διάφορων νευροεκφυλιστικών 

νόσων. Έτσι, οι GluR εµπλέκονται και στην φυσιολογία και στην παθοφυσιολογία της 

εγκεφαλικής λειτουργίας και κατά συνέπεια είναι θεµιτοί δυνητικοί στόχοι για τη 

θεραπεία διαταραχών του ΚΝΣ, όπως η επιληψία και η νόσος Alzheimer (Nakanishi, 

1992). 

 Οι GluR χωρίζονται σε δύο ευδιάκριτες κατηγορίες, τους ιονοτροπικούς και τους 

µεταβοτροπικούς υποδοχείς (Εικ. 18). Οι ιονοτροπικοί υποδοχείς (iGluR) περιέχουν 

ειδικά για κατιόντα ιονικά κανάλια και υποδιαιρούνται παραπέρα σε τρεις οµάδες: 

AMPA, καϊνικοί και NMDA υποδοχείς. Από τη άλλη, οι µεταβοτροπικοί υποδοχείς 

(mGluR) συνδέονται µε δεσµεύουσες το GTP πρωτείνες (G-πρωτείνες) και µεσολαβούν 

για την παραγωγή ενδοκυττάριων µυνηµάτων. Οι ΑΜΡΑ υποδοχείς προκαλούν 

γρήγορες, ανεξάρτητες από την διαφορά δυναµικού της µεµβράνης, συναπτικές 

απαντήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους ενεργοποιούν τους τασεοεξαρτώµενους NMDA 

υποδοχείς. Οι mGluR ασκούν µακράς διάρκειας επίδραση διαµέσου της ενεργοποίησης 

και αναστολής ενδοκυττάριων σηµάτων (Nakanishi, 1992, Nakanishi και συν, 1998, 

Jingami και συν, 2003). Η εφαρµογή των τεχνικών της µοριακής βιολογίας οδήγησε σε 

σηµαντικές προόδους στη µελέτη του συστήµατος των GluR. Ο πρώτος iGluR 

κλωνοποιήθηκε το 1989 και ο πρώτος mGluR το 1991. Έκτοτε, έχουν αναγνωριστεί 

τουλάχιστον 14 cDNAs από iGluR και 8 cDNAs από mGluR στο ΚΝΣ των θηλαστικών. 
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Εικ. 18. Οι κατηγορίες των υποδοχέων γλουταµικού. 
 
7.1. Ιονοτροπικοί υποδοχείς 

Οι ιονοτροπικοί υποδοχείς γλουταµικού (iGluR) είναι ιοντικοί δίαυλοι 

ελεγχόµενοι από πρόσδεµα (ligand gated ion channels), δηλαδή όταν συνδέεται το 

γλουταµικό φορτισµένα ιόντα όπως το Ca2+ και το Na+ περνάνε µέσα από έναν δίαυλο 

στο κέντρο του συµπλέγµατος του υποδοχέα. Αυτή η ροή ιόντων οδηγεί σε εκπόλωση 

της κυτταρικής µεµβράνης και στην δηµιουργία ενός ηλεκτρικού ρεύµατος που 

µεταδίδεται κατά µήκος του νευρώνα. Όπως είδαµε, µε βάση την ειδικότητα ως προς 

τους αγωνιστές (πλην του γλουταµικού) που τους ενεργοποιούν και τους ανταγωνιστές 

που τους αναστέλλουν οι ιονοτροπικοί GluRs διαιρούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες: (1) 

ΑΜΡΑ, (2) Καϊνικοί και (3) NMDA υποδοχείς. 

Οι iGluR είναι ολιγοµερή συµπλέγµατα από την ίδια ή διαφορετικές υποµονάδες, 

µε όλες τις υποµονάδες να έχουν µία κοινή βασική δοµή  (Ozawa και συν, 1998) (Εικ. 

19). Συγκεκριµένα, η κάθε υποµονάδα iGluR παρουσιάζει τέσσερεις υδροφοβικές 
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περιοχές στο κεντρικό τµήµα της αλληλουχίας της (Μ 1, 2, 3 και 4), από τις οποίες µόνο 

οι Μ1, Μ3 και Μ4 είναι διαµεµβρανικές. Η Μ2 δεν φαίνεται να διαπερνά τη µεµβράνη, 

αλλά κάνει µία αναδίπλωση µέσα στην µεµβράνη και επανεισέρχεται στο κύτταρο, µε 

αποτέλεσµα τελικά αυτοί οι υποδοχείς να έχουν την µεγάλη αµινοτελική περιοχή τους 

στον εξωκυττάριο χώρο και την καρβοξυτελική περιοχή τους ενδοκυττάρια (Εικ.19). 

Επιπλέον, η µεγάλη αγκύλη µεταξύ των περιοχών Μ3 και Μ4 είναι στην εξωτερική 

επιφάνεια του κυττάρου και αποτελεί µαζί µε την αµινοτελική περιοχή µέρος της 

περιοχής πρόσδεσης του νευροδιαβιβαστή στον υποδοχέα (Εικ. 19).  

 
Εικ. 19. ∆οµή µίας υποµονάδας ενός ιονοτροπικού υποδοχέα (υποµονάδα GluR2 AMPA 

υποδοχέα) (εικόνα από τους Ozawa και συν, 1998). 
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Μέχρι σήµερα, έχουν κλωνοποιηθεί 14 cDNA κωδικοποιούντα για κάποια 

υποµονάδα iGluR, και συγκεκριµένα 4 για υποµονάδες του AMPA υποδοχέα (GluR1, 

GluR2, GluR3 και GluR4), 5 για υποµονάδες καϊνικού υποδοχέα (GluR5, GluR6, GluR7, 

KA1 και ΚΑ2) και 5 για υποµονάδες του NMDA υποδοχέα (NR1, NR2A, NR2B, NR2C 

και NR2D) (Εικ. 18).  Όπως φαίνεται από τη φυλογενετική ανάλυση των 14 γονιδίων 

των υποµονάδων των iGluR, πιθανότατα όλα προέρχονται από διαδοχικούς 

διπλασιασµούς του ίδιου αρχέγονου γονιδίου και είναι συνεπώς παράλογα γονίδια.   

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των θηλαστικών φαίνεται ότι οι iGluR έχουν υποστεί 

µικρές αλλαγές στην αλληλουχία τους, οι οποίες οδήγησαν στις διαφορές στη λειτουργία 

τους, παρόλο που διατηρούν ακόµη όλοι την ίδια βασική δοµή. 

Οι iGluR είναι µία εξαιρετικά ποικιλόµορφη οµάδα υποδοχέων. Η µία αιτία για 

αυτήν την ετερογένεια  είναι η πολλαπλότητα των γονιδίων που κωδικοποιούν για τις 

υποµονάδες τους και το γεγονός ότι είναι ολιγοµερή συµπλέγµατα από την ίδια ή 

διαφορετικές υποµονάδες. Η άλλη αιτία για την ποικιλοµορφία των iGluR είναι το 

γεγονός ότι µετά την µεταγραφή, το προ-mRNA που προκύπτει από αυτά τα γονίδια 

µπορεί να υποστεί διαδικασίες εναλλακτικού µατίσµατος και διόρθωσης κειµένου RNA 

(RNA editing). Στην πρώτη περίπτωση, διαφορετικές περιοχές κάθε φορά του προ-

mRNA µπορούν να µατιστούν µεταξύ τους, παράγοντας πολλά διαφορετικά mRNA που 

µεταφράζονται δίνοντας πολλές διαφορετικές πρωτείνες (ποικιλοµορφία µατίσµατος).  

Κατά τη διόρθωση κειµένου RNA, συγκεκριµένα νουκλεοτίδια στην αλληλουχία του 

mRNA τροποποιούνται ενζυµατικά, αλλάζοντας το αµινοξύ για το οποίο κωδικοποιεί η 

τριπλέτα στην οποία ανήκουν. Αυτό έχει µεγάλη επίπτωση στις λειτουργικές ιδιότητες 

των υποµονάδων που κωδικοποιούνται από αυτό το τροποποιηµένο mRNA. 

7.1.1. Υποδοχείς NMDA 

 Οι NMDA υποδοχείς αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της διεγερτικής 

νευροδιαβίβασης στο ΚΝΣ και τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η τασεο-εξαρτώµενη 

αναστολή από Mg2+ και υψηλή διαπερατότητα σε Ca2+. Πιστεύεται ότι αυτά τα 

χαρακτηριστικά του NMDA υποδοχέα αποτελούν τη µοριακή βάση της συναπτικής 

πλαστικότητας.  

 Οι NMDA υποδοχείς είναι ετεροµερικά µοριακά σύµπλοκα αποτελούµενα από 

NR1 και NR2 υποµονάδες, µε τις δεύτερες µπορεί να είναι το προϊόν ενός από τέσσερα 
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διαφορετικά γονίδια. Σε κύτταρα θηλαστικών, η έκφραση ταυτόχρονα και των δύο ειδών 

υποµονάδων είναι απολύτως απαραίτητη για να σχηµατιστούν λειτουργικοί δίαυλοι. Οι 

ανασυνδυασµένοι ετεροµερικοί NMDA υποδοχείς έχουν διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα 

µε το ποιά από τις τέσσερεις NR2 υποµονάδες συνεκφράζεται και δηµιουργεί σύµπλοκο 

µε την NR1 υποµονάδα. Έτσι, οι NR2 υποµονάδες µπορεί να θεωρηθούν ρυθµιστικές 

υποµονάδες, ενώ η NR1 είναι η θεµελιώδης υποµονάδα για να φτιαχθούν οι ετεροµερικοί 

NMDA υποδοχείς. Για την NR1 υποµονάδα, έχει αναφερθεί η ύπαρξη οκτώ 

διαφορετικών µορφών προερχόµενων από εναλλακτικό µάτισµα. 

 Μελέτες σύνδεσης ραδιοσηµασµένου προσδέµατος έδειξαν ότι οι NMDA 

υποδοχείς κατανέµονται παντού στον εγκέφαλο, µε τα µεγαλύτερα επίπεδα να είναι στον 

πρόσθιο εγκέφαλο. Η περιοχή µε την υψηλότερη πυκνότητα NMDA υποδοχέων φαίνεται 

να είναι η CA1 περιοχή του ιπποκάµπου. Η κατανοµή της κάθε υποµονάδας του NMDA 

υποδοχέα έχει µελετηθεί εκτεταµένα µε ιστοχηµεία in situ υβριδοποίησης και 

ανοσοϊστοχηµεία. Στο ενήλικο τρωκτικό, η υποµονάδα NR1 κατανέµεται παντού σε όλο 

τον εγκέφαλο. Αντίθετα, τα τέσσερα NR2 µεταγραφήµατα εµφανίζουν ευδιάκριτες 

µεταξύ τους περιοχικές κατανοµές και τα επίπεδά τους µάλιστα σε κάθε περιοχή 

αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του εγκεφάλου. Για την υποµονάδα NR1, 

υπερδοµική µελέτη µε ΗΜ έδειξε την µετασυναπτική εντόπιση της υποµονάδας αυτής σε 

µεγάλη πυκνότητα και την σχεδόν πλήρη έλλειψη της σε προσυναπτικές απολήξεις.

 Ο δίαυλος του NMDA υποδοχέα έχει χαρακτηριστικές ιδιότητες ως προς τη 

διαπερατότητα από διάφορα ιόντα (Ozawa και συν, 1998). Το Na+ και το K+ περνούν 

µέσα από το δίαυλο αυτού του υποδοχέα µε σχετικά χαµηλή εκλεκτικότητα. Αντίθετα, το 

σύµπλοκο του NMDA υποδοχέα έχει µία σχετικά υψηλή διαπερατότητα για το Ca2+, η 

οποία όµως στο δυναµικό ηρεµίας της νευρωνικής µεµβράνης (περίπου –70mV) 

καταργείται από το Mg2+. ∆ηλαδή, στο δυναµικό ηρεµίας της µεµβράνης, οι NMDA 

υποδοχείς είναι ανενεργοί, λόγω ενός τασεο-εξαρτώµενου «φραξίµατος» του διαύλου 

από ιόντα µαγνησίου, που αποκλείουν τη δίοδο άλλων ιόντων.  Όταν η νευρωνική 

µεµβράνη εκπολώνεται µερικώς, ο αποκλεισµός του διαύλου από Mg2+ αίρεται και, επί 

παρουσίας γλυκίνης που είναι συναγωνιστής, το γλουταµικό µπορεί να ενεργοποιήσει 

τον NMDA υποδοχέα. Αυτή η εκπόλωση της µετασυναπτικής µεµβράνης που 

ενεργοποιεί τον NMDA υποδοχέα µπορεί να προέλθει για παράδειγµα από ενεργοποίηση 
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των µετασυναπτικών ΑΜΡΑ υποδοχέων. Μελέτες ειδικής ως προς τη θέση 

µεταλλαξιογένεσης των υποµονάδων του NMDA υποδοχέα έδειξαν ότι µία ασπαραγγίνη 

σε µία συγκεκριµένη θέση (Ν θέση) της Μ2 περιοχής των υποµονάδων του NMDA 

υποδοχέα (τόσο της NR1 όσο και των NR2) παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην 

διαβατότητα των δισθενών κατιόντων από το δίαυλο. 

 Ανάλογα µε τη θέση που δρουν πάνω στον NMDA υποδοχέα, τα φάρµακα που 

τον επηρεάζουν χωρίζονται σε τέσσερεις οµάδες. Πιο συγκεκριµένα, αυτά που δρουν: (1) 

στη θέση αναγνώρισης γλουταµικού/NMDA, (2) στη θέση πρόσδεσης της γλυκίνης, (3) 

στη θέση πρόσδεσης ιόντων µέσα στο δίαυλο και (4) σε τροποποιητικές θέσεις όπως την 

οξειδο-αναγωγική τροποποιητική θέση, την ευαίσθητη σε πρωτόνια θέση, την θέση Zn2+ 

και την θέση πρόσδεσης πολυαµινών.  Έχει δειχθεί ότι η ετερογένεια των NMDA 

υποδοχέων ως προς την απάντηση σε φαρµακευτικές ουσίες καθορίζεται από το είδος 

των NR2 υποµονάδων που περιέχουν (Ozawa και συν, 1998, Watkins, 2000).  

 Ο NMDA υποδοχέας συµµετέχει στην διεγερτική νευροδιαβίβαση σε πολλές από 

τις συνάψεις του ΚΝΣ. Σε αυτή τη λειτουργία του παίζουν ρόλο κυρίως τρεις ιδιότητες 

του: (1) Στο δυναµικό ηρεµίας παραµένει αποκλεισµένος από Mg2+ και έτσι ρεύµατα 

ιόντων  περνούν µέσα από αυτόν µόνο όταν η νευρωνική µεµβράνη είναι εκπολωµένη, 

(2) σηµαντικά ποσά εξωκυττάριου ασβεστίου µπαίνουν στο εσωτερικό του κυττάρου 

κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης αυτού του υποδοχέα και (3) η µεσολαβούµενη από 

NMDA υποδοχείς νευροδιαβίβαση συµβαίνει αργά και έχει παρατεταµένη διάρκεια. 

Έτσι, ο NMDA υποδοχέας µπορεί να ανιχνεύσει την ταυτόχρονη παρουσία 

προσυναπτικής διέγερσης και µετασυναπτικής εκπόλωσης και να εισάγει στο 

µετασυναπτικό κύτταρο µία επαρκή ποσότητα Ca2+, το οποίο είναι ένα ιόν που 

λειτουργεί ως δεύτερος διαβιβαστής  και αυτή η διαδικασία είναι η αρχή αλλαγών στην 

ισχύ της συναπτικής διαβίβασης. Αυτή η συναπτική πλαστικότητα στην οποία 

εµπλέκεται ο NMDA υποδοχέας πιστεύεται ότι είναι η βάση των µηχανισµών της 

Μακροπρόθεσµης Ενίσχυσης (Long Term Potentiation - LTP) και της Μακροπρόθεσµης 

Αναστολής (Long Term Depression – LTD) στον ιππόκαµπο και το νεοφλοιό, οι οποίες 

συνεισφέρουν στη µνήµη και τη µάθηση. 

 Η δυσλειτουργία των NMDA υποδοχέων µπορεί να προκαλέσει αρκετές 

διαφορετικές νευρολογικές διαταραχές. Η υπερβολική ενεργοποίηση των NMDA 
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υποδοχέων από γλουταµικό (όπως σε ισχαιµία, τραύµα ή επιληπτικές κρίσεις) οδηγεί σε 

µαζική είσοδο Ca2+ και στη συνέχεια σε µία σειρά κυτταρικών γεγονότων που οδηγούν 

στο νευρωνικό θάνατο. Ανταγωνιστές του NMDA υποδοχέα (όπως το PCP και το ΜΚ-

801) έχουν δείξει νευροπροστατευτική δράση σε πειραµατικά µοντέλα, όµως η κλινική 

τους χρήση δεν έχει προχωρήσει λόγω της ψυχωσιογόνου δράσης τους και των 

διαταραχών µνήµης που προκαλούν. Η ψυχωσιογόνος αυτή δράση µάλιστα των 

ανταγωνιστών του NMDA υποδοχέα, υποδηλώνει ότι στην σχιζοφρένεια υπάρχει 

πιθανότατα υπολειτουργία των υποδοχέων αυτών και συνεπώς NMDA αγωνιστές θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν µία καινούργια κατηγορία αντιψυχωσικών φαρµάκων. Η 

υπερλειτουργία των NMDA υποδοχέων στους δεύτερους αισθητικούς νευρώνες του 

νωτιαίου µυελού  µέσω µηχανισµού LTP έχει ενοχοποιηθεί και για την πρόκληση του 

νευροπαθητικού πόνου (όπως για παράδειγµα στην υπεραλγησία). Γιαυτό το λόγο και η 

κεταµίνη (ανταγωνιστής του NMDA υποδοχέα) χρησιµοποιείται κλινικά µε επιτυχία 

στην αντιµετώπιση του νευροπαθητικού πόνου. 

7.1.2. Υποδοχείς ΑΜΡΑ 

 Οι ΑΜΡΑ υποδοχείς είναι υπεύθυνοι για την γρήγορη συναπτική διαβίβαση στις 

περισσότερες από τις συνάψεις του ΚΝΣ και αποτελούνται από τις υποµονάδες GluR1-4, 

οι οποίες είναι προϊόντα ξεχωριστών γονιδίων και έχουν παρόµοιο µέγεθος (περίπου 900 

αµινοξέα) και αλληλουχία (περίπου 70% οµοιότητα µεταξύ τους). Κάθε υποµονάδα 

εµφανίζεται σε δύο µορφές, την µορφή “flip” και την µορφή “flop”, οι οποίες 

δηµιουργούνται από εναλλακτικό µάτισµα µιας περιοχής 115 νουκλεοτιδίων αµέσως 

πριν την Μ4. Η ποικιλοµορφία των ΑΜΡΑ υποδοχέων αυξάνεται παραπέρα από 

διόρθωση κειµένου RNA. Ενώ στα γονίδια για τις υποµονάδες GluR1-4 κωδικοποιείται 

γλουταµίνη (Q: CGA) από µία συγκεκριµένη τριπλέτα της περιοχής Μ2, στο GluR2 

cDNA από ενήλικα ζώα περιέχεται αργινίνη (R: CGG) στη θέση αυτή, η οποία για αυτό 

το λόγο ονοµάζεται Q/R θέση. Αυτή η αλλαγή προκαλείται από ειδική ως προς τη θέση 

διόρθωση κειµένου RNA στον πυρήνα. Στις υποµονάδες GluR2, GluR3 και GluR4 

υπάρχει η δεύτερη θέση διόρθωσης κειµένου mRNA η οποία ονοµάζεται R/G θέση 

(αργινίνη: AGA/γλυκίνη: GGA). 

Οι ΑΜΡΑ υποδοχείς έχουν τη γενική δοµή των iGluR (εξωκυττάρια αµινοτελική 

περιοχή, ενδοκυττάρια καρβοξυτελική περιοχή, περιοχή Μ2 που αναδιπλώνεται µέσα 
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στη µεµβράνη, διαµεµβρανικές περιοχές Μ1, Μ3 και Μ4) και είναι οµοµερικά ή 

ετεροµερικά ολιγοµερή αποτελούµενα από κάποια ή κάποιες από τις υποµονάδες GluR1-

4. Το ποιες υποµονάδες και σε ποιο συνδυασµό συµµετέχουν στη δοµή του AMPA 

υποδοχέα καθορίζει και τις λειτουργικές του ιδιότητες. 

Υποδοχείς ΑΜΡΑ υπάρχουν σε όλο το ΚΝΣ, αν και υπάρχουν αρκετές 

αξιοσηµείωτες τοπικές διαφοροποιήσεις. Μελέτες σύνδεσης ραδιοσηµασµένου 

προσδέµατος έδειξαν ότι περιοχές ιδιαίτερα πλούσιες σε ΑΜΡΑ υποδοχείς είναι ο 

ιππόκαµπος, η οδοντωτή έλικα και ο εγκεφαλικός φλοιός. Ιστοχηµικές µελέτες in situ 

υβριδοποίησης  και ανοσοϊστοχηµικές µελέτες έδειξαν σηµαντική ετερογένεια ως προς 

το είδος των υποµονάδων που εκφράζουν διαφορετικά είδη νευρώνων σε διάφορες 

περιοχές του εγκεφάλου. Άλλες µελέτες έδειξαν ότι οι διάφορες υποµονάδες των ΑΜΡΑ 

υποδοχέων εντοπίζονται υποκυτταρικά στην πλασµατική µεµβράνη, ιδιαίτερα στις 

µετασυναπτικές πυκνώσεις της, και στο κυτταρόπλασµα (αντιπροσωπεύοντας 

πιθανότατα υποδοχείς που µεταφέρονται από και προς την πλασµατική µεµβράνη) του 

κυτταρικού σώµατος και των δενδριτών.  

Οι δίαυλοι των ενδογενών ΑΜΡΑ υποδοχέων που υπάρχουν στους 

περισσότερους νευρώνες του ΚΝΣ είναι διαπερατοί στο Na+ και στο K+, αλλά 

αδιαπέρατοι από το Ca2+. Υπάρχει όµως και ένα µικρό ποσοστό νευρικών κυττάρων 

όπου οι AMPA υποδοχείς είναι σηµαντικά διαπερατοί στο Ca2+. Μελέτες σε 

ανασυνδυασµένους ΑΜΡΑ υποδοχείς έδειξαν ότι οι λειτουργικές τους ιδιότητες, όπως η 

διαβατότητα σε Ca2+ και οι κινητικές τους ιδιότητες, εξαρτώνται από την σύστασή τους 

ως προς τις υποµονάδες. Επίσης, έχει δειχθεί ότι η αδιαπερατότητα σε Ca2+ της GluR2 

υποµονάδας οφείλεται στην ύπαρξη (µετά από τη διαδικασία της διόρθωσης κειµένου 

RNA) αργινίνης στην Q/R θέση της Μ2 περιοχής. 

O AMPA υποδοχέας έχει τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές θέσεις πρόσδεσης 

αγωνιστών ή ανταγωνιστών: (1) θέση πρόσδεσης γλουταµικού (2) θέση 

απευαισθητοποίησης και (3) θέση µέσα στον ιοντικό δίαυλο.  Στη θέση πρόσδεσης 

γλουταµικού συνδέονται αρκετοί συναγωνιστικοί αναστολείς των ΑΜΡΑ υποδοχέων. 

Στις κατηγορίες φαρµάκων που προσδένονται στη θέση απευαισθητοποίησης και 

ενισχύουν την απάντηση των ΑΜΡΑ υποδοχέων επιβραδύνοντας το ρυθµό 

απευαισθητοποίησης τους ανήκουν οι πυρολιδινόνες (ανιρασετάµη, πιρακετάµη) και 
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βενζοθειαδιαζίνες (όπως το διουρητικό κυκλοθειαζίδη και το αντιϋπερτασικό 

διαζοξείδη). Αφού τα περισσότερα από αυτά τα φάρµακα επηρεάζουν θετικά τη 

γλουταµατεργική νευροδιαβίβαση, θα µπορούσαν να έχουν θεραπευτική εφαρµογή ως 

ενισχυτικά της µνήµης και άλλων γνωσιακών λειτουργιών. Μια σειρά από τοξίνες 

αραχνών και σφηκών αναστέλλουν την γλουταµατεργική συναπτική διαβίβαση 

συνδεόµενες µέσα στον πόρο του διαύλου των διαπερατών στο Ca2+ ΑΜΡΑ υποδοχέων 

(δηλαδή αυτών που δεν διαθέτουν διορθωµένη GluR2 υποµονάδα) και παρεµποδίζοντας 

την δίοδο ιόντων. 

Στις περισσότερες συνάψεις του ΚΝΣ, κατά τη διάρκεια της συναπτικής 

διαβίβασης ενεργοποιούνται τόσο οι ΑΜΡΑ όσο και οι NMDA υποδοχείς. Οι ΑΜΡΑ 

υποδοχείς µεσολαβούν για την ταχεία γλουταµατεργική νευροδιαβίβαση, ενώ αντίθετα, 

όπως είδαµε η νευροδιαβίβαση που οφείλεται στους NMDA υποδοχείς παρουσιάζεται 

πιο αργά και διαρκεί για µεγαλύτερη χρονική διάρκεια.  

Οι ενδογενείς ΑΜΡΑ υποδοχείς είναι πιθανότατα ετεροµερή αποτελούµενα από 

GluR1-4 υποµονάδες. Αφού η υποµονάδα GluR2 η οποία καθορίζει τη διαβατότητα σε 

Ca2+ εκφράζεται παντού στο ΚΝΣ, οι ενδογενείς ΑΜΡΑ υποδοχείς στους περισσότερους 

κεντρικούς νευρώνες έχουν µικρή διαπερατότητα σε Ca2+. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά 

είδη νευρώνων (κυρίως GABAεργικοί νευρώνες) που εκφράζουν ΑΜΡΑ υποδοχείς µε 

υψηλή διαπερατότητα σε Ca2+, οι οποίοι παίζουν πιθανότατα ρόλο στην µακροπρόθεσµη 

τροποποίηση της συναπτικής λειτουργίας. 

Η προκαλούµενη από γλουταµικό µαζική είσοδος Ca2+ στους νευρώνες οδηγεί σε 

κυτταρικό θάνατο και έχει ενοχοποιηθεί σε νευρολογικές διαταραχές προκαλούµενες από 

ισχαιµία, υπογλυκαιµία, τραύµα, νόσους κινητικού νευρώνα (όπως η ALS), νόσο 

Parkinson, νόσο Huntington και νόσο Alzheimer. Αυτή η αθρόα είσοδος Ca2+ µπορεί να 

συµβεί διαµέσου των διαύλων των NMDA υποδοχέων, των διαπερατών στο Ca2+ 

διαύλων των ΑΜΡΑ υποδοχέων και των τασεοεξαρτώµενων διαύλων Ca2+. Η 

νευροτοξική δράση του γλουταµικού αποτρέπεται από ανταγωνιστές τόσο των ΑΜΡΑ 

όσο και των NMDA υποδοχέων. Η νευροπροστατευτική δράση των ανταγωνιστών των 

ΑΜΡΑ υποδοχέων οφείλεται από τη µία στην αναστολή της διόδου Ca2+ από το δίαυλο 

του ίδιου του AMPA υποδοχέα και από την άλλη στη µη εκπόλωση της µετασυναπτικής 
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µεµβράνης από τη δράση του ΑΜΡΑ υποδοχέα που θα επέτρεπε τη δίοδο Ca2+ από τον 

NMDA υποδοχέα και από τους τασεοελεγχόµενους διαύλους Ca2+. 

7.1.3. Υποδοχείς Καϊνικού 

 Παρόλο που το καϊνικό είναι ισχυρός αγωνιστής των ΑΜΡΑ υποδοχέων, 

ενεργοποιεί επίσης και µία ξεχωριστή κατηγορία iGluR, τους καϊνικούς υποδοχείς. 

Έχουν βρεθεί πέντε διαφορετικές υποµονάδες των καϊνικών υποδοχέων, οι οποίες 

ονοµάζονται GluR5, GluR6, GluR7, KA1 και KA2, έχουν τη γενική δοµή όλων των 

iGluR και υπόκεινται επίσης σε διαδικασίες διόρθωσης κειµένου RNA και εναλλακτικού 

µατίσµατος. Παρά την ευρεία κατανοµή τους σε όλο το ΚΝΣ, ο ρόλος των καϊνικών 

υποδοχέων παραµένει σε µεγάλο βαθµό άγνωστος. Μελέτες σύνδεσης ραδιοσηµασµένου 

προσδέµατος έδειξαν την παρουσία άφθονων θέσεων σύνδεσης καϊνικού σε όλο τον 

εγκέφαλο, αν και οι µεγαλύτερες πυκνότητες παρουσιάζονται στον ιππόκαµπο και την 

παρεγκεφαλίδα. Με χρήση ιστοχηµείας in situ υβριδοποίησης και ανοσοϊστοχηµείας 

δείχθηκε ότι κάθε υποµονάδα των καϊνικών υποδοχέων κατανέµεται µε διαφορετικό 

τρόπο µέσα στο ΚΝΣ. Πιο λεπτοµερείς ανοσοιστοχηµικές µελέτες έδειξαν την παρουσία 

καϊνικών υποδοχέων σε δενδρίτες, µετασυναπτικές πυκνώσεις και προσυναπτικές 

απολήξεις. 

 Οι ανασυνδυασµένοι οµοµερικοί καϊνικοί υποδοχείς αποτελούµενοι από GluR5 ή 

GluR6 υποµονάδες είναι λειτουργικοί, ενώ αντίθετα οι οµοµερικοί υποδοχείς από GluR7, 

ΚΑ1 και ΚΑ2 υποµονάδες δεν σχηµατίζουν λειτουργικά κανάλια. Αυτό το γεγονός σε 

συνδυασµό µε ευρήµατα από τις µελέτες in situ υβριδοποίησης δείχνει ότι οι ενδογενείς 

καϊνικοί υποδοχείς είναι πιθανότατα ετεροµερή αποτελούµενα από διαφορετικούς 

συνδυασµούς και αναλογίες αυτών των υποµονάδων. 

 Μέχρι πρόσφατα, οι γνώσεις πάνω στις λειτουργικές ιδιότητες των καϊνικών 

υποδοχέων ήταν περιορισµένες, κυρίως λόγω της αδυναµίας να διαχωριστούν 

φαρµακολογικά από τους ΑΜΡΑ υποδοχείς. Νεώτερες έρευνες µε χρήση περισσότερο 

εκλεκτικών ουσιών, έδειξαν την παρουσία λειτουργικών καϊνικών υποδοχέων σε 

νευρώνες από τον ιππόκαµπο υποδηλώνοντας την εµπλοκή αυτών των υποδοχέων στην 

γρήγορη γλουταµατεργική διαβίβαση. Επιπρόσθετα µε τον µετασυναπτικό τους ρόλο, 

υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι καϊνικοί υποδοχείς έχουν και προσυναπτικό ρόλο,  

τροποποιώντας την απελευθέρωση γλουταµικού από την προσυναπτική απόληξη. 
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 Καθώς η χορήγηση καϊνικού σε πειραµατόζωα είναι εξαιρετικά επιληπτογόνος 

και προκαλεί εγκεφαλική βλάβη σε περιοχές που έχουν υψηλή πυκνότητα θέσεων 

σύνδεσης καϊνικού, έχει προταθεί ότι οι επιληπτικές κρίσεις οφείλονται σε ενεργοποίηση 

καϊνικών υποδοχέων σε συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου. 

7.2. Μεταβοτροπικοί Υποδοχείς 

 Οι µεταβοτροπικοί υποδοχείς γλουταµικού (mGluR) είναι υποδοχείς 

συνδεδεµένοι, µέσω G πρωτεϊνών, µε διάφορα ενδοκυττάρια ένζυµα και ιοντικούς 

δίαυλους. Παρόλο που σχετίζονται δοµικά, οι διάφοροι υπότυποι των mGluR είναι πολύ 

ετερογενείς ως προς την εκλεκτικότητα απέναντι σε αγωνιστές, τους µηχανισµούς 

µεταβίβασης σήµατος και την κατανοµή στον εγκέφαλο (Nakanishi και συν, 1998, 

Jingami και συν, 2003). 

 Έχουν χαρακτηριστεί 8 υπότυποι των mGluR, κωδικοποιούµενοι από τα 

αντίστοιχα γονίδια mGluR1-8. Αρκετά από αυτά τα γονίδια δίνουν διαφορετικά mRNA 

µε εναλλακτικό µάτισµα. Όλοι οι υπότυποι έχουν πολλές οµοιότητες ως προς τη δοµή 

τους, και πιο συγκεκριµένα επτά διαµεµβρανικές περιοχές, µία µεγάλη εξωκυττάρια 

αµινοτελική περιοχή, περιέχουσα πιθανότατα τις θέσεις πρόσδεσης γλουταµικού και µία 

καρβοξυτελική περιοχή, της οποίας το µήκος ποικίλλει ανάλογα µε τον υπότυπο και η 

οποία πιθανότατα καθορίζει το µηχανισµό µεταγωγής σήµατος των mGluR και την ισχύ 

των αγωνιστών. 

 Οι οκτώ υπότυποι των mGluR χωρίζονται σε τρεις υπο-οµάδες µε βάση την 

αµινοξική τους αλληλουχία, τα φαρµακολογικά τους χαρακτηριστικά και τους 

ενδοκυττάριους µηχανισµούς µεταβίβασης σήµατος που χρησιµοποιούν. Οι mGluR της 

οµάδας Ι (mGluR1 και mGluR5) συνδέονται µε το µονοπάτι της ενεργοποίησης της 

φωσφολιπάσης C, η οποία οδηγεί στην παραγωγή IP3 (τριφωσφορικής ινοσιτόλης) και 

την απελευθέρωση Ca2+ ως σήµατος από τις ενδοκυττάριες αποθήκες. Αντίθετα, τόσο οι 

υποδοχείς της οµάδας ΙΙ (mGluR2 και mGluR3), όσο και της οµάδας ΙΙΙ (mGluR4, 

mGluR6, mGluR7 και mGluR8) είναι συνδεδεµένοι αρνητικά µε το σύστηµα της 

αδενυλικής κυκλάσης και την παραγωγή από αυτή cAMP ως δεύτερου σήµατος.  

 Οι αγωνιστές των mGluR υποδοχέων προκαλούν µία αργή εκπόλωση 

συνοδευόµενη από µία αύξηση στο ρυθµό εκπυρσοκρότησης σε πολλούς νευρώνες, όπως 

για παράδειγµα στον ιππόκαµπο και την παρεγκεφαλίδα. Αυτή η διεγερτική δράση των 
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υποδοχέων αυτών µπορεί να οφείλεται σε άµεση επίδραση σε διαύλους K+. Ο 

σηµαντικός ρόλος των mGluR στη γλουταµατεργική νευροδιαβίβαση έχει δειχθεί σε 

αρκετές συνάψεις, όπως για παράδειγµα στη γλουταµατεργική σύναψη ανάµεσα στους 

φωτοϋποδοχείς και τα δίπολα κύτταρα στον αµφιβληστροειδή.  

 Επιπρόσθετα µε την άµεση διαγερτική µετασυναπτική δράση, η ενεργοποίηση 

των mGluR καταστέλλει τόσο τη διεγερτική όσο και την ανασταλτική διαβίβαση στις 

συνάψεις µέσω προσυναπτικών µηχανισµών. Αυτοί οι προσυναπτικοί mGluR 

αυτοϋποδοχείς φαίνεται ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της συναπτικής 

λειτουργίας. Η προσυναπτικές ανασταλτικές δράσεις των mGluR οφείλονται πιθανότατα 

στην αναστολή προσυναπτικών διαύλων Ca2+,  η οποία µε τη σειρά της προκαλεί την 

αναστολή της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστή. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

προσυναπτικοί mGluR συµµετέχουν σε κάποιο βαθµό και στη συναπτική πλαστικότητα, 

όπως για παράδειγµα στο µηχανισµό της Μακροπρόθεσµης Καταστολής (LTD) στον 

ιππόκαµπο και την παρεγκεφαλίδα και της οσφρητικής µνήµης στα τρωκτικά (Ozawa και 

συν, 1998). 

 Λόγω των πολλαπλών ρόλων που πιστεύεται ότι παίζουν οι mGluR στο νευρικό 

σύστηµα, έχει προταθεί ότι συµµετέχουν στην παθοφυσιολογία της επαγώµενης από 

γλουταµικό νευροτοξικότητας, αλλά και των επιληπτικών κρίσεων. Πάντως, δεν έχουν 

βγεί ακόµη οριστικά συµπεράσµατα για τον ακριβή ρόλο τους, καθώς οι σχετικές 

µελέτες περιπλέκονται από το γεγονός ότι η ενεργοποίηση των mGluR µπορεί να έχει 

τόσο διεγερτική όσο και ανασταλτική δράση πάνω στη νευρωνική δραστηριότητα. 

 

8. ∆ιεγερτικοτοξικότητα 

 Από παλιά είχαν συσσωρευθεί ενδείξεις ότι το γλουταµικό σε µεγάλες ποσότητες 

µπορεί να έχει τοξική επίδραση σε νευρώνες. Νευρώνες σε καλλιέργεια µπορούν να 

θανατωθούν αν προστεθεί στο θρεπτικό υλικό τους έστω και µία µικρή συγκέντρωση 

γλουταµικού (της τάξης των 10-40µΜ, παρότι κατά µέσο όρο η ενδοκυττάρια 

συγκέντρωση γλουταµικού είναι 11mM) (Dodd, 2002). Η χορήγηση µε ένεση έστω και 

µικρών δόσεων γλουταµικού ή αναλόγων του στον εγκέφαλο πειραµατοζώων προκαλεί 

καταστροφή νευρώνων. Παρόµοια αποτελέσµατα, όπως για παράδειγµα 

αµφιβληστροειδική εκφύλιση και καταστροφή νευρώνων στον υποθάλαµο, ιδιαίτερα σε 
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νεογέννητα πειραµατόζωα, µπορούν να επιτευχθούν και µε συστηµατική χορήγηση των 

ουσιών αυτών, παρόλο που οι δόσεις που απαιτούνται είναι αρκετά µεγαλύτερες, λόγω 

της αποτελεσµατικότητας του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού (Olney και Ho, 1970, Albin 

και Greenamyre, 1992, Olney, 2003).  

  Για την ερµηνεία της παθοφυσιολογίας του νευρωνικού θανάτου σε µία σειρά 

από οξείες και χρόνιες νευρολογικές παθήσεις έχει προταθεί ο µηχανισµός της 

διεγερτικοτοξικότητας, δηλαδή του νευρωνικού θανάτου που προκαλείται από την 

υπερδιέγερση των υποδοχέων των διεγερτικών αµινοξέων. Παρόλο που υπάρχουν 

αρκετές ενδείξεις για το ρόλο της διεγερτικοτοξικότητας σε οξείες εξεργασίες όπως η 

υποξία, η ισχαιµία και η υπογλυκαιµία, δεν συµβαίνει το ίδιο και µε την περίπτωση των 

χρόνιων νευρολογικών διαταραχών (Albin και Greenamyre, 1992). 

 Η διεγερτικοτοξικότητα του γλουταµικού πιστεύεται ότι µεσολαβείται µέσω των 

υποδοχέων του. Για παράδειγµα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η ενεργοποίηση του NMDA 

υποδοχέα οδηγεί σε είσοδο Ca2+ στο νευρώνα και ότι αυτή η αύξηση του Ca2+ στο 

κυτταρόπλασµα είναι το πρώτο βήµα στον παθοφυσιολογικό µηχανισµό του 

διεγερτικοτοξικού κυτταρικού θανάτου (Albin και Greenamyre, 1992). Οι ακριβείς 

µηχανισµοί της επαγώµενης από γλουταµικό διεγερτικοτοξικότητας και η 

παθοφυσιολογική της σηµασία αποτελούν ένα ανοικτό πεδίο έρευνας. 

 

9. Επίδραση της Υπεραµµωνιαιµίας στη Γλουταµατεργική Νευροδιαβίβαση 

 Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις αµµωνίας στο ΚΝΣ µπορούν να προκαλέσουν  

βλάβη και απώλεια νευρικών κυττάρων και αστροκυττάρων και σοβαρά νευρολογικά 

συµπτώµατα όπως επιληπτικές κρίσεις, διανοητική καθυστέρηση και κώµα, ακόµη και 

θάνατο σε καταστάσεις οξείας έντονης υπεραµµωνιαιαµίας που οδηγεί σε εγκεφαλικό 

οίδηµα (Felipo και Butterworth, 2002). Τεράστια φορτία αµµωνίας εισέρχονται 

καθηµερινά στην πυλαία κυκλοφορία λόγω της διάσπασης των πρωτεϊνών στο έντερο, 

όµως τα επίπεδα αµµωνίας στην αρτηριακή κυκλοφορία διατηρούνται χαµηλά (50-100 

µΜ) λόγω των µεγάλων δυνατοτήτων του ήπατος να αποµακρύνει αυτήν την 

προερχόµενη από το έντερο αµµωνία. 

 Σε συγγενείς διαταραχές του κύκλου της ουρίας παρουσιάζεται µειωµένη 

ικανότητα του ήπατος να αποµακρύνει την αµµωνία, µε συνέπεια οι συγκεντρώσεις 
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αµµωνίας στο αίµα να φθάνουν µέχρι και το 1 mM και να εµφανίζονται επιληπτικές 

κρίσεις, κώµα και διανοητική καθυστέρηση. Μεγάλο ρόλο στην παθοφυσιολογία των 

διαταραχών αυτών παίζει και το γεγονός ότι ο αναπτυσσόµενος εγκέφαλος φαίνεται να 

είναι πιο ευάλωτος στην οξεία ή τη χρόνια υπεραµµωνιαιµία από ότι ο εγκέφαλος του 

ενήλικα (Felipo και Butterworth, 2002). 

 Η ηπατική ανεπάρκεια που προκαλείται από τοξίνες (όπως η αιθανόλη), ιούς ή 

αυτοάνοσα νοσήµατα οδηγεί επίσης σε υπεραµµωνιαιµία και σε νευρολογικές 

διαταραχές (ηπατική εγκεφαλοπάθεια). Στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια (αρτηριακά 

επίπεδα αµµωνίας 0.3-0.5 mM), η ηπατική εγκεφαλοπάθεια χαρακτηρίζεται από γρήγορη 

επιδείνωση που µπορεί να οδηγήσει σε κώµα µέσα σε µερικές ώρες ή µέρες. Το 

εγκεφαλικό οίδηµα που προκαλείται από την οξεία υπεραµµωνιαιµία και χαρακτηρίζεται 

από κυτταρική διόγκωση µπορεί να οδηγήσει σε ενδοκράνια υπέρταση και µέσω 

εγκολεασµού στο θάνατο. Αντιθέτως, στην κίρρωση (χρόνια ηπατική ανεπάρκεια) τα 

επίπεδα αµµωνίας στο αίµα είναι χαµηλότερα (0.1-0.2 mM) και η ηπατική 

εγκεφαλοπάθεια αναπτύσσεται προοδευτικά, παρουσιάζοντας εξάρσεις σε 

αµµωνιογόνους καταστάσεις όπως η κατανάλωση µεγάλης ποσότητας πρωτεϊνούχου 

τροφής, η δυσκοιλιότητα και οι αιµορραγίες του γαστρεντερικού. Στο κιρρωτικό ήπαρ 

παρουσιάζεται επίκτητη ανεπάρκεια τόσο των ενζύµων του κύκλου της ουρίας όσο και 

της γλουταµινικής συνθετάσης, η οποία συµµετέχει επίσης στην αποτοξίνωση της 

αµµωνίας. 

 Η αµµωνία περνάει τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό µε απλή διάχυση. Σε 

φυσιολογικές συνθήκες, η αναλογία των συγκεντρώσεων αµµωνίας στον εγκέφαλο προς 

αυτές στο αίµα είναι περίπου 2:1. Ωστόσο, η αναλογία αυτή σε καταστάσεις 

υπεραµµωνιαιµίας γίνεται 5-10:1, και αυτό έχει αποδωθεί είτε σε αυξηµένη 

διαπερατότητα του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού στην αµµωνία είτε στην υπερπαραγωγή 

αµµωνίας από ένζυµα όπως η γλουταµική αφυδρογονάση, εάν δρα καταβολίζοντας 

γλουταµικό σε αυτές τις καταστάσεις (Felipo και Butterworth, 2002).  

 Ο κύριος δρόµος αποµάκρυνσης της αµµωνίας στον εγκέφαλο, τόσο σε 

φυσιολογικές όσο και σε υπεραµµωνιαιµικές καταστάσεις, είναι η σύνθεση γλουταµίνης 

από γλουταµικό και αµµωνία µε τη δράση του ενζύµου γλουταµινική συνθετάση (GS), το 

οποίο βρίσκεται στα αστροκύτταρα αλλά όχι και στους νευρώνες (Cooper, 2001). Η 
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εντόπιση της GS στα αστροκύτταρα έχει µεγάλη σηµασία για τον ρόλο της στην 

αποτοξίνωση της ενδογενώς παραγόµενης ή της εισερχόµενης στον εγκέφαλο από το 

αίµα και το ΕΝΥ αµµωνίας, καθώς αστροκυτταρικές αποφύσεις περιβάλλουν τριχοειδή 

και βρίσκονται κάτω από την επενδυµατική στοιβάδα. Όπως φαίνεται, σε συµπτωµατικές 

καταστάσεις υπεραµµωνιαιµίας, αν και υπάρχει µεγάλη αύξηση στην παραγωγή 

γλουταµίνης στον εγκέφαλο, έχουµε τελικά υπέρβαση των δυνατοτήτων της GS να 

αποτοξινώσει πλήρως τα αυξηµένα επίπεδα αµµωνίας (Felipo και Butterworth, 2002).   

 Η υπεραµµωνιαιµία προκαλεί σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία των  

µιτοχονδρίων και συνεπώς και στον ενεργειακό µεταβολισµό στον εγκέφαλο (Cooper, 

2001, Monfort και συν, 2002). Για παράδειγµα, έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις 

αµµωνίας προκαλεί ελάττωση των επιπέδων ΑΤΡ στον εγκέφαλο και ο µηχανισµός που 

έχει προταθεί για να ερµηνεύσει αυτές τις αλλαγές είναι η αναστολή του κύκλου των 

ΤΚΟ και η ενεργοποίηση των NMDA υποδοχέων (Felipo και Butterworth, 2002). Η 

ενεργοποίηση των NMDA υποδοχέων προκαλεί µείωση των επιπέδων ATP µε 

διαδικασίες που είτε αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας (όπως η ενεργοποίηση της 

αντλίας Na+/K+) είτε µειώνουν την παραγωγή ΑΤΡ στα µιτοχόνδρια (όπως η αύξηση των 

επιπέδων Ca2+ στα µιτοχόνδρια) (Monfort και συν, 2002).  

∆ιαταραχές στη γλουταµατεργική νευροδιαβίβαση έχουν αναφερθεί, εκτός από 

τις καταστάσεις διεγερτικοτοξικότητας και τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, και στην 

παθοφυσιολογία της υπεραµµωνιαιµίας και της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας (Butterworth, 

2001, Monfort και συν, 2002). Από διάφορες µελέτες, τόσο σε ασθενείς όσο και σε 

πειραµατικά µοντέλα, έχει δειχθεί ότι καταστάσεις  σοβαρής υπεραµµωνιαιµίας ή οξείας 

ηπατικής ανεπάρκειας συνοδευόµενης από ηπατική εγκεφαλοπάθεια σχετίζονται µε 

αυξηµένη εξωκυττάρια συγκέντρωση γλουταµικού στον εγκέφαλο (Felipo και 

Butterworth, 2002). Αυτή η αύξηση του εξωκυττάριου γλουταµικού έχει αποδοθεί σε 

µείωση των επιπέδων των µεταφορέων γλουταµικού στην επιφάνεια νευρώνων και 

κυρίως αστροκυττάρων. 

Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί ότι η υπεραµµωνιαιµία προκαλεί αλλαγές στην 

λειτουργία των ενδοκυττάριων µηχανισµών διαβίβασης σήµατος που σχετίζονται µε τους 

µεταβοτροπικούς υποδοχείς γλουταµικού, επηρεάζει τους ΑΜΡΑ και καϊνικούς 

ιονοτροπικούς υποδοχείς γλουταµικού και προκαλεί αλλαγές στη λειτουργία και την 
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ποσότητα των NMDA υποδοχέων γλουταµικού. Πάντως, η οξεία χορήγηση µεγάλων 

δόσεων αµµωνίας και η µέτρια  χρόνια υπεραµµωνιαιµία επιδρούν µε πολύ διαφορετικό 

τρόπο στους NMDA υποδοχείς. Πιο συγκεκριµένα, η οξεία ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 

µεγάλων ποσοστήτων αµµωνίας οδηγεί σε υπερενεργοποίηση των NMDA υποδοχέων, η 

οποία µε τη σειρά της είναι υπεύθυνη για τον προκαλούµενο από αµµωνία θάνατο του 

ζώου. Χαρακτηριστικά, η συνχορήγηση ανταγωνιστών των NMDA υποδοχέων µαζί µε 

τις υψηλές δόσεις αµµωνίας αναστέλλει το θανατηφόρο αποτέλεσµα της 

υπεραµµωνιαιµίας σε πειραµατόζωα (Monfort και συν, 2002) και γιαυτό το λόγο 

υπάρχουν σε εξέλιξη κλινικές µελέτες πάνω στην προστατευτική δράση αυτών των 

ουσιών στην οξεία ηπατική ανεπάρκεια. Πάντως, η αυξηµένη εξωκυττάρια συγκέντρωση 

γλουταµικού που προκαλείται από την υπεραµµωνιαιµία φαίνεται να είναι το 

αποτέλεσµα, πιθανότατα µέσω αναστροφής της λειτουργίας των µεταφορέων 

γλουταµικού λόγω µειωµένου ενεργειακού φορτίου του κυττάρου, και όχι το αίτιο της 

υπερενεργοποίησης των NMDA υποδοχέων (Monfort και συν, 2002). Αντιθέτως, σε 

καταστάσεις χρόνιας υπεραµµωνιαιµίας και χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας 

παρουσιάζεται µείωση στα επίπεδα των NMDA υποδοχέων και αυτό µπορεί να 

αντιπροσωπεύει µία προσαρµοστική απάντηση ώστε να αποφευχθεί η υπερενεργοποίηση 

από το αυξηµένο εξωκυττάριο γλουταµικό.  

Έτσι, υπάρχουν ευρήµατα ότι η αµµωνία, σε υψηλές συγκεντρώσεις, προκαλεί 

εκπόλωση, η οποία µε τη σειρά της αναστρέφει την αναστολή από µαγνήσιο των NMDA 

υποδοχέων, ενεργοποιώντας τους (Monfort και συν, 2002). Από την άλλη, η χρόνια 

έκθεση των NMDA υποδοχέων σε υψηλές συγκεντρώσεις αµµωνίας µειώνει τη 

λειτουργικότητά τους και καθώς οι υποδοχείς αυτοί παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

συναπτική πλαστικότητα και στην µάθηση και τη µνήµη, η µακροπρόθεσµη 

προκαλούµενη από αµµωνία καταστολή τους µπορεί να είναι υπεύθυνη για την 

διανοητική καθυστέρηση που σχετίζεται µε καταστάσεις νεογνικής υπεραµµωνιαιµίας, 

όπως οι συγγενείς διαταραχές των ενζύµων του κύκλου της ουρίας. 

Παράλληλα, εκτός από την άµεση επίδραση στους NMDA υποδοχείς, η 

υπεραµµωνιαιµία και η ηπατική ανεπάρκεια επιδρούν και πάνω στα ενδοκυττάρια 

µονοπάτια µεταβίβασης σήµατος που σχετίζονται µε τους NMDA υποδοχείς και πιο 

συγκεκριµένα στο µονοπάτι γλουταµικού-νιτρικού οξειδίου-cGMP. Στο µονοπάτι αυτό, 
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η ενεργοποίηση του NMDA υποδοχέα οδηγεί σε αυξηµένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση 

Ca2+, το οποίο συνδέεται στην καλµοντουλίνη, ενεργοποιεί τη νευρωνική συνθετάση του 

νιτρικού οξειδίου (ΝΟS) αυξάνοντας την παραγωγή νιτρικού οξειδίου (ΝΟ), το οποίο 

στη συνέχεια ενεργοποιεί την γουανυλική κυκλάση και αυξάνει το cGMP (Monfort και 

συν, 2002β). Πειράµατα τόσο σε κυτταροκαλλιέργειες όσο και in vivo έδειξαν ότι το 

µονοπάτι αυτό καταστέλλεται σε σηµαντικό βαθµό σε καταστάσεις χρόνιας 

υπεραµµωνιαιµίας και ότι το σηµείο της αναστολής είναι στην ενεργοποίηση της 

γουανυλικής κυκλάσης από το ΝΟ (Felipo και Butterworth, 2002). Επειδή αυτό το 

µονοπάτι συµµετέχει σε πολλές εγκεφαλικές διαδικασίες (όπως η διακυτταρική 

επικοινωνία, η απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, η µακροπρόθεσµη ενίσχυση, η µάθηση 

και η µνήµη και ο κύκλος του ύπνου), είναι πιθανό να συµµετέχει και στην 

παθοφυσιολογία των νευρολογικών διαταραχών σε ασθενείς µε ηπατική 

εγκεφαλοπάθεια, όπως η καταστολή των διανοητικών λειτουργιών και του νευροµυϊκού 

συντονισµού (Monfort και συν, 2002). Επίσης, επειδή η παραγωγή ΝΟ αναστέλλει τη 

δραστηριότητα της GS, η οποία αποτοξινώνει την αµµωνία στον εγκέφαλο, αυτό το 

µονοπάτι γλουταµικού-νιτρικού οξειδίου-cGMP θα µπορούσε να συµβάλλει στην 

επιδείνωση της υπεραµµωνιαιµίας (Felipo και Butterworth, 2002).  

Σε αντίθεση µε την αυξηµένη συγκέντρωση γλουταµικού στον εξωκυττάριο χώρο 

στο ΚΝΣ στην οξεία σοβαρή υπεραµµωνιαιµία (Monfort και συν, 2002), υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η συνολική συγκέντρωση γλουταµικού στον εγκέφαλο είναι µειωµένη σε 

καταστάσεις υπεραµµωνιαιµίας, τόσο οξείας όσο και χρόνιας (Felipo και Butterworth, 

2002). Το γλουταµικό στον εγκέφαλο µοιράζεται σε τουλάχιστον τέσσερα ξεχωριστά 

διαµερίσµατα: (1) τις γλουταµατεργικές νευρικές απολήξεις, (2) τις νευρικές απολήξεις 

που απελευθερώνουν GABA (του οποίου το γλουταµικό είναι πρόδροµη ουσία), (3) τα 

αστροκύτταρα όπου σχετίζεται µε τη διαχείριση της αµµωνίας µέσω σύνθεσης 

γλουταµίνης (Cooper, 2001) και (4) ένα µεταβολικό διαµέρισµα σε όλα τα κύτταρα όπου 

σχετίζεται, µεταξύ των άλλων, και µε τον ενεργειακό µεταβολισµό. Η µείωση του 

γλουταµικού στο πρώτο και στο δεύτερο διαµέρισµα οδηγεί σε καταστολή της 

διεγερτικής και ανασταλτικής νευροδιαβίβασης, ενώ η µείωση στο αστροκυτταρικό 

διαµέρισµα οδηγεί πιθανότατα σε µειωµένη ικανότητα αποτοξίνωσης της αµµωνίας 

(έλλειψη υποστρώµατος για την GS).   
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 Πάντως, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει µία κατάσταση συγγενούς 

υπεραµµωνιαιµίας, το σύνδροµο υπερινσουλινισµού-υπεραµµωνιαιµίας, η οποία δεν 

σχετίζεται µε νευρολογικές διαταραχές λόγω της υπεραµµωνιαιµίας (Stanley και συν, 

1998) (βλέπε επόµενη ενότητα). Οι νευρολογικές διαταραχές που παρουσιάζονται στα 

παιδιά µε το σύνδροµο αυτό (όπως επιληπτικές κρίσεις) οφείλονται στην συνοδό 

υπογλυκαιµία και όχι στην υπεραµµωνιαιµία. Η αιτία αυτού του συνδρόµου, όπως θα 

δούµε παρακάτω, είναι µεταλλάξεις στο γονίδιο GLUD1 οι οποίες οδηγούν σε 

υπερλειτουργία της GDH. Αυτή η υπερλειτουργία της GDH στον εγκέφαλο θα µπορούσε 

να δρά νευροπροστατευτικά σε αυτούς τους ασθενείς, αποµακρύνοντας την περίσσεια 

αµµωνίας από τα κύτταρα. 

 Ωστόσο, παρά τις µεγάλες ποσότητες GDH που υπάρχουν στον εγκέφαλο, δεν 

υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι αυτό το ένζυµο παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην αποµάκρυνση της αµµωνίας από τον εγκέφαλο, ακόµη και σε περιπτώσεις 

αναστολής της GS (Cooper, 2001). Αυτή η µικρή σε έκταση ενσωµάτωση 

ραδιοσηµασµένης αµµωνίας στο γλουταµικό πιθανότατα αντανακλά το γεγονός ότι η Km 

της GDH για την αµµωνία είναι πολύ µεγαλύτερη (10-18 mM) (Chee και συν, 1979, 

Colon και συν, 1986) από την αντίστοιχη Km της GS (Cooper, 2001). ∆ηλαδή, φαίνεται 

ότι η GDH δεν συνεργεί στην αποµάκρυνση της αµµωνίας, αλλά αντίθετα διοχετεύει το 

άζωτο των καταβολιζόµενων αµινοξέων (το οποίο ενσωµατώνεται στο γλουταµικό µεσω 

τρανσαµίνωσης) στην αµµωνία και τελικά στην παραγωγή γλουταµίνης. Κατά κάποιο 

τρόπο, η αντίδραση της GDH εξαναγκάζεται να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της 

οξείδωσης του γλουταµικού λόγω της αποµάκρυνσης της αµµωνίας προς γλουταµίνη και 

αποµάκρυνσης του α-κετογλουταρικού στον κύκλο των ΤΚΟ. Το τελικό αποτέλεσµα της 

συνδυασµένης δράσης των αµινοτρανσφερασών, της GDH και της GS στον εγκέφαλο 

φαίνεται να είναι η διοχέτευση του αζώτου από την αποδόµηση των αµινοξέων στην 

γλουταµίνη. Παλαιότερα (Stryer, 1988), θεωρούνταν ότι στον εγκέφαλο η υψηλή 

συγκέντρωση NH4
+ µετατοπίζει την αντίδραση της GDH προς την παραγωγή 

γλουταµικού. Ωστόσο, οι αυξηµένες συγκεντρώσεις γλουταµικού και NH4
+ οδηγούν και 

σε αυτήν την περίπτωση σε αυξηµένη παραγωγή γλουταµίνης από την GS. 

 Όπως είδαµε, σε συγγενείς διαταραχές του κύκλου της ουρίας µειώνεται 

ικανότητα του ήπατος να αποµακρύνει την αµµωνία από το αίµα και οι ασθενείς 
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εµφανίζουν ληθαργικότητα, εµέτους, επιληπτικές κρίσεις, κώµα και διανοητική 

καθυστέρηση και τα  συµπτώµατα αυτά οφείλονται στην επίδραση των αυξηµένων 

επιπέδων αµµωνίας στο ΚΝΣ. Ο παθοφυσιολογικός µηχανισµός που οδηγεί στην  

εγκεφαλική βλάβη πιστεύεται ότι είναι η αύξηση της γλουταµίνης στον εγκέφαλο 

(Cooper, 2001).  ∆ηλαδή, ενώ όταν τα επίπεδα αµµωνίας είναι φυσιολογικά, η σύνθεση 

γλουταµίνης είναι προστατευτική για τον εγκέφαλο, η υπερπαραγωγή γλουταµίνης σε 

παρουσία αυξηµένων επιπέδων αµµωνίας είναι νευροτοξική (Cooper, 2001). Η 

τοξικότητα της γλουταµίνης πιστεύεται ότι οφείλεται στην αύξηση της οσµωτικότητας 

στο εσωτερικό των αστροκυττάρων λόγω της συσσώρευσης µεγάλων ποσοτήτων αυτού 

του αµινοξέος, η οποία οδηγεί σε διόγκωση και πιθανότατα σε βιοχηµικές αλλαγές στο 

µεταβολισµό τους. 

10. Ο ρόλος του γλουταµικού στη σύνθεση GABA 

 Το γλουταµικό έχει και έναν ακόµη σηµαντικό ρόλο σε GABAεργικούς, και όχι 

µόνο, νευρώνες: είναι η πρόδροµη ουσία για τη σύνθεση του νευροδιαβιβαστή GABA 

(Sonnewald και McKenna, 2002). Η µετατροπή του γλουταµικού σε GABA γίνεται µε τη 

βοήθεια του ενζύµου αποκαρβοξυλάση του γλουταµικού (Kalloniatis και Tomisich, 

1999, Petroff, 2002). Η αποκαρβοξυλάση του γλουταµικού υπάρχει σε δύο ισοµορφές, οι 

οποίες κωδικοποιούνται από δύο διαφορετικά γονίδια και παρουσιάζουν διαφορετική 

υποκυτταρική εντόπιση και ρυθµιστικές ιδιότητες (Waagepetersen και συν, 1999, Cooper 

και συν, 2003). Το GABA µπορεί να ανακυκλωθεί µέσω του κύκλου των ΤΚΟ για να 

επανασυνθέσει γλουταµικό.  Το GABA παρουσιάζει σύνθετη διαµερισµατοποίηση στον 

εγκέφαλο και θεωρείται ότι διαθέτει πολλαπλούς ρόλους (µεταβολικό, 

νευροδιαβιβαστικό και νευροτροφικό).  Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι η αποκαρβοξυλάση 

του γλουταµικού, το ένζυµο που το συνθέτει, υπάρχει, εκτός των GABAεργικών, και σε 

γλουταµατεργικούς νευρώνες (Waagepetersen και συν, 1999).  
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11. Σύνδροµο υπερινσουλινισµού/υπεραµµωνιαιµίας 

Ο συγγενής υπερινσουλινισµός είναι η πιο συχνή αιτία υποτροπιάζουσας 

υπογλυκαιµίας σε παιδιά (Meissner και Mayatepek, 2002, Meissner και συν, 2003). Τα 

κλινικά χαρακτηριστικά του περιλαµβάνουν επιληπτικές κρίσεις ή κώµα, ενώ υπάρχει ο 

κίνδυνος µόνιµης εγκεφαλικής βλάβης λόγω της υπογλυκαιµίας (Cosgrove και συν, 

2004). Από παλιά υπήρχαν ενδείξεις ότι η πλειοψηφία των περιπτώσεων συγγενούς 

υπερινσουλινισµού οφείλεται σε γενετικές διαταραχές της ρύθµισης του µηχανισµού 

έκκρισης ινσουλίνης από τα β κύτταρα του παγκρέατος. Σε µερικά από αυτά τα παιδιά 

βρέθηκαν µεταλλάξεις στο γονίδιο του µεµβρανικού υποδοχέα σουλφονυλουρίας (SUR1) 

ή του σχετιζόµενου καναλιού Καλίου (Kir6.2) (Thornton και συν, 2003). Σε άλλα παιδιά 

µε ηπιότερη κλινική εικόνα και επικρατή τρόπο κληρονόµησης του υπερινσουλινισµού, 

βρέθηκαν µεταλλάξεις στο γονίδιο της γλυκοκινάσης. Παράλληλα, σε µία τρίτη οµάδα 

παιδιών υπάρχει ένας ασυνήθης συνδυασµός συγγενούς υπερινσουλινισµού και 

υπεραµµωνιαιµίας. Τα παιδιά αυτά πάσχουν από υποτροπιάζουσα υπογλυκαιµία λόγω 

απρόσφορης έκκρισης ινσουλίνης. Αυτή η µορφή υπερινσουλινισµού απαντά στη 

διαζοξίδη (σε αντίθεση µε τον υπερινσουλινισµό λόγω µεταλλάξεων στα κανάλια Κ+), η 

οποία αναστέλλει την έκκριση ινσουλίνης δρώντας στο σύµπλεγµα υποδοχέα 

σουλφονυλουρίας/καναλιού Κ+ (Εικ. 17) Τα υπογλυκαιµικά συµπτώµατα στο σύνδροµο 

υπερινσουλινισµού/υπεραµµωνιαιµίας (ΣΥΥ) είναι από ήπια έως σοβαρά (το 50% των 

παιδιών αυτών παρουσιάζουν ήπια νοητική καθυστέρηση). Η υπεραµµωνιαιµία τους δεν 

επηρεάζεται από αλλαγές στα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα, δεν σχετίζεται µε διαταραχή 

σε κάποιο από τα ένζυµα του κύκλου της ουρίας και δεν φαίνεται να προκαλεί τα 

συµπτώµατα που εµφανίζονται σε άλλες µορφές υπεραµµωνιαιµίας (όπως 

ληθαργικότητα ή εµέτους). 

Στηριζόµενοι στα παραπάνω δεδοµένα, οι Stanley και συν (1998) υπέθεσαν ότι το 

ΣΥΥ προκαλείται από µία διαταραχή του µεταβολισµού που επηρεάζει τόσο το πάγκρεας 

όσο και το ήπαρ. Υπήρχαν αρκετές ενδείξεις που έδειχναν προς την GDH, η οποία είναι 

άλλωστε ένα ένζυµο που υπάρχει σε σηµαντικές ποσσότητες και στα δύο όργανα. Η 

λευκίνη, ένα αµινοξύ που διεγείρει την έκκριση ινσουλίνης, δρα ενεργοποιώντας 
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αλλοστερικά την GDH για να αυξήσει το ρυθµό οξείδωσης του γλουταµικού στα 

παγκρεατικά βήτα κύτταρα (Εικ. 17). Επίσης, υψηλές συγκεντρώσεις γλουταµικού είναι 

απαραίτητες για την σύνθεση του Ν-ακετυλογλουταµικού, ενός απαραίτητου 

ενεργοποιητή της συνθετάσης του καρβαµοϋλοφωσφορικού, του πρώτου βήµατος για 

την µετατροπή της αµµωνίας σε ουρία. Συνεπώς, η υπερλειτουργία της GDH θα 

µπορούσε να προκαλεί το ΣΥΥ, αφού µε αυτόν τον τρόπο αυξάνεται από τη µία µεριά η 

έκκριση ινσουλίνης από τα παγκρεατικά βήτα κύτταρα, ενώ από την άλλη 

παρεµποδίζεται η αποτοξίνωση της αµµωνίας από το ήπαρ. Στην Εικόνα 17 φαίνεται ο 

µηχανισµός έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας και η παραγωγή ουρίας από το ήπαρ, 

σε σχέση µε τη δράση της GDH στα δύο αυτά όργανα. 

Πράγµατικά, ενζυµικές και µοριακές µελέτες έδειξαν ότι η αιτία του συνδρόµου 

ήταν µεταλλάξεις στο γονίδιο GLUD1 της GDH, κληρονοµούµενες µε τον επικρατή 

τρόπο (Stanley και συν, 1998). Υπενθυµίζεται ότι στο πάγκρεας και το ήπαρ εκφράζεται 

µόνο το GLUD1 γονίδιο και όχι το GLUD2 (Shashidharan και συν, 1994). Οι 

µεταλλάξεις αυτές έκαναν την GDH λιγότερο ευαίσθητη στην αναστολή από τον 

αλλοστερικό τροποποιητή GTP και αυτό δείχθηκε µε ενζυµικές µελέτες αλλοστερικής 

ρύθµισης του ενζύµου που αποµονώθηκε από λεµφοβλάστες ασθενών αλλά και από 

έκφραση των µεταλλάξεων σε κύτταρα COS-7. Χαρακτηριστικό είναι ότι και οι πέντε 

µεταλλάξεις που ανιχνεύθηκαν στην αρχική εργασία (Ser445Leu,Gly446Ser, 

Gly446Asp, Ser448Pro και His454Tyr) βρίσκονται µέσα στην περιοχή πρόσδεσης του 

GTP στο ένζυµο, όπως αυτή είχε προσδιοριστεί µε µελέτες χηµικής τροποποίησης (Cho 

και συν, 1996). Αυτή η υπερλειτουργούσα GDH (λόγω µη ύπαρξης ανασταλτικού 

µηχανισµού) οδηγεί σε υψηλούς ρυθµούς οξείδωσης του γλουταµικού και κατά συνέπεια 

σε υπερέκκριση ινσουλίνης από το πάγκρεας και µείωση της αποτοξίνωσης της 

αµµωνίας από το ήπαρ, σύµφωνα µε το µηχανισµό που µόλις περιγράφηκε. 

Παραπέρα µελέτες από την ίδια αλλά και από άλλες ερευνητικές οµάδες 

επιβεβαίωσαν τα παραπάνω ευρήµατα και εντόπισαν και άλλες µεταλλάξεις του γονιδίου 

GLUD1 ως υπεύθυνες για το ΣΥΥ. Κοινό σηµείο όλων των µεταλλάξεων που έχουν 

περιγραφεί µέχρι σήµερα είναι ότι οδηγούν σε υπερλειτουργία της GDH (gain of 

function) µέσω άµβλυνσης της αναστολής από GTP (Πιν. 6) και ότι κληρονοµούνται µε 

αυτοσωµατικό επικρατούντα χαρακτήρα. Ενώ οι µεταλλάξεις που είχαν περιγραφεί 
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αρχικά περιορίζονταν στα εξόνια 10, 11 και 12, πιο πρόσφατα κάποιοι ασθενείς 

βρέθηκαν να έχουν µεταλλάξεις και στα εξόνια 6 και 7, παρότι η επίδρασή τους στην 

λειτουργία του ενζύµου ήταν η ίδια (µείωση της ευαισθησίας του ενζύµου στην 

αναστολή από GTP). Αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί από την διάταξή τους στο χώρο, 

αφού και αυτές βρίσκονται µέσα στην περιοχή πρόσδεσης GTP στο ένζυµο (Kelly και 

Stanley, 2001). 

 

Πιν. 6. Μεταλλάξεις της GLUD1 GDH σε ασθενείς µε ΣΥΥ και η επίδραση τους στις 

λειτουργικές ιδιότητες του ενζύµου. 

 GTP      
IC50 

ADP     SC50 Λευκίνη 
SC50 

Βασική 
∆ραστηριότητα 

Βιβλιογραφική 
Αναφορά 

S217C ↑ Μικρή ↑ ↔ Μικρή ↓ 3 
R221C ↑ ↔, Μικρή ↓ ↔ ↔ 3, 7, 8 
R265T 
R265K 

↑ 
- 

↔ 
- 

↔ 
- 

Μικρή ↓ 
- 

3, 7 
4 

Y266C ↑ Μικρή ↑ - ↔ 6, 7 
R269H 
R269C 

↑  
↑ 

↔ 
↔ 

↔ 
↔ 

↔, Μικρή ↓ 
Μικρή ↓ 

3, 8 
3 

E296A - - - - 4 
N410T (↔) (↔) - ↑ 9 
L413V Μικρή ↑ - - ↑ 10 
F440L ↑ ↔ ↔ ↔ 1, 5 
Q441R 
Q441L 

↑ 
- 

↔ 
- 

↔ 
- 

↔ 
- 

1, 5 
5 

S445L ↑ Μικρή ↑, ↔, Μικρή ↓ ↔ ↔, Μικρή ↑ 1, 2, 4, 5, 7 
G446A 
G446S 
G446D 
G446V 
G446R 

↑ 
- 
↑ 
- 
↑ 

↑ 
- 

Μικρή ↑, ↔ 
- 
↔ 

- 
- 
↔ 
- 
↔ 

↔ 
- 
↔ 
- 
↔ 

7 
2, 5 
1, 2, 5 ,10, 11 
5  
1, 5 

A447T - - - - 5 
S448P ↑ ↑ Μικρή ↑ ↓ 2 
K450E ↑ Μικρή ↑ Μικρή ↑ ↔ 1, 5 
H454Y ↑ ↔ ↔ ↔ 1, 2, 5 
1: Kelly και Stanley, 2001,  2: Stanley και συν, 1998,  3: MacMullen και συν, 2001,  4: 
Miki και συν, 2000, 5: Stanley και συν, 2000,  6: Tanizawa και συν, 2002,  7: DeLonlay 
και συν, 2001,  8: Santer και συν, 2001,  9: Yorifuji και συν, 1999,  10: Fujoka και συν, 
2001,  11: Yasuda και συν, 2001  
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12. Νευρολογικές παθήσεις σχετιζόµενες µε ανεπάρκεια GDH 

 Τις πρώτες ενδείξεις για την ύπαρξη διαταραχών της GDH σε ανθρώπινες 

νευρολογικές εκφυλιστικές παθήσεις έδωσε ο τρόπος δράσης της εκλεκτικής 

νευροτοξίνης 3-ακετυλοπυριδίνης (3AP), ενός αναλόγου του νικοτιναµιδίου, η οποία 

προκαλεί διαταραχές ισορροπίας σε αρουραίους. Η συστηµατική χορήγηση του 3AP σε 

αρουραίους οδηγεί σε εκλεκτική βλάβη των κάτω ελαιών, ελαιοπαρεγκεφαλιδικών ινών, 

πυρήνων εγκεφαλικών νεύρων και περιοχών της γέφυρας και της µέλαινας ουσίας 

(Desclin και Escubi, 1974), παρέχοντας ένα πειραµατικό µοντέλο για την 

ελαιογεφυροπαρεγκεφαλιδική ατροφία (OPCA) (Plaitakis και συν, 1980). Η 3AP 

ενσωµατώνεται στο φωσφορικό δινουκλεοτίδιο νικοτιναµίδης/αδενίνης (NADP(H)) 

σχηµατίζοντας σηµαντικά ποσά 3AP-ADP (το οποίο δρα ως νικοτιναµιδικός 

ανταγωνιστής) στον εγκέφαλο πειραµατοζώων (Herken, 1968). Έτσι, θεωρείται ότι η 

3ΑΡ δρα νευροτοξικά µέσω αναστολής των εξαρτώµενων από NADP(Η) 

οξειδοαναγωγασών. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Plaitakis και συν, 1979) έγινε η 

υπόθεση ότι τα κοινά νευρωνικά συστήµατα που εκφυλίζονται σε τοξικότητα 3AP και σε 

OPCA µπορεί να είναι εκλεκτικά ευαίσθητα σε δυσλειτουργία µίας από αυτές τις 

οξειδοαναγωγάσες και ότι η λειτουργική ανεπάρκεια ενός από αυτά τα ένζυµα µπορεί να 

αποτελεί την αιτία του κλινικού συνδρόµου. Για να διερευνήσουν αυτήν την υπόθεση, οι 

Plaitakis και συν (1980) µέτρησαν την δραστηριότητα τεσσάρων ενζύµων που 

χρησιµοποιούν ως συνένζυµο το NADP(H) και πιο συγκεκριµένα της αφυδρογονάσης 

της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G-6-PDH), της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης (ICDH), της 

αναγωγάσης της γλουταθειόνης (GSSGRD) και της GDH σε καλλιέργειες ινοβλαστών 

από έναν ασθενή µε σύνδροµο OPCA. Επειδή από τα παραπάνω ένζυµα µόνο η 

δραστηριότητα της GDH ήταν µειωµένη στους ινοβλάστες από τον παραπάνω ασθενή, οι 

Plaitakis και συν (1980) προχώρησαν παραπέρα και µέτρησαν την GDH δραστηριότητα 

στα λευκοκύτταρα του ίδιου ασθενούς, όπως και δύο ακόµη ασθενών µε οικογενή µορφή 

OPCA. 

Έτσι, βρέθηκε ότι η δραστηριότητα της GDH στα λευκοκύτταρα αυτών των 

τριών ασθενών µε OPCA ήταν επίσης εκλεκτικά µειωµένη (Plaitakis και συν, 1980). Πιο 
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αναλυτικά, η GDH δραστηριότητα σε ολικό οµογενοποίηµα από καλλιεργηµένους 

δερµατικούς ινοβλάστες από τον πρώτο ασθενή ήταν σηµαντικά µειωµένη και 

αποτελούσε το 22% της µέσης GDH δραστηριότητας σε ινοβλάστες από 10 

φυσιολογικούς µάρτυρες. Η µειωµένη ινοβλαστική GDH δραστηριότητα στον ασθενή 

παρέµενε και µε επανειληµένες υποκαλλιέργειες των κυττάρων και µε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις υποστρωµάτων (NADPH ή NADH, α-κετογλουταρικό και αµµωνία). 

Πειράµατα ανάµειξης απέκλεισαν την ύπαρξη αναστολέα της GDH στους ινοβλάστες 

του ασθενούς, ενώ τόσο η ενεργοποίηση από ADP όσο και η αναστολή από GTP και 

διαιθυλοστιλβεστρόλη ήταν αναλογικά παρόµοιες στον ασθενή και στους φυσιολογικούς 

µάρτυρες. Οι δραστηριότητες τριών άλλων ενζύµων (G-6-PDH, ICDH και GSSGRD) 

δεν διέφεραν µεταξύ των ινοβλαστών του ασθενούς και των ινοβλαστών από 

φυσιολογικούς µάρτυρες. Η GDH δραστηριότητα σε ολικό οµογενοποίηµα 

λευκοκυττάρων από τον πρώτο ασθενή αλλά και από δύο αδέλφια προσβεβληµένα από 

το σύνδροµο OPCA ήταν επίσης σηµαντικά µειωµένη (στο 29-38% της δραστηριότητας 

από φυσιολογικούς µάρτυρες). Ένας µη προσβεβληµένος από OPCA αδελφός των δύο 

τελευταίων ασθενών είχε φυσιολογική λευκοκυτταρική GDH δραστηριότητα. Τα 

ευρήµατα από την παραπάνω µελέτη συνηγορούν περισσότερο υπέρ µίας µειωµένης 

ποσότητας GDH, παρά υπέρ µίας µεταβολής της συγγένειας του ενζύµου προς τα 

υποστρώµατα ή ποιοτικών αλλαγών στον τρόπο ρύθµισης από ADP, GTP και 

διαιθυλοστιλβεστρόλη. Παραπέρα µελέτες επιβεβαίωσαν τις παρατηρήσεις αυτές 

(Yamaguchi και συν, 1982, Duvoisin και συν, 1983, Sorbi και συν, 1986, Konagaya και 

συν, 1986, Tatsumi και συν, 1989), ενώ µερική ανεπάρκεια GDH µετρήθηκε και σε 

λευκοκύτταρα ασθενών µε άλλους τύπους βραδέως εξελισσόµενων πολυσυστηµατικών 

ατροφικών διαταραχών (Plaitakis και συν, 1984, Plaitakis, 1991). 

Περιληπτικά, µπορούµε να πούµε ότι η δραστηριότητα της GDH είναι µειωµένη 

σε λευκοκύτταρα και ινοβλάστες ασθενών µε πολυσυστηµατικές νευρολογικές 

διαταραχές οι οποίες παρουσιάζουν κλινική και παθολογοανατοµική ετερογένεια 

(Plaitakis και συν, 1980, 1982, Duvoisin και συν, 1983, 1984, Chokroverty και συν, 

1984, Aubby και συν, 1988, Abe και συν, 1992). Καθώς έχει δειχθεί ότι η GDH είναι 

παρούσα στους ανθρώπινους ιστούς σε «θερµο-ασταθή» και «θερµο-σταθερή» µορφή, οι 

µελέτες που έγιναν στους ασθενείς αυτούς έδειξαν ότι η µείωση στην GDH αφορούσε 
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κυρίως την «θερµο-ασταθή» µορφή της (Plaitakis και συν, 1984) και τα αποτελέσµατα 

αυτά επιβεβαιώθηκαν και από άλλες µελέτες (Konagaya και συν, 1986, Kajiyama και 

συν, 1988, Iwatsuji και συν, 1989, Abe και συν, 1992). Παρολαυτά, υπήρξε και µικρός 

αριθµός από µελέτες που δεν κατέληξαν στα ίδια συµπεράσµατα (Duvoisin και συν, 

1988, Aubby και συν, 1988, Chokroverty και συν, 1990). 

Νόσος του Parkinson και GDH. 

 Η νόσος του Parkinson (PD) χαρακτηρίζεται από εκλεκτική εκφύλιση των 

µελαγχρωµατικών ντοπαµινεργικών νευρώνων που εντοπίζονται στον κοιλιακό 

µεσεγκέφαλο (και πιο συγκεκριµένα στην συµπαγή µοίρα της µέλαινας ουσίας). Παρόλο 

που οι µηχανισµοί µε τους οποίους αυτοί οι νευρώνες εκφυλίζονται στην PD δεν είναι 

πλήρως κατανοητοί, έµµεσες ενδείξεις υποδηλώνουν την πιθανή εµπλοκή και 

γλουταµατεργικών µηχανισµών στην παθογένεση αυτής της νόσου. Αν και γενετικοί 

παράγοντες έχει δειχθεί ότι είναι υπεύθυνοι για τις οικογενείς µορφές της νόσου 

(Polymeropoulos και συν, 1997), η µέγιστη πλειοψηφία των ασθενών µε PD δεν έχουν 

θετικό οικογενειακό ιστορικό και θεωρείται ότι υποφέρουν από ιδιοπαθή PD. Οι 

σηµερινές θεωρίες για την παθογένεση της σποραδικής PD εµπλέκουν: (i) Έκθεση σε 

εξωγενείς νευροτοξικούς παράγοντες (ii) Οξειδωτικό στρες (iii) µιτοχονδριακή 

δυσλειτουργία και (iv) επαγόµενη από γλουταµικό διεγερτικοτοξικότητα. 

 Το ραβδωτό δέχεται διεγερτική επίδραση τόσο από τον φλοιό όσο και από τον 

υποθαλάµιο πυρήνα και το γλουταµικό είναι ο διαβιβαστής που απελευθερώνεται από 

αυτές τις διεγερτικές ίνες. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η µειωµένη ντοπαµινεργική 

νεύρωση του ραβδωτού στην PD σχετίζεται µε υπερδραστηριότητα των διεγερτικών 

συστηµάτων αυτών (Blandini και συν, 1996). Αυτό πιστεύεται ότι συνεισφέρει στις 

κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, µία άποψη υποστηριζόµενη από τα θετικά κλινικά 

αποτελέσµατα που λαµβάνονται µε χρήση ουσιών ικανών για εξασθένιση της 

γλουταµατεργικής διαβίβασης. Πάντως, αφού οι νευρώνες του ραβδωτού δεν 

εκφυλίζονται στην τυπική PD, η γλουταµατεργική υπερδραστηριότητα από µόνη της δεν 

µπορεί να είναι υπεύθυνη για την νευροεκφύλιση που σχετίζεται µε αυτή τη νόσο. Η 

χαρακτηριστική απώλεια των µελαινοραβδωτών ινών θα µπορούσε να σχετίζεται µε 

παράγοντες ενδογενείς στους ντοπαµινεργικούς νευρώνες. 
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 Οι Plaitakis και Shashidharan (2000) µελετώντας την µεταφορά και τον 

µεταβολισµό του γλουταµικού σε περιοχές εγκεφάλου ανθρώπου και αρουραίου βρήκαν 

ότι οι µεσεγκεφαλικοί ντοπαµινεργικοί νευρώνες δείχνουν υψηλά επίπεδα έκφρασης του 

ειδικού για νευρώνες µεταφορέα γλουταµικού (EAAT3) και της GDH. Ώριµες 

µεσεγκεφαλικές καλλιέργειες εκφράζουσες υψηλά επίπεδα δραστηριότητας GDH 

βρέθηκαν να µπορούν να χρησιµοποιούν γρήγορα υψηλές συγκεντρώσεις γλουταµικού 

(1-1.2 mM) και απελευθέρωναν µικρή ποσότητα ασπαρτικού και αλανίνης στο θρεπτικό 

υλικό. Αντίθετα, ανώριµες καλλιέργειες εκφράζουσες χαµηλή δραστηριότητα GDH 

χρησιµοποιούσαν γλουταµικό σε βραδύτερους ρυθµούς ενώ απελευθέρωναν σηµαντικά 

ποσά ασπαρτικού και αλανίνης στο θρεπτικό µέσο, υποδηλώνοντας ότι τα ανώριµα 

µεσεγκεφαλικά κύτταρα µεταβολίζουν ένα σηµαντικό ποσό του γλουταµικού που 

παίρνουν µέσω τρανσαµίνωσης. Αναστολή της έκφρασης της GDH µε αντινοηµατικά 

ολιγονουκλεοτίδια ήταν τοξική για καλλιέργειες µεσεγκεφαλικών νευρώνων, µε τους 

ντοπαµινεργικούς νευρώνες να προσβάλονται στα πρώτα στάδια αυτής της αναστολής.. 

 Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για την 

προσβολή γλουταµατεργικών συστηµάτων στην PD. Το εάν αυτό είναι µία πρωτοπαθής 

διαταραχή ή δευτερογενές αποτέλεσµα προσβολής άλλων συστηµάτων µένει να 

διερευνηθεί. 

Νόσος Κινητικού Νευρώνα και GDH 

Η νόσος κινητικού νευρώνα (ΝΚΝ) χαρακτηρίζεται από εκφύλιση των κυττάρων 

των προσθίων κεράτων του νωτιαίου µυελού, των κινητικών πυρήνων των κατώτερων 

κρανιακών νεύρων στο εγκεφαλικό στέλεχος και των φλοιονωτιαίων και φλοιοβολβικών 

οδών (Greenberg και συν, 2002). Η νόσος είναι οικογενής σε ποσοστό 5-10% και σε 

µερικές από αυτές τις περιπτώσεις έχει συσχετιστεί µε µεταλλάξεις στο γονίδιο της 

υπεροξειδικής δισµουτάσης (SOD). 

Έχουν προταθεί τέσσερεις διαφορετικοί παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί για την 

παθογένεση της ΝΚΝ: (α) οξειδωτική βλάβη από οξειδωτικές ουσίες που ξεφεύγουν από 

την ελαττωµατική αντι-οξειδωτική SOD, (β) συσσώρευση ελαττωµατικών SOD 

πρωτεινών, (γ) παρεµπόδιση της αξονικής µεταφοράς από συσσώρευση πρωτεϊνών ή 

ελαττωµατικά νευροϊνίδια και (δ) διεγερτικοτοξικότητα λόγω ελαττωµατικής πρόσληψης 

γλουταµικού στα αστροκύτταρα από τον µεταφορέα γλουταµικού EAAT2. 
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 Η νεύρωση των κυττάρων των προσθίων κεράτων του νωτιαίου µυελού από τις 

γλουταµατεργικές φλοιονωτιαίες ίνες, τα καθιστά ευάλωτα στον τέταρτο 

παθοφυσιολογικό µηχανισµό, δηλαδή την διεγερτικοτοξικότητα από γλουταµικό 

(Plaitakis, 1990, Plaitakis και Shashidharan, 1995). Για να µελετήσουν την πιθανότητα 

να υπάρχουν διαταραχές στον µεταβολισµό του γλουταµικού στην ΝΚΝ, οι Plaitakis και 

Caroscio (1987) µέτρησαν τα επίπεδα γλουταµικού σε 22 ασθενείς µε ΝΚΝ και τα 

βρήκαν σηµαντικά αυξηµένα σε σχέση µε υγιείς µάρτυρες ή ασθενείς µε άλλες 

νευροεκφυλιστικές νόσους. Οι µεταβολικές διαταραχές που παρατηρήθηκαν σε αυτούς 

τους ασθενείς ήταν παρόµοιες µε αυτές που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς µε OPCA και 

ανεπάρκεια GDH, παρόλο που η δραστηριότητα της GDH ήταν φυσιολογική στα 

λευκοκύτταρα των ασθενών µε την ΝΚΝ. Επεκτείνοντας τις µελέτες της, η ίδια 

ερευνητική οµάδα, επιβεβαίωσε την αύξηση των επιπέδων του γλουταµικού στο πλάσµα 

σε επιπλέον 82 ασθενείς µε ΝΚΝ και παρατήρησαν ότι αυτή η αύξηση αφορούσε κυρίως 

τους ασθενείς µε τυπική αµυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS) (Plaitakis και 

Shashidharan, 1995). Αρκετοί άλλοι ερευνητές έδειξαν επίσης αυξηµένα επίπεδα 

γλουταµικού στο πλάσµα ασθενών µε ΝΚΝ σε σύγκριση µε υγιείς µάρτυρες (Perry και 

συν, 1990, Iwasaki και συν, 1992). 

 Παρόλο που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί η άµεση 

παθοφυσιολογική σχέση µεταξύ των διαταραχών του µεταβολισµού του γλουταµικού 

(ιδιαίτερα αυτών που θα µπορούσαν να αποδοθούν σε δυσλειτουργία της GDH) και της 

ΝΚΝ, η σχέση αυτή παραµένει ένα αρκετά πιθανό ενδεχόµενο. 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

13. Στόχοι 
  Όπως είδαµε, η GDH παίζει ένα κεντρικό ρόλο στο µεταβολισµό του 

γλουταµικού οξέος, το οποίο είναι σηµαντικό για τον µεταβολισµό όλων των κυττάρων 

και αποτελεί επίσης τον κύριο διεγερτικό διαβιβαστή στο κεντρικό νευρικό σύστηµα των 

θηλαστικών. ∆ιαταραχές στο µεταβολισµό του γλουταµικού ως νευροδιαβιβαστή 

πιστεύεται ότι σχετίζονται µε µηχανισµούς  νευροεκφύλισης. Η δραστηριότητα της GDH 

είναι µειωµένη σε ασθενείς µε πολυσυστηµατικά νευρολογικά νοσήµατα, ενώ 

µεταλλάξεις στο GLUD1 γονίδιο προκαλούν το ΣΥΥ. Στους ανθρώπινους ιστούς 

υπάρχουν δύο ισοένζυµα GDH, τα οποία κωδικοποιούνται από δύο ξεχωριστά γονίδια: 

ένα εκφραζόµενο σε όλους τους ιστούς (GLUD1) και ένα εκφραζόµενο ειδικά στο 

νευρικό και τον ορχικό ιστό (GLUD2). Τα δύο ανασυνδυασµένα ισοένζυµα που 

προκύπτουν από την έκφραση του cDNA του γονιδίου GLUD1 και του γονιδίου GLUD2 

διαφέρουν σηµαντικά ως προς την αλλοστερική τους ρύθµιση και οι ενδείξεις 

συγκλίνουν στο ότι υπάρχει µία εξέλιξη στις αλλοστερικές θέσεις η οποία επέτρεψε την 

προσαρµογή της ειδικής για νευρικό ιστό GDH στις ιδιαίτερες συνθήκες του νευρικού 

συστήµατος. Είναι πιθανόν ότι, µε βάση τις ιδιότητες της, η GDH θα µπορούσε να ασκεί 

προστατευτικό ρόλο ενάντια στην νευροεκφύλιση και εποµένως είναι σηµαντικό να 

αναγνωρισθούν και να µελετηθούν οι ρυθµιστικές θέσεις των ανθρώπινων GDH. 

 Υπάρχουν ενδείξεις ότι το γονίδιο GLUD2 (το οποίο κωδικοποιεί την ειδική για 

το νευρικό ιστό GDH), έχει προέλθει µέσω εξέλιξης από το γονίδιο GLUD1, µε τα 

πολυπεπτίδια που προβλέπονται από τα δύο γονίδια να µην έχουν κοινά µόνο τα 15 από 

τα 505 αµινοξέα τους στην ώριµη µορφή τους (Shashidharan και συν, 1994). Οι 

σηµαντικές αλλοστερικές διαφορές ως προς την αλλοστερική ρύθµιση ανάµεσα στα δύο 

αυτά ισοένζυµα (βλέπε ενότητα 7 της Εισαγωγής) πρέπει να προκύπτουν από µία ή 

περισσότερες από αυτές τις αµινοξικές διαφορές. 

 Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να αναγνωρισθεί η δοµική βάση των µεγάλων 

διαφορών στις λειτουργικές ιδιότητες των δύο GDH ισοενζύµων. O σκοπός αυτός 

περιλαµβάνει τον εντοπισµό των αµινοξικών εκείνων αντικαταστάσεων που οδήγησαν 
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στην διαφορετική αλλοστερική ρύθµιση του GLUD2 ισοενζύµου σε σχέση µε την 

GLUD1 GDH. Συγκεκριµένα, ενώ το GLUD1 ισοένζυµο αναστέλλεται από GTP σε 

σχετικά µικρές συγκεντρώσεις, το GLUD2 ισοένζυµο δεν αναστέλλεται από αυτό το 

νουκλεοτίδιο. Επίσης, ενώ το GLUD1 ισοένζυµο έχει βασική δραστηριότητα που είναι 

περίπου το 30-40% της µέγιστης δραστηριότητας του (µετά από πλήρη ενεργοποίηση 

από ADP), το GLUD2 ισοένζυµο έχει σχεδόν µηδενική βασική δραστηριότητα. Το ειδικό 

για νευρικό ιστό ισοένζυµο αποκτά δραστηριότητα συγκρίσιµη µε αυτή του GLUD1 

ισοενζύµου µόνο µετά από µέγιστη ενεργοποίηση από ADP, και µάλιστα σε 

συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από αυτές που απαιτούνται για τη µέγιστη ενεργοποίηση της 

GLUD1 GDH. 

 Το γεγονός ότι οι λειτουργικές διαφορές ως προς την αλλοστερική ρύθµιση των 

δύο ισοενζύµων είναι πολύ µεγάλες, υποδηλώνει ότι τα αµινοξέα που είναι διαφορετικά 

στα δύο ισοένζυµα θα µπορούσαν να δώσουν σηµαντικές πληροφορίες και για τον ίδιο 

τον τρόπο αλλοστερικής ρύθµισης της GDH. ∆ηλαδή, αν αλλάξουµε ή αδρανοποιήσουµε 

ένα από τα παραπάνω αµινοξέα της GLUD1 GDH και αυτή η αλλαγή καταργήσει µία 

ρυθµιστική ιδιότητα αυτού του ισοενζύµου (π.χ. ευαισθησία στην αναστολή από GTP), 

αυτό σηµαίνει ότι το αµινοξύ αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό για την συγκεκριµένη 

ιδιότητα. Με αυτόν τον τρόπο, και σε συνδυασµό µε λειτουργικές και 

κρυσταλλογραφικές µελέτες, µπορούν να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για την 

ίδια τη δοµή της GDH όσο και για τον µοριακό µηχανισµό ρύθµισης αυτού του τόσο 

σηµαντικού για τον κυτταρικό µεταβολισµό ενζύµου. 

 Ο εντοπισµός των αµινοξικών αλλαγών που οδήγησαν στις διαφορετικές 

ρυθµιστικές ιδιότητες των δύο ισοενζύµων θα µπορούσε επίσης να οδηγήσει σε 

καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών αυτών ιδιοτήτων και να προσφέρει ενδείξεις για 

τον πιθανό ρόλο του κάθε ισοενζύµου στους ιστούς που εκφράζεται το καθένα. Επίσης, 

θα µπορούσε να δώσει κάποια στοιχεία στον τρόπο µε τον οποίο το µε ιντρόνια GLUD1 

γονίδιο οδήγησε στο χωρίς ιντρόνια GLUD2 γονίδιο και τον τρόπο µε τον οποίο το 

δεύτερο προσαρµόστηκε στις ιδιαίτερες συνθήκες του νευρικού ιστού, στον οποίο 

εκφράζεται ειδικά. Η διαλεύκανση της εξελικτικής αυτής διαδικασίας θα µπορούσε να 

αποτελέσει ένα παράδειγµα για τον τρόπο µε τον οποίο διπλασιάζονται τα γονίδια κατά 

τη διάρκεια της εξέλιξης και το καινούργιο γονίδιο που προκύπτει από αυτό τον 
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διπλασιασµό αποκτά ξεχωριστές ιδιότητες που του επιτρέπουν να εξυπηρετήσει 

διαφορετικές λειτουργικές ανάγκες σε σχέση µε το αρχικό γονίδιο. 

 Μεταλλάξεις στο GLUD1 γονίδιο έχει βρεθεί ότι είναι υπεύθυνες για το 

σύνδροµο υπερινσουλινισµού/υπεραµµωνιαιµίας σε παιδιά (Stanley και συν, 1998). Οι 

µεταλλάξεις αυτές δεν επηρεάζουν την ειδική δραστικότητα της GLUD1 GDH, αλλά 

µόνο την αλλοστερική της ρύθµιση. Συγκεκριµένα, το µεταλλαγµένο GLUD1 ένζυµο 

στους ασθενείς αυτούς δεν αναστέλλεται πλέον από GTP, µε αποτέλεσµα την αύξηση 

της παραγωγής ΑΤΡ και εποµένως την αυξηµένη παραγωγή ινσουλίνης από τα 

παγκρεατικά β-κύτταρα παρά την υπογλυκαιµία. Επιπλέον, το µη αναστελόµενο από 

GTP µεταλλαγµένο αυτό GLUD1 ένζυµο οδηγεί σε υπεραµµωνιαιµία µέσω µείωσης της 

παραγωγής ουρίας από το ήπαρ. Συνεπώς, επειδή η αλλοστερική ρύθµιση από GTP της 

ανθρώπινης GDH είναι σηµαντική και οι διαταραχές της οδηγούν σε σοβαρές κλινικές 

επιπτώσεις, η πλήρης αποσαφήνιση του µοριακού µηχανισµού της αλλοστερικής αυτής 

ρύθµισης, µέσω των µελετών της παρούσας διδακτορικής διατριβής, θα µπορούσε να 

δώσει παραπέρα στοιχεία για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας του συνδρόµου 

υπερινσουλινισµού/υπεραµµωνιαιµίας και να έχει πιθανότατα θεραπευτικές προεκτάσεις. 

 Το γεγονός ότι διαταραχές του µεταβολισµού του γλουταµικού και της 

δραστηριότητας της GDH ειδικότερα έχουν περιγραφεί σε ανθρώπινες 

νευροεκφυλιστικές παθήσεις δείχνει  την παθοφυσιολογική και δυνητικά θεραπευτική 

σπουδαιότητα κατανόησης των µηχανισµών ρύθµισης αυτού του πολύ σηµαντικού για το 

νευρικό σύστηµα  ενζύµου. Η αυξηµένη απελευθέρωση γλουταµικού οξέος, το οποίο 

είναι ο κύριος διεγερτικός διαβιβαστής στο ΚΝΣ των θηλαστικών, από τους 

προσυναπτικούς νευρώνες έχει διεγερτικοτοξικές ιδιότητες και πιστεύεται ότι εµπλέκεται 

στους µηχανισµούς της νευροεκφύλισης. Η GDH, η οποία µεταβολίζει το γλουταµικό, θα 

µπορούσε να δρά προστατευτικά ενάντια στην νευροεκφύλιση. Μάλιστα, οι ιδιαίτερες 

αλλοστερικές ιδιότητες της ειδικής για το νευρικό ιστό GLUD2 GDH της δίνουν τη 

δυνατότητα να λειτουργεί κάτω από δυνητικά διεγερτικοτοξικές καταστάσεις, όπως είναι 

καταστάσεις (ισχαιµία, υπογλυκαιµία, τραύµα) που σχετίζονται µε χαµηλό ενεργειακό 

φορτίο στα νευρικά κύτταρα (αυξηµένα επίπεδα ADP). Επιπλέον, αρκετά φάρµακα τα 

οποία δρούν στο ΚΝΣ (όπως η γκαµπαπεντίνη και διάφορα αντιψυχωσικά) έχει δειχθεί 

ότι επηρεάζουν την δραστηριότητα της GDH. Από την άλλη µεριά, η δραστηριότητα της 
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GDH είναι µειωµένη σε ασθενείς µε πολυσυστηµατικά νευρολογικά νοσήµατα (Plaitakis 

και συν, 1980) χαρακτηριζόµενες από εκλεκτική εκφύλιση των δοµών του ΚΝΣ οι οποίες 

δέχονται πυκνή γλουταµατεργική νεύρωση και οι οποίες δείχνουν υψηλά επίπεδα 

έκφρασης GDH (Plaitakis, 1991). Παρόλο που δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως αν η 

µειωµένη δραστηριότητα της GDH σε αυτούς τους ασθενείς είναι η πρωτοπαθής 

διαταραχή ή δευτερογενής συνέπεια µίας άλλης βασικότερης διαταραχής, αυτό το 

ενζυµικό έλλειµα φαίνεται να σχετίζεται µε τους µηχανισµούς νευροεκφύλισης και 

ειδικότερα µε την τοπογραφική κατανοµή των παθολογοανατοµικών αλλοιώσεων στο 

ΚΝΣ. Εποµένως, η µελέτη του τρόπου αλλοστερικής ρύθµισης των δύο ισοενζύµων 

GDH θα µπορούσε να οδηγήσει σε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στις ανθρώπινες 

νευροεκφυλιστικές, και όχι µόνο, νόσους και να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της 

παθοφυσιολογίας τους.   

 Συνοψίζοντας, ο κύριος στόχος της παρούσας µελέτης είναι ο εντοπισµός των 

αµινοξικών εκείνων διαφορών µεταξύ των δύο ανθρώπινων ισοενζύµων GDH που είναι 

υπεύθυνες για τις διαφορετικές λειτουργικές ιδιότητες τους. Η επίτευξη αυτού του 

στόχου θα µπορούσε να δώσει σηµαντικές ενδείξεις για τη δοµή και τη λειτουργία των 

ανθρώπινων GDH, ιδιαίτερα σε σχέση µε τον τρόπο αλλοστερικής τους ρύθµισης. 

Επίσης, τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας θα µπορούσαν, µέσω λεπτοµερέστερης 

κατανόησης των ιδιοτήτων των δύο ισοενζύµων GDH, να δώσουν στοιχεία για τον 

πιθανό ρόλο του κάθε ισοενζύµου στους ιστούς στους οποίους εκφράζεται και ιδιαίτερα 

στο νευρικό ιστό όπου έχουµε συνέκφραση και των δύο ισοενζύµων GDH. Επιπρόσθετα, 

ο εντοπισµός των κρίσιµων εκείνων αµινοξέων που διαφοροποιούν λειτουργικά τις δύο 

ανθρώπινες GDH αναµένεται να αποσαφηνίσει παραπέρα τον µηχανισµό που οδήγησε 

κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, µέσω γονιδιακού διπλασιασµού, από το µε ιντρόνια 

αυτοσωµατικό GLUD1 γονίδιο στο χωρίς ιντρόνια συνδεδεµένο µε το X χρωµόσωµα 

GLUD2 γονίδιο.  Τέλος, η µελέτη της ρύθµισης των ανθρώπινων GDH αναµένεται να 

βοηθήσει στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας διάφορων νοσηµάτων (όπως το 

σύνδροµο υπερινσουλινισµού/υπεραµµωνιαιµίας και οι νευροεκφυλιστικές παθήσεις του 

KΝΣ) και ενδεχοµένως να συµβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων 

για τα παραπάνω νοσήµατα. 
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14. Σχεδιασµός 

 Οι ενδείξεις που υπήρχαν µέχρι την έναρξη εκπόνησης της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής προέρχονταν κυρίως από µελέτες χηµικής τροποποίησης της 

GDH από βόειο ήπαρ και υποδείκνυαν αρκετές περιοχές του µορίου της GDH ως 

εµπλεκόµενες στην αλλοστερική της ρύθµιση, µε κάποιες από αυτές να συµφωνούν στο 

ότι σηµαντικό ρόλο θα πρέπει να παίζει η καρβοξυτελική περιοχή της πρωτείνης. Γιαυτό 

το λόγο αποφασίστηκε να µελετηθούν αρχικά οι αµινοξικές διαφορές στην 

καρβοξυτελική περιοχή των δύο GDH ισοενζύµων. Αυτό έγινε παρά το ότι η χρήση 

χηµικών τροποποιητών για να αντιδράσουν µε ορισµένα αµινοξέα της βόειας GDH ώστε 

να αναγνωριστούν οι ρυθµιστικές θέσεις του ενζύµου, δεν είναι αξιόπιστη καθώς οι 

ογκώδεις χηµικές οµάδες που σχηµατίζουν παράγωγα κάποιου αµινοξέος µπορεί να 

προκαλέσουν λειτουργικές αλλαγές που οφείλονται όχι στην αδρανοποίηση του 

συγκεκριµένου αµινοξέος, αλλά σε δευτερογενείς αλλαγές σε άλλα σηµεία της πρωτείνης 

λόγω του  όγκου (αλλαγή διαµόρφωσης του ενζύµου) και των χηµικών ιδιοτήτων του 

συγκεκριµένου τροποποιητή. 

   Η χρήση της τεχνικής της in vitro µεταλλαξιογένεσης στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή επιλέχθηκε για να καθοριστούν µε µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα και ακρίβεια τα αµινοξέα που είναι υπεύθυνα για τις αλλοστερικές 

ιδιότητες της GDH. Τα µεγάλο πλεονεκτήµα της σε σχέση µε τη χηµική τροποποίηση 

είναι η δυνατότητα αµινοξικών αλλαγών σε συγκεκριµένες θέσεις, ακόµη και σε θέσεις 

στο εσωτερικό της πρωτείνης οι οποίες δεν είναι προσβάσιµες σε χηµικούς 

τροποποιητές. Η ειδική ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεση απαιτεί να υπάρχει 

κλωνοποιηµένο το cDNA κάποιας συγκεκριµένης πρωτείνης που θέλουµε να 

µελετήσουµε όπως και ένα κατάλληλο σύστηµα έκφρασης. Στην περίπτωση της 

ανθρώπινης GDH υπήρχε κλωνοποιηµένο το cDNA τόσο της GLUD1 όσο και της 

GLUD2 GDH, ενώ προηγούµενες µελέτες είχαν δείξει τη δυνατότητα έκφρασης αυτών 

των cDNA σε κύτταρα Sf9 µε το σύστηµα Baculovirus (Shashidharan και συν, 1994), 

κάνοντας δυνατή τη χρησιµοποίηση της τεχνικής της ειδικής ως προς τη θέση 

µεταλλαξιογένεσης. 
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 Η στρατηγική που επιλέχθηκε για να µελετηθούν οι κρίσιµες αµινοξικές διαφορές 

µεταξύ των δύο ισοενζύµων ήταν η ειδική ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεση του 

GLUD1 cDNA στις θέσεις όπου αυτό διαφέρει ως προς το κωδικοποιούµενο αµινοξύ 

από το GLUD2 cDNA. Το αµινοξύ που επιλέχθηκε να αντικαταστήσει το αρχικό αµινοξύ 

του GLUD1 cDNA ήταν ακριβώς το αµινοξύ που κωδικοποιείται στη συγκεκριµένη θέση 

από το GLUD2 cDNA. Για παράδειγµα στη θέση 456 στο GLUD1 cDNA κωδικοποιείται 

µία γλυκίνη. Επειδή στο GLUD2 cDNA στη θέση 456 υπάρχει κωδικόνιο που 

κωδικοποιεί για αλανίνη, δηµιουργήθηκε µε ειδική ως προς τη θέση µεταλλαξιογένεση 

ένα µεταλλαγµένο GLUD1 cDNA, το οποίο διέφερε µόνο στη θέση 456 από το αρχικό 

cDNA, κωδικοποιώντας πλέον για αλανίνη στη συγκεκριµένη θέση (Εικ. 20). Με τον 

τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε µία σειρά από µεταλλαγµένα GLUD1 cDNA, το καθένα από 

τα οποία διέφερε µόνο σε µία θέση από το αρχικό GLUD1 cDNA, κωδικοποιώντας στη 

συγκεκριµένη θέση το αµινοξύ που προβλέπεται για τη συγκεκριµένη θέση από το 

GLUD2 cDNA (Εικ. 20). 

 Η πραγµατοποίηση και µελέτη των παραπάνω µεταλλάξεων αποφασίστηκε να 

αρχίσει από την καρβοξυτελική περιοχή (για την οποία όπως είδαµε υπήρχαν ενδείξεις 

ότι µπορεί να εµπλέκεται στην αλλοστερική ρύθµιση της GDH των θηλαστικών) και στη 

συνέχεια να συνεχίσουµε ανοδικά προς την αµινοτελική περιοχή. ∆ηλαδή αποφασίστηκε 

νε αντικατασταθεί αρχικά η ασπαραγγίνη 498 µε σερίνη, στη συνέχεια η αργινίνη 470 µε 

ιστιδίνη και ούτω καθεξής. Η ανεύρεση των αµινοξικών εκείνων αλλαγών που θα 

δικαιολογούσαν, τουλάχιστον στο µεγαλύτερο βαθµό, τις διαφορετικές λειτουργικές 

ιδιότητες των δύο ανθρώπινων ισοενζύµων GDH θα µπορούσε να κάνει περιττή την 

µελέτη άλλων αµινοξικών διαφορών (όπως για παράδειγµα αυτών που βρίσκονται στην 

αµινοτελική περιοχή των δύο ισοενζύµων) για τις οποίες δεν υπήρχαν ούτως ή άλλως 

ισχυρές ενδείξεις από µελέτες χηµικής τροποποίησης ότι εµπλέκονται σε σηµαντικό 

βαθµό στον µηχανισµό αλλοστερικής ρύθµισης της ανθρώπινης GDH.  
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GLUD1             1 MYRYLGEALLLSRAGPAALGSASADSAALLGWARGQPAAAPQPGLALAARRHYSEAVADREDDPNFFKMV  70 
Ser331Thr    1 ......................................................................  70 
Met370Leu    1 ......................................................................  70 
Met415Leu    1 ......................................................................  70 
Arg443Ser    1 ......................................................................  70 
Gly456Ala    1 ......................................................................  70 
Arg470His    1 ......................................................................  70 
Asn498Ser    1 ......................................................................  70 
GLUD2             1 .....AK...P...........ANH......RG.......S..............L..............  70    
 
 
 
 
GLUD1            71 EGFFDRGASIVEDKLVEDLRTRESEEQKRNRVRGILRIIKPCNHVLSLSFPIRRDDGSWEVIEGYRAQHS 140 
Ser331Thr   71 ...................................................................... 140    
Met370Leu   71 ...................................................................... 140    
Met415Leu   71 ...................................................................... 140    
Arg443Ser   71 ...................................................................... 140    
Gly456Ala   71 ...................................................................... 140    
Arg470His   71 ...................................................................... 140    
Asn498Ser   71 ...................................................................... 140    
GLUD2            71 ................K....Q................................................ 140    
 
 
 
 
GLUD1           141 QHRTPCKGGIRYSTDVSVDEVKALASLMTYKCAVVDVPFGGAKAGVKINPKNYTDNELEKITRRFTMELA 210 
Ser331Thr  141 ...................................................................... 210 
Met370Leu  141 ...................................................................... 210 
Met415Leu  141 ...................................................................... 210 
Arg443Ser  141 ...................................................................... 210 
Gly456Ala  141 ...................................................................... 210 
Arg470His  141 ...................................................................... 210 
Asn498Ser  141 ...................................................................... 210 
GLUD2           141 ......................................................E............... 210 
 
 
 
 
GLUD1           211 KKGFIGPGIDVPAPDMSTGEREMSWIADTYASTIGHYDINAHACVTGKPISQGGIHGRISATGRGVFHGI 280 
Ser331Thr  211 ...................................................................... 280 
Met370Leu  211 ...................................................................... 280 
Met415Leu  211 ...................................................................... 280 
Arg443Ser  211 ...................................................................... 280 
Gly456Ala  211 ...................................................................... 280 
Arg470His  211 ...................................................................... 280 
Asn498Ser  211 ...................................................................... 280 
GLUD2           211 ........V.......N..................................................... 280 
 
 
 
 
GLUD1           281 ENFINEASYMSILGMTPGFGDKTFVVQGFGNVGLHSMRYLHRFGAKCIAVGESDGSIWNPDGIDPKELED 350 
Ser331Thr  281 ...................................................................... 350 
Met370Leu  281 ...................................................................... 350 
Met415Leu  281 ...................................................................... 350 
Arg443Ser  281 ...................................................................... 350 
Gly456Ala  281 ...................................................................... 350 
Arg470His  281 ...................................................................... 350 
Asn498Ser  281 ...................................................................... 350 
GLUD2           281 .....Q.............R.................................................. 350 
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GLUD1           351 FKLQHGSILGFPKAKPYEGSILEADCDILIPAASEKQLTKSNAPRVKAKIIAEGANGPTTPEADKIFLER 420 
Ser331Thr  351 .................................T.................................... 420 
Met370Leu  351 ...................................................................... 420 
Met415Leu  351 ...................................................................... 420 
Arg443Ser  351 ...................................................................... 420 
Gly456Ala  351 ...................................................................... 420 
Arg470His  351 ...................................................................... 420 
Asn498Ser  351 ...................................................................... 420 
GLUD2           351 .......................V.........T.................................... 420 
 
 
 
 
GLUD1           421 NIMVIPDLYLNAGGVTVSYFEWLKNLNHVSYGRLTFKYERDSNYHLLMSVQESLERKFGKHGGTIPIVPT 490 
Ser331Thr  421 ...................................................................... 490 
Met370Leu  421 ..L................................................................... 490 
Met415Leu  421 ...............................................L...................... 490 
Arg443Ser  421 ...................................................................... 490 
Gly456Ala  421 ...................................................................... 490 
Arg470His  421 ...................................................................... 490 
Asn498Ser  421 ...................................................................... 490 
GLUD2           421 ..L............................................L...................... 490 
 
 
 
 
 
GLUD1           491 AEFQDRISGASEKDIVHSGLAYTMERSARQIMRTAMKYNLGLDLRTAAYVNAIEKVFKVYNEAGVTFT   558  
Ser331Thr  491 ....................................................................   558 
Met370Leu  491 ....................................................................   558 
Met415Leu  491 ....................................................................   558 
Arg443Ser  491 .....S..............................................................   558 
Gly456Ala  491 ..................G.................................................   558 
Arg470His  491 ................................H...................................   558 
Asn498Ser  491 ............................................................S.......   558 
GLUD2     491 .....S............A.............H...........................S.......   558 
 
 
 
 

Εικόνα 13.1. Αλληλουχίες των φυσιολογικών GLUD1 και GLUD2 GDH και των µεταλλαγµένων GLUD1
GDH που χρησιµοποιήθηκαν στις µελέτες µας.   

Η µεταλλαξιογένεση σχεδιάστηκε να γίνει σε GLUD1 cDNA κλωνοποιηµένο 

στον πλασµιδιακό φορέα pBSKII+, λόγω του ότι το µικρό µέγεθος του φορέα αυτού θα 

µπορούσε να κάνει τεχνικά πιο εύκολη την in vitro µεταλλαξιογένεση. Η τελευταία 

επιλέχθηκε να γίνει µε το σύστηµα Gene Editor (Promega), το οποίο βασίζεται στην 

µεταλλαξιογένεση ταυτόχρονα µε το κλωνοποιηµένο cDNA και του γονιδίου αντίστασης 

στην αµπικιλλίνη του πλασµιδίου φορέα, ώστε να αποκτήσει ιδιότητες που επιτρέπουν 

την επιβίωση των βακτηρίων που φέρουν το συγκεκριµένο µεταλλαγµένο πλασµίδιο σε 

ένα µείγµα αντιβιοτικών που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη σε βακτήρια µε το wild type 

πλασµίδιο. Μετά την µεταλλαξιογένεση σε pBSKII+, το µεταλλαγµένο GLUD1 cDNA 

υποκλονοποιήθηκε στον φορέα pVL1393, ο οποίος είναι κατάλληλος για χρήση µε το 

σύστηµα Baculovirus. Το σύστηµα αυτό θεωρήθηκε κατάλληλο για να εκφραστούν τα 

µεταλλαγµένα GLUD1 cDNA σε Sf21 κύτταρα και να µελετηθούν οι ενζυµικές 

(αλλοστερικές και κινητικές) ιδιότητές των µεταλλαγµένων GLUD1 GDH σε σύγκριση 

µε την αρχική wild-type GLUD1 GDH. 

Εικ. 20. Αλληλουχίες των φυσιολογικών GLUD1 και GLUD2 GDH και των µεταλλαγµένων 
GLUD1 GDH που χρησιµοποιήθηκαν στις µελέτες µας. Η αρίθµηση των µεταλλάξεων αντιστοιχεί 
στην αλληλουχία της ώριµης πρωτεΐνης, µετά την αποκοπή των αρχικών 53 αµινοξέων.
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

15. Μέθοδοι 
1. Σχεδιασµός Μεταλλαξιογένεσης 

Για να µελετηθεί η λειτουργική σπουδαιότητα των αµινοξικών διαφορών µεταξύ των 

δύο ανθρώπινων ισοενζύµων GDH, αποφασίσθηκε  η µεταλλαξιογένεση του GLUD1 

ενζύµου στις θέσεις που αυτό διαφέρει από το ειδικό για νευρικό ιστό GLUD2 

ισοένζυµο, ώστε κάθε φορά να προκύπτει ένα µεταλλαγµένο ένζυµο που θα διαφέρει από 

το GLUD1 σε µία και µόνο θέση (Εικ. 20). Ο σχεδιασµός περιελάµβανε στη συνέχεια 

την έκφραση των µεταλλαγµένων cDNA σε κύτταρα Sf21 µε χρήση του συστήµατος 

Baculovirus. Το τελικό στάδιο του πειραµατικού σχεδιασµού µας πριν από την ανάλυση 

των αποτελεσµάτων αφορούσε την αποµόνωση των µεταλλαγµένων GLUD1 πρωτεϊνών 

από τα διαµολυσµένα Sf21 κύτταρα και την ενζυµική µελέτη τους (Εικ. 21). 

Σκοπός δηλαδή αρχικά ήταν η παραγωγή 15 διαφορετικών ισοενζύµων, µε το καθένα 

από τα οποία έχει µία και µόνη αµινοξική διαφορά από το αρχικό GLUD1 ισοένζυµο. Η 

µεταλλαξιογένεση αποφασίσθηκε να γίνει στο κλωνοποιηµένο σε πλασµίδιο pBSKII+ 

GLUD1 cDNA λόγω του ότι το µικρό µέγεθος του πλασµιδίου αυτού (2.9 Kb) σε σχέση 

µε το pVL1393 (9.6 Kb) διευκολύνει σε σηµαντικό βαθµό την συγκεκριµένη τεχνική. Η 

µεταφορά του µεταλλαγµένου πλέον GLUD1 cDNA στο πλασµίδιο pVL1393 (το οποίο 

αποτελεί πλασµίδιο φορέα για τον ανασυνδυασµό του ενθέµατος µε το DNA του 

Baculovirus) αποφασίστηκε να γίνει σε δεύτερο στάδιο. Έτσι, για την µεταλλαξιογένεση 

του κλωνοποιηµένου στον φορέα pBSKII+ GLUD1 cDNA σχεδιάστηκαν οι αντίστοιχοι 

εκκινητές (Πιν. 7, σελ. 189), µεγέθους 25-30 νουκλεοτιδίων, µε τη βοήθεια του 

προγράµµατος PRIMER3 (Rozen και Skaletsky, 2000). 

 Η µελέτη των ιδιοτήτων των µεταλλαγµένων ενζύµων, µετά από την έκφρασή 

τους σε Sf21 κύτταρα, προγραµµατίστηκε να γίνει σταδιακά (ξεκινώντας από αυτές που 

αφορούν µεταλλάξεις κοντά στο καρβοξυτελικό άκρο της GDH), έτσι ώστε τυχόν 

εντοπισµός κάποιων αµινοξικών διαφορών που θα µπορούσαν να εξηγήσουν τις 

λειτουργικές διαφορές µεταξύ των δύο ισοενζύµων να αποτρέψει την, πιθανότατα 

ατελέσφορη, µελέτη των υπόλοιπων µεταλλαγµένων GLUD1 GDH.  
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Μεταλλαξιογένεση GLUD1 cDNA. 
Μετασχηµατισµός σε BMH7118mutS 

 
 
 
 

Αποµόνωση DNA από BMH7118mutS. 
Μετασχηµατισµός σε JM109 

 
 
 
 

Επιλογή κλώνου µε αλληλούχιση 
 ή κοπή µε περιοριστικά ένζυµα 

 
 
 
 

Υποκλωνοποίηση σε pVL1393 
Μετασχηµατισµός σε JM109 

 
 
 
 

Επιβεβαίωση µετάλλαξης, αποκλεισµός άλλων µεταλλάξεων  
µε πλήρη αληλούχιση του ενθέµατος. 

Συνδιαµόλυνση µε Baculovirus DNA σε κύτταρα Sf21 
 
 
 
 
 

Συγκοµιδή κυττάρων και οµογενοποίηση. 
 
 
 
 
 

Ενζυµική ανάλυση (µελέτη κινητικών και  
αλλοστερικών ιδιοτήτων µεταλλαγµένων GDH)  

 

 

Εικ. 21. Γενική στρατηγική για την µελέτη των αµινοξικών διαφορών µεταξύ των GLUD1 

και GLUD2 GDH µε χρήση της τεχνικής της in vitro µεταλλαξιογένεσης. 
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2. Μεταλλαξιογένεση 

 Ένα GLUD1 cDNA, κλωνοποιηµένο σε φορέα pBSKII+, µεταλλάχθηκε σε 

συγκεκριµένες θέσεις (Εικ. 20) µε χρησιµοποίηση του συστήµατος µεταλλαξιογένεσης 

Gene Editor (Promega, Madison, WI) σύµφωνα µε το πρωτόκολο του κατασκευαστή. 

Μεταλλαξιογόνα ολιγονουκλεοτίδια (µε µήκος 25-30 νουκλεοτιδία) (Πιν. 7) 

φωσφορυλιώθηκαν και προσκολήθηκαν στο GLUD1 cDNA θερµαίνοντας το µείγµα της 

αντίδρασης στους 750C και έπειτα κρυώνοντας το αργά (1.50C/min) ως τους 370C. Η 

αντίδραση προσκόλλησης επίσης περιείχε εκκινητές (παρεχόµενους από τον 

κατασκευαστή) σχεδιασµένους να µεταλλάξουν το γονίδιο της βήτα λακταµάσης του 

φορέα pBSKII+, ώστε αυτό να τροποποιηθεί και να προσδίδει αντοχή και σε επιπλέον 

αντιβιοτικά εκτός της αµπικιλλίνης. Το πλασµίδιο κατόπιν αντιγράφηκε µε την Τ4 DNA 

πολυµεράση, τα κενά του συγκολλήθηκαν µε την T4 DNA λιγκάση και έπειτα 

χρησιµοποιήθηκε για τον µετασχηµατισµό του στελέχους BMH 71-18 mutS της 

Escherichia coli (για να αποφευχθεί η επιδιόρθωση της νεοσυντεθείσας µεταλλαγµένης 

αλύσου από τον µικρο-οργανισµό). Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε παρουσία ενός 

κατάλληλου µείγµατος αντιβιοτικών (παρεχόµενου από την εταιρεία), ώστε να επιλεγούν 

και να αναπτυχθούν µόνο εκείνα στα οποία είχε µεταλλαχθεί το γονίδιο της βήτα 

λακταµάσης (και άρα πιθανότατα και το GLUD1 ένθεµα στην επιθυµητή θέση). Από τα 

κύτταρα που αναπτύχθηκαν αποµονώθηκε πλασµιδιακό DNA και αυτό χρησιµοποιήθηκε 

για τον µετασχηµατισµό του στελέχους JM109 της E. coli. Οι κλώνοι που περιείχαν 

πλασµίδια µε τις επιθυµητές µεταλάξεις επιλέχθηκαν µε ανάλυση µε περιοριστικά 

ένζυµα και µε προσδιορισµό της αλληλουχίας του DNA τους.  

2.1. Φωσφορυλίωση µεταλλαξιογόνων ολιγονουκλεοτιδίων 

1. Προσθήκη διαδοχικά (όγκοι σε µl): 

Η2Ο                                                                               18.5  

Εκκινητής προς 5΄ φωσφορυλίωση  (100 pmol/µl)        1     

Ρυθµιστικό διάλυµα κινάσης 10X                                  2.5  

Τ4 Πολυνουκλεοτιδική Κινάση (10 u/µl)                       0.5  

ΑΤP 10mM                                                                     2.5  

Συνολικός Όγκος                                                           25  
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2. Επώαση στους 370C για 30min και στη συνέχεια στους 700C για 10min (για 

αδρανοποίηση της κινάσης). 

2.2. Αλκαλική αποδιάταξη GLUD1 cDNA προς µεταλλαξιογένεση 

1. Προσθήκη διαδοχικά (όγκοι σε µl):  

           Η2Ο                                                                                 16.5         

           2Μ NaOH, 2mM EDTA                                                   2             

           GLUD1 cDNA (1400ng/λ)                                               1.5     

               ΣΥΝΟΛΟ                                                                    20          

2. Επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου (RT) για 5 λεπτά. 

3. Προσθήκη 2 µl διαλύµατος Οξεικού Αµµωνίου 2M (pH=4.6) και 75 µl 100% 

αιθανόλη (40C).  

4. Επώαση στους -700C για 30min. 

5. Φυγοκέντρηση για κατακρήµνιση αποδιαταγµένου DNA, πλύσιµο µε 70% 

αιθανόλη.  Επαναδιάλυση σε ΤΕ. 

2.3. Προσκόλληση φωσφορυλιωµένων µεταλλαξιογόνων ολιγονουκλεοτιδίων στο 

αποδιαταγµένο GLUD1 cDNA  

Προσθήκη διαδοχικά (όγκοι σε µl):                        

Αλκαλικά αποδιαταγµένο GLUD1 cDNA             10                          

Φωσφορυλιωµένο Ολιγονουκλεοτίδιο Επιλογής (2.9 ng/µl)                                        1  

Φωσφορυλιωµένο Μεταλλαξιογόνο Ολιγονουκλεοτίδιο (1.25 pmol/µl)                      1                              

Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα Προσκόλλησης (10X)                                                            2                             

Η2Ο                                                                                                                               6      

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                    20 

Επώαση στους 750C (5 min), έπειτα µείωση (1.50C/min) της θερµοκρασίας στους 370C.  

2.4. Σύνθεση µεταλλαγµένης αλύσου και συγκόλληση 

1. Προσθήκη διαδοχικά (όγκοι σε µl):     

      Η20                                                                                5   

      10Χ Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα Σύνθεσης                             3  

       Τ4 DNA πολυµεράση                                                  1  

       Τ4 DNA λιγάση                                                            1  

        Σύνολο                                                                        30  
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2.  Επώαση στους 370C για 90 min. 

2.5. Μετασχηµατισµός σε BMH7118mutS βακτήρια. 

Μετασχηµατισµός 2.0 µl από τα 30 µl της αντίδρασης σύνθεσης σε BMH71-18mutS 

κύτταρα. 

1. Προσθήκη 2λ από την αντίδραση µεταλλαξιογένεσης σε 100λ BMH7118mutS 

επιδεκτικά σε µετασχηµατισµό (competent) βακτήρια.  

2. Επώαση σε πάγο για 10min. 

3. Επώαση στους 420C για 45-50 sec (θερµικό σοκ) και στη συνέχεια σε πάγο.  

4. Προσθήκη 900 µl LB και επώαση στους 370C µε ανάδευση για 1 ώρα.  

5. Προσθήκη 4 ml LB και 100 µl Gene Editor Antibiotic Selection Mix (Promega). 

Επώαση για 18-24 ώρες στους 370C µε ανάδευση.  

2.6. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από τα BMH7118mutS βακτήρια. 

Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από περίπου 2ml της καλλιέργειας των 

µετασχηµατισµένων BMH71-18mutS βακτηρίων µε το πρωτόκολο που παρατίθεται σε 

επόµενη ενότητα (Βασικές Τεχνικές). ∆ιάλυση σε TE και ποσοτικοποίηση µε 

φωτοµέτρηση. 

2.7. Μετασχηµατισµός σε JM109 βακτήρια. 

Μετασχηµατισµός 5 ng από το πλασµιδιακό DNA που αποµονώθηκε από τα BMH71-

18mutS βακτήρια σε JM109 βακτήρια και σπορά σε τρυβλία µε στερεό θρεπτικό υλικό 

(άγαρ) παρουσία αµπικιλλίνης και Gene Editor Antibiotic Selection mix. 

1. Προσθήκη 5 ng από το πλασµιδιακό DNA που αποµονώθηκε από τα BMH71-

18mutS βακτήρια σε 100 µl JM109 βακτήρια.  

2. Σε πάγο για 30min. 

3. Στους 420C για 45-50 sec (θερµικό σοκ) και στη συνέχεια σε πάγο. 

4. Προσθήκη 900 µl SOC και επώαση στους 370C µε ανάδευση για 1 ώρα.  

5. Σπορά σε τρυβλία άγαρος µε αµπικιλλίνη (125µg/ml) και Gene Editor Antibiotic 

Selection  mix (7.5 µl/ml). Επώαση στους 370C για 16 ώρες. 

2.8. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από κλώνους JM109 βακτηρίων. 

1. Ενοφθαλµισµός σε περίπου 2ml LB µε αµπικιλλίνη από τις βακτηριακές αποικίες 

των JM109. Επώαση στους 370C µε ανάδευση για 16 ώρες. 
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2. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από τις υγρές καλλιέργειες των JM109 

βακτηρίων µε το πρωτόκολο που παρατίθεται σε επόµενη ενότητα (Βασικές 

Τεχνικές). ∆ιάλυση σε H2O και ποσοτικοποίηση µε φωτοµέτρηση. 

3. Επιλογή µεταλλαγµένων κλώνων µε αλληλούχιση ή ανάλυση µε περιοριστικά 

ένζυµα.  

4. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από τον επιλεγµένο µεταλλαγµένο βακτηριακό 

κλώνο σε µεγάλη κλίµακα (από 75ml υγρή καλλιέργεια). Φωτοµέτρηση DNA για 

ποσοτικοποίηση και καθαρότητα. Επιβεβαίωση µετάλλαξης και ορθότητας 

πλασµιδίου µε αλληλούχιση και ανάλυση µε περιοριστικά ένζυµα. 

 

3. Υποκλωνοποίηση µεταλλαγµένου GLUD1 ενθέµατος σε pVL1393. 

 Το µεταλλαγµένο πλέον GLUD1 cDNA κόπηκε από τον pBSKII+ φορέα µε 

χρησιµοποίηση των BamHI και PstI περιοριστικών ενδονουκλεασών και συγκολλήθηκε 

στο µεταφορικό πλασµίδιο pVL1393 του συστήµατος Baculovirus. Τα προϊόντα της 

συγκόλλησης χρησιµοποιήθηκαν για τον µετασχηµατισµό του στελέχους JM109 της  

Ε.coli. Στο πλασµιδιακό DNA που αποµονώθηκε από αυτά τα βακτήρια ο σωστός 

προσανατολισµός του ενθέµατος επιβεβαιώθηκε µε αλληλούχιση. Μάλιστα, η 

αλληλουχία DNA του υποκλωνοποιηµένου µεταλλαγµένου GLUD1 cDNA 

προσδιορίστηκε και προς τις δύο κατευθύνσεις σε όλο το µήκος του ώστε να 

επιβεβαιωθεί η παρουσία της επιθυµητής µετάλλαξης και να αποκλειστούν τυχόν 

ανεπιθύµητες µεταβολές του συγκεκριµένου cDNA κατά τη διάρκεια της 

µεταλλαξιογένεσης.   

3.1. Πέψη µεταλλαγµένων GLUD1 cDNA σε pBSKII+ και pVL1393/GLUD1 µε 

BamHI, PstI και αποµόνωση µεταλλαγµένου ενθέµατος και πλασµιδιακού φορέα 

από πήκτωµα αγαρόζης.  

i. Πέψη 6-8µg από το µεταλλαγµένο κλωνοποιηµένο σε pBSKII+ GLUD1 

cDNA  µε τα ένζυµα BamHI και PstI, ταυτόχρονα (µε χρήση ρυθµιστικού 

διαλύµατος BamHI και BSA). 

ii. Ηλεκροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης 1.3% και αποµόνωση 

µεταλλαγµένου GLUD1 cDNA ενθέµατος (µπάντα µεγέθους περίπου 1.8 

Kb) µε χρήση του Qiaex II Gel Extraction Kit (Qiagen). 
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iii. Πέψη 10-15 µg του πλασµιδίου pVL1393/GLUD1  µε τα ένζυµα BamHI 

και PstI, ταυτόχρονα (µε χρήση ρυθµιστικού διαλύµατος BamHI και 

BSA). 

iv. Ηλεκροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης 1.3% και αποµόνωση 

πλασµιδιακού φορέα pVL1393 (µπάντα µεγέθους περίπου 9.6 Kb). 

v. Ποσοτικοποίηση αποµονωµένου DNA (πλασµιδιακού φορέα και 

µεταλλαγµένου ενθέµατος) σε πήκτωµα αγαρόζης συγκρίνοντας µε 

γνωστές ποσότητες DNA.  

3.2. Συγκόλληση πλασµιδιακού φορέα και µεταλλαγµένου ενθέµατος. 

1. Προσθήκη διαδοχικά για κάθε αντίδραση συγκόλλησης (Fast Link Ligation Kit, 

Epicentre) (οι όγκοι σε µl): 

Fast Link Ligation Buffer                                     1.5  

10mM ATP                                                            1.5  

pVL1393 πλασµιδιακός φορέας (4.2)                     x (=150ng) 

µεταλλαγµένο ένθεµα (4.1)                                     y (=50ng) 

H20                                                                          z 

Fast Link DNA λιγάση                                            1 

ΣΥΝΟΛΟ                                                              15  

 

Χρησιµοποιήθηκαν περίπου 50 ng ενθέµατος (y µl) και 150 ng πλασµιδιακού φορέα (x 

µl). Οι υπολογισµοί έγιναν µε βάση τον τύπο: ng ενθέµατος = ng πλασµιδιακού φορέα X 

(µέγεθος ενθέµατος/µέγεθος πλασµιδιακού φορέα) X 2. Αφού χρησιµοποιήσαµε 150 ng 

πλασµιδιακού φορέα pVL1393 για κάθε αντίδραση, η αντίστοιχη ποσότητα του 

ενθέµατος έπρεπε να είναι 50 ng [=150 ng X (1800/9600) X 2]. 

2. Επώαση περίπου 30 min σε θερµοκρασία δωµατίου (RT). 

3. Επώαση στους 700C για 15min προς αδρανοποίηση της λιγάσης. 

4. Μετασχηµατισµός 2µl της αντίδρασης συγκόλλησης σε Supercompetent JM109 

βακτήρια (Promega). Πιο συγκεκριµένα:  

i. Προσθήκη 2 µl από κάθε αντίδραση συγκόλλησης σε 100 µl Supercompetent 

JM109 βακτήρια. 

ii. Επώαση σε πάγο για 30 min. 
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iii. Επώαση στους 420C για 45-50 sec. 

iv. Προσθήκη 900λ SOC και επώαση στους 370C µε ανάδευση για 1 ώρα.  

v. Σπορά σε τρυβλία µε LB-άγαρ µε αµπικιλλίνη. Επώαση για 16 ώρες στους 

370C. 

5. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από τις αποικίες των παραπάνω τρυβλίων. 

6. Επιλογή κατάλληλου κλώνου (φέροντος το ανασυνδυασµένο πλασµίδιο 

pVL1393/µεταλλαγµένο GLUD1 cDNA) µε ανάλυση µε περιοριστικά ένζυµα ή 

αλληλούχιση. 

7. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA από τον επιλεγµένο µεταλλαγµένο βακτηριακό 

κλώνο σε µεγάλη κλίµακα (από 75 ml υγρή καλλιέργεια). Φωτοµέτρηση DNA για 

ποσοτικοποίηση και καθαρότητα. Επιβεβαίωση µετάλλαξης και ορθότητας 

πλασµιδίου µε αλληλούχιση και ανάλυση µε περιοριστικά ένζυµα. Αποκλεισµός 

άλλων µεταλλάξεων µε αλληλούχιση δύο κατευθύνσεων σε όλο το µήκος του 

ενθέµατος. 

 

4. Έκφραση σε κύτταρα Sf21 

 Τα µεταλλαγµένα GLUD1 cDNA, µαζί µε το φυσιολογικού τύπου GLUD1 cDNA 

(για να χρησιµοποιηθεί ως µάρτυρας για την πρωτεϊνική έκφραση και την ενζυµική 

ανάλυση), εκφράστηκαν σε κύτταρα Sf21 µε χρήση του συστήµατος έκφρασης 

πρωτεϊνών Baculovirus. Κύτταρα του εντόµου Spodoptera fugiperda (Sf21) 

συνδιαµολύνθηκαν µε καθαρισµένο πλασµιδιακό DNA (φορέας pVL1393 περιέχον το 

GLUD1 ένθεµα) και τροποποιηµένο DNA Βaculovirus (BaculoGold, BD Pharmingen) 

και επωάστηκαν στους 270C για 4-5 ηµέρες.  Ο ιός πολλαπλασιάστηκε µε 2-3 κύκλους 

µόλυνσης. Έγινε συγκοµιδή των κυττάρων στις 5 ηµέρες µετά την µόλυνση µε ιό και 

αυτά χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των ανασυνδυασµένων GDH πρωτεϊνών. Για 

αυτό το λόγο, τα καλλιεργηµένα κύτταρα οµογενοποιήθηκαν σε ένα ρυθµιστικό διάλυµα 

που περιείχε 0.05 Μ Tris HCl, pH 7.4, 1% Triton X-100, 0.1 mM PMSF και 0.5 M NaCl. 

Το προκύπτον πλήρες οµογενοποίηµα φυγοκεντρήθηκε στα 7000g στους 40C για 10min 

και το υπερκείµενο χρησιµοποιήθηκε για ενζυµικές µελέτες µε ακατέργαστα αδρά 

εκχυλίσµατα. Ο ποσοτικός προσδιορισµός πρωτεϊνών έγινε µε τη µέθοδο του Lowry 

(Lowry και συν, 1951). Θρεπτικά υλικά που περιείχαν ανασυνδυασµένους Baculovirus 
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χρησιµοποιήθηκαν για την αποµόνωση του ιϊκού DNA. Τµήµατα αυτού του DNA 

περιέχοντα το αντίστοιχο ένθεµα πολλαπλασιάστηκαν µε PCR και προσδιορίστηκε η 

αλληλουχία τους για να επιβεβαιωθεί ότι υπήρχε η επιθυµητή µετάλλαξη στον 

ανασυνδυασµένο ιό.   

4.1.Καθαρισµός DNA 

Καθαρισµός περίπου 20µg pVL1393/µεταλλαγµένου GLUD1 cDNA µε χρήση του 

Concert Rapid PCR Purification System (Life Technologies) και στη συνέχεια 

κατακρήµνιση µε αιθανόλη και αλάτι.  

1. Ανάµειξη 20 µg  pVL1393/µεταλλαγµένου GLUD1 πλασµιδιακού DNA µε 

400µl Binding Solution (H1).  

2. Προσθήκη δείγµατος σε ένα spin cartridge προσαρµοσµένο σε ένα σωληνάριο 

πλύσης των 2 ml. Φυγοκέντρηση και απόρριψη διηθήµατος. 

3. Προσθήκη 700µl Wash Buffer (H2) στο spin cartridge. Φυγοκέντρηση και 

απόρριψη διηθήµατος. 

4. Προσθήκη 50µl ζεστού (700C) ρυθµιστικού διαλύµατος TE για έκλουση του 

DNA. Φυγοκέντρηση και συλλογή διηθήµατος. 

5. Προσθήκη 5µl Οξεικού Νατρίου 3M και 2.5 όγκων (125µl) αιθανόλη 100% στα 

50µl του pVL1393/µεταλλαγµένου GLUD1 πλασµιδιακού DNA. Φυγοκέντρηση 

και απόρριψη υπερκείµενου. 

6. Πλύσιµο ιζήµατος µε 100µl 70% αιθανόλη.  

7. Στέγνωµα σε αποστεριωµένες συνθήκες, διάλυση σε 30µl αποστειρωµένου Η2Ο 

και ποσοτικοποίηση µε φωτοµέτρηση.  

4.2. Συνδιαµόλυνση µε Baculovirus DNA σε Sf21 cells. 

1. Σπορά 2 Χ 106 Sf21 κύτταρων σε φλάσκα 25cm2. Επώαση στους 270C (16 ώρες).  

2. Ανάµειξη 5µl (0.5µg) Baculogold DNA και 2 µg από το καθαρισµένο 

pVL1393/µεταλλαγµένο GLUD1 DNA. Προσθήκη 1ml Transfection Buffer B 

(BD Pharmigen) στο µείγµα των DΝΑ. 

3. Aφαίρεση του θρεπτικού υλικού από την φλάσκα και προσθήκη 1ml Baculogold 

Transfection Buffer A (BD Pharmigen).   

4. Προσθήκη στην φλάσκα του µείγµατος των DNA µε το Transfection Buffer B. 

5. Επώαση στους 270C για 4 ώρες. 
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6. Αφαίρεση του υλικού διαµόλυνσης και προσθήκη 5ml TNM-FH. 

7. Αφαίρεση και προσθήκη 5ml φρέσκου TNM-FH. 

8. Επώαση στους 270C για 4-5 µέρες. 

4.3. Συγκοµιδή των διαµολυσµένων κυττάρων 

1. Μετά από 4-5 µέρες αποκόλληση διαµολυσµένων Sf21 κύτταρων από τη φλάσκα 

µε πιπέτα Pasteur. 

2. Φυγοκέντρηση (1200 rpm, 10min, 40C). Μεταφορά υπερκειµένου (περιέχει 

ανασυνδυασµένο ιό) και αποθήκευση στους 40C. Φύλαξη πελέτας στους -800C 

µέχρι την οµογενοποίηση για να γίνουν ενζυµικές µελέτες. 

3. Χρησιµοποίηση υπερκειµένου για νέους κύκλους διαµόλυνσης Sf21 κυττάρων µε 

τον ανασυνδυασµένο ιό. 

4.4. Οµογενοποίηση. 

1. Απόψυξη σε πάγο πελέτας διαµολυσµένων Sf21 κυττάρων από τους -800C. 

∆ιάλυση σε 600 µl Ρυθµιστικού ∆ιαλύµατος Οµογενοποίησης (50 mM TrisHCl, 

pH 7.4, 0.5 M NaCl, 1% Triton X-100, PMSF 100 mM) και µεταφορά στο δοχείο 

οµογενοποίησης. Οµογενοποίηση (γυαλί µε γυαλί) µε χαµηλή ταχύτητα για 2min.  

2. Μεταφορά του οµογενοποιήµατος σε σωληνάριο των 1.5 ml.  

3. Φυγοκέντρηση (8000 rpm, 40C, 10 min). 

4. Μεταφορά υπερκειµένου σε άλλο σωληνάριο. Χρήση του υπερκειµένου άµεσα 

για τις ενζυµικές αναλύσεις που αφορούν αδρά εκχυλίσµατα ή αποθήκευση στους 

-800C. 

 

5. Καθαρισµός πρωτείνης 

 Στη συνέχεια, έγινε αποµόνωση και καθαρισµός GDH από εκχυλίσµατα 

κυττάρων Sf21 και από µικροτεµάχιο ανθρωπίνου ήπατος που λήφθηκε από νεκροτοµή 

(για το οποίο είχε ληφθεί ενηµερωµένη συγκατάθεση από συγγενείς). Περίπου 1gr 

ηπατικού ιστού και 200 Χ 106 µολυσµένα Sf21 κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν για τον 

ενζυµικό καθαρισµό, ο οποίος έγινε µε τροποποίηση µιας προηγουµένως περιγραφείσας 

µεθόδου (Hussain και συν, 1989). Τα κύτταρα και οι ιστοί υπεβλήθησαν σε δύο µε τρεις 

κύκλους παγώµατος-απόψυξης και οµογενοποιήθηκαν (5-10% βάρος/όγκο) σε 
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ρυθµιστικό διάλυµα 10 mM Tris HCl, pH 7.4 που περιείχε 0.1mM EDTA, 0.5M NaCl, 

1% Triton X-100 και 0.1mM PMSF.  

Σε δεύτερο στάδιο σε αυτά τα εκχυλίσµατα έγινε καθίζηση των µεγαλοµοριακών 

συµπλεγµάτων και των πρωτεϊνών µεγάλου µοριακού βάρους µε 30% θειϊκού αµµωνίου 

και στο (περιέχον GDH) υπερκείµενο προστέθηκε θειϊκό αµµώνιο ώστε η τελική 

συγκέντρωση να είναι 55%. Το προκύπτον ίζηµα µετά από φυγοκέντρηση του παραπάνω 

διαλύµατος επαναδιαλύθηκε σε ρυθµιστικό διάλυµα 50mM Tris HCl, pH 6.0 που 

περιείχε 15% θειϊκό αµµώνιο και φορτώθηκε σε µία στήλη υδροφοβικής 

αλληλεπίδρασης προετοιµασµένη µε υψηλής επίδοσης Φαινυλσεφαρόζη (Amersham 

Biosciences) και εξισορροπηµένη µε το ίδιο ρυθµιστικό διάλυµα. Έγινε έκλουση µε µία 

διπλή βαθµίδωση µειούµενης συγκέντρωσης θειϊκού αµµωνίου (15%→0%) και 

αυξανόµενης συγκέντρωσης αιθυλενογλυκόλης (0%→90%). Σε µερικά πειράµατα, για 

αύξηση της καθαρότητας, έγινε άθροιση των κλασµάτων που περιείχαν GDH, καθίζηση 

της GDH µε 60%  θειϊκό αµµώνιο, επαναδιάλυση σε ρυθµιστικό διάλυµα 50mM Tris 

HCl, pH 6.0 µε 15% θειϊκό αµµώνιο και επαναδιάβαση από την ίδια στήλη υδροφοβικής 

αλληλεπίδρασης. Πάντως, σε µετέπειτα ανάλυση των αποτελεσµάτων, φάνηκε ότι αυτό 

δεν ήταν απαραίτητο για να ληφθεί πρωτείνη υψηλής καθαρότητας και εποµένως αυτό το 

βήµα (της διάβασης του δείγµατος για δεύτερη φορά από υδροφοβική στήλη) 

παραλείφθηκε.  

Επειδή η µεταλλαγµένη Gly456Ala GDH έχει µειωµένη συγγένεια για GTP 

(όπως είχε φανεί ήδη από µελέτες σε ακατέργαστα εκχυλίσµατα), δεν χρησιµοποιήθηκε 

µία στήλη συγγένειας για GTP (Hussain και συν, 1989) για τον παραπέρα καθαρισµό των 

µεταλλαγµένων πρωτεϊνών. Στη θέση της χρησιµοποιήθηκε χρωµατογραφία µε 

υδροξυαπατίτη (Colon και συν, 1986). Για αυτό το λόγο, κλάσµατα από την στήλη 

υδροφοβικής αλληλεπίδρασης υπεβλήθησαν σε διαπίδυση διαµέσου ηµιδιαπερατής 

µεµβράνης (στους 40C) έναντι αρκετών αλλαγών περίσσειας ρυθµιστικού διαλύµατος 

100mM Tris HCl, 200mM KCl, pH 7.15 και στη συνέχεια φορτώθηκαν στην στήλη 

υδροξυαπατίτη. Η στήλη εκλούσθηκε µε µία κλίση συγκέντρωσης 10mM→400mM 

ρυθµιστικού διαλύµατος φωσφορικού νατρίου µε pH=7.4. Η καθαρή πλέον GDH 

χρησιµοποιήθηκε για ενζυµικές µελέτες και για µελέτη της ηλεκτροφορητικής της 

κινητικότητας µε SDS-PAGE. Για µερικές ενζυµικές µελέτες χρησιµοποιήθηκε και 
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µερικώς καθαρισµένη GDH (κλάσµατα από την στήλη υδροφοβικής αλληλεπίδρασης) 

καθώς δείχθηκε ότι GDH από αυτά είχε τις  ίδιες ιδιότητες µε την πλήρως καθαρισµένη 

GDH που εκλουόταν από την στήλη υδροξυαπατίτη.  

 

6. Ενζυµικές δοκιµασίες και κινητικές µελέτες. 

Για τον καθορισµό των κινητικών και αλλοστερικών ιδιοτήτων των 

ανασυνδυασµένων ενζύµων έγιναν µία σειρά από ενζυµικές δοκιµασίες, τόσο σε αδρά 

κυτταρικά εκχυλίσµατα όσο και σε καθαρισµένες πρωτείνες. Για τον καθορισµό των 

χαρακτηριστικών των παραπάνω ενζύµων (τιµές Km, Vmax, IC50, HC και SC50 και 

γραφικές παραστάσεις αλλοστερικής ρύθµισης από ADP, L-λευκίνη και GTP), οι 

ενζυµικές δοκιµασίες πραγµατοποιήθηκαν µε µεταβολή της συγκέντρωσης του 

µελετούµενου υποστρώµατος ή αλλοστερικού ρυθµιστή, ενώ οι συγκεντρώσεις των 

άλλων παραγόντων της αντίδρασης διατηρούνταν σταθερές.  

6.1. Βασικά διαλύµατα ενζυµικής ανάλυσης 

i. Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα Τριαιθανολαµίνης: Triethanolamine HCl 50 mM, pH 

8.0 (εκτός και αν δίνεται άλλη τιµή για το pH) µε 2.6 mM EDTA. 

ii. Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα Φωσφορικών 50 mM (pH 8.0) µε 2.6 mM EDTA. 

iii. Οξεικό Αµµώνιο 10 M 

iv. NADPH 10 mM 

v. GTP 50 mM, ADP 100 mM  

vi. α-Κετογλουταρικό 0.4 Μ, L-Γλουταµικό 1 Μ 

vii. L-Λευκίνη 0.1 Μ 

6.2.   Ενεργοποίηση από ADP 

Η µελέτη της ενεργοποίησης των ανασυνδυασµένων ενζύµων από ADP 

έγινε σε 1 ml Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα Τριαιθανολαµίνης (pH 8.0, εκτός και αν 

αναφέρεται διαφορετική τιµή pH) στο οποίο εµπεριέχονταν 100 mM Οξεικού 

Αµµωνίου, 100µΜ NADPH, προγραµµατισµένα µεταβαλλόµενες συγκεντρώσεις 

ADP και ποσότητα του υπό µελέτη ενζύµου τέτοια ώστε η ταχύτητα της 

αντίδρασης (dA340nm/min) σε παρουσία 1mM ADP να είναι περίπου 0.1. Η 

έναρξη της αντίδρασης γινόταν µε προσθήκη α-κετογλουταρικού σε τελική 

συγκέντρωση 8 mM. 
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Η εξίσωση που χρησιµοποιήθηκε για να περιγραφεί καλύτερα η 

ενεργοποίηση από ADP ήταν η v=Vo + (Vmax*xH)/(xH + SC50
H)= Vo + 

Vmax/(1+xH/SC50
H), όπου v η ταχύτητα της αντίδρασης και x η συγκέντρωση του 

ADP, ενώ οι Vo, Vmax, H και SC50 είναι θεωρητικές σταθερές που αφορούν την 

αρχική ταχύτητα (σε απουσία ADP), την µέγιστη ταχύτητα της αντίδρασης σε 

παρουσία ADP, τον βαθµό συνεργατικότητας των υποµονάδων και την 

συγκέντρωση ADP όπου η ταχύτητα της αντίδρασης είναι Vmax/2. Ειδικότερα, ο 

υπολογισµός της θεωρητικής τιµής SC50 (+ τυπικό σφάλµα-SE) έγινε από τις 

γραφικές παραστάσεις ενεργοποίησης από ADP µε χρήση του προγράµµατος 

Origin (Microcal Software). 

6.3.   Αναστολή από GTP 

Η µελέτη της αναστολής των ανασυνδυασµένων ενζύµων από GTP έγινε 

σε 1 ml Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα Τριαιθανολαµίνης (pH 8.0, εκτός και αν αναφέρεται 

διαφορετική τιµή pH) στο οποίο εµπεριέχονταν 100 mM Οξεικού Αµµωνίου, 

100µΜ NADPH, προγραµµατισµένα µεταβαλλόµενες συγκεντρώσεις GTP και 

ποσότητα του υπό µελέτη ενζύµου τέτοια ώστε η ταχύτητα της αντίδρασης 

(dA340nm/min) σε απουσία GTP να είναι περίπου 0.1. Η έναρξη της αντίδρασης 

γινόταν µε προσθήκη α-κετογλουταρικού σε τελική συγκέντρωση 8 mM.  

Η εξίσωση που χρησιµοποιήθηκε για να περιγραφεί καλύτερα η αναστολή 

από GTP ήταν η V=Vmax/(1+xH/IC50
H), όπου v η ταχύτητα της αντίδρασης και x 

η συγκέντρωση του GTP, ενώ οι Vmax, H και IC50 είναι θεωρητικές σταθερές 

που αφορούν την αρχική ταχύτητα (σε απουσία GTP), τον βαθµό 

συνεργατικότητας των υποµονάδων και την συγκέντρωση GTP όπου η ταχύτητα 

της αντίδρασης είναι Vmax/2. Ειδικότερα, ο υπολογισµός της θεωρητικής τιµής 

IC50 (+ τυπικό σφάλµα-SE) έγινε από τις γραφικές παραστάσεις αναστολής από 

GTP µε χρήση του προγράµµατος Origin (Microcal Software). 

Ο συντελεστής Hill (h) για την συνεργατικότητα της αναστολής από GTP 

υπολογίστηκε µε βάση την εξίσωση του Hill dA340nm/min=[GTP]h/(K+[GTP]h). 

Επειδή η γραφική παράσταση της παραπάνω εξίσωσης (dA340nm/min έναντι 

[GTP]) είναι σιγµοειδική, κάνοντας δύσκολους τους υπολογισµούς, 

χρησιµοποιήθηκε ο µετασχηµατισµός της στον τύπο log[(dA340nm/min)/(1- 
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dA340nm/min)]=hlog[GTP]-logK. Η γραφική παράσταση της τελευταίας εξίσωση 

(log[(dA340nm/min)/(1- dA340nm/min)] έναντι log[GTP]) είναι γραµµική και η 

κλίση της δίνει τον h. 

6.4. Ενεργοποίηση από L-λευκίνη 

Η µελέτη της ενεργοποίησης των ανασυνδυασµένων ενζύµων από L-

λευκίνη έγινε σε 1 ml Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα Τριαιθανολαµίνης στο οποίο 

εµπεριέχονταν 100 mM Οξεικού Αµµωνίου, 100µΜ NADPH, προγραµµατισµένα 

µεταβαλλόµενες συγκεντρώσεις L-λευκίνης και ποσότητα του υπό µελέτη 

ενζύµου τέτοια ώστε η µέγιστη ταχύτητα της αντίδρασης (dA340nm/min) σε 

παρουσία L-λευκίνης 6 mM να είναι περίπου 0.1. Πιο συγκεκριµένα, για την 

αξιολόγηση της συνεργιστικής δράσης ADP και L-λευκίνης, προγραµµατισµένα 

µεταβαλλόµενες συγκεντρώσεις L-λευκίνης (0-6 mM) προστίθενταν σε µείγµα 

αντίδρασης που περιείχε ADP σε διάφορες σταθερές συγκεντρώσεις (0, 0.025, 

0.050, 0.100, 0.250 και 1 mM). Η έναρξη όλων των παραπάνω αντιδράσεων 

γινόταν µε προσθήκη α-κετογλουταρικού σε τελική συγκέντρωση 8 mM. 

6.5. Επίδραση του pH και της σύστασης του ρυθµιστικού διαλύµατος 

αντίδρασης 

Για να µελετήσουµε την επίδραση της σύστασης του ρυθµιστικού 

διαλύµατος αντίδρασης στην ειδική δραστικότητα και την ενεργοποίηση από 

ADP των φυσιολογικών και µεταλλαγµένων ενζύµων πραγµατοποιήσαµε µελέτες 

σε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών 50 mM, pH 8.0, και συγκρίναµε τα 

αποτελέσµατα µε τα αντίστοιχα από µελέτες µε χρήση ρυθµιστικού διαλύµατος 

αντίδρασης TRA 50 mM, pH 8.0. Επιπλέον, για να µελετηθεί η επίδραση του pH 

στις ενζυµικές ιδιότητες (ειδική δραστικότητα, αναστολή από GTP και 

ενεργοποίηση από ADP), πραγµατοποιήσαµε ενζυµικές αντιδράσεις σε 

ρυθµιστικά διαλύµατα TRA µε pH 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 και 8.5. 

6.6. Κινητικές αναλύσεις 
Για τον καθορισµό της σταθεράς Michaelis-Menten (Km) για το α-

κετογλουταρικό και το NADPH στα καθαρισµένα ένζυµα έγιναν κινητικές 

αναλύσεις. Σε καθένα από τα παραπάνω πειράµατα, η συγκέντρωση του α-

κετογλουταρικού µεταβαλλόταν από 0.4 έως 8 mM, ενώ η συγκέντρωση του 
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ADP παρέµενε σταθερή στο 0, 0.025, 0.250 και 1 mM. Επίσης, σε µία άλλη 

οµάδα πειραµάτων η συγκέντρωση του NADPH µεταβαλλόταν από 10 έως 100 

µΜ σε απουσία ADP. Για τον καθορισµό της Vmax των καθαρισµένων ενζύµων 

µε µεταβαλλόµενο υπόστρωµα το α-κετογλουταρικό, οι πειραµατικοί 

προσδιορισµοί πραγµατοποιήθηκαν σε παρουσία ADP 250 µΜ.  

6.7.  Προσδιορισµός ειδικής δραστικότητας καθαρισµένων ενζύµων. 

Για να καθοριστεί η ειδική δραστικότητα των καθαρισµένων ενζύµων 

µετρήθηκε η δραστηριότητα (dA340nm/min) ενός ορισµένου όγκου τους υπό 

ορισµένες συνθήκες (π.χ. σε απουσία ADP ή επί παρουσίας ADP 1mM). Στη 

συνέχεια µετρήθηκε η πρωτεϊνική συγκέντρωση (mg/ml) του ενζυµικού 

παρασκευάσµατος. Ο υπολογισµός της ειδικής δραστικότητας έγινε µε βάση τον 

τύπο SA=dA/(min*6.222*PC*V), όπου SA η ειδική δραστικότητα (σε µmoles 

NADH ή NADPH/mg πρωτείνης/min), dA η µεταβολή της OD340nm/min, PC η 

πρωτεϊνική συγκέντρωση του καθαρισµένου ενζυµικού παρασκευάσµατος (σε 

mg/ml) και V ο όγκος (σε ml) του παραπάνω παρασκευάσµατος που 

χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση. 

 

7. ∆οµικές µελέτες πρωτεϊνών και στατιστική ανάλυση 

Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πάνω στα πειραµατικά δεδοµένα και οι 

γραφικές παραστάσεις έγιναν µε χρήση του λογισµικού Origin (Microcal 

Software, Northampton, MA). Οι τιµές Km και Vmax υπολογίστηκαν µε 

εφαρµογή της µεθόδου weighted hyperbolic fit στο λογισµικό Hyper (JS. 

Easterby, Dept. of Biochemistry, University of Liverpool, Liverpool, UK). Οι 

διαφορές στην κινητική και αλλοστερική συµπεριφορά των ενζύµων 

αξιολογήθηκαν µε χρήση της δοκιµασίας t του Student. Οι τιµές IC50 και SC50 

υπολογίστηκαν από τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις µε το λογισµικό 

Origin. Οι Συντελεστές Hill (HC) για την αναστολή των ενζύµων από GTP 

υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο της Cornish-Bowden (1979) και τα αποτελέσµατα 

επιβεβαιώθηκαν µε το λογισµικό Leonora (Cornish-Bowden, 1995). 

Οι µελέτες των δοµικών µοντέλων της GDH από αγελάδα και άνθρωπο 

έγιναν µε χρήση των προγραµάτων Rasmol (version 2.7.1.1, R. Sayle, H. 
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Bernstein, http://www.bernstein-plus-sons.com/software/rasmol/), Swiss-

PDBViewer (version 3.7.b2, N. Guex, http://au.expasy.org/spdbv/), Quanta 

(Accelrys, Inc.), RIBBONS (Μ. Carlson, 1977, http://sgce.cbse.uab.edu/ribbons/) 

και Pymol (DeLano Scientific, 2003, http://pymol.sourceforge.net/).  

     

8. Βασικές Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας 

I. Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA µικρής κλίµακας (Mini-prep) (µέθοδος 

αλκαλικής λύσης, Shambrook και συν, 1989). 

1. Φυγοκέντρηση (12000g, 3min) περίπου 1.5ml υγρής καλλιέργειας 

βακτηρίων σε LB. 

2.  Αναρρόφηση και απόρριψη υπερκειµένου. 

3. Επαναδιάλυση πελέτας σε 100 µL παγωµένου ρυθµιστικού 

διαλύµατος επαναδιάλυσης miniprep (∆ιάλυµα Ι). Επώαση 5 min σε 

RT. 

4. Προσθήκη 200µL φρέσκου διαλύµατος περιέχοντος 0.2Μ ΝaOH, 

1% SDS  (∆ιάλυµα ΙΙ) για λύση των βακτηρίων. Επώαση σε πάγο 

για 5 min. 

5. Προσθήκη 150µl παγωµένου 3Μ Οξεικού Καλίου (pH 4.8) για 

εξουδετέρωση. Ανάµειξη και επώαση σε πάγο (5min). 

6. Φυγοκέντρηση. 

7. Μεταφορά, προσθήκη ίσυ όγκου φαινόλης-χλωροφορµίου. 

8. Φυγοκέντρηση, προσθήκη ίσου όγκου χλωροφορµίου. 

9. Φυγοκέντρηση, προσθήκη αιθανόλης. 

10. Επώαση στους -800C. 

11. Φυγοκέντρηση, πλύσιµο πελέτας µε 70% αιθανόλη. 

12. ∆ιάλυση σε ΤΕ ή Η2Ο. 

II. Αποµόνωση Πλασµιδιακού DNA σε µεσαία κλίµακα (Midi-prep) 

1. Από το τρυβλίο επιλέγουµε έναν κλώνο και ενοφθαλµίζουµε σε 

φλάσκα µε περίπου 50mL LB-ampicillin. Επωάζουµε στους 370C 

O/N µε ανάδευση. 
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2. Μεταφορά 0.5mL της καλλιέργειας σε σωληνάριο και προσθήκη 

0.5mL γλυκερόλης 30%. Αποθήκευση στους -800C. 

3.  Μεταφέρουµε σε Falcon των 50mL και φυγοκεντρούµε για 10min 

στους 40C. 

4.  Επαναδιάλυση πελέτας σε 2mL ∆ιάλυµα I, όπου έχουµε προσθέσει 

λυσοζύµη για τελική συγκέντρωση 5mg/mL. 

5. Προσθήκη 4mL ∆ιάλυµα II (0.2N NaOH, 1%SDS), το οποίο µόλις 

έχουµε παρασκευάσει. 

6. Προσθέτουµε 3mL ∆ιάλυµα III και ανακατεύουµε καλά. 

7. Φυγοκέντρηση για 15min (5000 στροφές, 40C). 

8. Μεταφορά υπερκείµενου σε άλλο Falcon και προσθήκη ίσης 

ποσότητας (όσο η υδατική φάση, τόσο και η οργανική) µείγµατος 

φαινόλης-χλωροφορµίου (αναλογίας 50:50). Ανακατεύουµε για 

5min. Φυγοκέντρηση σε 5.000 στροφές για 5min. Μεταφορά 

υπερκείµενου σε άλλο Falcon και προσθήκη ίσου όγκου 

χλωροφορµίου. Ανακάτεµα για 3min. Φυγοκέντρηση στις 5.000 

στροφές για 5min. 

9. Μεταφορά υπερκείµενου σε σωληνάρια πολυπροπυλενίου των 

15mL (SARSTEDT). 

10. Προσθήκη 0.6 όγκων ισοπροπανόλης και επώαση σε RT για 1h. 

11. Ισοζυγισµός και φυγοκέντρηση στις (10.000 στροφές, 10min, 160C).  

12. Eπαναδιάλυση pellet σε 250 µl ΤΕ και µεταφορά σε σωληνάρια του 

1.5 ml. 

13. Προσθήκη 100 µl 10 Μ Οξεικό Αµµώνιο και αφήνουµε για 10min 

σε πάγο. Φυγοκέντρηση σε 13000 rpm, 10 min, 40C. 

14. Μεταφορά υπερκειµένου σε άλλα σωληνάρια του 1.5 ml και 

προσθήκη 800 µl Αιθανόλης. Φυγοκέντρηση σε 13000 rpm, 10min 

και επαναδιάλυση σε 100λ ΤΕ. 

15. Προσθήκη RNAse I σε τελική συγκέντρωση 50µg/mL. Επωάζουµε 

στους 370C για 10 min. 
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16. Προσθήκη 100 µl από διάλυµα 1.6 Μ NaCl, 13% PEG 8000 και 

αφήνουµε σε πάγο για 30 min. 

17. Φυγοκέντρηση για 20 min σε 13000 rpm, 40C και ξεπλένουµε την 

πελέτα µε 70% αιθανόλη. Φυγοκεντρούµε για λίγο (2-5 min). 

Επαναδιαλύουµε σε 200 µl ΤΕ. 

18. Επαναλαµβάνουµε τον καθαρισµό µε φαινόλη και χλωροφόρµιο, 

όπως στο 10. 

19. Καθίζηση µε 1/10 όγκου 3 Μ Οξεικό Νάτριο και διπλάσιο όγκο 

αιθανόλης. Ξέπλυµα πελέτας µε 70% αιθανόλη και στέγνωµα. 

Επαναδιάλυση σε 100 µl ΤΕ. 

III. Παρασκευή βακτηρίων επιδεκτικών σε µετασχηµατισµό (Competent 

Bacteria) 

1.  Ξύνουµε µε αποστειρωµένο ρύγχος την επιφάνεια της 

αποθηκευµένης στους -800C καλλιέργειας και ενοφθαλµίζουµε σε 

τρυβλίο petri µε LB-agar-αντιβιοτικό επιλογής. Επώαση στους 370C 

Ο/Ν. 

2. Σε 125mL LB σε αποστειρωµένη φλάσκα 2Lt ενοφθαλµίζουµε 1 

αποικία στους 370C µε ανάδευση.  

3. Στις 2h ελέγχουµε την OD550 και µετά ξαναελέγχουµε ανά τακτά 

χρονικά διαστήµατα. Μόλις η OD550  γίνει 0.37-0.40 τοποθετώ σε 

πάγο. 

4. Μεταφέρω την καλλιέργεια σε 50 mL Falcon σωληνάρια (από 30mL 

4 σωληνάρια) και φυγοκεντρώ για 10min (40C, 3000 στροφές). 

5.  Απορρίπτουµε το υπερκείµενο και επαναδιαλύουµε την πελέτα σε 

40 mL Transformation Buffer (TrB), το οποίο προσθέτουµε µε 

πιπέτα σιγά-σιγά [10mL σε καθένα από τα 4 σωληνάρια]. 

Ανακατεύω ελαφρά µε αργές κινήσεις και µεταφορά ώστε τελικά 2 

σωληνάρια. Επώαση σε πάγο για 10min. 

6. Φυγοκεντρώ για 10min (40C, 3.000 στροφές) και πετάω το 

υπερκείµενο. Επώαση σε πάγο για 10min. 
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7. Επαναδιάλυση σε 10mL TrB  + 700µL DMSO, προσθέτοντας 

σταγόνα-σταγόνα. Ελαφρό ανακάτεµα και µοίρασµα σε σωληνάρια 

του 1.5 ml (π.χ. από 200µL). 

8.  ∆ιατήρηση στους -800C.      

IV. Μετασχηµατισµός Βακτηρίων (Transformation) 

1. Βάζουµε τα τρυβλία µε το LB-άγαρ και το αντιβιοτικό επιλογής 

στον επωαστήρα στους  370C για να ξεϊδρώσουν. Τοποθετούµε 

Falcon σωληνάρια των 15mL στον πάγο. 

2. Βγάζουµε τα επιδεκτικά προς µετασχηµατισµό βακτήρια από τους –

700C και τα τοποθετούµε σε πάγο για 5min ή µέχρι που µόλις να 

ξεπαγώσουν. 

3. Μεταφέρουµε 100µl από τα ξεπαγωµένα κύτταρα σε καθένα από τα 

προπαγωµένα Falcon σωληνάρια. 

4. Προσθέτουµε 10pg έως 10ng πλασµιδιακό DNA σε κάθε 100µl 

επιδεκτικά προς µετασχηµατισµό κύτταρα.  

5. Αµέσως τοποθετούµε σε πάγο για 30 min. Αφήνουµε το SOC να 

φθάσει σε θερµοκρασία δωµατίου. 

6. Κάνουµε heat-shock στα κύτταρα για 45-50 sec σε υδατόλουτρο 

ακριβώς στους 420C, χωρίς κούνηµα. 

7. Αµέσως µεταφέρουµε σε πάγο για 2min. 

8. Προσθέτουµε 900µl SOC θερµοκρασίας δωµατίου σε κάθε 

σωληνάριο Falcon και επωάζουµε για 60min στους 370C µε 

κούνηµα (περίπου  225rpm). 

9. Απλώνουµε 50-300µl σε LB-agar τρυβλία µε αντιβιοτικό και 

επωάζουµε στους 370C για 12-14 ώρες. 

V. Ηλεκτροφόρηση DNA σε Πήκτωµα Αγαρόζης 

1. Για κατασκευή δύο µικρών πηκτωµάτων αγαρόζης 1%, ζυγίζουµε 

0.5 gr αγαρόζη σε φλάσκα 250mL και προσθέτουµε 50mL TBE 1X. 

Αφήνουµε στο φούρνο µικροκυµάτων για λίγα λεπτά ακριβώς µέχρι 

να διαλυθεί η αγαρόζη.  

2.  Τοποθετούµε τα τζαµάκια και τα χτενάκια στο καλούπι τους 
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3.  Αφήνουµε περίπου 5 min το διάλυµα της αγαρόζης στον πάγκο  να 

κρυώσει χωρίς να πήξει. Προσθέτουµε 2.5 µl βρωµιούχο αιθίδιο. 

4.  Χύνουµε το διάλυµα στα καλούπια και αφήνουµε στον πάγκο για 

1h περίπου να πήξει. 

5. Αφαιρούµε προσεκτικά το πήκτωµα από το καλούπι, το 

τοποθετούµε µέσα στην δεξαµενή ηλεκτροφόρησης και βγάζουµε το 

χτενάκι. 

6. Φορτώνουµε τα δείγµατα (στα οποία έχουµε προσθέσει διάλυµα 

φόρτωσης) και ηλεκτροφορούµε στα 100Volts. 

VI. Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε Πήκτωµα SDS-Πολυακρυλαµιδίου 

(SDS-PAGE) για προσδιορισµό µεγέθους και καθαρότητας 

Η κινητικότητα ενός µορίου µέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο επηρεάζεται από 

το µέγεθος, το σχήµα και το φορτίο του. Στην περίπτωση των πρωτεϊνών, η 

προσθήκη του απορρυπαντικού SDS, οδηγεί στο να προσδένονται οι 

πρωτεϊνες σε αυτό µε µία σταθερή αναλογία (1.4 gr SDS ανά gr πρωτείνης). 

Παράλληλα, το αρνητικό φορτίο του SDS υπερνικά κατά πολύ το φορτίο της 

πρωτείνης και το σχήµα των διάφορων πρωτεϊνών γίνεται οµοιόµορφο. Έτσι, 

η κινητικότητα µίας πρωτείνης σε ηλεκτροφόρηση παρουσία SDS είναι 

ανάλογη µόνο του µοριακού βάρους της. Αυτό βεβαίως µε την προϋπόθεση 

ότι έχει προστεθεί κάποιος αναγωγικός παράγοντας, όπως η β-

µερκαπτοαιθανόλη ή η διθειοθρεϊτόλη (DTT), για να σπάσουν οι 

δισουλφιδικοί δεσµοί. 

 Το διάλυµα των πρωτεϊνών αναµειγνύεται µε 1/5 του όγκου του διαλύµα 

φόρτωσης πρωτεϊνών (5Χ), βράζεται και φορτώνεται σε πήκτωµα SDS 

πολυακρυλαµιδίου. Το πήκτωµα αυτό αποτελείται από ένα πήκτωµα 

συµπύκνωσης (συγκέντρωσης 4%, stacking gel) πάνω από το πήκτωµα 

διαχωρισµού (separating gel) του οποίου η συγκέντρωση εξαρτάται από το 

µέγεθος της πρωτείνης που θέλουµα να δούµε (µία συνηθισµένη 

συγκέντρωση είναι 10%). Το πήκτωµα συµπύκνωσης χρησιµεύει για την 

ταυτόχρονη είσοδο όλων των πρωτεϊνών στο πήκτωµα διαχωρισµού. Στη 
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συνέχεια ακολουθεί ηλεκτροφόρηση σε ηλεκτρικό πεδίο µε διαφορά 

δυναµικού περίπου 150 Volt. 

VII. Χρώση πρωτεϊνών µετά από SDS-PAGE 

Για να γίνουν ορατές οι πρωτείνες στο πήκτωµα πολυακρυλαµιδίου µετά 

την ηλεκτροφόρηση, αυτό εµβαπτίζεται σε 0.025% διάλυµα Coomassie 

brilliant blue (διάλυµα χρώσης) και στη συνέχεια γίνεται αποχρωµατισµός 

µε διάλυµα αποχρωµατισµού. Τόσο το διάλυµα χρώσης όσο και το διάλυµα 

αποχρωµατισµού περιέχουν µεθανόλη και οξεικό οξύ. 

VIII. Μέτρηση Συγκέντρωσης Πρωτεϊνών (Lowry και συν, 1951). 

Στα αρχικά πειράµατα για την µέτρηση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης 

στα δείγµατα µας χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο του Lowry, όπως αυτή 

περιγράφεται στην βιβλιογραφία (Lowry και συν, 1951). Στη συνέχεια, για 

να απλοποιήσουµε την διαδικασία χρησιµοποιήσαµε το DC Kit (BioRad), 

το οποίο εφαρµόζει στην ουσία µία παραλλαγή της µεθόδου Lowry. 

1. Προετοιµασία Standards 

Αραιώνουµε το BSA 100X (10µg/λ) 1:10, ώστε τελικά η 

συγκέντρωσή του να είναι 1µg/µl. Σε σωληνάρια του 1.5ml 

προσθέτουµε 0, 2.5, 5, 10, 20, 30, 40, 50 µl από το BSA 1µg/µl και 

συµπληρώνουµε τα ανάλογα µl νερό ώστε ο τελικός όγκος να είναι 

50λ. 

2.  Προετοιµασία δειγµάτων 

  Αραιώνουµε τα δείγµατα 1:5, 1:10 και 1:20.  

3.   Προσθήκη 50λ δειγµάτων και Standards σε δοκιµαστικούς 

σωλήνες ή σωληνάρια των 15 ml. 

4.  Προετοιµασία διαλύµατος Α΄(20λ αντιδραστήριο S για κάθε ml 

αντιδραστηρίου Α). 

 Παρασκευάζουµε τόση ποσότητα Α΄ (σε ml) όσοι οι  

δοκιµαστικοί σωλήνες επί 0.25. 

5.  Προσθήκη 250µl διαλύµατος Α΄σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα. 

Κάνουµε αµέσως  vortex µετά από κάθε προσθήκη. 
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6. Προσθήκη 2.0ml αντιδραστηρίου Β σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα 

και vortex αµέσως. 

7. Μέτρηση οπτικής απορρόφησης µετά από 15min στα 750nm. 

Η απορρόφηση των δειγµάτων θα παραµείνει σταθερή για 1hr 

τουλάχιστον. 

8.   Κατασκευή πρότυπης καµπύλης BSA. 

 Στον άξονα x τα µg BSA και στον y η απορρόφηση (OD750nm). 

Βρίσκουµε την εξίσωση y=α+βx που περιγράφει την ευθεία (ή τις 

δύο ευθείες αν όχι συνευθειακά όλα τα σηµεία). 

9. Με βάση την παραπάνω εξίσωση υπολογίζουµε την συγκέντρωση 

πρωτείνης στα δείγµατά µας.        

IX. Πέψη RNA σε δείγµα πλασµιδιακού DNA πριν από αλληλούχιση. 

1. Ανάµειξη 15 µl του δείγµατος από το αποµονωµένο πλασµιδιακό 

DNA µε 35 µl TE και 3µl RNAse (10mg/ml). Επώαση στους 370C 

για 90min. 

2. Προσθήκη ½ όγκου (26µl) Οξεικού Αµµωνίου 7.5 M, pH 7.4. 

Φυγοκέντρηση (15 min, 13000 rpm) και µεταφορά υπερκειµένου. 

3. Προσθήκη διπλάσιου όγκου (150 µl) απόλυτης αιθανόλης. 

Φυγοκέντρηση (15 min, 13000 rpm). 

4. Πλύσιµο πελέτας µε 500 µl παγωµένη 70% αιθανόλη. Στέγνωµα και 

διάλυση σε 20-25 µl H2O.  

5. Ποσοτικοποίηση µε φωτοµέτρηση. 

X.  Αλληλούχιση πλασµιδιακού DNA 

1. Για κάθε αντίδραση αλληλούχισης προσθέτουµε (όγκοι σε µl): 

Ready Reaction Premix                       4 

Big Dye Sequencing Buffer                2 

Εκκινητής Αλληλούχισης (1.6pmol/λ)           2 

Πλασµιδιακό DNA                              X 

H2O                                                    Y 

ΣΥΝΟΛΟ                                                      20 
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2. Πραγµατοποίηση κύκλων PCR µε βάση το πρόγραµµα Big DyeTM στο 

ABI Cycler. 

3. Καθαρισµός PCR προϊόντων µε αιθανόλη/EDTA 

i) Προσθήκη 5λ 125mM EDTA και 60λ 100% αιθανόλη. Επώαση σε 

RT (5 min). 

ii) Φυγοκέντρηση για 45min (1650g, 40C). 

iii) Αναποδογύρισµα plate σε απορροφητικό χαρτί για αποµάκρυνση 

του περισσότερου υπερκειµένου. Φυγοκέντρηση ανάποδα (µε 

απορροφητικό χαρτί προσαρµοσµένο στο plate) µέχρι τα 185g και 

σταµατάµε την φυγόκεντρο. 

iv)  Προσθήκη 60λ 70% παγωµένη αιθανόλη και φυγοκέντρηση 

κανονικά (1650g, 40C για 15min). 

v) Αναποδογύρισµα plate σε απορροφητικό χαρτί για αποµάκρυνση 

του περισσότερου υπερκειµένου. Φυγοκέντρηση ανάποδα (µε 

απορροφητικό χαρτί προσαρµοσµένο στο plate) µέχρι τα 185g, 

αφήνουµε στα 185g για 10 sec και σταµατάµε την φυγόκεντρο. 

vi)  ∆ιαλύουµε σε 20 µl φορµαµίδη. Φορτώνουµε στο ABI3100 

Sequencer για την αλληλούχιση. 

XI. Το σύστηµα Baculovirus 

Οι Baculovirus είναι DNA ιοί οι οποίοι µολύνουν πολλά διαφορετικά είδη 

εντόµων ως τους φυσικούς τους ξενιστές και παρουσιάζουν υψηλή 

ειδικότητα ως προς το είδος (δεν µπορούν για παράδειγµα να µολύνουν 

κύτταρα σπονδυλωτών). Το σύστηµα έκφρασης  µε τη χρήση των 

Baculovirus είναι ένα από τα πιο ισχυρά και ευέλικτα ευκαρυωτικά 

συστήµατα έκφρασης ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών. Σε αυτό το σύστηµα 

αρκετά γονίδια από έναν Baculovirus που δεν είναι απαραίτητα για τον 

κύκλο ζωής του ιού σε καλλιέργεια (πχ. γονίδιο της πολυεδρίνης) 

αντικαθίστανται από το cDNA της πρωτεϊνης (ετερόλογο γονίδιο) την οποία 

θέλουµε να εκφράσουµε. Επειδή το γονιδίωµα του Baculovirus είναι πολύ 

µεγάλο για να εισαχθούν εύκολα ξένα γονίδια, τα ετερόλογα γονίδια που 

θέλουµε να εκφράσουµε κλονοποιούνται σε µεταφορικά πλασµίδια (όπως 
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το pVL1393). Συνδιαµόλυνση του µεταφορικού πλασµιδίου και του 

Baculovirus DNA επιτρέπει τον ανασυνδυασµό µεταξύ οµόλογων θέσεων, 

µεταφέροντας το ετερόλογο γονίδιο από το µεταφορικό πλασµίδιο στο DNA 

του Baculovirus. Η µόλυνση Sf κυττάρων µε τον ανασυνδυασµένο 

Baculovirus επιτρέπει την παραγωγή σε µεγάλες ποσότητες της 

ανασυνδυασµένης πρωτείνης. 

XII. Μέθοδοι καλλιέργειας Sf21 κυττάρων 

Πολλές εγκατεστηµένες κυτταρικές σειρές εντόµων µπορούν να 

µολυνθούν από ανασυνδυασµένο Baculovirus, ωστόσο αυτές που 

χρησιµοποιούνται συχνότερα για την παραγωγή ανασυνδυασµένων 

πρωτείνών είναι οι κυτταρικές σειρές Sf9 και Sf21. Αµφότερες προέρχονται 

από τις ωοθήκες του εντόµου Spodoptera frugiperda, µπορούν να 

αναπτυχθούν είτε προσκολληµένες σε επιφάνεια είτε σε εναιώρηµα, έχουν 

χρόνο διπλασιασµού 18 µε 24 ώρες και δεν απαιτούν CO2 για την 

καλλιέργειά τους. Το θρεπτικό µέσο που χρησιµοποιείται είναι το TNM-FH 

και η βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης και µόλυνσης είναι οι 27 + 0.50C.  

XIII. Κατάψυξη και αποθήκευση Sf κυττάρων 

Φυγοκεντρούµε Sf9 ή Sf21 κύτταρα από µία υγιή καλλιέργεια σε 

λογαριθµική φάση ανάπτυξης στα 1000 x g για 10min. Πετάµε το 

υπερκείµενο και επαναδιαλύουµε την πελέτα σε 90% TNM-FH, 10% 

DMSO, διατηρώντας το σωληνάριο σε πάγο. Η κυτταρική πυκνότητα θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 Χ 106 κύτταρα/ml. Μοιράζουµε από 1ml σε 

σωληνάρια ψύξης, πάντα διατηρώντας σε πάγο. Παγώνουµε τα κύτταρα 

για 1 ώρα στους -200C και έπειτα µεταφέρουµε στους -800C. Την επόµενη 

µέρα µεταφέρουµε σε υγρό άζωτο. 

XIV. Aπόψυξη Sf κυττάρων 

Ξεπαγώνουµε τα παγωµένα κύτταρα γρήγορα µετά την αποµάκρυνσή 

τους από το υγρό άζωτο ανακινώντας ελαφρά µέσα σε ένα υδατόλουτρο 

θερµοκρασίας 370C. Όταν µόλις ξεπαγώσουν τα κύτταρα (30-40 sec), 

ξεπλένουµε γρήγορα το εξωτερικό του φιαλιδίου µε 70% αιθανόλη και το 

µεταφέρουµε γρήγορα στην αποστειρωµένη κυτταροκαλλιέργεια. 
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Μεταφέρουµε τα κύτταρα σε ένα σωληνάριο των 50ml, προσθέτουµε 

20ml ΤΝΜ-FH και φυγοκεντρούµε στα 600 x g για 2-5min. Πετάµε το 

υπερκείµενο και επαναδιαλύουµε τα κύτταρα σε 10ml φρέσκο TNM-FH. 

Σπέρνουµε όλο το εναιώρηµα των κυττάρων σε µία φλάσκα και 

επωάζουµε στους 270C. Μετά από 12 έως 24 ώρες αφαιρούµε το θρεπτικό 

υλικό και αντικαθιστούµε µε φρέσκο TNM-FH.  

XV. Αποµόνωση DNA από ανασυνδυασµένο ιό Baculovirus 

1. Μεταφορά 750 µl υπερκείµενου από καλλιέργεια Sf21 κυττάρων 

διαµολυσµένων µε τον ανασυνδυασµένο ιό Baculovirus σε σωληνάριο του 

1.5ml. Φυγοκέντρηση (5000rpm, 3min, RT) για αποµάκρυνση τυχόν 

κυτταρικών υπολειµάτων. 

2. Μεταφορά υπερκείµενου σε νέο σωληνάριο και προσθήκη 750µl 

παγωµένου διαλύµατος 20% PEG σε 1Μ ΝaCl. Επώαση σε RT για 30min. 

3. Φυγοκέντρηση (13000g, 10min, RT) και απόρριψη υπερκειµένου. 

4. ∆ιάλυση της πελέτας σε 100µl Η2Ο. 

5. Προσθήκη 10 µl Proteinase K (συγκέντρωσης 10mg/ml) και επώαση στο 

στους 500C για 1 ώρα. 

6.  Προσθήκη ίσου όγκου (110µl) φαινόλης/χλωροφορµίου/ 

ισοαµυλαλκοόλης (25:24:1). Φυγοκέντρηση (13000g, 10 min, RT) και 

µεταφορά υπερκείµενου (υδατική φάση) σε άλλο σωληνάριο. 

7. Κατακρήµνιση του Baculovirus DNA προσθέτοντας 1/10 του όγκου 

(10µl) 3Μ Οξεικού Νατρίου, 5µl γλυκογόνο και δύο όγκους (220µl) 100% 

αιθανόλη. Επώαση στους -300C για 30min. 

8. Φυγοκέντρηση (13000g, 15 min, 40C). Απόρριψη υπερκειµένου και 

προσθήκη 200µl παγωµένη 70% αιθανόλη. Φυγοκέντρηση (13000g, 10 

min, 40C) και απόρριψη υπερκειµένου. 

9. ∆ιάλυση σε 15µl Η20 και χρησιµοποίηση για PCR ή αλληλούχιση.   

 

9. ∆ιαλύµατα 

 Το νερό που χρησιµοποιήθηκε για την παρασκευή των παρακάτω διαλυµάτων 

ήταν απεσταγµένο και απιονισµένο µε χρήση του Milli Q Water Purification System. Η 
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αποστείρωση των διαλυµάτων, όπου ήταν απαραίτητη, γινόταν κυρίως µε κλιβανισµό, 

αλλά και µε διήθηση. 

 Στην διάρκεια εκπόνησης της διδακτορική διατριβής χρησιµοποιήθηκαν κυρίως 

τα παρακάτω διαλύµατα: 

1) TNM-FH (θρεπτικό υλικό για τις καλλιέργειες των Sf21 κυττάρων). 

Πρόκειται για Grace’s θρεπτικό υλικό εντόµων µε 3.3gr TC-yeastolate, 3.3gr 

lactalbumin και 100ml FBS (Εµβρυϊκό Ορό Μόσχου) ανά λίτρο. Προσθήκη ως 

αντιβιοτικού γενταµυκίνης σε τελική συγκέντρωση 10 µg/ml και αποστείρωση µε 

διήθηση µέσα από φίλτρο 0.2µm. 

2) Ρυθµιστικό ∆ιαλύµατος Οµογενοποίησης 

50 mM TrisHCl, pH 7.4, 0.5 M NaCl, 1% Triton X-100, PMSF 100 mM 

3) Υγρό Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας βακτηρίων (LB) 

i. Συνδυάζουµε τα ακόλουθα: Bacto-tryptone 10 gr, Bacto yeast extract 5 gr, 

NaCl 10gr και νερό για τελικό όγκο 1 Lt. 

ii. Ρυθµίζουµε το pH στο 7.0 µε 1N ΝaΟΗ (περίπου 1mL). 

iii. Αποστειρώνουµε µε κλιβανισµό στους 1210C για 35min. 

iv. Βγάζουµε από τον κλίβανο και αφήνουµε το διάλυµα να φθάσει στους 

550C (κατά προτίµηση σε υδατόλουτρο), πριν προσθέσουµε  το 

κατάλληλο αντιβιοτικό. Αφήνουµε να κρυώσει και φυλάµε καλά κλειστό 

στους 40C. 

4) Στερεό Θρεπτικό Υλικό Καλλιέργειας Βακτηρίων (Άγαρ) 

Για να φτιάξουµε τρυβλία µε στερεό θρεπτικό υλικό (άγαρ) προσθέτουµε 12gr 

άγαρ σε 1 Lt LB, στο οποίο έχουµε ρυθµίσει το pH στο 7.0. Αποστειρώνουµε µε 

κλιβανισµό στους 1210C για 35min. Βγάζουµε από τον κλίβανο και αφήνουµε να 

φθάσει στους 550C (κατά προτίµηση σε υδατόλουτρο), πριν προσθέσουµε  το 

κατάλληλο αντιβιοτικό. Στη συνέχεια, χύνουµε περίπου 25-30 mL σε κάθε 

τρυβλίο 10cm και τα αφήνουµε ανοιχτά πάνω στον πάγκο γύρω από το ανοιχτό 

γκαζάκι µέχρι να στερεοποιηθούν και να κρυώσουν καλά. Κλείνουµε, τυλίγουµε 

σε αλουµινόχαρτο και φυλάµε στους 40C. 
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5) Θρεπτικό υλικό SOC (100 ml) 

Bacto-tryptone                                                2.0 gr 

Bacto-yeast extract                                         0.5 gr 

1M NaCl (5.8 gr σε 100mL)                           1 mL 

1M KCl (7.46gr σε 100mL)                                 0.25 mL 

1M MgCl2 (αποστειρωµένο µε διήθηση)             1 mL 

1M MgSO4 (αποστειρωµένο µε διήθηση)            1 mL 

1M glucose (αποστειρωµένο µε διήθηση)            2 mL 

Προσθέτουµε το Bacto-tryptone, το yeast extract, το NaCl και το KCl σε 

97mL απιονισµένο νερό και ανακατεύουµε για να διαλυθούν. Κλιβανίζουµε 

(1210C, 35min) και αφήνουµε να κρυώσει σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Προσθέτουµε το MgCl2, το MgSO4  και τη γλυκόζη σε αποστειρωµένες 

συνθήκες. Το pH θα πρέπει να είναι 7.0. 

6) ∆ιάλυµα µετασχηµατισµού (Transformation Buffer) 

Pipes 10mM, CaCl2 15mM, KCl 250mM. Ρύθµιση (σταγόνα-σταγόνα) του pH στο 

6.7 µε KOH και προσθήκη MnCl2 σε τελική συγκέντρωση 55mM. 

7) ∆ιαλύµατα για την αποµόνωση πλασµιδιακού DNA σε µικρή ή µεσαία 

κλίµακα 

∆ιάλυµα Ι 

50mM glucose 

25mM Tris.Cl (pH 8.0) 

10mM EDTA (pH 8.0) 

Αποστειρώνουµε µε κλιβανισµό και διατηρούµε στους 40C. 

∆ιάλυµα ΙΙ 

NaOH 0.2N, SDS 1%. 

Παρασκευάζουµε φρέσκο κάθε φορά. 

∆ιάλυµα ΙΙΙ 

5Μ Οξεικό Κάλιο                     60 mL 

Glacial Οξεικό οξύ                   11.5 mL 

H2O                                        28.5mL 
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Τo διάλυµα των 100 ml που προκύπτει είναι 3Μ ως προς το κάλιο και 5Μ 

ως προς το οξεικό.  

8) 0.5 M EDTA 

Συνδυάζουµε 186.1 gr Na2EDTA*2H2O (mw=372.2gr/mole), 20gr NaOH 

(mw=40gr/mole) και H2O για τελικό όγκο 1 Lt.  

9) Ρυθµιστικό διάλυµα 5X TBE 

Tris base [Tris (hydroxymethyl)-aminomethan] 445mM, Βορικό οξύ 445mM, 

EDTA (pH=8.0) 10mM. Για τελικό όγκο 500ml (συµπλήρωση µε H2O) προσθέτουµε 

27gr Tris Base, 13.75gr Βορικό οξύ και 10ml EDTA 0.5M.  

To 1X ρυθµιστικό διάλυµα (pH=8.3) έχει 89 mM Tris, 89 mM βορικό και 2 mM 

EDTA. 

10) 10% Υπερθειϊκό Αµµώνιο (APS) 

Προσθέτουµε 1gr APS σε 10ml H2O. Μοιράζουµε σε φιαλίδια και αποθηκεύουµε 

στους -200C. 

11) ∆ιάλυµα Ακρυλαµιδίου 30% 

Προσθέτουµε 30gr acrylamide, 0.8gr bis-acrylamide και Η2Ο µέχρι τελικό όγκο 

100 ml. Φιλτράρουµε από φίλτρο 0.45µm και φυλάµε σε σκοτεινό δοχείο στους 40C. 

12) ΤΕ 1Χ 

Προσθέτουµε 1ml Tris-HCl (pH 7.4-8.0), 200µl 0.5M EDTA και 98.8ml H2O. 

Αποστειρώνουµε και φυλάµε σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Το τελικό διάλυµα έχει συγκέντρωση 10mM Tris-HCl και 1mM EDTA. 

13) ∆ιάλυµα Φόρτωσης DNA (6x glycerol) 

Προσθέτουµε 1.5ml 1% bromophenol blue, 1.5ml 1% xylene cyanole FF, 100µl 

0.5Μ EDTA, 3ml 30% glycerol και 3.9ml H2O. Αποθηκεύουµε στους 40C.   

14)  4X Tris-Cl/SDS, pH 6.8 (0.5M Tris-Cl, 0.4% SDS) 

∆ιαλύουµε 6.05gr Tris-Base σε 40ml H2O και προσαρµόζουµε το pH σε 6.8 µε 1 

Ν HCl. Προσθέτουµε Η2Ο για τελικό όγκο 100ml. Φιλτράρουµε από φίλτρο 0.45µm, 

προσθέτουµε 0.4gr SDS και αποθηκεύουµε στους 40C. 
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15)   4X Tris-Cl/SDS, pH 8.8 (1.5M Tris-Cl, 0.4% SDS) 

∆ιαλύουµε 91gr Tris-Base σε 300ml H2O και προσαρµόζουµε το pH σε 8.8 µε 1 

Ν HCl. Προσθέτουµε Η2Ο για τελικό όγκο 500ml. Φιλτράρουµε από φίλτρο 0.45µm, 

προσθέτουµε 2gr SDS και αποθηκεύουµε στους 40C. 

16) Πήκτωµα Ακρυλαµιδίου (∆ιαχωρισµού) 

Για 15ml διάλυµα αναµειγνύουµε x ml διαλύµατος ακρυλαµιδίου 30%, 3.75ml 

4X Tris-Cl/SDS (pH 8.8) και (15-x-3.75) ml H2O. Βγάζουµε τις φυσαλίδες µε κενό 

(προαιρετικό). Προσθέτουµε 50µl APS 10% και 10µl TEMED. Ανακατεύουµε 

ελαφρά και χρησιµοποιούµε αµέσως. Η ποσότητα (x) του διαλύµατος ακρυλαµιδίου 

30% που προσθέτουµε εξαρτάται από την επιθυµητή συγκέντρωση ακρυλαµιδίου στο 

πήκτωµα διαχωρισµού. 

17) Πήκτωµα Ακρυλαµιδίου 4% (Συµπύκνωσης) (Stacking gel) 

Αναµειγνύουµε 0.65 ml διαλύµατος ακρυλαµιδίου 30%, 1.25ml 4X Tris-Cl/SDS 

(pH 6.8) και 3.05 ml H2O. Βγάζουµε τις φυσαλίδες µε κενό (προαιρετικό). 

Προσθέτουµε 25µl APS 10% και 5µl TEMED. Ανακατεύουµε ελαφρά και 

χρησιµοποιούµε αµέσως. 

18) ∆ιάλυµα Ηλεκτροφόρησης Πρωτεϊνών 10X (Running Buffer) 

Προσθέτουµε 30.2 gr Tris-Base, 144 gr Glycine και 10gr SDS. Ο όγκος 

συµπληρώνεται στο 1 Lt µε Η2Ο. Αποθηκεύουµε στους 40C. 

19) ∆ιάλυµα Χρώσης Πρωτεϊνών 

45% Μεθανόλη, 45% Η2Ο, 10% Οξικό οξύ και 0.025% Coomassie Brilliant Blue.  

20) ∆ιάλυµα Αποχρωµατισµού Πρωτεϊνών (protein destaining solution) 

45% Μεθανόλη, 45% Η2Ο και 10% Οξικό οξύ.  

21) ∆ιάλυµα Φόρτωσης Πρωτεϊνών  4X (SDS sample buffer) 

Προσθέτουµε 5 ml 0.5M Tris-Cl (pH=6.8), 0.8gr SDS, 4ml Glycerol, 40mg 

bromophenol blue, 800µl 2-mercaptoethanol και H2O µέχρι τελικό όγκο 10ml. Η 2-

mercaptoethanol πρέπει να προστίθεται λίγο πριν να χρησιµοποιηθεί το διάλυµα. 

 

10. Εκκινητές (primers) 

 Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής 

χρησιµοποιήθηκε µία πληθώρα εκκινητών για σκοπούς µεταλλαξιογένεσης, 
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πολλαπλασιασµού τµηµάτων DNA µέσω PCR και αλληλούχισης. Όλοι οι εκκινητές 

προέρχονταν από την εταιρία MWG Biotech (Ebersberg, Γερµανία). Στον παρακάτω 

πίνακα παρατίθενται οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν. 

 

Πιν. 7. Ονοµασία και αλληλουχίες εκκινητών που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή.  

Εκκινητής Αλληλουχία Χρήση 
Lys84 ATCGTGGAGGACGAGCTGGTGGAGGAC Μεταλλαξιογένεση 
Glu87 CCGGGTCCTCAGGTCCTTCACCAGCTTGTCC Μεταλλαξιογένεση 
Arg92 TGGAGGACCTGAGGACCCAGGAGAGCGAGGAG Μεταλλαξιογένεση 
Lys183 GTTTGGGGGTGCTGAAGCTGGTGTTAAG Μεταλλαξιογένεση 
Asp195 CCCAAGAACTATACTGAAAATGAATTGGAAAAG Μεταλλαξιογένεση 
Ile219 ATTGGTCCTGGCGTTGATGTGCCTGCTC Μεταλλαξιογένεση 
Ser227 TGCTCCAGACATGAACACAGGTGAGCG Μεταλλαξιογένεση 
Gly300 GACACCAGGGTTTAGAGATAAAACATTTG Μεταλλαξιογένεση 
Ala374 AGCATCTTGGAGGTCGACTGTGACATAC Μεταλλαξιογένεση 
Ser384 ATCCCAGCTGCCACTGAGAAGCAGTTGAC Μεταλλαξιογένεση 
Met423 GGAGAGAAACATTTTGGTTATTCCAG Μεταλλαξιογένεση 
Met468 CCACTTGCTCCTGTCTGTTCAAG Μεταλλαξιογένεση 
Arg496 GGCAGAGTTCCAAGACAGTATATCGGGTGCATCTGAG Μεταλλαξιογένεση 
Gly509 GACATCGTGCACTCTGCCTTGGCATACACAATG Μεταλλαξιογένεση 
Arg523 AGGCAAATTATGCACACAGCCATGAAG Μεταλλαξιογένεση 
Asn551 CTTCAAAGTGTACAGTGAAGCTGGTGTGAC Μεταλλαξιογένεση 
GLUD2 (Ala498) CCAAGACAGTATAGCGGGTGCATCTGAG Μεταλλαξιογένεση 
Ala498/left CAGAGTCAAAGCCAAGATCA PCR 
Ala498/right TGTCAGGAGAGAAAGGGATT PCR 
PolyhFWD ΑΑΑΤGATAACCATCTCGC Αλληλούχιση 
PolyhREV GTCCAAGTTTCCCTG Αλληλούχιση 
M13Rev GGAAACAGCTATGACCATG Αλληλούχιση 
M13Fwd GTAAAACGACGGCCAGT Αλληλούχιση 
GLUD1Seq360AS   GAAGGAGAGACTCAGCACAT Αλληλούχιση 
GLUD1Seq541 GGTGCTAAAGCTGGTGTTA Αλληλούχιση 
GLUD1Seq1042AS GTTCCTTTGGGTCAATACC Αλληλούχιση 
GLUD1Seq1244   GATCTTCCTGGAGAGAAACA Αλληλούχιση 
GLUD-UTR CTTCGAATTCAAAGCGCGCCTGTTTCGCGACCATCA PCR 
GLUD-END ACCGGTGGATCCTCCTCCGCCTCCCATCTTTGTGAAGG

TCACACCAGCTTC 
PCR 

         Με έντονη γραφή και υπογραµµισµένες είναι οι νουκλεοτιδικές αλλαγές στους 

µεταλλαξιογόνους εκκινητές. Οι αριθµοί στους µεταλλαξιογόνους εκκινητές αντιστοιχούν στην 

GDH πριν την αφαίρεση του αρχικού πεπτιδίου, δηλαδή για να βρούµε την αντίστοιχη 

µετάλλαξη πρέπει να αφαιρέσουµε 53 (για παράδειγµα ο εκκινητής Arg496 αντιστοιχεί στην 

αλλαγή Arg443Ser). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

16. Αποτελέσµατα 
1. Παραγωγή των ανασυνδυασµένων µεταλλαγµένων και wild-type GDH 

 Η έκφραση των φυσιολογικών GLUD1 και GLUD2 cDNA και των επτά 

µεταλλαγµένων GLUD1 cDNA που επιλέχθηκαν αρχικά (Ser331Thr, Met370Leu, 

Met415Leu, Arg443Ser, Gly456Ala, Arg470His και Asn498Ser) σε Sf21 κύτταρα 

οδήγησε στην παραγωγή ανασυνδυασµένων GDH πρωτεϊνών ικανών να καταλύουν την 

αναστρέψιµη µετατροπή του α-κετογλουταρικού σε γλουταµικό παρουσία 1mM ADP. Οι 

πιλοτικές µελέτες που έγιναν έδειξαν ότι οι τίτλοι του ιού σε κάθε διαµολυσµένη 

κυτταρική σειρά (και εποµένως και τα επίπεδα παραγωγής της ανασυνδυασµένης 

ανθρώπινης πρωτείνης) ήταν συγκρίσιµοι.  

Ως επιβεβαίωση της παρουσίας των σωστών µεταλλάξεων στους 

ανασυνδυασµένους Baculovirus, έγινε αποµόνωση και αλληλούχιση τµήµατος του DNA 

των ιών αυτών από το θρεπτικό υλικό διαµολυσµένων κυτταροκαλλιεργειών Sf21 

κυττάρων. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν ότι η επιθυµητή µετάλλαξη για τις 

αντίστοιχες µεταλλαγµένες GDH ήταν παρούσα στον ιό που παραγόταν από τα 

διαµολυσµένα κύτταρα. Επιπλέον, δείχθηκε µε αυτόν τον τρόπο ότι δεν δηµιουργήθηκαν 

ανεπιθύµητες µεταλλάξεις στα ενθέµατα (τουλάχιστον στο τµήµα τους το οποίο 

αλληλουχήθηκε) κατά τη διαδικασία παραγωγής των ανασυνδυασµένων ιών. Άλλωστε 

ότι για τον ίδιο λόγο είχε γίνει πλήρης αλληλούχιση διπλής κατεύθυνσης στα πλασµίδια 

(αποτελούµενα από το ένθεµα συν τον φορέα pVL), πριν αυτά ανασυνδυαστούν µε το 

τροποποιηµένο DNA από Baculovirus. 

Όπως έχει ήδη περιγραφεί (Shashidharan και συν, 1994), τα κύτταρα Sf21 από τις 

ωοθήκες του εντόµου Spodoptera fugiperda (όπως και όλα τα κύτταρα από έντοµα, όπως 

είδαµε στο γενικό µέρος αυτής της διδακτορικής διατριβής) που χρησιµοποιήθηκαν στην 

παρούσα µελέτη για την έκφραση της ανθρώπινης GDH περιέχουν ενδογενή GDH που 

έχει απόλυτη ειδικότητα για το συνένζυµο NAD(H). Συνεπώς, τα µη διαµολυσµένα µε 

ανασυνδυασµένο Baculovirus Sf21 κύτταρα δείχνουν µηδενική GDH δραστηριότητα 

όταν χρησιµοποιείται το NADP(H) ως συµπαράγοντας. Γιαυτό το λόγο, όλες οι 
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ενζυµικές µελέτες των εκχυλισµάτων των µολυσµένων µε  ανασυνδυασµένο Baculovirus 

Sf21 κυττάρων έγιναν µε χρησιµοποίηση του NADP(H) ως συνενζύµου. Αυτό επέτρεψε 

την µελέτη των ανασυνδυασµένων ανθρώπινων ενζύµων ακόµη και σε ολικά κυτταρικά 

εκχυλίσµατα χωρίς την παρεµβολή της ενδογενούς GDH των κυττάρων του εντόµου, η 

οποία όπως είδαµε έχει µηδενική δραστηριότητα υπό αυτές τις συνθήκες. 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούµενη ενότητα, σκοπός της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής είναι ο εντοπισµός των αµινοξικών διαφορών µεταξύ των GLUD1 και GLUD2 

που είναι υπεύθυνες για τις διαφορές των δύο ισοενζύµων ως προς την βασική 

δραστηριότητα, την ενεργοποίηση από ADP και λευκίνη και την αναστολή από GTP. 

Συνεπώς, οι µεταλλαγµένες GLUD1 που προέκυψαν από την αντικατάσταση 

συγκεκριµένων αµινοξέων της φυσιολογικής GLUD1 από τα αντίστοιχα αµινοξέα της 

GLUD2 µελετήθηκαν ως προς τις παραπάνω λειτουργικές ιδιότητες (βασική 

δραστηριότητα, ενεργοποίηση από ADP και λευκίνη και αναστολή από GTP). O στόχος 

ήταν να εντοπιστούν εκείνες οι αµινοξικές αντικαταστάσεις που προσδίδουν στην 

GLUD1 τις λειτουργικές ιδιότητες της GLUD2. Οι σχετικές µελέτες πραγµατοποιήθηκαν 

αρχικά σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα και στη συνέχεια τα αποτελέσµατα 

επιβεβαιώθηκαν µε χρήση καθαρισµένων πρωτεϊνών.  
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Εικ. 22. Ενεργοποίηση από ADP των GLUD1, GLUD2, GLUD1Arg443Ser και GLUD1Gly456Ala 

σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα. Οι µεταλλαγµένες πρωτείνες GLUD1Ser331Thr, 

GLUD1Met370Leu, GLUD1Met415Leu,  GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser ως προς την καµπύλη 

ενεργοποίησης από ADP και την βασική και µέγιστη δραστηριότητα παρουσιάζουν µία εικόνα 

παρόµοια µε αυτήν της GLUD1Gly456Ala (άρα και της GLUD1) και για λόγους απλότητας έχουν 

παραλειφθεί από τη γραφική παράσταση. Τα σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν για να 

κατασκευαστούν οι καµπύλες αντιπροσωπεύουν τη µέση τιµή από τουλάχιστον δύο 

πειραµατικούς προσδιορισµούς και εκφράζονται ως ποσοστό της µέγιστης δραστηριότητας του 

κάθε ενζύµου. Η δραστηριότητα της GDH µετρήθηκε στην κατεύθυνση της αναγωγικής 

αµίνωσης του α-κετογλουταρικού σε ρυθµιστικό διάλυµα TRA (pH 8.0) σε παρουσία 

αυξανόµενων συγκεντρώσεων ADP. 
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2. Μελέτες σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα 

2.1. Βασική και µέγιστη ειδική δραστικότητα-Η GLUD1Arg443Ser είναι ανενεργή σε 

απουσία ADP. 

Οι πρώτες δοκιµασίες που έγιναν σε αδρά κυτταρικά εκχυλίσµατα για να 

µελετηθούν οι ιδιότητες των µεταλλαγµένων ανθρώπινων GLUD1 αφορούσαν το εάν τα 

ένζυµα αυτά διέφεραν ως προς την βασική τους δραστηριότητα (δηλαδή την 

δραστηριότητα σε απουσία ADP) από την φυσιολογική GLUD1. Ο λόγος για τον οποίο 

θέσαµε αυτό το ερώτηµα πρώτα είναι ότι µία από τις σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ 

της GLUD1 και της GLUD2 αφορά τα επίπεδα της βασικής τους δραστηριότητας. Οι 

ενζυµικές αυτές µελέτες έδειξαν ότι έξι από τις επτά  µεταλλαγµένες GDH που 

δηµιουργήθηκαν (GLUD1Ser331Thr, GLUD1Met370Leu, GLUD1Met415Leu, GLUD1Gly456Ala, 

GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser) είχαν µία βασική (σε απουσία ADP) καταλυτική 

δραστηριότητα παρόµοια µε αυτήν της φυσιολογικής GLUD1. Αντιθέτως, η 

GLUD1Arg443Ser ήταν ουσιαστικά ανενεργή, όπως και η GLUD2, χωρίς την παρουσία 

ADP στο διάλυµα της αντίδρασης (Εικ. 22). 

Στη συνέχεια θελήσαµε να δούµε πως η παρουσία ADP στην αντίδραση 

επηρεάζει τις µεταλλαγµένες GLUD1, καθώς είναι γνωστό ότι η προσθήκη αυτού του 

ενεργοποιητή σε τελική συγκέντρωση 1mM (συνθήκες µέγιστης ενεργοποίησης) αυξάνει 

τη δραστηριότητα της φυσιολογικής GLUD1 κατά 2 µε 3 φορές και την σχεδόν µηδενική 

δραστηριότητα της φυσιολογικής GLUD2 κατά µερικές χιλιάδες φορές, εξισώνοντας τις 

ειδικές δραστικότητές τους (Shashidharan και συν, 1997). Οι ενζυµικές δοκιµασίες σε 

αδρά κυτταρικά εκχυλίσµατα έδειξαν ότι η προσθήκη ADP σε συγκέντρωση 1 mM 

ενεργοποιούσε κατά 2-3 φορές τις έξι από τις µεταλλαγµένες GDH (GLUD1Ser331Thr, 

GLUD1Met370Leu, GLUD1Met415Leu, GLUD1Gly456Ala, GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser), 

όπως ακριβώς και την φυσιολογική GLUD1. Άλλωστε, όπως είδαµε παραπάνω, τα έξι 

αυτά µεταλλαγµένα ένζυµα είχαν την ίδια βασική δραστηριότητα µε το φυσιολογικό 

GLUD1 ένζυµο.  Από την άλλη µεριά, η ίδια συγκέντρωση ADP (1mM) αποκαθιστούσε 

την σχεδόν µηδενική βασική δραστηριότητα της GLUD1Arg443Ser, όπως άλλωστε και της 

GLUD2, σε επίπεδα ανάλογα µε εκείνα της φυσιολογικής GLUD1 (Εικ. 22).  

 

 



 194

 

 

2.2. Ενεργοποίηση από ADP-Η GLUD1Arg443Ser απαιτεί µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

ADP για την πλήρη ενεργοποίησή της σε σχέση µε την GLUD1.  

Επιπλέον λειτουργικές µελέτες έδειξαν ότι ο τρόπος αλλοστερικής ρύθµισης από 

ADP των έξι από τις επτά µεταλλαγµένες GDH (GLUD1Ser331Thr, GLUD1Met370Leu, 

GLUD1Met415Leu, GLUD1Gly456Ala, GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser) ήταν συγκρίσιµος 

µε αυτόν της φυσιολογικής προερχόµενης από GLUD1 ανασυνδυασµένης GDH. 

Συγκεκριµένα, αυτές οι µεταλλάξεις είχαν παρόµοια µε την GLUD1 ευαισθησία στην 

ενεργοποίηση από ADP (δηλαδή παρόµοια τιµή ADP SC50, η οποία αντιπροσωπεύει την 

συγκέντρωση ADP που απαιτείται για να έχουµε το 50% της µέγιστης ενεργοποίησης 

του ενζύµου) (Πιν. 8). Για παράδειγµα, η αντικατάσταση της Gly456 από Ala (η οποία 

όπως θα δούµε παρακάτω επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την αναστολή από GTP) δεν είχε 

καµία επίδραση στον τρόπο ενεργοποίησης της µεταλλαγµένης GDH από ADP. Οι τιµές 

της ADP SC50 (± SE) για την GLUD1Gly456Ala (25.42 ± 2.6 µΜ) ήταν παρόµοιες µε αυτές 

για την φυσιολογική GLUD1 (24.27 ± 4.12 µΜ). Σε αντίθεση µε τις έξι παραπάνω 

µεταλλάξεις, η GLUD1Arg443Ser, η οποία όπως είδαµε ήταν ουσιαστικά ανενεργή χωρίς 

ADP, απαιτούσε πολύ µεγαλύτερα επίπεδα ADP για την ενεργοποίηση της (SC50=405.6 

± 14.8 µΜ) σε σχέση µε την φυσιολογική GLUD1 (SC50=27.4 ± 2.2 µΜ) (Πιν. 8 και Εικ. 

22). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Arg443Ser µεταλλαγµένη GDH ήταν λιγότερο ευαίσθητη 

στην ενεργοποίηση από ADP (άρα είχε µεγαλύτερη τιµή SC50) ακόµη και από την 

φυσιολογική GLUD2 (SC50=85.13 ± 7.86 µΜ)  (Πιν. 8 και Εικ. 22). 
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Πιν. 8. Αλλοστερική ενεργοποίηση από ADP των µεταλλαγµένων και της φυσιολογικής 
GLUD1 σε ολικά  κυτταρικά εκχυλίσµατα. 

 ADP SC50  
(µΜ) 

Βασική δραστηριότητα 
(% της µέγιστης) 

GLUD1 27.35 ± 2.21 29.31 
Ser331Thr 34.55 ± 2.51 21.28 
Met370Leu 20.98 ± 3.01 32.09 
Met415Leu 28.06 ± 2.08 25.46 
Arg443Ser 405.56 ± 14.82 0.10 
Gly456Ala 25.42 ± 2.6 34.78 
Arg470His 24.66 ± 2.69 37.07 
Asn498Ser 23.41 ± 2.63 29.91 

GLUD2 85.13 ± 7.86 0.27 
Οι τιµές SC50 (± S.E.) καθορίστηκαν γραφικά από την καµπύλη ενεργοποίησης του κάθε 

ανασυνδυασµένου ενζύµου µε βάση τουλάχιστον έξι διαφορετικές πειραµατικές µετρήσεις. Η 

βασική δραστηριότητα (δηλαδή η δραστηριότητα σε απουσία ADP) εκφράζεται ως ποσοστό της 

µέγιστης δραστηριότητας που µετρήθηκε για κάθε ένζυµο σε παρουσία ADP. Με έντονα 

γράµµατα αποτυπώνονται οι τιµές για τις ιδιότητες της GLUD1Arg443Ser που διαφέρουν από τη 

φυσιολογική GLUD1. 

 
2.3. Αναστολή από GTP-Η GLUD1Gly564Ala είναι λιγότερο ευαίσθητη στην αναστολή 

από GTP σε σύγκριση µε την φυσιολογική GLUD1 και η αναστολή αυτή δεν 

εµφανίζει πλέον συνεργατικότητα 

Μία άλλη σηµαντική διαφορά µεταξύ της φυσιολογικής GLUD1 και της 

φυσιολογικής GLUD2 είναι ότι, ενώ η πρώτη αναστέλλεται από µικρές σχετικά 

συγκεντρώσεις GTP, η δεύτερη είναι πολύ ανθεκτική στην επίδραση του συγκεκριµένου 

αναστολέα (Plaitakis και συν, 2000). Συνεπώς, η επόµενη ιδιότητα των µεταλλαγµένων 

GLUD1 που θελήσαµε να µελετήσουµε ήταν η συµπεριφορά τους ως προς την αναστολή 

από GTP. Οι σχετικές µελέτες που πραγµατοποιήσαµε σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα 

έδειξαν ότι από τις επτά µεταλλαγµένες πρωτείνες µόνο η GLUD1Gly456Ala παρουσίαζε 

σηµαντική αντίσταση στην αναστολή από GTP (Πιν. 9 και Εικ. 23). Σε παρουσία ADP 

σε τελική συγκέντρωση 1mM, η IC50 για την αναστολή από GTP της GLUD1Gly456Ala 

µεταλλαγµένης πρωτείνης ήταν περίπου 7 φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη IC50 για 

την φυσιολογική GLUD1 και ήταν µόλις 3 φορές µικρότερη από την αντίστοιχη IC50 για 

την GLUD2 (Πιν. 9). Αντιθέτως, και οι έξι υπόλοιπες µεταλλάξεις (GLUD1Ser331Thr, 

GLUD1Met370Leu, GLUD1Met415Leu, GLUD1Arg443Ser, GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser), 
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µελετηµένες επίσης σε συγκέντρωση ADP 1mM, παρουσίαζαν τιµές IC50 συγκρίσιµες µε 

την τιµή IC50 της φυσιολογικής GLUD1 (Πιν. 9). Να σηµειωθεί ότι η GLUD1Gly456Ala, 

υπό αυτές τις συνθήκες, παρουσιάζει συµπεριφορά ως προς την αναστολή από GTP 

συγκρίσιµη µε αυτήν της GLUD2 (Εικ. 23).  

Επιπλέον, η Gly456Ala µετάλλαξη κατήργησε την συνεργατική συµπεριφορά του 

του ενζύµου (Πιν. 9, Εικ. 23). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 23 (και όπως θα φανεί ακόµη 

καλύτερα παρακάτω στην συζήτηση των Εικόνων 24 και 25), η αναστολή από GTP της 

GLUD1Gly456Ala δεν περιγράφεται από την χαρακτηριστική σιγµοειδική καµπύλη της 

φυσιολογικής GLUD1. Αντίθετα, η καµπύλη αναστολής από GTP της Gly456Ala 

µεταλλαγµένης GDH µοιάζει περισσότερο µε την υπερβολική καµπύλη αναστολής της 

φυσιολογικής GLUD2 (Εικ. 23). Να σηµειωθεί ότι, όπως έχει ήδη δειχθεί (Plaitakis και 

συν, 2000), η φυσιολογική GLUD2 παρουσιάζει, ανάλογα µε τις συνθήκες, είτε αρνητική 

συνεργατικότητα είτε έλλειψη συνεργατικότητας.  Η καµπύλη αναστολής από GTP των 

έξι υπόλοιπων µεταλλαγµένων GDH σε παρουσία 1mM ADP είναι παρόµοια µε την 

αντίστοιχη καµπύλη της φυσιολογικής GLUD1, δηλαδή εµφανίζει µία σιγµοειδικότητα 

ενδεικτική θετικής συνεργατικότητας µεταξύ των υποµονάδων του ενζύµου ως προς την 

πρόσδεση του GTP. Ενδεικτικά, η καµπύλη αναστολής από GTP της GLUD1Arg443Ser (η 

οποία όπως είδαµε διαφέρει από την φυσιολογική GLUD1 GDH ως προς την 

ενεργοποίηση από ADP και την βασική δραστηριότητα) επί παρουσίας ADP 1mM είναι 

παρόµοια µε αυτήν του φυσιολογικού GLUD1 ενζύµου (Εικ. 23). Παρόµοια 

αποτελέσµατα σε αυτές τις συνθήκες είχαµε και µε τις υπόλοιπες πέντε µεταλλαγµένες 

GDH (GLUD1Ser331Thr, GLUD1Met370Leu, GLUD1Met415Leu, GLUD1Arg470His και 

GLUD1Asn498Ser) (µη επιδεικνυόµενες γραφικές παραστάσεις). 
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Εικ. 23. Αναστολή από GTP των GLUD1, GLUD2, GLUD1Arg443Ser και GLUD1Gly456Ala σε 

ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα (επί παρουσίας ADP σε τελική συγκέντρωση 1mM). Οι 

µεταλλαγµένες πρωτείνες GLUD1Ser331Thr, GLUD1Met370Leu, GLUD1Met415Leu,  GLUD1Arg470His και 

GLUD1Asn498Ser ως προς την αναστολή από GTP παρουσιάζουν µία εικόνα παρόµοια µε αυτήν 

της GLUD1Arg443Ser (άρα και της φυσιολογικής GLUD1) και για λόγους απλότητας έχουν 

παραλειφθεί από τη γραφική παράσταση.  Τα σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν για να 

κατασκευαστούν οι καµπύλες αντιπροσωπεύουν τη µέση τιµή από τουλάχιστον δύο 

πειραµατικούς προσδιορισµούς και εκφράζονται ως ποσοστό της βασικής (σε απουσία GTP) 

δραστηριότητας του κάθε ενζύµου. Η δραστηριότητα της GDH µετρήθηκε στην κατεύθυνση της 

αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού σε ρυθµιστικό διάλυµα TRA (pH 8.0) σε 

παρουσία αυξανόµενων συγκεντρώσεων GTP. Η GLUD1Gly456Ala και η φυσιολογική GLUD2 

διατηρούν τη δραστηριότητά τους σε συγκεντρώσεις GTP που απενεργοποιούν σχεδόν πλήρως 

τόσο την φυσιολογική GLUD1 όσο και την GLUD1Arg443Ser πρωτεΐνη. 
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Πιν. 9. Αναστολή από GTP των φυσιολογικών GLUD1 και GLUD2 και των µεταλλαγµένων 
GLUD1. 

 GTP IC50 (µΜ) Συντελεστής Hill (HC) 
GLUD1 12.23 ± 0.54 2.51±0.14 

Ser331Thr 10.8±1.0 2.4±0.2 
Met370Leu 11.3±1.1 2.1±0.2 
Met415Leu 14.7±0.8 2.3±0.2 
Arg443Ser 16.2±1.1 2.0±0.1 
Gly456Ala 79.55±3.67 1.07±0.04 
Arg470His 10.48±0.32 2.65±0.21 
Asn498Ser 11.81±0.39 2.37±0.17 

GLUD2 203.87 ± 16.19 0.61 ± 0.06 
Οι τιµές IC50 (± SE) καθορίστηκαν από την καµπύλη αναστολής από GTP του κάθε 

ενζύµου η οποία κατασκευάστηκε µε βάση τουλάχιστον δύο πειραµατικούς προσδιορισµούς για 

το κάθε σηµείο. Οι µελέτες έγιναν σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα επί παρουσίας 1mM ADP. 

Οι τιµές για τους Συντελεστές Hill (±SE) αντιπροσωπεύουν την κλίση της γραφικής παράστασης 

γραµµικής παλινδρόµησης (γραφική παράσταση Hill) η οποία κατασκευάστηκε µε βάση τα 

παραπάνω δεδοµένα (Cornish-Bowden, 1979). Με έντονα γράµµατα αποτυπώνονται οι τιµές των 

ιδιοτήτων της GLUD1Gly456Ala που διαφέρουν από αυτές της φυσιολογικής GLUD1. 

 

Όπως αναµενόταν ήδη και από την επισκόπηση των γραφικών παραστάσεων 

αναστολής από GTP, η ανάλυση κατά Hill των δεδοµένων έδειξε ότι ο συντελεστής του 

Hill (Hill coefficient, HC) για την αναστολή από GTP επί παρουσίας 1mM ADP, ο 

οποίος για την φυσιολογική GLUD1 ήταν 2.51 ± 0.14 (τιµή ενδεικτική έντονα θετικής 

συνεργατικότητας µεταξύ των υποµονάδων του ενζύµου ως προς την πρόσδεση του 

GTP), είχε τιµή ενδεικτική µη συνεργατικής συµπεριφοράς για την GLUD1Gly456Ala (HC 

= 1.07 ± 0.04) (Πιν. 9). Η αντίστοιχη τιµή για την GLUD2 ήταν ενδεικτική αρνητικής 

συνεργατικότητας (HC = 0.61 ± 0.06) (Πιν. 9) Υπενθυµίζεται ότι o HC αποτελεί 

έκφραση του βαθµού συνεργατικότητας µεταξύ των υποµονάδων του ενζύµου και, στην 

συγκεκριµένη περίπτωση, του βαθµού  σιγµοειδικότητας της καµπύλης αναστολής από 

GTP. Σε αντίθεση µε την µετάλλαξη Gly456Ala, οι υπόλοιπες έξι µεταλλάξεις που 

µελετήθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή (συµπεριλαµβανοµένης και της 

µετάλλαξης Arg443Ser, η οποία όπως είδαµε ήδη έχει δραµατική επίδραση στην βασική 

δραστηριότητα και την ενεργοποίηση του ενζύµου από ADP) παρουσιάζουν τιµές HC 
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(από 2.0 έως 2.7) παρόµοιες µε την αντίστοιχη τιµή για το φυσιολογικό GLUD1 ένζυµο 

(Πιν. 9). 

Προκειµένου να αποκλείσουµε την πιθανότητα οι διαφορές στην αναστολή από 

GTP µεταξύ της GLUD1Gly456Ala και της φυσιολογικής GLUD1 να παρατηρούνται ειδικά 

µόνο στις συγκεκριµένες συνθήκες αντίδρασης (1mM ADP και pH 8.0), µελετήσαµε την 

αναστολή από GTP των δύο αυτών ενζύµων σε απουσία ADP, σε συγκέντρωση ADP 0.1 

mM και σε διαφορετικές τιµές pH (7.0-8.0). Ως επιπρόσθετους  θετικούς µάρτυρες (πλην 

της φυσιολογικής GLUD1) συµπεριλάβαµε στις µελέτες αυτές και τις GLUD1Arg470His 

και GLUD1Asn498Ser, οι οποίες περιέχουν µεταλλάξεις σε θέσεις πολύ κοντά στην Gly456 

(την θέση στην οποία έχει γίνει η µεταλλαξιογένεση στην GLUD1Gly456Ala). Πραγµατικά, 

οι διαφορές ως προς την ευαισθησία στο GTP µεταξύ της GLUD1Gly456Ala µεταλλαγµένης 

και της φυσιολογικής GLUD1 παρέµεναν σε όλες τις διαφορετικές συνθήκες στις οποίες 

µελετήθηκαν, και σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα ήταν ακόµη πιο έντονες. Αντιθέτως, 

οι δύο άλλες µεταλλαγµένες GDH (GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser) συνέχιζαν να 

παρουσιάζουν συµπεριφορά ανάλογη µε εκείνη του φυσιολογικού GLUD1 ενζύµου σε 

όλες τις µελετούµενες συνθήκες. 

 

Πιν. 10. Αναστολή από GTP της φυσιολογικής και των µεταλλαγµένων GLUD1 σε ADP 0.1 
mM και απουσία ADP. 

   IC50 (µΜ) Συντελεστής Hill 
Gly456Ala 2.80 ± 0.15 1.12 ± 0.06 
Arg470His 0.17 ± 0.01 2.03 ± 0.13 
Asn498Ser 0.20 ± 0.01 2.04 ± 0.15 

 
Απουσία 

ADP 
GLUD1 0.19 ± 0.01 2.09 ± 0.11 

Gly456Ala 8.98 ± 0.25 1.30 ± 0.07 
Arg470His 0.85 ± 0.09 2.18 ± 0.11 
Asn498Ser 0.93 ± 0.04 2.25 ± 0.11 

 
0.1mM 
ADP 

GLUD1 1.02 ± 0.03 2.43 ± 0.13 
Οι τιµές IC50 (± SE) καθορίστηκαν από την καµπύλη αναστολής από GTP του κάθε 

ενζύµου η οποία κατασκευάστηκε µε βάση τουλάχιστον δύο πειραµατικούς προσδιορισµούς για 

το κάθε σηµείο (µελέτες σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα). Οι τιµές για τους Συντελεστές Hill 

(±SE) αντιπροσωπεύουν την κλίση της γραφικής παράστασης γραµµικής παλινδρόµησης 

(γραφική παράσταση Hill) η οποία κατασκευάστηκε µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα (Cornish-

Bowden, 1979). Με έντονα γράµµατα αποτυπώνονται οι τιµές των ιδιοτήτων της GLUD1Gly456Ala 

που διαφέρουν από αυτές της φυσιολογικής GLUD1. 
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Εικ. 24. Σύγκριση των καµπυλών αναστολής από GTP των GLUD1Gly456Ala, GLUD1Arg470His 

και GLUD1Asn498Ser και της φυσιολογικής GLUD1. Τα σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν για να 

κατασκευαστούν οι καµπύλες αντιπροσωπεύουν τη µέση τιµή από τουλάχιστον δύο 

πειραµατικούς προσδιορισµούς και εκφράζονται ως ποσοστό της βασικής (σε απουσία GTP) 

δραστηριότητας του κάθε ενζύµου. Η δραστηριότητα της GDH µετρήθηκε στην κατεύθυνση της 

αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού σε ρυθµιστικό διάλυµα TRA (pH 8.0) σε 

παρουσία αυξανόµενων συγκεντρώσεων GTP. A: Η καµπύλη αναστολής από GTP για τα 

τέσσερα ανασυνδυασµένα ένζυµα σε απουσία ADP. B: Η καµπύλη αναστολής από GTP για τα 

τέσσερα ανασυνδυασµένα ένζυµα σε παρουσία 0.1mM ADP. Η GLUD1Gly456Ala διατηρεί τη 

δραστηριότητά της σε συγκεντρώσεις GTP που απενεργοποιούν σχεδόν πλήρως την φυσιολογική 

GLUD1. Οι GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser διατηρούν τις αλλοστερικές ιδιότητες του 

φυσιολογικού ενζύµου. 
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Χαρακτηριστικά, σε απουσία ADP, η GTP IC50 (± SE) για την GLUD1Gly456Ala 

µεταλλαγµένη πρωτείνη (2.8 ± 0.15 µΜ) ήταν περίπου 15 φορές µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη τιµή για την φυσιολογική GLUD1 (0.19 ± 0.01 µΜ) (Πιν. 10 και Εικ. 24Α). 

Επιπλέον, η Gly456Ala µετάλλαξη κατήργησε την συνεργατική συµπεριφορά του 

ενζύµου και σε απουσία ADP, όπως ακριβώς και σε παρουσία ADP 1mM (Πιν. 10 και 

Εικ. 24Α). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 24Α, η αναστολή από GTP της GLUD1Gly456Ala 

δεν περιγράφεται από την χαρακτηριστική σιγµοειδική καµπύλη της φυσιολογικής 

GLUD1. Ανάλυση κατά Hill των δεδοµένων σε απουσία ADP έδειξε ότι ο HC για την 

αναστολή από GTP, ο οποίος για την φυσιολογική GLUD1 ήταν 2.09 ± 0.11, είχε τιµή 

ενδεικτική έλλειψης συνεργατικότητας για την GLUD1Gly456Ala (HC = 1.12 ± 0.06) (Πιν. 

10). Αντιθέτως, οι GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser συνέχιζαν να έχουν, σε απουσία 

ADP από την αντίδραση, παρόµοια συµπεριφορά µε την φυσιολογική GLUD1 ως προς 

την αναστολή από GTP (τιµές IC50 και HC και σιγµοειδικότητα γραφικής παράστασης) 

(Πιν. 10 και Εικ. 24Α). 

Ως πρόσθετη επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων πάνω στην αναστολή από GTP 

της GLUD1Gly456Ala σε απουσία ADP και σε παρουσία ADP σε συγκέντρωση 1 mM 

επιλέξαµε να µελετήσουµε την συµπεριφορά αυτού του µεταλλαγµένου ενζύµου, όπως 

και της φυσιολογικής GLUD1 και των GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser, σε µία 

ενδιάµεση συγκέντρωση ADP και συγκεκριµένα σε συγκέντρωση 0.1 mM. Τα 

αποτελέσµατα και σε αυτήν την συγκέντρωση ADP επιβεβαίωσαν πλήρως τα 

προηγούµενα αποτελέσµατά µας (σε συγκεντρώσεις ADP 0 και 1 mM). Η 

GLUD1Gly456Ala ήταν 9-10 φορές πιο ανθεκτική (IC50=8.98 ± 0.25 µΜ) στην αναστολή 

από GTP σε σύγκριση µε την φυσιολογική GLUD1 και τις GLUD1Arg470His και 

GLUD1Asn498Ser (τιµές IC50   1.02 ± 0.03, 0.85 ± 0.09 και 0.93 ± 0.04 µΜ, αντιστοίχως). 

Επίσης, όπως φαίνεται στην Εικόνα 24Β, η αναστολή από GTP της GLUD1Gly456Ala δεν 

εµφανίζει την χαρακτηριστική σιγµοειδική καµπύλη της φυσιολογικής GLUD1 και των 

GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser. Ανάλυση κατά Hill έδειξε ότι ο HC για την 

αναστολή από GTP, ο οποίος για την φυσιολογική GLUD1 ήταν 2.43 ± 0.13 (και για τις 

GLUD1Arg470His και GLUD1Asn498Ser ήταν 2.18 ± 0.11 και 2.25 ± 0.11 µΜ, αντιστοίχως), 



 202

είχε τιµές ενδεικτικές µη συνεργατικής συµπεριφοράς για την GLUD1Gly456Ala (HC = 

1.30 ± 0.07) (Πιν. 10). 

Στην Εικόνα 25 συνοψίζεται σχηµατικά η αναστολή από GTP της GLUD1Gly456Ala 

σε διαφορετικές συγκεντρώσεις ADP. Παρατηρούµε ότι η προσθήκη αυξανόµενων 

ποσοτήτων ADP µετατοπίζει την καµπύλη της αναστολής από GTP του GLUD1Gly456Ala 

ενζύµου προς τα δεξιά και πάνω. Αυτό πρακτικά σηµαίνει (όπως άλλωστε συµβαίνει και 

µε την φυσιολογική GLUD1) ότι όσο αυξάνονται οι συγκεντρώσεις ADP στην 

αντίδραση τόσο αυξάνεται και η συγκέντρωση του GTP που απαιτείται για να αναστείλει 

την GLUD1Gly456Ala. Ωστόσο, σε όλες τις συγκεντρώσεις ADP η καµπύλη αναστολής από 

GTP του µεταλλαγµένου ενζύµου παραµένει υπερβολική (ενδεικτική έλλειψης 

συνεργατικότητας των υποµονάδων του ενζύµου ως προς την πρόσδεση GTP) (Εικ. 25). 

Όπως είδαµε παραπάνω, οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις αναστολής από GTP της 

φυσιολογικής GLUD1 παραµένουν σιγµοειδικές σε όλες τις διαφορετικές συγκεντρώσεις 

ADP στις οποίες µελετήθηκαν. Επίσης, σε όλες τις συγκεντρώσεις ADP, οι 

συγκεντρώσεις GTP που απαιτούνται για να αναστείλουν την GLUD1Gly456Ala είναι κατά 

πολύ µεγαλύτερες από τις συγκεντρώσεις GTP που απαιτούνται για να αναστείλουν την 

φυσιολογική GLUD1. 
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Εικ. 25. Αναστολή από GTP της GLUD1Gly456Ala σε παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων 

ADP. Η δραστηριότητα GDH µετρήθηκε στην κατεύθυνση της αναγωγικής αµίνωσης του α-

κετογλουταρικού σε παρουσία αυξανόµενων συγκεντρώσεων GTP. Σε αυτές τις ενζυµικές 

δοκιµασίες η συγκέντρωση του ADP διατηρούνταν σταθερή στα 0 mM, 0.1 mM και 1 mM, 

αντιστοίχως. Τα σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν για να κατασκευαστούν οι γραφικές παραστάσεις 

αντιπροσωπεύουν τη µέση τιµή από τουλάχιστον δύο πειραµατικούς προσδιορισµούς και 

εκφράζονται ως ποσοστό της βασικής δραστηριότητας του κάθε ενζύµου (η οποία µετρήθηκε σε 

απουσία GTP). Το ADP µετατοπίζει την καµπύλη αναστολής από GTP της GLUD1Gly456Ala προς 

τα δεξιά, όπως συµβαίνει και στην περίπτωση του φυσιολογικού GLUD1 ενζύµου. Ωστόσο, σε 

σύγκριση µε την φυσιολογική GLUD1, οι τιµές IC50 για την αναστολή από GTP είναι 8-15 φορές 

µεγαλύτερες και η καµπύλη είναι υπερβολική αντί για σιγµοεδική. 
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2.4. Οι αµινοξικές αντικαταστάσεις Arg443Ser και Gly456Ala φαίνεται να είναι 

υπεύθυνες για το µεγαλύτερο µέρος των λειτουργικών διαφορών µεταξύ των 

GLUD1 και GLUD2 ως προς την βασική δραστηριότητα, την αναστολή από GTP 

και την ενεργοποίηση από ADP. 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα από την µελέτη των GLUD1Arg443Ser και 

GLUD1Gly456Ala σε σύγκριση µε τις ανασυνδυασµένες φυσιολογικές GLUD1 και GLUD2 

σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα (Εικ. 22 και 23) οδηγούµαστε ήδη σε µερικές πολύ 

ενδιαφέρουσες πειραµατικές διαπιστώσεις. Ως προς την αναστολή από GTP, η 

GLUD1Gly456Ala έχει συµπεριφορά παρόµοια µε αυτήν της GLUD2, ενώ η GLUD1Arg443Ser 

διατηρεί τα χαρακτηριστικά της αρχικής GLUD1 πρωτεΐνης (Εικ. 23). Το ακριβώς 

αντίθετο συµβαίνει µε την ενεργοποίηση από ADP των δύο µεταλλαγµένων ενζύµων. Σε 

αυτήν την περίπτωση είναι η GLUD1Gly456Ala που ακολουθεί την συµπεριφορά της 

αρχικής GLUD1, ενώ η GLUD1Arg443Ser έχει χαρακτηριστικά παρόµοια (αν και όχι 

ακριβώς ίδια) µε αυτά της GLUD2 (Εικ. 22). Παρότι η φυσιολογική GLUD2 είναι πιο 

ευαίσθητη (SC50 =85.13 ± 7.86 µΜ) από την GLUD1Arg443Ser (SC50 = 405.6±14.8 µΜ) 

στην αλλοστερική ενεργοποίηση από ADP, τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη έχουν 

σχεδόν µηδενική δραστηριότητα σε απουσία ADP και οι δραστηριότητες τους σε 1mM 

ADP αποκαθίστανται σε επίπεδα συγκρίσιµα µε εκείνα της φυσιολογικής GLUD1. 

Συµπερασµατικά, οι µελέτες αυτές σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα δείχνουν ότι οι δύο 

αυτές αµινοξικές αντικαταστάσεις δικαιολογούν σε µεγάλο βαθµό τις κυριότερες 

λειτουργικές διαφορές µεταξύ των GLUD1 και GLUD2 ισοενζύµων.  Από την άλλη 

µεριά, ένας αριθµός αµινοξικών διαφορών µεταξύ των δύο ισοενζύµων (Ser331Thr, 

Met370Leu, Met415Leu, Arg470His και Asn498Ser) δεν φαίνεται να δικαιολογεί ούτε 

στο ελάχιστο κάποια από τις λειτουργικές τους διαφορές. 
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3. Καθαρισµός των GLUD1Arg443Ser και GLUD1Gly456Ala  

και της φυσιολογικής GLUD1  

 Αποσκοπώντας στο να µελετήσουµε λεπτοµερέστερα τις ιδιότητες των 

GLUD1Arg443Ser και GLUD1Gly456Ala σε σύγκριση µε την φυσιολογική GLUD1, αλλά και 

να επιβεβαιώσουµε τα αποτελέσµατα από τις µελέτες σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα, 

προχωρήσαµε σε καθαρισµό των τριών αυτών ενζύµων από οµογενοποιήµατα Sf21 

κυττάρων. Είναι γνωστό ότι οι ενζυµικές µελέτες σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα, 

παρότι είναι αρκετά αξιόπιστες ως προς την αξιολόγηση των γενικών ιδιοτήτων των 

εξεταζόµενων ενζύµων, δεν µπορούν να αποσαφηνίσουν µε µεγάλη λεπτοµέρεια τις 

αλλοστερικές και κινητικές ιδιότητές τους. Αυτό οφείλεται στην παρουσία στα ολικά 

εκχυλίσµατα πολλών κυτταρικών παραγόντων που µπορούν δυνητικά να επηρεάσουν σε 

κάποιο βαθµό τις ενζυµικές αντιδράσεις (όπως για παράδειγµα άλλων ενζύµων ή 

διάφορων ουσιών που ενεργοποιούν ή αναστέλλουν το υπό εξέταση ένζυµο). Οι µελέτες 

σε καθαρισµένα ενζυµικά παρασκευάσµατα, αν και πιο εργώδεις και χρονοβόρες, 

αποτελούν την οριστική επιβεβαίωση των ιδιοτήτων του εξεταζόµενου ενζύµου.  

Έτσι, οι GLUD1Arg443Ser και GLUD1Gly456Ala και η φυσιολογική  ανασυνδυασµένη 

ανθρώπινη GLUD1 µελετήθηκαν παραπέρα µετά τον καθαρισµό τους από ολικά 

κυτταρικά εκχυλίσµατα. Ως πρόσθετο µάρτυρα ελέγχου, χρησιµοποιήσαµε το ενδογενές 

ανθρώπινο ένζυµο το οποίο καθαρίστηκε από ανθρώπινο ήπαρ, καθώς είναι γνωστό ότι 

στο ανθρώπινο ήπαρ εκφράζεται µόνο GLUD1 (Shashidharan και συν, 1994). Ο 

καθαρισµός έγινε µε ένα συνδυασµό κλασµατοποίησης µε θειϊκό αµµώνιο, 

χρωµατογραφίας υδροφοβικής αλληλεπίδρασης µε φαινυλσεφαρόζη (Εικ. 26) και 

χρωµατογραφίας µε υδροξυ-απατίτη (όπως αναλύεται στις Μεθόδους της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής). Για τον καθαρισµό δεν χρησιµοποιήθηκε η χρωµατογραφία 

συγγένειας µε GTP-σεφαρόζη, η οποία είχε χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στο παρελθόν 

για τον καθαρισµό ανθρώπινης GDH (Hussain και συν, 1989), καθώς τόσο η GLUD2 

όσο και η GLUD1Gly456Ala, όπως είδαµε στις µελέτες σε αδρά κυτταρικά εκχυλίσµατα, 

έχουν χαµηλή συγγένεια για GTP. 
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Εικ. 26. Καθαρισµός GDH από ανθρώπινο ήπαρ µε χρωµατογραφία υδροφοβικής 

αλληλεπίδρασης. Το προκύπτον ίζηµα µετά από φυγοκέντρηση του διαλύµατος της ολικής 

πρωτείνης σε 55% θειϊκό αµµώνιο επαναδιαλύθηκε σε ρυθµιστικό διάλυµα 50mM Tris HCl, pH 

6.0 που περιείχε 15% θειϊκό αµµώνιο και φορτώθηκε σε µία στήλη υδροφοβικής αλληλεπίδρασης 

(φαινυλσεφαρόζης) εξισορροπηµένη µε το ίδιο ρυθµιστικό διάλυµα. Έγινε έκλουση µε µία διπλή 

βαθµίδωση µειούµενης συγκέντρωσης θειϊκού αµµωνίου (Ammonium Sulfate) (15%→0%) και 

αυξανόµενης συγκέντρωσης αιθυλενογλυκόλης (Ethylene Glycol) (0%→90%). Τα κλάσµατα 

από αυτήν την έκλουση ελέγχθηκαν ενζυµικά για την ύπαρξη GDH δραστηριότητας και στην 

συνέχεια επιλέχθηκαν τα 3 κλάσµατα µε την µεγαλύτερη δραστηριότητα. Με παρόµοιο τρόπο 

καθαρίστηκαν και οι GDH πρωτεΐνες από οµογενοποιήµατα καλλιεργειών Sf21 κυττάρων. 

 
Το γεγονός ότι η ενδογενής GDH των Sf21 κυττάρων είναι αποκλειστικά ειδική 

ως προς το NAD(H) σαν συνένζυµο, ενώ η ανθρώπινη GDH είναι διπλής ειδικότητας ως 

προς το συνένζυµο, χρησιµοποιώντας τόσο NAD(H) όσο και NADP(H), µας επέτρεψε να 

παρακολουθήσουµε την πορεία των δύο ενζύµων κατά τα διάφορα στάδια του 
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καθαρισµού. Έτσι, µπορέσαµε να διαπιστώσουµε ότι ο διαχωρισµός των δύο ενζύµων 

(της GDH του εντόµου και της ανθρώπινης ανασυνδυασµένης GDH) γινόταν από την 

στήλη του υδροξυ-απατίτη (Εικ. 27).  Ούτως ή άλλως οι συνθήκες στις οποίες 

διενεργήσαµε τις µελέτες µας (χρήση αποκλειστικά του NADP(H) ως συνενζύµου), µας 

επέτρεψε να µην προβληµατιζόµαστε για την επίδραση της παρουσίας της ενδογενούς 

GDH των κυττάρων Sf21 ακόµα και σε πειράµατα µε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα. 

Αυτό επιβεβαιώθηκε και από το γεγονός ότι, όπως θα δούµε παρακάτω, οι λειτουργικές 

ιδιότητες των ανασυνδυασµένων ενζύµων που µετρήθηκαν σε ολικά κυτταρικά 

εκχυλίσµατα ήταν ταυτόσηµες µε αυτές που µετρήθηκαν µε χρήση καθαρισµένων 

ενζυµικών παρασκευασµάτων. 
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Εικ. 27. ∆ιαχωρισµός της ανθρώπινης ανασυνδυασµένης εκφρασµένης σε Sf21 κύτταρα 

GLUD1 GDH (Human GDH) από την ενδογενή GDH του εντόµου (insect GDH) µε χρήση 

χρωµατογραφίας υδροξυαπατίτη (HXAP). Στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο αριθµός του 

κάθε κλάσµατος (Post HXAP Fraction No) και στον κάθετο άξονα η αντίστοιχη GDH 

δραστηριότητα (dA/min). 
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Περίπου 40-50% της αρχικής GDH δραστηριότητας που υπήρχε στα αδρά 

κυτταρικά εκχυλίσµατα ανακτήθηκε στα καθαρισµένα κλάσµατα, σε συµφωνία µε 

προηγούµενες περιγραφές (Hussain και συν, 1989). Ανάλυση µε SDS-PAGE των 

θετικών για GDH κλασµάτων που εκλούσθηκαν από τη στήλη υδροξυαπατίτη έδειξαν 

ότι τα ανασυνδυασµένα ένζυµα ήταν πλέον καθαρά σε ποσοστό πάνω από 95% (Εικ. 28 

και 29). Όπως φαίνεται στις εικόνες 28 και 29, το µοριακό βάρος των GLUD1Arg443Ser και 

GLUD1Gly456Ala ήταν ακριβώς το ίδιο µε αυτό της ανασυνδυασµένης φυσιολογικής 

GLUD1 και µε αυτό του ενδογενούς ώριµου GDH ενζύµου από ανθρώπινο ήπαρ. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαίωσε δεδοµένα από αλληλούχιση του αµινοτελικού άκρου των 

εκφραζόµενων σε Sf9 κύτταρα ανασυνδυασµένων ανθρώπινων GDH (Shashidharan και 

συν, 1997), τα οποία έδειξαν ότι στα ευκαρυωτικά αυτά κύτταρα οι ανασυνδυασµένες 

GDH πρωτείνες υφίστανται την ίδια επεξεργασία (αποκοπή οδηγού πεπτιδίου µεγέθους 

53 αµινοξέων) µε αυτήν που υφίσταται το ενδογενές ένζυµο στο ανθρώπινο ήπαρ.  

Υπενθυµίζεται εδώ ότι τα Sf21 κύτταρα που χρησιµοποιήσαµε στις µελέτες µας 

διαµολύνθηκαν µε ανασυνδυασµένο Baculovirus ο οποίος περιείχε ένα πλήρους µήκους 

GLUD1 cDNA (φυσιολογικό ή µεταλλαγµένο). 

 

 
Εικ. 28. Ανάλυση µε SDS-PAGE (12%) καθαρισµένων GDH ενζύµων. HLiv: GDH 

καθαρισµένη από ανθρώπινο ήπαρ. G456A: GLUD1Gly456Ala εκφρασµένη σε Sf21 κύτταρα. GL1: 

φυσιολογική GLUD1 εκφρασµένη σε Sf21 κύτταρα. MW: δείκτες µοριακού βάρους. BLiv: GDH 

καθαρισµένη από ήπαρ αγελάδος. 
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Εικ. 29. Ανάλυση µε SDS-PAGE (12%) καθαρισµένων ανασυνδυασµένων ανθρώπινων 

GDH (εκφρασµένων σε Sf21 κύτταρα). R443S: GLUD1Arg443Ser. GLUD1: φυσιολογική GLUD1. 

 

 

Οι καθαρισµένες ανθρώπινες GDH ήταν ελαφρά µεγαλύτερες από την εµπορικά 

διαθέσιµη GDH από ήπαρ αγελάδος (Εικ. 28). Αυτό είναι συµβατό µε δεδοµένα από 

αναλύσεις της ανθρώπινης και της βόειας ώριµης GDH πρωτείνης που δείχνουν ότι το 

ένζυµο από ήπαρ αγελάδος είναι κατά τέσσερα αµινοξέα βραχύτερο από την ανθρώπινη 

GDH (Moon και Smith, 1973,  Julliard και Smith, 1979). Παρολαυτά, το εµπορικά 

διαθέσιµο αυτό ένζυµο από ήπαρ αγελάδας αποτελεί ένα πολύ χρήσιµο δείκτη µοριακού 

βάρους για τον εντοπισµό των καθαρισµένων ανθρώπινων ανασυνδυασµένων GDH κατά 

την πραγµατοποίηση ηλεκτροφόρησης σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης. 
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4. Καταλυτικές και αλλοστερικές ιδιότητες των καθαρισµένων  

µεταλλαγµένων και φυσιολογικών ανθρώπινων GDH 

 

4.1. Μετάλλαξη Arg443Ser 

4.1.1. Βασική δραστηριότητα και ενεργοποίηση από ADP 

Λειτουργικές µελέτες των καθαρισµένων ενζύµων επιβεβαίωσαν ότι η µετάλλαξη 

Arg443Ser έκανε το ένζυµο ουσιαστικά ανενεργό σε απουσία αλλοστερικών 

ενεργοποιητών (βασική κατάσταση). Σε ενζυµικές αναλύσεις που έγιναν µε παρουσία 

περίπου 0.3-0.5 µg καθαρισµένου µεταλλαγµένου ενζύµου/1ml TRA, pH 8.0 

ρυθµιστικού διαλύµατος, η βασική δραστηριότητα του µεταλλαγµένου ενζύµου ήταν 

2.98 ± 0.72 µmol mg-1 min-1 (Πιν. 11). Αυτές οι µετρήσεις  έδειξαν ότι η βασική 

δραστηριότητα της GLUD1Arg443Ser είναι περίπου το 6% της βασικής δραστηριότητας της 

φυσιολογικής GLUD1 (54.0 ± 4.3  µmol mg-1 min-1 για την ανασυνδυασµένη GLUD1 

και 48.56 ± 1.2  µmol mg-1 min-1 για την GLUD1 από ανθρώπινο ήπαρ)  (Πιν. 11). 

 

Πιν. 11. Ειδική δραστικότητα των καθαρισµένων, εκφρασµένων σε Sf21 κύτταρα, 

ανθρώπινων ανασυνδυασµένων GLUD1 ενζύµων, όπως και του φυσιολογικού GLUD1 

ενζύµου καθαρισµένου από ανθρώπινο ήπαρ.  
Ειδική 

∆ραστικότητα 
(µmol mg-1 min-1) 

 
GLUD1Arg443Ser

 
GLUD1Gly456Ala

Ανασυνδυασµένη 
GLUD1  

Ανθρώπινη 
ηπατική GDH

Βασική Ε.∆. 
(Χωρίς ADP) 

2.98 ± 0.72  ∆Μ 54.0 ± 4.3 48.56 ± 1.2 

ADP 1mM 111.18 ± 5.6 133.97 130.50 124.56 
Οι µετρήσεις της ειδικής δραστικότητας των καθαρισµένων ενζύµων πραγµατοποιήθηκαν προς 

την κατεύθυνση αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού σε ρυθµιστικό διάλυµα TRA, pH 

8.0. Για το κάθε ένζυµο έγιναν µετρήσεις της ειδικής δραστικότητάς του τόσο σε απουσία ADP 

(Βασική Ε.∆.), όσο και σε παρουσία ADP σε τελική συγκέντρωση 1mM. ∆Μ: ∆εν µετρήθηκε. 
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Εικ. 30. Σύγκριση της καµπύλης ενεργοποίησης από ADP της καθαρισµένης GLUD1Arg443Ser 

µε αυτήν του καθαρισµένου φυσιολογικού GLUD1 ενζύµου (τόσο του ανασυνδυασµένου, 

εκφρασµένου σε Sf21 κύτταρα (GLUD1, Expressed GLUD1), όσο και του ενδογενούς από 

ανθρώπινο ήπαρ (Human Liver GDH)). Τα σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν για να 

κατασκευαστούν οι γραφικές παραστάσεις αντιπροσωπεύουν τη µέση τιµή από τουλάχιστον δύο 

πειραµατικούς προσδιορισµούς. Η δραστηριότητα της GDH µετρήθηκε στην κατεύθυνση της 

αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού σε ρυθµιστικό διάλυµα TRA (pH 8.0) σε 

παρουσία αυξανόµενων συγκεντρώσεων ADP. Στο Α στον κάθετο άξονα η GDH δραστηριότητα 

έχει εκφραστεί ως ειδική δραστικότητα (σε µmol mg-1 min-1 ), ενώ στο Β ως ποσοστό της 

µέγιστης δραστηριότητας του κάθε ενζύµου.  
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Η προσθήκη ADP στην αντίδραση σε τελική συγκέντρωση 1mM οδήγησε σε 

σχεδόν πλήρη ενεργοποίηση της GLUD1Arg443Ser, µε την µέγιστη ειδική δραστικότητα 

του µεταλλαγµένου ενζύµου να πλησιάζει αυτή της φυσιολογικής GDH (τόσο της 

ανασυνδυασµένης εκφρασµένης σε Sf21 κύτταρα GLUD1 όσο και της καθαρισµένης 

GLUD1 από ανθρώπινο ήπαρ) (Εικ. 30). Αυτή η ιδιότητα της GLUD1Arg443Ser για 

ενεργοποίηση από ADP δεν εξαρτώνταν από την ποσότητα του ενζύµου στην αντίδραση. 

Έτσι, ακόµη και όταν υπήρχε µόλις µετρήσιµη βασική δραστηριότητα (σε πειράµατα µε 

0.3-0.5µg καθαρισµένου µεταλλαγµένου ενζύµου), η προσθήκη έστω και µικρών σχετικά 

συγκεντρώσεων ADP (≥100µΜ) οδηγούσε σε αρκετά µεγαλύτερες τιµές ειδικής 

δραστικότητας. Αυτό το γεγονός µε τη σειρά του επέτρεψε την κατασκευή και µελέτη 

των καµπυλών ενεργοποίησης από ADP της GLUD1Arg443Ser ακόµη και µε 

συγκεντρώσεις ενζύµου που έδιναν µόλις µετρήσιµη βασική δραστηριότητα. 

Η µελέτη αυτών των καµπυλών ενεργοποίησης από ADP (σε TRA ρυθµιστικό 

διάλυµα, pH 8.0) επιβεβαίωσε τα ευρήµατα από τις µελέτες σε ολικά κυτταρικά 

εκχυλίσµατα, δείχνοντας ότι η GLUD1Arg443Ser ήταν πολύ λιγότερο ευαίσθητη στο ADP 

από ότι η φυσιολογική GLUD1 (Εικ. 30). Σε 0.1 mM ADP (συγκέντρωση ικανή να 

προκαλέσει µία σχεδόν µέγιστη ενεργοποίηση της φυσιολογικής GLUD1), η ειδική 

δραστικότητα της GLUD1Arg443Ser παρέµενε στο 10% περίπου της αντίστοιχης της 

φυσιολογικής GLUD1 (Εικ. 30). Ωστόσο, σε συγκεντρώσεις ADP µεγαλύτερες από 0.1 

mM, ενώ η ειδική δραστικότητα της φυσιολογικής GLUD1 παρέµενε σταθερή (στην 

µέγιστη τιµή της), η ειδική δραστικότητα της GLUD1Arg443Ser αυξανόταν σηµαντικά µε 

την αύξηση του ADP, µε αποτέλεσµα οι δύο καµπύλες ενεργοποίησης από ADP να 

συγκλίνουν (Εικ. 30). Τελικά, σε συγκέντρωση ADP 1 mM το GLUD1Arg443Ser ένζυµο 

παρουσίαζε ειδική δραστικότητα συγκρίσιµη µε εκείνη του φυσιολογικού GLUD1 

ενζύµου (Εικ. 30 και Πιν. 11). 
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Πιν. 12. Ενεργοποίηση από ADP της καθαρισµένης εκφρασµένης σε Sf21 κύτταρα 

GLUD1Arg443Ser και της φυσιολογικής GLUD1 που καθαρίστηκε από ανθρώπινο ήπαρ και η 

επίδραση του pH. 

  pH 
 

  7 7.5 
 

8 8.5 

Arg443Ser 201.83±38.41 
 

256.64±27.32 383.93±14.64 835.77±50.13  
SC50 
(µΜ)±SE Ηπατική 

GDH 
24.75±2.23 25.91±2.58 29.09±1.17 29.26±0.91 

Οι τιµές SC50 (± S.E.) καθορίστηκαν από την καµπύλη ενεργοποίησης από ADP για το κάθε 

ένζυµο µε βάση τουλάχιστον έξι πειραµατικές µετρήσεις. Οι τιµές του pH αντιπροσωπεύουν το 

pH του ρυθµιστικού διαλύµατος τριαιθανολαµίνης (TRA) που χρησιµοποιήθηκε στις ενζυµικές 

δοκιµασίες. 

 

Η µικρότερη ευασθησία της GLUD1Arg443Ser στην ενεργοποίηση από ADP 

δείχθηκε και µε τον υπολογισµό της SC50 από τις γραφικές παραστάσεις ενεργοποίησης 

από ADP (δηλαδή της συγκέντρωσης ADP που οδηγεί σε ενεργοποίηση του ενζύµου ίση 

µε το 50% της µέγιστης ενεργοποίησης του). Οι τιµές SC50 (±SE) για την GLUD1Arg443Ser 

καθορισµένες σε TRA, pH 8.0 ρυθµιστικό διάλυµα (383.93±14.64 µΜ) ήταν περίπου 

δέκα φορές υψηλότερες από εκείνες της φυσιολογικής εκφρασµένης σε Sf21 κύτταρα 

GLUD1 ή από εκείνες του ενδογενούς GLUD1 ενζύµου από ανθρώπινο ήπαρ 

(29.09±1.17 µΜ) (Πιν. 12). Υπενθυµίζεται ότι αντίστοιχες τιµές έιχαν βρεθεί και στην 

µελέτη των δύο ενζύµων σε αδρά κυτταρικά εκχυλίσµατα (Πιν. 8). 

4.1.2. Επίδραση του pH και της σύστασης του ρυθµιστικού διαλύµατος αντίδρασης. 

 Στη συνέχεια θέσαµε το ερώτηµα εάν οι διαφορές µεταξύ της GLUD1Arg443Ser και 

της φυσιολογικής GLUD1 που παρατηρήσαµε σε ρυθµιστικό διάλυµα TRA µε pH 8.0 

εµφανίζονται και σε διαφορετικά pH και σε διαφορετική σύσταση του ρυθµιστικού 

διαλύµατος. Για αυτό το λόγο µελετήσαµε τις ιδιότητες στις οποίες παρουσιάζουν 

διαφορές τα δύο ένζυµα τόσο σε διαφορετικά pH του ρυθµιστικού διαλύµατος TRA (6.5, 

7.0, 7.5, 8.5) όσο και σε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών µε pH 8.0. Πράγµατι, αυτές οι 

διαφορές παρέµεναν σε όλες τις διαφορετικές πειραµατικές συνθήκες τις οποίες 

χρησιµοποιήσαµε, και σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα, ήταν ακόµη µεγαλύτερες (Πιν. 

12 και Εικ. 31 και 32). 
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 Ενώ η ευαισθησία της φυσιολογικής GLUD1 παρέµενε σχετικά σταθερή µέσα 

στο εύρος των διαφορετικών τιµών pH που µελετήθηκαν (από 7.0 έως 8.5), η ευαισθησία 

της GLUD1Arg443Ser µειωνόταν δραµατικά µε την αύξηση του pH (Πιν. 12). Έτσι, ενώ η 

τιµή της SC50 για την φυσιολογική GLUD1 ήταν περίπου η ίδια για όλες τις παραπάνω 

τιµές pH (κυµαινόµενη από 25 έως 30 µΜ), η SC50 για το µεταλλαγµένο ένζυµο 

αυξανόταν από 201.83±38.41µΜ για pH 7.0 σε 835.77±50.13 µΜ για pH 8.5. 

Παρολαυτά, σε όλες τις τιµές pH που µελετήθηκαν η SC50 της GLUD1Arg443Ser ήταν κατά 

οκτώ µε δέκα τουλάχιστον φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή SC50 για την 

φυσιολογική GLUD1. 

Η βασική δραστηριότητα (σε απουσία ADP) της GLUD1Arg443Ser ήταν σηµαντική 

µειωµένη σε σχέση µε την βασική δραστηριότητα της φυσιολογικής GLUD1 τόσο σε 

διαφορετικά pH του ρυθµιστικού διαλύµατος TRA όσο και σε ρυθµιστικό διάλυµα 

φωσφορικών (Εικ. 31 και 32). Επιπλέον, ενώ η βασική δραστηριότητα της φυσιολογικής 

GLUD1 παρέµενε σχετικά σταθερή µεταξύ των τιµών pH 7.0 και 8.0, η βασική 

δραστηριότητα του µεταλλαγµένου ενζύµου µειωνόταν κατά δύο φορές περίπου κατά 

την µετάβαση από το pH 7.0 στο pH 8.0 (Εικ. 31 και 32).   

Από την άλλη µεριά, σε συµφωνία µε τα ευρήµατα σε TRA ρυθµιστικό διάλυµα 

µε pH 8.0, η ειδική δραστικότητα της GLUD1Arg443Ser σε συγκέντρωση ADP 1 mM ήταν 

παρόµοια µε εκείνη του φυσιολογικού GLUD1 ενζύµου σε τιµές pH µεταξύ 7.0 και 8.0. 

Ωστόσο, ενώ η ειδική δραστικότητα της GLUD1Arg443Ser σε συγκέντρωση ADP 1mM 

έπαιρνε τη µέγιστη τιµή της σε pH 7.5 και ήταν παρόµοια στα pH 7.0 και 8.0 (όπως 

συµβαίνει και µε την GLUD2), η φυσιολογική GLUD1 παρουσίαζε χαµηλότερη ειδική 

δραστικότητα σε pH 7.0 από ότι σε pH 7.5 και 8.0 (Εικ. 31 και 32). Επίσης, σε 

ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών µε pH 8.0 η ειδική δραστικότητα µε ADP 1 mM του 

µεταλλαγµένου ενζύµου ήταν λίγο µικρότερη από την αντίστοιχη ειδική δραστικότητα 

για το φυσιολογικό ένζυµο, αν και τα δύο παρουσίαζαν µείωση της ειδικής 

δραστικότητάς τους σε σύγκριση µε αντίστοιχες µετρήσεις σε ΤRΑ ρυθµιστικό διάλυµα 

µε το ίδιο pH. 
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Εικ. 31. Επίδραση του pH και της σύστασης του ρυθµιστικού διαλύµατος αντίδρασης στην βασική 

ειδική δραστικότητα (λευκά ιστογράµµατα) και στην ειδική δραστικότητα σε παρουσία ADP 1mM 

(ραβδωτά ιστογράµµατα) της GLUD1Arg443Ser. Οι τιµές του pH που αντιστοιχούν στα πρώτα δέκα 

ιστογράµµατα (6.5, 7.0, 7.5, 8.0 και 8.5) αντιπροσωπεύουν το pH του ρυθµιστικού διαλύµατος 

τριαιθανολαµίνης (TRA) που χρησιµοποιήθηκε σε αυτές τις ενζυµικές δοκιµασίες. Τα τελευταία δύο 

ιστογράµµατα (Φωσφ. (8.0)) αφορούν µετρήσεις που έγιναν σε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών µε pH 

8.0. 
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Εικ. 32.  Επίδραση του pH και της σύστασης του ρυθµιστικού διαλύµατος αντίδρασης στην βασική 

ειδική δραστικότητα (λευκά ιστογράµµατα) και στην ειδική δραστικότητα σε παρουσία ADP 1mM 

(ραβδωτά ιστογράµµατα) της ανθρώπινης ηπατικής GDH. Ανάλογα αποτελέσµατα ελήφθησαν και από 

την µελέτη της ανασυνδυασµένης ανθρώπινης φυσιολογικής GLUD1 εκφρασµένης σε Sf21 κύτταρα. Οι 

τιµές του pH που αντιστοιχούν στα πρώτα δέκα ιστογράµµατα (6.5, 7.0, 7.5, 8.0 και 8.5) αντιπροσωπεύουν 

το pH του ρυθµιστικού διαλύµατος τριαιθανολαµίνης (TRA) που χρησιµοποιήθηκε σε αυτές τις ενζυµικές 

δοκιµασίες. Τα τελευταία δύο ιστογράµµατα (Φωσφ. (8.0)) αφορούν µετρήσεις που έγιναν σε ρυθµιστικό 

διάλυµα φωσφορικών µε pH 8.0. 
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Εικ. 33. (Προηγούµενη σελίδα). Ενεργοποίηση από L-λευκίνη της καθαρισµένης 

GLUD1Arg443Ser και της καθαρισµένης ενδογενούς GLUD1 από ανθρώπινο ήπαρ. Σε κάθε 

οµάδα πειραµάτων (η οποία αντιπροσωπεύεται και από διαφορετική καµπύλη), η συγκέντρωση 

του ADP διατηρούνταν σταθερή στα 0 µΜ (Απουσία ADP), 25 µΜ, 50 µΜ, 100 µΜ, 250 µΜ και 

1 mΜ, ενώ η συγκέντρωση L-λευκίνης µεταβαλλόταν µεταξύ των τιµών 0 και 6 mM. Τα σηµεία 

που χρησιµοποιήθηκαν για να σχεδιαστούν οι γραφικές παραστάσεις αντιπροσωπεύουν την µέση 

τιµή ειδικής δραστικότητας από τουλάχιστον δύο πειραµατικούς προσδιορισµούς. Α: Καµπύλες 

ενεργοποίησης από L-λευκίνη της GLUD1Arg443Ser. B: Καµπύλες ενεργοποίησης από L-λευκίνη 

της φυσιολογικής GLUD1 που καθαρίστηκε από ανθρώπινο ήπαρ (παρόµοια αποτελέσµατα 

ελήφθησαν και µε την χρησιµοποίηση της φυσιολογικής GLUD1 εκφρασµένης σε Sf21 

κύτταρα). Να σηµειωθεί ότι οι καµπύλες ενεργοποίησης από L-λευκίνη που αντιστοιχούν στις 

ίδιες συγκεντρώσεις ADP στα δύο σχήµατα απεικονίζονται µε το ίδιο χρώµα (π.χ. κόκκινο για 

συγκέντρωση ADP 25 µΜ).  

 
4.1.3. Επίδραση της L-λευκίνης 

Η L-λευκίνη είναι ένας γνωστός αλλοστερικός ενεργοποιητής της GDH των 

θηλαστικών. Μία από τις διαφορές µεταξύ των δύο ανθρώπινων ισοενζύµων (GLUD1 

και GLUD2) αφορά τον τρόπο ενεργοποίησής τους από L-λευκίνη (Plaitakis και συν, 

2000).  Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, θελήσαµε να δούµε την επίδραση αυτού του 

αµινοξέος στην GLUD1Arg443Ser. Η προσθήκη L-λευκίνης στο µείγµα αντίδρασης (1-6 

mM τελική συγκέντρωση) απέτυχε να ενεργοποιήσει την GLUD1Arg443Ser (Εικ. 33A). 

Παρόλο που η L-λευκίνη από µόνη της ήταν πλήρως αναποτελεσµατική στην 

ενεργοποίηση της GLUD1Arg443Ser, η παρουσία χαµηλών συγκεντρώσεων ADP (25-

100µΜ) έκανε το µεταλλαγµένο ένζυµο να µπορεί να ενεργοποιηθεί από L-λευκίνη. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 33Α, η L-λευκίνη προκαλεί σε παρουσία ADP µία 

εξαρτώµενη από τη συγκέντρωση ενεργοποίηση της GLUD1Arg443Ser, η οποία είναι 

αναλογικά µεγαλύτερη από την αντίστοιχη της φυσιολογικής GLUD1 (Εικ. 33Β). Η L-

λευκίνη σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες ή ίσες µε 4mM ήταν ικανή να προκαλέσει 

µέγιστη ενεργοποίηση του µεταλλαγµένου ενζύµου (αύξηση της δραστηριότητας του 

κατά >2000%) µε παρουσία συγκεντρώσεων ADP στην αντίδραση (πχ. 100 µΜ) οι 

οποίες σε απουσία λευκίνης δίνουν σχεδόν µηδενική βασική δραστηριότητα (Εικ. 30).  

Σε κάθε περίπτωση, η επίδραση της L-λευκίνης και του ADP σε συνδυασµό στην 

GLUD1Arg443Ser ήταν συνεργιστική, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε την GLUD2 
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(Plaitakis και συν, 2000). ∆ηλαδή, τα επίπεδα ενεργοποίησης του µεταλλαγµένου 

ενζύµου που επιτυγχάνονταν µε τον συνδυασµό µίας συγκεκριµένης συγκέντρωσης 

λευκίνης και µίας συγκεκριµένης συγκέντρωσης ADP ήταν κατά πολύ µεγαλύτερα από 

το άθροισµα των αποτελεσµάτων των δύο αυτών ενεργοποιητών στις ίδιες 

συγκεντρώσεις αν αυτοί επιδρούσαν ξεχωριστά στο ένζυµο. 

4.1.4. Αναστολή από GTP 

Ως προς την αναστολή από GTP, µελέτη των καµπυλών αναστολής από GTP σε 

παρουσία 1mM ADP αποκάλυψε ότι το καθαρισµένο GLUD1Arg443Ser ένζυµο είχε 

παρόµοια συµπεριφορά µε αυτή της φυσιολογικής GLUD1, επιβεβαιώνοντας έτσι τις 

παρατηρήσεις που έγιναν σε αδρά κυτταρικά εκχυλίσµατα (Πιν. 9). ∆ηλαδή, 

αποδείχθηκε και σε µελέτες µε χρήση καθαρισµένων ενζύµων ότι η µετάλλαξη 

Arg443Ser ενώ από την µία µεριά επηρεάζει δραµατικά την βασική δραστηριότητα και 

τον τρόπο ενεργοποίησης από ADP του GLUD1 ενζύµου, από την άλλη µεριά δεν 

αλλάζει καθόλου τον τρόπο αναστολής του ενζύµου από GTP.  

 

4.2. Μετάλλαξη Gly456Ala 

Στη συνέχεια θελήσαµε να δούµε αν οι διαφορές ως προς την αναστολή από GTP 

και οι οµοιότητες ως προς τις άλλες λειτουργικές ιδιότητες µεταξύ της GLUD1Gly456Ala 

και της φυσιολογικής GLUD1 που παρατηρήσαµε σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα 

επαληθεύονται και µε την χρήση των καθαρισµένων ενζύµων. Το γεγονός ότι οι 

ιδιότητες του συγκεκριµένου GLUD1Gly456Ala ενζύµου όπως είδαµε µελετήθηκαν 

εξονυχιστικά σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα έκανε περιττή την εκτεταµένη ανάλυσή 

του µε χρήση καθαρισµένων παρασκευασµάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

επικεντρωθήκαµε απλώς στο να δείξουµε εάν οι παρατηρούµενες σε ολικά κυτταρικά 

παρασκευάσµατα ιδιότητες της GLUD1Gly456Ala επαληθεύονται και µε τη χρήση του 

καθαρισµένου ενζύµου. 

Πράγµατι, µελέτες αναστολής από GTP επιβεβαίωσαν τα δεδοµένα των µελετών 

σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσµατα (Πιν. 9 και 10) δείχνοντας ότι η καθαρισµένη 

GLUD1Gly456Ala ήταν πολύ ανθεκτική στην αναστολή από GTP (IC50 ± SE =121.35 ± 

14.89 µΜ GTP, επί παρουσίας 1mM ADP) σε σύγκριση τόσο µε το φυσιολογικό 

ανασυνδυασµένο GLUD1 ένζυµο (IC50 = 12.95 ± 0.46 µΜ GTP) όσο και µε την 
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ενδογενή ανθρώπινη ηπατική GDH (IC50 = 15.57 ± 0.57 µΜ GTP) (Πιν. 13). Επίσης, 

αναλύσεις κατά Hill επιβεβαίωσαν ότι η αναστολή από GTP του καθαρισµένου 

GLUD1Gly456Ala ενζύµου δεν διέθετε την συνεργατικότητα (HC ± SE = 0.99 ± 0.07) που 

έδειχνε η καθαρισµένη ανασυνδυασµένη GLUD1 (HC = 2.15 ± 0.16) και το 

καθαρισµένο από ανθρώπινο ήπαρ ένζυµο (HC = 2.17 ± 0.06) (Πιν. 13). 

 

Πιν. 13. Αλλοστερική αναστολή από GTP της φυσιολογικής (ενδογενούς, προερχόµενης από 

ανθρώπινο ήπαρ και ανασυνδυασµένης) GLUD1 και της GLUD1Gly456Ala 

  IC50 (µΜ) Συντελεστής Hill (HC) 

Ανασυνδυασµένη 
GLUD1 GDH 

12.95 ± 0.46 2.15 ± 0.16 

Ανθρώπινη 
Ηπατική GDH  

15.57 ± 0.57 2.17 ± 0.06 

 
 

ADP  
1 mM 

Gly456Ala 121.35 ± 14.89 0.99 ± 0.07 

Οι τιµές IC50 και HC (± SE) καθορίστηκαν µε χρήση καθαρισµένων ενζυµικών 

παρασκευασµάτων. Η συγκέντρωση ADP στις αντιδράσεις ήταν 1mM ADP και για το κάθε 

ένζυµο πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον 3 πειραµατικοί προσδιορισµοί. 

 

Προκειµένου να διερευνήσουµε αν οι διαφορές στην αλλοστερική ρύθµιση από 

GTP της GLUD1Gly456Ala σε σύγκριση µε την φυσιολογική GLUD1 επηρεάζονται από 

τυχόν διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας των δύο ενζύµων, προχωρήσαµε στην 

µέτρηση της ειδικής δραστικότητάς τους.  Οι µετρήσεις αυτές έδειξαν ότι η ειδική 

δραστικότητα (µετρηµένη σε συγκέντρωση 8.0 mM α-κετογλουταρικό και 1 mM ADP) 

της καθαρισµένης GLUD1Gly456Ala (133.97 µmol οξειδούµενου NADPH/ min-1/ mg 

πρωτείνης–1) ήταν συγκρίσιµη µε αυτή της ανασυνδυασµένης εκφρασµένης σε Sf21 

κύτταρα φυσιολογικής GLUD1 (130.50 µmol οξειδούµενου NADPH/ min-1/ mg 

πρωτείνης–1). Επίσης, η ενδογενής ανθρώπινη ηπατική GDH έδωσε µία παρόµοια ειδική 

δραστικότητα (124.56 µmol οξειδούµενου NADPH/ min-1/ mg πρωτείνης–1) (Πιν. 11). Τα 

παραπάνω δεδοµένα έδειξαν ότι η αµινοξική αντικατάσταση Gly456Ala δεν επηρεάζει 

την ειδική δραστικότητα του GLUD1 ενζύµου. 
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4.3. Κινητικές ιδιότητες των καθαρισµένων µεταλλαγµένων  και φυσιολογικών 

ανθρώπινων GDH 

 Τα ένζυµα, εκτός από τις ιδιότητες που αφορούν την αλλοστερική τους ρύθµιση, 

χαρακτηρίζονται και από τις κινητικές τους ιδιότητες. Έτσι, το επόµενο ερώτηµα που 

θέσαµε ήταν εάν τα GLUD1Arg443Ser και GLUD1Gly456Ala ένζυµα διέφεραν ως προς την 

κινητική τους συµπεριφορά από το φυσιολογικό GLUD1 ένζυµο. Οι σχετικές κινητικές 

µελέτες για να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα έγιναν µε χρήση των καθαρισµένων 

ενζυµικών παρασκευασµάτων, καθώς µόνο σε τέτοια παρασκευάσµατα µπορούν να 

µετρηθούν µε ακρίβεια οι κινητικές ιδιότητες των ενζύµων. 

Μία από τις σηµαντικότερες µετρήσιµες ενζυµικές κινητικές ιδιότητες είναι η 

µέγιστη ενζυµική δραστικότητά τους ή µέγιστη ταχύτητά τους (Vmax) υπό ορισµένες 

συνθήκες. Οι κινητικές αναλύσεις που πραγµατοποιήσαµε σε παρουσία 1 mM ADP στην 

αντίδραση αναγωγικής αµίνωσης του α-κετογλουταρικού έδειξαν ότι οι µέγιστες 

ταχύτητες (Vmax) των τεσσάρων καθαρισµένων GDH (φυσιολογική GLUD1, 

GLUD1Arg443Ser, GLUD1Gly456Ala και GDH από ανθρώπινο ήπαρ) µε µεταβαλλόµενο 

υπόστρωµα το α-κετογλουταρικό ήταν παρόµοιες (152.95, 136.67, 158.71 και 137.05 

µmoles οξειδούµενου NADPH / min / mg πρωτείνης, αντιστοίχως) (Πιν. 14). Αυτά τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι δύο αυτές µεταλλάξεις (Arg443Ser και Gly456Ala) δεν 

επηρεάζουν τη µέγιστη ενζυµική δραστικότητα του ενζύµου, παρά το γεγονός ότι 

επηρεάζουν σηµαντικά την αλλοστερική του ρύθµιση.  

Μία άλλη σηµαντική κινητική ιδιότητα των ενζύµων είναι η τιµή των Km τους 

ως προς τα διάφορα υποστρώµατα. Υπενθυµίζεται ότι η τιµή της Km του ενζύµου ως 

προς κάποιο υπόστρωµα αντιπροσωπεύει την συγκέντρωση εκείνη του υποστρώµατος 

στην οποία η ταχύτητα της αντίδρασης είναι ίση µε το µισό της µέγιστης ταχύτητας µε το 

συγκεκριµένο υπόστρωµα (Vmax/2). Οι κινητικές µελέτες που πραγµατοποιήσαµε σε 

καθαρισµένα ενζυµικά παρασκευάσµατα έδειξαν οι τιµές των Km για το α-

κετογλουταρικό και το NADPH στην περίπτωση των δύο µεταλλαγµένων GDH 

(GLUD1Arg443Ser και GLUD1Gly456Ala) ήταν συγκρίσιµες µε τις αντίστοιχες τιµές τόσο για 

την ανασυνδυασµένη φυσιολογική GLUD1 όσο και για το ένζυµο που αποµονώθηκε από 

ανθρώπινο ήπαρ (Πιν. 14).  
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Το γενικότερο συµπέρασµα από τις κινητικές µελέτες που πραγµατοποιήσαµε 

χρησιµοποιώντας τα καθαρισµένα ένζυµα ήταν ότι οι αµινοξικές αντικαταστάσεις 

Arg443Ser και Gly456Ala δεν επηρεάζουν τις κινητικές ιδιότητες (Vmax και Km για 

διάφορα υποστρώµατα) της GLUD1. Εποµένως, οι διαφορές στις κινητικές ιδιότητες 

µεταξύ των GLUD1 και GLUD2 GDH (Plaitakis και συν, 2000) πρέπει να οφείλονται 

είτε σε µία από τις υπόλοιπες 13 αµινοξικές διαφορές τους είτε στην συνδυασµένη 

επίδραση αυτών των δύο αµινοξικών αντικαταστάσεων (Arg443Ser και Gly456Ala). 

 

Πιν. 14. Κινητικές ιδιότητες της φυσιολογικής GLUD1, της GLUD1Arg443Ser και της 

GLUD1Gly456Ala ανασυνδυασµένων GDH και της ανθρώπινη ηπατικής GDH.  

 Km α-ketoglutarate 
 (mM) ±95% C.I. 

Km  
NADPH 

(µΜ) 
 

Vmax 
(µmol* 
min-1* 
mg-1) Νο 

ADP 
0.025 
mM 
ADP 

0.25mM 
ADP 

1mM 
ADP 

Νο ADP 

Arg443Ser 136.67 - - -  1.61±0.39 - 

Gly456Ala 158.71 
 

1.38±0.48 1.49±0.51 1.27±0.32 - 40.56±5.02 

Ανασυνδυασµένη 
GLUD1 GDH 

152.95 1.39±0.26 1.37±0.44 1.44±0.40 1.58±0.44 40.36±5.48 

Ανθρώπινη 
Ηπατική GDH 

137.05 1.26±0.25 1.17±0.44 1.28±0.15 1.51±0.27 32.03±4.70 

Οι τιµές Vmax και Km (± 95% ∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης- CI) καθορίστηκαν µε χρήση 

καθαρισµένων ενζυµικών παρασκευασµάτων. Για τον καθορισµό των Km για το α-

κετογλουταρικό, η συγκέντρωση ADP στις αντιδράσεις ήταν 1, 0.25, 0.025 και 0 mM ADP και 

για το κάθε ένζυµο πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον έξι πειραµατικοί προσδιορισµοί. Οι 

πειραµατικοί προσδιορισµό για τον καθορισµό της Km για το NADPH  πραγµατοποιήθηκαν σε 

απουσία ADP, ενώ οι τιµές Vmax µε µεταβαλλόµενο υπόστρωµα το α-κετογλουταρικό 

υπολογίστηκαν µε βάση αντιδράσεις σε παρουσία ADP σε συγκέντρωση 0.25 mM. 
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17. ∆οµική Ανάλυση 

  

Σε µία προσπάθεια να ερµηνεύσουµε δοµικά τα δραµατικά αποτελέσµατα των 

δύο µεταλλάξεων (Arg443Ser και Gly456Ala) στη λειτουργία της GLUD1 µελετήσαµε 

την δοµή της GDH από θηλαστικά (άνθρωπο και αγελάδα), όπως αυτή έχει καθοριστεί 

µε κρυσταλλογραφικές µελέτες. Υπενθυµίζεται ότι µέχρι το 2002, οπότε δηµοσιεύσαµε 

τα πρώτα αποτελέσµατα από τις µελέτες µας (Zaganas και Plaitakis, 2002), ήταν 

διαθέσιµη η κρυσταλλογραφική δοµή µόνο της βόεϊας GDH. Πρόσφατα (Smith και συν, 

2002) επιλύθηκε η δοµή και της ανθρώπινης GLUD1, η οποία δεν παρουσιάζει 

σηµαντικές διαφορές από την βόεϊα πρωτείνη, επιβεβαιώνοντας ότι οι παρατηρήσεις 

πάνω στην δεύτερη µπορούν να γενικευθούν ώστε να συµπεριλάβουν και την πρώτη. 

Στην Εικ. 34 φαίνεται η κατανοµή όλων των µεταλλάξεων που µελετήσαµε πάνω 

στο εξαµερές της ανθρώπινης GDH (η οποία αντιστοιχεί και στην εντόπισή τους πάνω 

στο εξαµερές της βόεϊας GDH, την δοµή της οποίας χρησιµοποιήσαµε στις αρχικές µας 

µελέτες). Στην επόµενη εικόνα φαίνεται η κατανοµή αυτών των µεταλλάξεων πάνω σε 

µία υποµονάδα από το εξαµερές της ανθρώπινης GDH (Εικ. 35).  Τέλος, για µεγαλύτερη 

ευκρίνεια, στην επόµενη εικόνα (Εικ. 36) απεικονίζεται µόνο η καρβοξυτελική περιοχή 

µίας υποµονάδας του εξαµερούς, καθώς εκεί εντοπίζονται όλες οι µεταλλάξεις τις οποίες 

επιλέξαµε να µελετήσουµε. 
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Εικ. 34. Εντόπιση όλων των µεταλλάξεων που µελετήθηκαν στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή (κόκκινο χρώµα) (Ser331Thr, Met370Leu, Met415Leu, Arg443Ser, Gly456Ala, 

Arg470His και Asn498Ser) πάνω στο εξαµερές της ανθρώπινης GLUD1 (PDB ID: 1LIF). 

 

 
Εικ. 35. Εντόπιση όλων των µεταλλάξεων που µελετήθηκαν (κόκκινο χρώµα) πάνω σε µία 

υποµονάδα του εξαµερούς της ανθρώπινης GLUD1 (PDB ID: 1LIF). 
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Εικ. 36. Εντόπιση όλων των µεταλλάξεων που µελετήθηκαν (κόκκινο χρώµα) πάνω στην 

καρβοξυτελική περιοχή µίας υποµονάδας του εξαµερούς της ανθρώπινης GLUD1 (PDB ID: 

1LIF). 

 
 

1. Μετάλλαξη Arg443Ser 

Μελέτη της δοµής της ανθρώπινης GLUD1 δείχνει ότι η Arg443 βρίσκεται στην 

περιοχή της αντένας του ενζύµου και πιο συγκεκριµένα στην µικρή έλικα που βρίσκεται 

στο κατιόν τµήµα της αντένας (Εικ. 36). Η µικρή αυτή έλικα έχει δειχθεί ότι παίζει 

σηµαντικό ρόλο για την µετάβαση από την ανοικτή στην κλειστή διαµόρφωση του 

ενζύµου λειτουργώντας ως «µοριακό ελατήριο» το οποίο επηρεάζει την κίνηση της 

περιστρεφόµενης έλικας (pivot helix) (Εικ. 15, 37, 38 και 39).  Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 37, η Arg443 βρίσκεται κοντά στη συµβολή της αντένας µε την περιστρεφόµενη 

έλικα. Η έλικα αυτή έχει δειχθεί ότι περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της κίνησης της 

περιοχής πρόσδεσης NAD+ που συµβαίνει κατά την πρόσδεση του υποστρώµατος και η 

περιστροφή αυτή οδηγεί στο κλείσιµο της σχισµής του ενεργού κέντρου, όπως φαίνεται 

και από την σύγκριση των εικόνων 38 (κλειστή διαµόρφωση) και 39 (ανοικτή 

διαµόρφωση).  

Arg443Ser

Gly456Ala

Arg470His

Asn498Ser

Met415Leu 

Met370Leu

Ser331Thr
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Εικ. 37. ∆οµή µίας υποµονάδας της αποµορφής της βόεϊας GDH (PDB ID: 1NR7). Στο 

δοµικό µοντέλο είναι εµφανής η θέση της κατιούσας έλικας της αντένας, πάνω στην οποία 

βρίσκεται η Arg443 (κόκκινο χρώµα). Η αρίθµηση αντιστοιχεί στην ανθρώπινη GDH. 

 
Εικ. 38. ∆οµή µίας υποµονάδας της βόεϊας GDH σε σύµπλοκο µε NADPH, γλουταµικό και 

GTP (PDB ID: 1HWZ). Στο σχήµα φαίνεται η διαµόρφωση της κατιούσας έλικας της αντένας 

στην κλειστή διαµόρφωση του ενεργού κέντρου. Με κόκκινο απεικονίζεται η Arg443. Η 

αρίθµηση των αµινοξέων αντιστοιχεί στην ανθρώπινη GDH.. Το NADPH έχει παραλειφθεί. 

Περιοχή 
NAD+ 

Περιοχή 
Γλουταµικού 

Σχισµή 
Ενεργού Κέντρου 

Arg443 
 

Αντένα 
 

Κατιούσα 
Έλικα 
Αντένας 

Περιστρε-
φόµενη 
Έλικα 

Arg443 

Γλουταµικό 

GTP 
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Εικ. 39. ∆οµή µίας υποµονάδας της βόεϊας GDH σε σύµπλοκο µε ADP (PDB ID: 1NQT). Στο 

σχήµα φαίνεται η διαµόρφωση της κατιούσας έλικας της αντένας στην ανοικτή διαµόρφωση του 

ενεργού κέντρου. Με κόκκινο απεικονίζεται η Arg443. Η αρίθµηση των αµινοξέων αντιστοιχεί 

στα αντίστοιχα αµινοξέα της ανθρώπινης GDH. 

 

∆οµική προσοµοίωση της εισαγωγής της πλευρικής αλυσίδας της Ser443 

υποδηλώνει ότι αυτή η αµινοξική αλλαγή µπορεί να καταστρέφει τους δυνητικούς 

υδρογονικούς δεσµούς που υπάρχουν µεταξύ της Arg443 µίας υποµονάδος µε την 

Ser409 και την Tyr405 µίας γειτονικής υποµονάδας (Εικ. 40, 41, 42, 43, 44, 45). 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στις εικόνες 36, 37, 38, 39, 40, 41 και 42, η Arg443 ανήκει 

στην µικρή κατιούσα έλικα της αντένας, ενώ η Ser409 στην µεγάλη ανιούσα έλικα της 

αντένας και η αλληλεπίδρασή τους θα µπορούσε να έχει µεγάλη λειτουργική σηµασία για 

το ένζυµο. Από την σύγκριση των εικόνων 44 και 45 είναι εµφανής η απώλεια των 

υδρογονικών δεσµών µεταξύ της Arg443, της Tyr405 και της Ser409 που προκύπτει από 

την αντικατάσταση της Arg443 από Ser. 

 
 
 
 
 
 

ADP 

Arg443 
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Εικ. 40. ∆ιάγραµµα της δοµής της βόεϊας GDH σε σύµπλοκο µε NADH, γλουταµικό και 

GTP (PDB ID: 1HWZ). Αριστερά: ∆οµή της GDH όπου φαίνονται οι πλευρικές αλυσίδες των 

αµινοξέων Arg-443 και Ser-409, όπως και τα συνδεδεµένα GTP και NADH. Για λόγους 

απλότητας απεικονίζονται µόνο δύο µονοµερή της GDH. ∆εξιά: εγγύτερη αποψη που δείχνει την 

αλληλεπίδραση της Arg443 µε την Ser-409. Οι στικτές γραµµές δείχνουν δυνητικούς δεσµούς 

υδρογόνου. Η αρίθµηση των αµινοξέων αντιστοιχεί στα αντίστοιχα αµινοξέα της ανθρώπινης 

GDH. Η εικόνα δηµιουργήθηκε από τον Μ. Καρπούζα µε το πρόγραµµα RIBBONS (Carson, 

1997). 
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Εικ. 41. ∆οµή της βόεϊας GDH σε σύµπλοκο µε ADP (PDB ID: 1NQT). Στο διάγραµµα 

φαίνονται τα αµινοξέων Arg-443 (κόκκινο χρώµα) και Ser-409 (µπλε χρώµα), όπως και τα δύο 

συνδεδεµένα ADP, σε µοντέλο σφαιρών και χρωµατισµένα ανάλογα µε τα άτοµα που τα 

αποτελούν. Για λόγους απλότητας απεικονίζονται µόνο δύο µονοµερή από το εξαµερές της GDH. 

Η αρίθµηση των αµινοξέων αντιστοιχεί στα αντίστοιχα αµινοξέα της ανθρώπινης GDH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arg443 
Arg443 

Ser409
Ser409 
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Εικ. 42. ∆οµή της βόεϊας GDH σε σύµπλοκο µε ADP σε µεγέθυνση (PDB ID: 1NQT). Στο 

διάγραµµα φαίνονται οι πλευρικές αλυσίδες των αµινοξέων Arg-443 και Ser-409, όπως και τα 

συνδεδεµένα ADP. Το διάγραµµα αποτελεί µεγέθυνση περιοχής της Εικ. 41. Η αρίθµηση των 

αµινοξέων αντιστοιχεί στα αντίστοιχα αµινοξέα της ανθρώπινης GDH. Το κόκκινο χρώµα 

αντιπροσωπεύει άτοµο οξυγόνου, το µπλε αζώτου, το πορτοκαλί φωσφόρου και το γκρι άνθρακα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADP 

Arg443

Ser409 
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Εικ. 43. ∆οµή της βόεϊας GDH σε σύµπλοκο µε GTP, γλουταµικό και NADH (PDB ID: 

1HWX). Στο διάγραµµα φαίνονται οι πλευρικές αλυσίδες των αµινοξέων Arg-439, Tyr401 και 

Ser-405 (αντιστοιχούν στα αµινοξέα Arg443, Tyr405 και Ser409 της ανθρώπινης GDH), όπως 

και οι υδρογονικοί δεσµοί (πράσινες γραµµές) που αυτές σχηµατίζουν. Τα υπόλοιπα αµινοξέα 

απεικονίζονται κόκκινα ή µπλε, ανάλογα µε την υποµονάδα τους. 

 

 
Εικ. 44. ∆οµή της αποµορφής της βόεϊας GDH (PDB ID: 1ΝR7). Στο διάγραµµα φαίνονται οι 

πλευρικές αλυσίδες των αµινοξέων Arg-439, Tyr401 και Ser-405 (αντιστοιχούν στα αµινοξέα 

Arg443, Tyr405 και Ser409 της ανθρώπινης GDH), όπως και οι υδρογονικοί δεσµοί (πράσινες 

γραµµές) που αυτά σχηµατίζουν µεταξύ τους. Το κόκκινο χρώµα αντιπροσωπεύει άτοµο 

οξυγόνου, το µπλε αζώτου και το γκρι άνθρακα. Τα υπόλοιπα αµινοξέα απεικονίζονται κόκκινα ή 

κίτρινα, ανάλογα µε την υποµονάδα τους.  
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Εικ. 45. ∆οµή της αποµορφής της βόεϊας GDH (PDB ID: 1ΝR7), όπου η Arg439 έχει 

αντικατασταθεί από Ser. Στο διάγραµµα φαίνεται η απώλεια των υδρογονικών δεσµών 

(πράσινες γραµµές στην εικόνα 44) µεταξύ των πλευρικών οµάδων των αµινοξέων 439, Tyr401 

και Ser405 (αντιστοιχούν στα αµινοξέα 443, Tyr405 και Ser409 της ανθρώπινης GDH), εξαιτίας 

αυτής της αντικατάστασης. Το κόκκινο χρώµα αντιπροσωπεύει άτοµο οξυγόνου, το µπλε αζώτου 

και το γκρι άνθρακα. Τα υπόλοιπα αµινοξέα απεικονίζονται κόκκινα ή µπλε, ανάλογα µε την 

υποµονάδα τους. 

 
 

2. Μετάλλαξη Gly456Ala 

Μελέτη της δοµής της GDH των θηλαστικών µε βάση κρυσταλλογραφικά 

δεδοµένα πάνω στην βόεϊα και την ανθρώπινη GDH (Smith και συν, 2001, 2002) δείχνει 

ότι η Gly456 του ανθρώπινου GLUD1 ενζύµου (αντιστοιχεί στην Gly452 στο ένζυµο 

από ήπαρ αγελάδος) βρίσκεται σε µία πολύ πυκνά δοµηµένη περιοχή του εξαµερούς 

(Εικ. 46 και 47). Πιο συγκεκριµένα, εντοπίζεται πάνω στην περιστρεφόµενη έλικα και 

µάλιστα στην πλευρά αυτής της έλικας που είναι απέναντι από την πλευρά στην οποία 

γίνεται η πρόσδεση του GTP. Όπως είδαµε παραπάνω, η έλικα αυτή περιστρέφεται κατά 

τη διάρκεια της κίνησης της περιοχής πρόσδεσης NAD+ µετά την πρόσδεση του 

υποστρώµατος που προκαλεί κλείσιµο της σχισµής του ενεργού κέντρου (Εικ. 36, 37, 

46). Επιλέον, είναι εµφανές από την µελέτη των δοµικών µοντέλων ότι η Gly456 έρχεται 

σε στενή επαφή µε δύο σχετικά ογκώδη αµινοξέα: την Phe387 (Phe383 στην αγελάδα) 

από την ίδια υποµονάδα και την Leu401 (Leu397 στην αγελάδα) από µία γειτονική 
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υποµονάδα (Εικ. 47, 48, 49). Αυτή ακριβώς η εντόπιση στην περιοχή που η µία 

υποµονάδα έρχεται σε επαφή µε την άλλη θα µπορούσε να εξηγήσει και τα δραµατικά 

αποτελέσµατα της µετάλλαξης Gly456Ala στην συνεργατικότητα της αναστολής του 

ενζύµου από GTP. 

 
 

 
 

Εικ. 46. ∆οµή της αποµορφής της ανθρώπινης GDH (PDB ID: 1LIF). Στην εικόνα φαίνεται το 

ένα από τα δύο τριµερή τα οποία αποτελούν το εξαµερές της GDH. Σε κάθε µία από αυτές τις 

υποµονάδες (µπλε, κίτρινου και πράσινου χρώµατος, αντίστοιχα) απεικονίζεται µε κόκκινο 

χρώµα η Gly456 (η οποία αποτελεί µέρος της περιστρεφόµενης έλικας που κινεί την περιοχή 

πρόσδεσης NAD+ κλείνοντας την σχισµή του ενεργού κέντρου). Το τριµερές έχει απεικονιστεί 

έτσι ώστε ο επιµήκης άξονας της αντένας της κάθε υποµονάδας να είναι κάθετος στο επίπεδο της 

σελίδας µε φορά προς τον αναγνώστη. 
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Εικ. 47. ∆οµή της αποµορφής της ανθρώπινης GLUD1 GDH σε µεγέθυνση (PDB ID: 1LIF). 

Η εικόνα αποτελεί µεγέθυνση τµήµατος της εικόνας 46. Σε κάθε µία από αυτές τις δύο 

υποµονάδες  της GLUD1 τµήµατα των οποίων φαίνονται στην εικόνα (µπλε και πράσινου 

χρώµατος, αντίστοιχα) έχουν απεικονιστεί οι πλευρικές αλυσίδες των αµινοξέων Gly456, Phe387 

και Leu401 (το γκρι χρώµα αντιπροσωπεύει άτοµο άνθρακα, το µπλε αζώτου και το κόκκινο 

οξυγόνου). Οι κόκκινες στικτές γραµµές και οι κόκκινοι αριθµοί αφορούν αποστάσεις (σε 

Ǻngstrem) µεταξύ ατόµων. 

 

 
. 

 

Gly456 
Leu401 

Phe387
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Η δοµική προσοµοίωση της πλευρικής αλυσίδας (µεθυλοµάδας) που εισάγει στο 

µόριο της GLUD1 η µετάλλαξη Gly456Ala υποδεικνύει ότι αυτή η πλευρική αλυσίδα 

µπορεί να έρχεται σε στερική σύγκρουση µε την πλευρική αλυσίδα της Phe387 

(αντιστοιχεί στην Phe383 στην αγελάδα) (Εικ. 47). Η υπολογιζόµενη ελάχιστη απόσταση 

ανάµεσα στην Ala 456 (ή 452 στην αγελάδα) και την Phe387 (ή 383 στην αγελάδα) είναι 

2.8 Ǻ για την αποµορφή του ανθρώπινου ενζύµου (PDB: 1LIF, Εικ. 48), 3.09 Ǻ για την 

αποµορφή του ενζύµου από αγελάδα (PDB: 1NR7) και µόλις 2.52 Ǻ για το ένζυµο από 

αγελάδα σε σύµπλοκο µε GTP, NADH και γλουταµικό (PDB: 1HWX). Η αντίστοιχη 

απόσταση στο σύµπλοκο της βόεϊας GDH µε ADP (µετά τη µεταλλαξιογένεση 

Gly452Ala in silico) υπολογίζεται σε 3.22 Ǻ. Αυτή η απόσταση είναι αρκετά µικρή στο 

σύµπλοκο του ενζύµου µε υπόστρωµατα και GTP για να δηµιουργήσει µία στερική 

σύγκρουση που µπορεί να αλλάξει τη διαµόρφωση της πλευρικής αλυσίδας της Phe387, 

η οποία µε τη σειρά της µπορεί να επηρεάσει την πλευρική αλυσίδα της παρακείµενης 

Leu401 (αντιστοιχεί στην Leu397 στην GDH από αγελάδα) από την γειτονική 

υποµονάδα. Γενικά, είναι εµφανές ότι σε απουσία GTP η συγκεκριµένη περιοχή (η οποία 

αντιστοιχεί στην κλειστή διαµόρφωση του ενζύµου) είναι αρκετά αποσυµφορηµένη και 

µπορεί να αποδεχτεί την επιπλέον µεθυλοµάδα της Ala. Αντιθέτως, σε παρουσία GTP τα 

πράγµατα είναι πολύ πιο «στριµωγµένα», µε αποτέλεσµα να παρατηρούµε λειτουργικές 

διαφορές στο GLUD1Gly456Ala ένζυµο µόνο ως προς την ρύθµιση από GTP (όπως θα 

αναλυθεί στη συζήτηση αυτής της διδακτορικής διατριβής).   

 Μία ακόµη στερική σύγκρουση  που διαφαίνεται από αυτό το µοντέλο είναι 

ανάµεσα στον Cβ της Ala456 και το καρβονυλικό οξυγόνο του αµινοξέος Ile452 

(αντιστοιχεί στην Ile448 στην αγελάδα). Αυτή η στερική σύγκρουση προϋποθέτει ότι δεν 

αλλάζουν οι γωνίες της κύριας αλύσου µετά από την αντικατάσταση της Gly456 µε Ala 

και εµφανίζεται πάλι µόνο στην GDH από αγελάδα σε σύµπλοκο µε GTP, NADH και 

γλουταµικό (PDB: 1HWX) (2.3 Ǻ) και όχι στις αποµορφές του ανθρώπινου (PDB: 1LIF) 

και βόεϊου ενζύµου (PDB: 1NR7) και στο σύµπλοκο του δεύτερου µε ADP (PDB: 

1NQT), όπου η απόσταση αυτή εµφανίζεται να είναι µεγαλύτερη (3.65, 3.49 και 3.52 Ǻ, 

αντιστοίχως). Τα παραπάνω δεδοµένα παρουσιάζονται συνοπτικά και στον Πίνακα 16.1. 
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Πιν. 15.  Ελάχιστη απόσταση µεταξύ αµινοξέος 456 (ή 452 στο βόεϊο ένζυµο) και άλλων 

αµινοξέων. 

Gly456 (452) Ala456 (452) Ελάχιστη απόσταση 
µεταξύ αµινοξέος 456 (452) 
και άλλων αµινοξέων. Phe 387 

(383) 
Cβ της 

Ile452 (448) 
Phe 387 

(383) 
Cβ της 

Ile452 (448) 
H. 

sapiens 
Αποµορφή 

GLUD1 (1LIF) 
3.82 3.92 2.80 3.65 

Αποµορφή 
(1NR7) 

4.10 3.81 3.09 3.49 

ADP (1NQT) 4.17 3.73 3.22 3.52 
NAD+, α-

κετογλουταρικό 
(1HWY) 

4.13 3.01 3.03 2.34 

GTP, NADH, 
Γλουταµικό 

(1HWX) 

4.00 3.05 2.52 2.33 

 
 
 

B. 
taurus 

NADPH, GTP, 
Γλουταµικό 

(1HWZ) 

3.83 3.22 2.67 2.70 

Τα δεδοµένα έχουν προκύψει µε χρήση του προγράµµατος PDBViewer. 
 

Επίσης, να σηµειωθεί ότι η Gly456 αποτελεί µέρος της περιστρεφόµενης έλικας, 

η οποία από τη µία προκαλεί το κλείσιµο της σχισµής του ενεργού κέντρου µετά την 

πρόσδεση του υποστρώµατος και από την άλλη (µε την πλευρά που είναι απέναντι από 

την πλευρική αλυσίδα της Gly456) βοηθάει στην πρόσδεση του GTP (Εικ. 49). Η 

εγγύτητα της αµινοξικής θέσης 456 (452 στο ένζυµο από αγελάδα) στην περιοχή 

πρόσδεσης GTP αποτελεί µία ακόµη ιδιότητά της που θα µπορούσε να εξηγεί τις 

επιδράσεις της µετάλλαξης Gly456Ala στην αλλοστερική ρύθµιση του ενζύµου από αυτό 

το τριφωσφορικό νουκλεοτίδιο. Όπως θα αναλυθεί και στην συζήτηση αυτής της 

διδακτορικής διατριβής, η περιστρεφόµενη αυτή έλικα (η οποία είναι πολύ σηµαντική 

για την κίνηση της περιοχής πρόσδεσης NAD+), από τη µία µεριά της προσδένει GTP 

(και µάλιστα τις πυροφωσφορικές οµάδες του, αποτελώντας ένα «αισθητήρα ενέργειας) 

και από την άλλη µεριά (µέσω για παράδειγµα της Gly456) µεταφέρει αυτήν την 

πληροφορία στο ενεργό κέντρο, ώστε να ανασταλλεί το ένζυµο. 
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Εικ. 48. ∆οµή της αποµορφής της ανθρώπινης GDH (PDB ID: 1LIF), όπου η Gly456 έχει 

αντικατασταθεί in silico από Ala. Έχουν απεικονιστεί οι πλευρικές αλυσίδες των αµινοξέων 

Ala456, Phe387 και Leu401. Το γκρι χρώµα αντιπροσωπεύει άτοµο άνθρακα, το µπλε αζώτου 

και το κόκκινο οξυγόνου. Τα υπόλοιπα αµινοξέα απεικονίζονται µπλε ή πράσινα, ανάλογα µε την 

υποµονάδα τους. Οι κόκκινες στικτές γραµµές και οι κόκκινοι αριθµοί αφορούν αποστάσεις (σε 

Ǻngstrem) µεταξύ ατόµων. Είναι εµφανής η σηµαντική µείωση της απόστασης µεταξύ του 

αµινοξέος 456 και των Leu401 και Phe387 λόγω της αντικατάστασης της Gly456 από Ala, αν 

συγκρίνουµε την εικόνα αυτή µε την εικόνα 47. 

 
 

  

Leu401 
Ala456 

Phe387
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Εικ. 49. ∆οµή της περιστρεφόµενης έλικας από το σύµπλοκο της βόεϊας GDH µε GTP, 

NADPH και γλουταµικό (PDB ID: 1HWZ). Απεικονίζονται το GTP και οι πλευρικές αλυσίδες 

της Gly452 (αντιστοιχεί στην Gly456 στην ανθρώπινη GLUD1) και δύο αµινοξέων της έλικας 

(Lys446 και His450) που βρίσκονται απέναντι από τις φωσφορικές οµάδες του GTP. Το γκρι 

χρώµα αντιπροσωπεύει άτοµο άνθρακα, το µπλε αζώτου, το κόκκινο οξυγόνου και το πορτοκαλί 

φωσφόρου. Τα υπόλοιπα αµινοξέα της περιστρεφόµενης έλικας απεικονίζονται πράσινα. 

 

3.  Μεταλλάξεις Ser331Thr, Met370Leu, Met415Leu, Arg470His και Asn498Ser 

 Σε αντίθεση µε τις µεταλλάξεις Arg443Ser και Gly456Ala, οι υπόλοιπες 

αµινοξικές αντικαταστάσεις που µελετήσαµε (Ser331Thr, Met370Leu, Met415Leu, 

Arg470His και Asn498Ser) δεν επηρέασαν τις λειτουργικές ιδιότητες του GLUD1 

ενζύµου. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την µελέτη αυτών των µεταλλάξεων σε δοµικά 

µοντέλα. Για παράδειγµα, η Arg470 εντοπίζεται στην επιφάνεια του µορίου και δεν 

φαίνεται να αλληλεπιδρά µε άλλα αµινοξέα, µε αποτέλεσµα η αλλαγή Arg470His να µην 

επηρεάζει λειτουργικά το GLUD1 ένζυµο. Το γεγονός ότι Arg470 εντοπίζεται πάνω στην 

GTP 

Gly452 

Lys446 

His450 
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περιστρεφόµενη έλικα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν είναι σηµαντικές όλες οι 

αµινοξικές αντικαταστάσεις που συµβαίνουν πάνω σε αυτήν την έλικα, αλλά ορισµένες 

από αυτές όπως η Gly456Ala. Επίσης, η Asn498 δεν εντοπίζεται σε κάποια πυκνά 

δοµηµένη περιοχή του µορίου και η µόνη πιθανή αλληλεπίδρασή της είναι µε την Arg48 

(Arg44 στην βόεϊα GDH) (Εικ. 50). Ωστόσο, τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι αυτή η 

αλληλεπίδραση δεν είναι σηµαντική για την λειτουργία του ενζύµου. 

 

 
 
 
Εικ. 50. ∆οµή της ανθρώπινης GDH (PDB ID: 1LIF), µε µεγέθυνση της περιοχής της 

µετάλλαξης Asn498Ser. Στο διάγραµµα απεικονίζονται τµήµατα από δύο µόνο υποµονάδες του 

εξαµερούς της GDH (πράσινο και κίτρινο χρώµα, αντίστοιχα). Απεικονίζεται επίσης και η 

Arg48, η οποία είναι η µόνη πιθανή αλληλεπίδραση µε την Asn498, αν και βρίσκεται κάπως 

µακριά της. Το γκρι χρώµα στα δύο αµινοξέα (Arg48 και Asn498) αντιπροσωπεύει άτοµο 

άνθρακα, το µπλε αζώτου και το κόκκινο οξυγόνου.  

 

Asn498

Arg48
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18. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Παρόλο που στο ήπαρ υπάρχει µόνο GDH προερχόµενη από το GLUD1 γονίδιο, 

στον εγκέφαλο υπάρχουν δύο ισοένζυµα GDH, το προερχόµενο από το GLUD1 γονίδιο 

και το προερχόµενο από το GLUD2 γονίδιο (Shashidharan και συν, 1994). Θεωρείται 

από παλιά πιθανό ότι το GLUD2 γονίδιο, το οποίο δεν διαθέτει ιντρόνια, έχει προκύψει 

από το περιέχον ιντρόνια GLUD1 γονίδιο µε µηχανισµό ρετροµετάθεσης (Shashidharan 

και συν, 1994). Τα δύο αυτά ισοένζυµα διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις λειτουργικές 

τους ιδιότητες, µε το δεύτερο να φαίνεται να έχει προσαρµοστεί λειτουργικά στις 

ιδιαίτερες συνθήκες του νευρικού ιστού (Shashidharan και συν, 1997, Plaitakis και συν, 

2000). Παρά τις σηµαντικές λειτουργικές διαφορές τους τα δύο ένζυµα διαφέρουν, ως 

προς την αµινοξική αλληλουχία τους, σε µόνο 15 αµινοξέα. Το ερώτηµα που προέκυψε 

αβίαστα, και αποτέλεσε το αντικείµενο της παρούσης διδακτορικής διατριβής, είναι 

πόσες και ποιές από τις 15 αυτές αµινοξικές διαφορές είναι υπεύθυνες για την 

λειτουργική διαφοροποίηση του GLUD2 ενζύµου από το αντίστοιχο GLUD1 ένζυµο και 

κατά συνέπεια την προσαρµογή του πρώτου στις ιδιαίτερες συνθήκες του νευρικού 

συστήµατος. 

Οι µελέτες µας µε τη πραγµατοποίηση ειδικής ως προς τη θέση 

µεταλλαξιογένεσης της ανθρώπινης GLUD1 έδωσαν σηµαντικές πληροφορίες για τους 

µοριακούς µηχανισµούς που καθορίζουν αυτήν την ετερογένεια των ανθρώπινων GDH 

ενζύµων. Όπως έχει ήδη δειχθεί, η GLUD2 είναι πιο ανθεκτική στην αναστολή από GTP 

και αυτή η αναστολή δεν δείχνει συνεργατικότητα. Επίσης, είναι σχεδόν ανενεργή σε 

απουσία ADP, αποκτά µέγιστη δραστηριότητα συγκρίσιµη µε αυτήν της GLUD1 

παρουσία 1mM ADP και το ADP µε την L-λευκίνη την ενεργοποιούν συνεργιστικά. Με 

τις µελέτες που πραγµατοποιήσαµε µπορέσαµε να δείξουµε ότι αυτές οι κύριες 

λειτουργικές διαφορές µεταξύ των δύο ισοενζύµων GDH (GLUD1 και GLUD2) 

οφείλονται σε δύο µόνο αµινοξικές αντικαταστάσεις. Η πρώτη αλλαγή (Gly456Ala) 

έκανε το GLUD1 ένζυµο πιο ανθεκτικό στο GTP και κατήργησε τη συνεργατικότητα 

αυτής της αναστολής, χωρίς να αλλάξει την βασική του δραστηριότητα ή την 

ενεργοποίησή του από ADP και L-λευκίνη. Η δεύτερη αλλαγή (Arg443Ser) έκανε το 
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ένζυµο ανενεργό σε απουσία αλλοστερικών ενεργοποιητών, ωστόσο η ενεργότητά του 

µπορούσε να αποκατασταθεί πλήρως µε την προσθήκη ικανής ποσότητας ADP στην 

αντίδραση και το ADP σε συνδυασµό µε L-λευκίνη το ενεργοποιούσαν συνεργιστικά, 

χωρίς να επηρεαστεί ο τρόπος αναστολής από GTP. 

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν και κάποιες µικρές διαφορές µεταξύ του GLUD2 και 

του GLUD1Arg443Ser ενζύµου στον τρόπο ενεργοποίησης από ADP και L-λευκίνη. 

Συγκεκριµένα, το GLUD1Arg443Ser ένζυµο χρειαζόταν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ADP 

για να ενεργοποιηθεί πλήρως, δηλαδή η SC50 του ήταν µεγαλύτερη από αυτή του 

GLUD2 ενζύµου (Πιν. 8 και Εικ. 22). Επίσης, η L-λευκίνη από µόνη της δεν µπορούσε 

να ενεργοποιήσει το GLUD1Arg443Ser ένζυµο (Εικ. 33), σε αντίθεση µε αυτό που 

συµβαίνει µε το GLUD2 ένζυµο (Plaitakis και συν, 2000). Ωστόσο και τα δύο ένζυµα 

(GLUD1Arg443Ser και GLUD2) ενεργοποιούνται συνεργιστικά από L-λευκίνη και ADP και 

αυτό απαιτεί την παρουσία πολύ µικρών συγκεντρώσεων ADP στην αντίδραση. Οµοίως, 

στις συνθήκες που έγιναν οι µελέτες, το GLUD1Gly456Ala ένζυµο ήταν λίγο πιο ανθεκτικό 

στην αναστολή από GTP από το GLUD2 ένζυµο (δηλαδή είχε λίγο µεγαλύτερη τιµή 

IC50) και η αναστολή αυτή έδειχνε απουσία συνεργατικότητας (HC περίπου 1), ενώ η 

αντίστοιχη αναστολή του GLUD2 δείχνει αρνητική συνεργατικότητα (HC περίπου 0.6) 

(Πιν. 9). Αυτές οι µικρές διαφορές των GLUD1Arg443Ser και GLUD1Gly456Ala ενζύµων από 

το GLUD2 δεν αναιρούν το γεγονός ότι οι κύριες λειτουργικές διαφορές µεταξύ του 

τελευταίου και του GLUD1 µπορούν να εξηγηθούν µε µόνο τις δύο αυτές αµινοξικές 

αντικαταστάσεις. Ως περισσότερο πιθανή εξήγηση για αυτές τις µικροδιαφορές θα 

µπορούσε να είναι το γεγονός ότι οι δύο αµινοξικές αντικαταστάσεις Arg443Ser και 

Gly456Ala δεν έγιναν ταυτόχρονα στην GLUD1. Μία άλλη λιγότερο πιθανή εξήγηση θα 

ήταν να οφείλονται αυτές οι µικρές λειτουργικές διαφορές σε κάποια από τις υπόλοιπες 

αµινοξικές διαφορές µεταξύ των GLUD1 και GLUD2. Οι αµινοξικές αυτές 

αντικαταστάσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρούσης διδακτορικής 

διατριβής αλλά δεν µελετήθηκαν καθώς δεν θεωρήθηκε πιθανό να επηρεάζουν 

σηµαντικά την ενζυµική λειτουργία (λόγω της εντόπισης τους) και επιπλέον οι κύριες 

λειτουργικές διαφορές µεταξύ των δύο ισοενζύµων GDH είχαν ήδη εξηγηθεί από τις 

αλλαγές Arg443Ser και Gly456Ala. 
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Από παλιά είναι γνωστό ότι η GDH υπάρχει σε θερµο-σταθερή και θερµο-ασταθή 

µορφή και είχε δειχθεί ότι ασθενείς µε ατροφία πολλαπλών συστηµάτων παρουσιάζουν 

εκλεκτική µείωση της θερµο-ασταθούς  GDH δραστηριότητας (Plaitakis και συν, 1984, 

Colon και συν, 1986). Οι Shashidharan και συν (1997) µελετώντας τις ανασυνδυασµένες 

εκφρασµένες σε Sf9 κύτταρα GLUD1 και GLUD2 βρήκαν ότι η πρώτη είναι ανθεκτική 

και η δεύτερη ευαίσθητη στην απενεργοποίηση από θερµότητα, επιβεβαιώνοντας µε 

µοριακές τεχνικές τις παραπάνω παρατηρήσεις. Περίπου ένα έτος µετά τις λειτουργικές 

µελέτες µας πάνω στην µετάλλαξη Arg443Ser και τις δραµατικές επιπτώσεις που αυτή 

επιφέρει στην βασική δραστηριότητα και τη ρύθµιση από ADP και L-λευκίνη της 

GLUD1, οι Yang και συν (2004) µελέτησαν την επίδραση του είδους του αµινοξέος στην 

θέση 443 των δύο ανθρώπινων ισοενζύµων πάνω στην θερµοσταθερότητα τους. Έτσι, 

βρήκαν ότι η αντικατάσταση της Ser443 από Arg κατήργησε την θερµο-αστάθεια της 

GLUD2 και της προσέδωσε θερµοσταθερότητα παρόµοια µε αυτή της GLUD1. Καµία 

από τις υπόλοιπες µεταλλάξεις στην GLUD2 που πραγµατοποίησαν (Leu415Met, 

Ala456Gly και His470Arg) δεν επηρέασε την θερµοσταθερότητά της. Τα αποτελέσµατα 

αυτά υποδηλώνουν ότι το είδος του αµινοξέος στη θέση 443 των ανθρώπινων GDH (Ser 

ή Arg) παίζει σηµαντικό ρόλο, εκτός των άλλων, και στη θερµική τους σταθερότητα. 

Η µελέτη της δοµής της βόεϊας ηπατικής GDH (Peterson και Smith, 1999) και πιο 

πρόσφατα του ανθρώπινου GLUD1 ενζύµου (Smith και συν, 2002) έδειξε την παρουσία 

στις GDH των θηλαστικών µίας «αντένας» η οποία λείπει από τις GDH κατώτερων 

ειδών (όπως τα βακτήρια, οι µύκητες και τα φυτά) και έχει µεγάλη λειτουργική σηµασία 

(Banerjee και συν, 2003). Πιθανότατα, ο λειτουργικός ρόλος της αντένας δεν είναι τόσο 

στην αλλοστερική ρύθµιση του ενζύµου, αλλά περισσότερο στην συνεργατικότητα 

µεταξύ των υποµονάδων και την βελτίωση της καταλυτικής του δραστηριότητας 

(Banerjee και συν, 2003). Η αντένα αποτελείται από µία µεγάλη ανιούσα έλικα και µία 

µικρότερη κατιούσα έλικα. Ένα άλλο σηµαντικό δοµικό στοιχείο της GDH των 

θηλαστικών είναι η περιστρεφόµενη έλικα στην βάση της αντένας, η οποία 

περιστρέφεται κατά την πρόσδεση του υποστρώµατος στο ενεργό κέντρο, µετακινώντας 

την περιοχή πρόσδεσης NAD+ προς την περιοχή πρόσδεσης γλουταµικού, µε 

αποτέλεσµα να κλείνει η σχισµή του ενεργού κέντρου και να δηµιουργείται κατάλληλο 

περιβάλλον για την αντίδραση. Η µικρή κατιούσα έλικα της αντένας (η οποία αποτελεί 
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συνέχεια της περιστρεφόµενης έλικας) λειτουργεί σαν µοριακό έλατήριο, 

παραµορφούµενη και ανακτώντας το αρχικό σχήµα της κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο 

της σχισµής του ενεργού κέντρου.  

Η µελέτη δοµικών µοντέλων µε βάση τα παραπάνω κρυσταλλογραφικά δεδοµένα 

τόσο της βόεϊας όσο και της ανθρώπινης GDH διελεύκανε περισσότερο τον µοριακό 

µηχανισµό µε τον οποίο οι αλλαγές Arg443Ser και Gly456Ala επιδρούν στην λειτουργία 

της GLUD1. Η αλλαγή Gly456Ala βρίσκεται στην βάση της αντένας, πάνω στην 

περιστρεφόµενη έλικα η οποία κινεί την περιοχή πρόσδεσης NAD+ κατά το άνοιγµα και 

το κλείσιµο της σχισµής του ενεργού κέντρου (Εικ. 36). Πιο συγκεκριµένα, η αλλαγή 

Gly456Ala βρίσκεται πάνω στην πλευρά της περιστρεφόµενης έλικας η οποία έρχεται σε 

επαφή µε την αρχή της ανιούσας έλικας της αντένας µίας γειτονικής υποµονάδας και 

είναι απέναντι από την πλευρά όπου συνδέεται το GTP. Η περιοχή αυτή είναι πολύ 

πυκνά δοµηµένη, και ακόµη και αυτή η µικρή αλλαγή πλευρικής οµάδας (Gly σε Ala) 

οδηγεί σε στερικές συγκρούσεις, ιδιαίτερα σε παρουσία GTP. Αυτές οι διαταραχές στη 

δοµή του µορίου εµποδίζουν πιθανότατα την επικοινωνία µεταξύ των υποµονάδων, η 

οποία είναι πολύ σηµαντική για την αλλοστερική ρύθµιση από GTP και την συνεργατική 

συµπεριφορά του ενζύµου. 

Η αλλαγή Arg443Ser εντοπίζεται στην µικρή έλικα στο κατιόν τµήµα της 

αντένας, η οποία όπως αναφέρθηκε υπόκειται σε σηµαντικές αλλαγές στην διαµόρφωσή 

της κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο της σχισµής του ενεργού κέντρου, λειτουργώντας 

σαν µοριακό «ελατήριο» (Εικ. 15, Εικ. 36). Για να γίνει η κατάλυση, το ένζυµο πρέπει να 

µπορεί να µεταβαίνει γρήγορα από την κλειστή στην ανοικτή διαµόρφωση και το 

ανάποδο. Τα αποτελέσµατα από τις µελέτες µας έδειξαν ότι η αλλαγή Arg443Ser 

καταργεί ουσιαστικά την βασική δραστηριότητα του ενζύµου, υποδηλώνοντας ότι αυτή η 

µετάλλαξη παρεµποδίζει τη λειτουργία αυτής της κατιούσας έλικας και ευνοεί την 

κλειστή διαµόρφωση του ενζύµου. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην απώλεια των 

υδρογονικών δεσµών µεταξύ της Arg443 και της Ser409, η οποία αποτελεί τµήµα της 

ανιούσας έλικας της αντένας µίας γειτονικής υποµονάδας. Η ικανότητα του ADP να 

αποκαθιστά την δραστηριότητα του Arg443Ser µεταλλαγµένου ενζύµου είναι συµβατή 

µε τη θεωρία ότι το ADP διευκολύνει το άνοιγµα της σχισµής του ενεργού κέντρου ή 

παρεµποδίζει την υπερσύγκλειση (Smith και συν, 2002). Ωστόσο, το ADP χρειάζεται να 
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υπάρχει στην αντίδραση σε σχετικά µεγάλες συγκεντρώσεις για να ασκήσει την 

παραπάνω δράση του, λόγω της πιθανής µειωµένης αλληλεπίδρασης των υποµονάδων 

της GLUD1Arg443Ser µεταξύ τους. Επίσης, το γεγονός ότι η αλλαγή Arg443Ser καταργεί 

πλήρως την ενεργοποίηση του ενζύµου από L-λευκίνη, είναι συµβατό µε την υπόθεση 

ότι αυτή η αλλαγή ευνοεί την κλειστή διαµόρφωση του ενζύµου, καθώς θεωρείται ότι η 

L-λευκίνη δρα συνδεόµενη στο ενεργό κέντρο (Fang και συν, 2002). Η κλειστή 

διαµόρφωση της καταλυτικής σχισµής στην GLUD1Arg443Ser παρεµποδίζει την L-λευκίνη 

να συνδεθεί στο ενεργό κέντρο και να ενεργοποιήσει το ένζυµο. Επιπλέον ενδείξεις για 

το ότι το άνοιγµα της καταλυτικής σχισµής από το ADP είναι απαραίτητο για να δράσει 

η L-λευκίνη  παρέχει και το γεγονός ότι µικρές συγκεντρώσεις ADP (ικανές να 

διπλασιάσουν ή να τριπλασιάσουν απλώς την βασική δραστηριότητα), 

ευαισθητοποίησαν την GLUD1Arg443Ser στην ενεργοποιητική δράση της L-λευκίνης.  

Όπως έχει ήδη δειχθεί από παλιά, το GLUD2 είναι ένα χωρίς ιντρόνια γονίδιο το 

οποίο προήλθε πιθανότατα από ρετροµετάθεση στο χρωµόσωµα Χ ενός µατισµένου 

mRNA προερχόµενου από το περιέχον ιντρόνια γονίδιο GLUD1 στο χρωµόσωµα 10 

(Shashidharan και συν, 1994). Οι Burki και Kaessmann (2004) αναζήτησαν ορθόλογα 

των ανθρώπινων GLUD1 και GLUD2 γονιδίων σε άλλα σπονδυλωτά (όπως ο ποντικός 

και ο αρουραίος) σε βάσεις γενωµικών αλληλουχιών. Για κάθε είδος µπόρεσαν να βρουν 

µόνο ένα λειτουργικό γονίδιο µε GLUD αλληλουχίες σε κάθε γονιδίωµα και αυτά τα 

γονίδια είχαν δοµές ιντρονίων/εξονίων και αλληλουχίες που έµοιαζαν µε το ανθρώπινο 

GLUD1 και όχι το GLUD2 γονίδιο. Εποµένως, τα GLUD γονίδια των άλλων 

σπονδυλωτών που µελετήθηκαν ήταν ορθόλογα µε το πρώτο και όχι µε το δεύτερο 

γονίδιο. Έτσι, υπέθεσαν ότι το GLUD2 γονίδιο εµφανίστηκε σχετικά πρόσφατα στην 

εξέλιξη, κατά την ανάπτυξη της εξελικτικής γραµµής η οποία οδήγησε στα πρωτεύοντα 

και η οποία συνοδεύτηκε από ένα µεγάλο αριθµό γονιδιακών ρετροµεταθέσεων. 
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Εικ. 51. Φυλογενετικό δένδρο µε βάση τις GLUD2 και GLUD1 αλληλουχίες από διάφορα 

είδη. Πρόκειται για GLUD2 αλληλουχίες ανθρωποειδών, GLUD1 αλληλουχίες από τον 

Αφρικάνικο πράσινο πίθηκο (AfrGreenMonkGLUD1), το χιµπατζή (ChimpGLUD1R) και τον 

άνθρωπο (HumanGLUD1), και GLUD αλληλουχίες από την αγελάδα (cow), τον ποντικό 

(mouse), τον αρουραίο (rat), το κοτόπουλο (Chicken), την Arabidopsis thaliana (ArabThal1 και 

2) και το Trypanosoma cruzi (TCruziNADPGDH). Η αλληλουχία από την NADPH GDH του T. 

cruzi χρησιµοποιήθηκε ως outgroup για την εύρεση της ρίζας του δένδρου. Η GLUD1 

αλληλουχία για τον χιµπατζή δηµιουργήθηκε από συνδυασµό των αλληλουχιών NW_112977 και 

NW_112978 της Genbank. Το δένδρο δηµιουργήθηκε µε χρήση των προγραµµάτων ClustalIX 

και TreeView (Hall, 2004). 
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Για να βρουν την πλήρη GLUD2 αλληλουχία η οποία εισήχθη στο χρωµόσωµα X 

προερχόµενη από κάποιο GLUD1 mRNA, οι Burki και Kaessmann (2004) συνέκριναν 

την GLUD2 αλληλουχία µαζί µε 5 Kb γενωµικού DNA πριν και µετά από αυτήν µε το 

GLUD1 γονίδιο στο χρωµόσωµα 10 και τις γειτονικές του αλληλουχίες. Έτσι βρήκαν ότι 

η GLUD1 αλληλουχία που ρετροµετατέθηκε στο χρωµόσωµα X για να δηµιουργήσει το 

GLUD2 γονίδιο περιελάµβανε, εκτός της κωδικοποιούσας αλληλουχίας, και UTR 

αλληλουχίες (263 bp ανοδικά του κωδικονίου έναρξης και 1240 bp καθοδικά του 

κωδικονίου τερµατισµού).  Στη συνέχεια, αναζήτησαν την ύπαρξη του GLUD2 γονιδίου 

σε διάφορα είδη πρωτευόντων χρησιµοποιώντας εκκινητές δεξιά και αριστερά του 

σηµείου ένθεσης του GLUD2 γονιδίου στο χρωµόσωµα X. Έτσι, βρήκαν ότι το GLUD2 

γονίδιο υπάρχει στον άνθρωπο και στους πιθήκους του Νέου Κόσµου (χιµπατζή, 

γορίλλα, ουρακοτάγκο, γίββωνα) αλλά όχι και στους πιθήκους του Παλαιού Κόσµου 

(Αφρικάνικος πράσινος πίθηκος). Η αλληλουχία στην θέση ένθεσης του GLUD2 

ρετροποζόνιου στον Αφρικάνικο Πράσινο Πίθηκο αντανακλά την κατάσταση στον κοινό 

πρόγονο αυτού του πιθήκου και του ανθρώπου, πριν την ένθεση του GLUD2 στην 

εξελικτική γραµµή που οδήγησε στον άνθρωπο. Το συµπέρασµα µε βάση αυτά τα 

δεδοµένα ήταν ότι το GLUD2 είναι ένα γονίδιο που υπάρχει µόνο στα ανθρωποειδή και 

προέκυψε µε ρετροµετάθεση µετά τον χωρισµό των πιθήκων του Παλαιού Κόσµου από 

τα ανθρωποειδή (περίπου πριν από 23 εκατοµµύρια χρόνια) αλλά πριν από τον χωρισµό 

της εξελικτικής γραµµής που οδήγησε στον γίββωνα από αυτήν που οδήγησε στον 

άνθρωπο και τους µεγάλους πιθήκους (περίπου πριν από 18 εκατοµµύρια χρόνια). 

Στη συνέχεια, για να µελετήσουν την εξελικτική ιστορία του ανθρώπινου GLUD2 

γονιδίου, οι Burki και Kaessmann (2004) αλληλούχισαν την κωδικοποιούσα αλληλουχία 

του στους πιθήκους του Νέου Κόσµου και κατασκεύασαν το φυλογενετικό δέντρο του 

χρησιµοποιώντας και τις αλληλουχίες του GLUD1 γονιδίου από τον άνθρωπο, τον 

Αφρικάνικο πράσινο πίθηκο, τον αρουραίο και τον ποντικό (Εικ. 51). Ανάλυση αυτού 

του φυλογενετικού δένδρου έδειξε αρκετές µη συνώνυµες αντικαταστάσεις οι οποίες 

συνέβησαν µετά τον διαχωρισµό της εξελικτικής γραµµής των πιθήκων του Παλαιού 

Κόσµου από αυτήν των πιθήκων του Νέου Κόσµου, αλλά αρκετά πριν από το 
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διαχωρισµό της εξελικτικής γραµµής του γίββωνα από αυτήν του ανθρώπου. Επίσης, η 

υπεροχή των µη συνώνυµων από τις συνώνυµες αντικαταστάσεις σε ορισµένους κλάδους 

του φυλογενετικού δένδρου υποδηλώνει ότι το GLUD2 γονίδιο υπέστη εξελικτικές 

διαδικασίες θετικής επιλογής µετά την ρετροµετάθεσή του. Παραπέρα ανάλυση έδειξε 

ότι, εκτός από την θετική επιλογή η οποία οδήγησε πιθανότατα στην λειτουργική 

προσαρµογή του GLUD2 γονιδίου στις ιδιαίτερες συνθήκες του νευρικού ιστού, υπήρξε 

και καθαρτική επιλογή η οποία διατήρησε το νέο GLUD2 γονίδιο στον άνθρωπο και τους 

µεγάλους πιθήκους. Αντιθέτως, το GLUD1 γονίδιο υπέστη µόνο διαδικασίες καθαρτικής 

επιλογής στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα και προφανώς διατήρησε την αρχική 

λειτουργία του. 

Ως προς τις δύο κύριες αµινοξικές αντικαταστάσεις (Arg443Ser και Gly456Ala) 

που αιτιολογούν τις λειτουργικές διαφορές µεταξύ της GLUD1 και της GLUD2 και οι 

οποίες εντοπίστηκαν από τις µελέτες µας, οι Burki και Kaessmann (2004) τις βρήκαν σε 

όλες τις GLUD2 αλληλουχίες από ανθρωποειδή. Οι αναλύσεις που πραγµατοποίησαν 

επιβεβαίωσαν ότι αυτές παρουσιάστηκαν µέσα στα λίγα πρώτα εκατοµµύρια χρόνια µετά 

την αρχική εµφάνιση του GLUD2 γονιδίου στον κοινό πρόγονο του ανθρώπου και των 

µεγάλων πιθήκων, µαζί µε τις αλλαγές Ala3Val, Glu34Lys, Asp142Glu, Ser174Asn και 

Asn498Ser.  Στη συνέχεια, µετά το χωρισµό της εξελικτικής γραµµής του ανθρώπου από 

αυτή του γίββωνα, προστέθηκαν στην αλληλουχία του GLUD2 οι αλλαγές Val3Leu, 

Arg39Gln, Lys299Arg, Ser331Thr, Met370Leu και Arg470His. Κατά την διακλάδωση 

της εξελικτικής γραµµής που οδήγησε στον άνθρωπο, το γορίλλα και το χιµπατζή από τη 

µία και τον ουρακοτάγκο από την άλλη, προστέθηκαν στο GLUD2 οι αλλαγές Ile166Val, 

Gly247Arg και Ala321Val. Τέλος, κατά το διαχωρισµό της εξελικτικής γραµµής του 

χιµπατζή από αυτή του ανθρώπου (πριν από περίπου 5 εκατοµµύρια χρόνια), 

προστέθηκαν στην ανθρώπινη GLUD2 αλληλουχία οι αλλαγές Arg299Lys 

(αποκατάσταση του αρχικού αµινοξέος) και Met415Leu. 

Η σηµαντική παρατήρηση από τις παραπάνω µελέτες ήταν ότι και οι δύο αυτές 

κύριες αµινοξικές διαφορές µεταξύ του GLUD1 και GLUD2 ενζύµου (Arg443Ser και 

Gly456Ala) που εντοπίσαµε παρουσιάστηκαν σε θέσεις που πιθανότατα ήταν κάτω από 

διαδικασίες θετικής επιλογής, µαζί µε τις θέσεις των αλλαγών Glu34Lys, Asp142Glu, 

Ser174Asn, Ser331Thr, Met370Leu, Arg470His και Asn498Ser. Από αυτές, έχουµε ήδη 
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δείξει µε τις µελέτες µας ότι οι τέσσερεις τελευταίες δεν επηρεάζουν τις λειτουργικές 

ιδιότητες του ενζύµου όταν εισαχθούν µόνες τους στην GLUD1. Παρολαυτά, το γεγονός 

ότι και οι δύο αµινοξικές αντικαταστάσεις που βρήκαµε να δικαιολογούν σε µεγάλο 

βαθµό τις λειτουργικές διαφορές µεταξύ των δύο ανθρώπινων ισοενζύµων GDH έχουν 

υποστεί διαδικασίες θετικής επιλογής, δείχνει την µεγάλη σηµασία των ευρηµάτων µας 

για την εξελικτική ιστορία των GLUD γονιδίων στα πρωτεύοντα. 

Η δηµιουργία µε ρετροµετάθεση του GLUD2 γονιδίου και η εξελικτική 

προσαρµογή του στις ιδιαίτερες συνθήκες του νευρικού ιστού µε την δηµιουργία και 

στην συνέχεια διατήρηση µε διαδικασίες θετικής επιλογής των αλλαγών  Arg443Ser και 

Gly456Ala συµπίπτει µε µία περίοδο αύξησης του µεγέθους και της δοµικής και 

λειτουργικής πολυπλοκότητας του εγκεφάλου του κοινού προγόνου του ανθρώπου και 

των µεγάλων πιθήκων. Παρόµοιες εξελικτικές αλλαγές µε αυτές στο GLUD2 γονίδιο 

παρουσιάστηκαν και σε ένα µεγάλο αριθµό άλλων γονιδίων που εµπλέκονται στον 

καθορισµό του µεγέθους του εγκεφάλου, την νευροδιαβίβαση, την όραση, την µνήµη και 

τον µεταβολισµό των νευρικών κυττάρων. Εποµένως, µπορεί να υποθέσει κανείς ότι το 

νέο GLUD2 γονίδιο, µετά την προσαρµογή του µε διαδικασίες τυχαίων µεταλάξεων και 

στη συνέχεια θετικής επιλογής στις ιδιαίτερες συνθήκες του νευρικού ιστού, συνέβαλε 

στις νέες αυξηµένες δυνατότητες της εγκεφαλικής λειτουργίας στον άνθρωπο και τους 

µεγάλους πιθήκους. Για παράδειγµα, θα µπορούσε το νέο GLUD2 γονίδιο να σχετίζεται 

µε την αυξηµένη µνηµονική ικανότητα του ανθρώπου και των µεγάλων πιθήκων, καθώς 

είναι ήδη γνωστό ότι ακόµη και το πατρικό GLUD1 γονίδιο θα µπορούσε να σχετίζεται 

µε τον σχηµατισµό της όψιµης µνήµης σε αρουραίους (Cavallaro και συν, 1997). 

 Οι κύριες νέες ιδιότητες που απέκτησε το GLUD2 ένζυµο τις οποίες δεν διέθετε 

το πατρικό GLUD1 ένζυµο και οι οποίες θα µπορούσαν να διευκολύνουν την λειτουργία 

του στο ιδιαίτερο περιβάλλον του νευρικού ιστού είναι η ανθεκτικότητα στην αναστολή 

από GTP, η εξάρτηση από ADP για την καταλυτική του λειτουργία και η δυνατότητά του 

να λειτουργεί καλά σε σχετικά χαµηλό pH.  

Είναι γνωστό από παλιά ότι τα επίπεδα GTP στον εγκέφαλο είναι γενικά 

υψηλότερα από τα επίπεδά του σε άλλους ιστούς. Εποµένως, το GTP δεν φαίνεται να 

είναι ένας καλός ρυθµιστής της δραστηριότητας της GDH στον νευρικό ιστό, καθώς θα 

µπορούσε να την διατηρεί συνεχώς ανενεργή. Χαρακτηριστικά, στο σύνδροµο 
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υπερινσουλινισµού/υπεραµµωνιαιµίας η ανθεκτικότητα της GLUD1 στην αναστολή από 

GTP στον εγκέφαλο των ασθενών αυτών πιστεύεται ότι τους προστατεύει από την 

τοξικότητα της αυξηµένης συγκέντρωσης αµµωνίας, παρά το γεγονός ότι η ίδια αυτή 

ιδιότητα της µεταλλαγµένης GDH προκαλεί υπογλυκαιµίες και υπεραµµωνιαιµία 

(Stanley, 2004). Επιπλέον, η ανθεκτικότητα στην αναστολή από GTP επιτρέπει στην 

GLUD2 να λειτουργεί και κάτω από συνθήκες υψηλού ενεργειακού φορτίου των 

νευρικών κυττάρων, συνθήκες οι οποίες ως γνωστόν συνδέονται µε αυξηµένη παραγωγή 

GTP, όπως και ATP, από τον κύκλο των τρικαρβοξυλικών οξέων. Έτσι, για παράδειγµα, 

θα µπορούσε η GLUD2 να µεταβολίζει το νευροδιαβιβαστή γλουταµικό ακόµη και όταν 

ο κύκλος ο τρικαρβοξυλικών οξέων παράγει ποσότητες GTP ικανές να αναστείλουν 

πλήρως την GLUD1. 

Επίσης, η εξάρτηση της δραστηριότητας του GLUD2 ενζύµου από τα επίπεδα του 

ADP στο κύτταρο θα µπορούσε να αποτελεί ένα µηχανισµό ρύθµισης της ροής του 

γλουταµικού διαµέσου του µονοπατιού της GDH. Αυτό επιτρέπει την επιστράτευση του 

ενζύµου κάτω από συνθήκες χαµηλού ενεργειακού φορτίου (υψηλή αναλογία ADP προς 

ATP), όπως για παράδειγµα αυτές που παρουσιάζονται στα αστροκύτταρα που 

περιβάλλουν την συναπτική σχισµή κατά τη διάρκεια της έντονης γλουταµατεργικής 

νευροδιαβίβασης (Erecinska και Nelson, 1990) και σχετίζονται µε την κατανάλωση 

ενέργειας για την πρόσληψη του απελευθερούµενου γλουταµικού. Επιπλέον, η ικανότητα 

της L-λευκίνης να ευαισθητοποιεί την GLUD2 σε µικρές συγκεντρώσεις ADP µπορεί να 

επιτρέπει στην ειδική για νευρικό ιστό GDH να απαντάει σε µικρές αλλαγές στην 

συγκέντρωση του ADP, ακόµη και σε απουσία ενεργειακού ελλείµµατος. Οµοίως, η 

δυνατότητα της GLUD2 να λειτουργεί σχετικά καλά σε χαµηλό pH µπορεί να της 

επιτρέπει να ανταπεξέρχεται στην πτώση του ενδοµιτοχονδριακού pH που συνοδεύει 

ενεργοβόρες κυτταρικές διεργασίες όπως η νευροδιαβίβαση. 

 Όπως είδαµε η GLUD1 εξαρτά τη δραστηριότητά της από την ενεργειακή 

κατάσταση του κυττάρου αφού αναστέλλεται από GTP. Αντίθετα, οι δύο κύριες 

ιδιότητες της GLUD2 (µειωµένη ευαισθησία στην αναστολή από GTP και εξάρτηση από 

ADP για την ενεργοποίησή της) απεξαρτούν την δραστηριότητά της από την ενεργειακή 

κατάσταση του κυττάρου, αφού της επιτρέπουν να λειτουργεί σε συνθήκες τόσο χαµηλού 

όσο και υψηλού ενεργειακού φορτίου. Έτσι, και µε βάση το γεγονός ότι ο µεταβολικός, 
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σχετιζόµενος µε τα επίπεδα ενέργειας του κυττάρου, ρόλος της GDH συνεχίζει να 

επιτελείται από το GLUD1 ισοένζυµο, η GLUD2 GDH είναι ελεύθερη να παίξει κάποιον 

άλλο εξίσου σηµαντικό ρόλο µέσα στα νευρικά κύτταρα. Πιθανότατα, ο ρόλος της αυτός 

να σχετίζεται µε τη γλουταµατεργική νευροδιαβίβαση, όπως για παράδειγµα µε την 

παραγωγή ή την αποδόµηση του νευροδιαβιβαστικού κλάσµατος του γλουταµικού. 

Ένδειξη προς αυτό το ενδεχόµενο αποτελεί το γεγονός ότι οι λειτουργικές της ιδιότητες 

της επιτρέπουν θεωρητικά να λειτουργεί κάτω από τις απαιτητικές συνθήκες που 

επικρατούν στα αστροκύτταρα και τους νευρώνες κατά την νευροδιαβίβαση στις 

γλουταµατεργικές συνάψεις. 

Οι µελέτες µας, σε συνδυασµό µε δεδοµένα από άλλους ερευνητές, βοήθησαν να 

αποκωδικοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό το συναρπαστικό ταξίδι του GLUD2 γονιδίου από 

τη γέννησή του µε µηχανισµό ρετροµετάθεσης πριν από µερικές δεκάδες εκατοµµύρια 

χρόνια σε κάποιον πίθηκο (κοινό πρόγονο του ανθρώπου και των σηµερινών πιθήκων) 

πιθανότατα σε κάποιο δάσος της Αφρικής, την απόκτηση ειδικής ως προς τον ιστό 

έκφρασης, την λειτουργική προσαρµογή του στις ιδιαίτερες συνθήκες του νευρικού ιστού 

µε την απόκτηση ουσιαστικά δύο µόνο µεταλλάξεων και την διατήρησή της µορφής και 

της λειτουργίας του µέχρι τις µέρες µας, προφανώς επειδή προσφέρει κάποιο εξελικτικό 

πλεονέκτηµα. Το είδος αυτού του πλεονεκτήµατος και η ακριβής λειτουργική σηµασία 

της GLUD2 στον νευρικό οστό παραµένει ένα γοητευτικό µυστήριο που θα αποτελέσει 

µε βεβαιότητα αντικείµενο µελλοντικής έρευνας. 

 

 

 

 



 250

19. Βιβλιογραφία 

1. Abe T, Ishiguro S, Saito H, Kiyosawa M, Tamai M. Partially deficient glutamate 

dehydrogenase activity and attenuated oscillatory potentials in patients with 

spinocerebellar degeneration. Invest Ophthalmol Vis Sci 1992; 33:447-52. 

2. Abe T, Ishiguro S, Tamai M. Glutamate dehydrogenase isoenzymes in the 

bovine retina and human leukocyte. Jpn J Ophthalmol 1994; 38:16-23. 

3. Ahn J-Y, Choi S, Cho S-W. Identification of lysine residue involved in inactivation 

of brain glutamate dehydrogenase isoproteins by o-phthalaldehyde. Biochimie 

1999; 81:1123-1129. 

4. Ahren B. Autonomic regulation of islet hormone secretion--implications for health 

and disease. Diabetologia 2000; 43:393-410. 

5. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Molecular Biology of 

the Cell. New York: Garland Science, 2002:1-1616. 

6. Albin R, Greenamyre J. Alternative excitotoxic hypotheses. Neurology 1992; 

42:733-8. 

7. Amuro N, Goto Y, Okazaki T. Isolation and characterization of the two distinct 

genes for human glutamate dehydrogenase. Biochimica et Biophysica Acta 

(BBA) - Gene Structure and Expression 1990; 1049:216-218. 

8. Amuro N, Ooki K, Ito A, Goto Y, Okazaki T. Nucleotide sequence of rat liver 

glutamate dehydrogenase cDNA. Nucleic Acids Res 1989; 17:2356. 

9. Amuro N, Yamaura M, Goto Y, Okazaki T. Molecular cloning and nucleotide 

sequence of the cDNA for human liver glutamate dehydrogenase precursor. 

Biochem Biophys Res Commun 1988; 152:1395-400. 

10. Anagnou N, Seuanez H, Modi W, O'Brien S, Papamatheakis J, Moschonas N. 

Chromosomal mapping of two members of the human glutamate dehydrogenase 

(GLUD) gene family to chromosomes 10q22.3-q23 and Xq22-q23. Hum Hered 

1993; 43:351-6. 

11. Anagnou N, Seuanez H, Modi W, O'Brien S, Papmatheakis J, Moschonas N. 

Chromosomal mapping of the human glutamate dehydrogenase (GLUD) genes 

to chromosomes 10q21.1-21.2 and Xq26-28. Am J Hum Genet 1989; 45 

(suppl):A170. 

12. Anderson B, Anderson CD, Vantassell R, Lyerly D, TD W. Purification and 



 251

Characterization of Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase. Archives of 

Biochemistry and Biophysics 1993; 300:483-488. 

13. Andersson J, Roger A. Evolution of glutamate dehydrogenase genes: evidence 

for lateral gene transfer within and between prokaryotes and eukaryotes. BMC 

Evol Biol 2003; 3:14. 

14. Aoki C, Milner T, Berger S, Sheu K, Blass J, Pickel V. Glial glutamate 

dehydrogenase: ultrastructural localization and regional distribution in relation to 

the mitochondrial enzyme, cytochrome oxidase. J Neurosci Res 1987; 18:305-

18. 

15. Aoki C, Milner T, Sheu K, Blass J, Pickel V. Regional distribution of astrocytes 

with intense immunoreactivity for glutamate dehydrogenase in rat brain: 

implications for neuron-glia interactions in glutamate transmission. J. Neurosci. 

1987; 7:2214-2231. 

16. Aubby D, Saggu H, Jenner P, Quinn N, Harding A, Marsden C. Leukocyte 

glutamate dehydrogenase activity in patients with degenerative neurological 

disorders. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1988; 51:893-902. 

17. Bailey J, Bell E, Bell J. Regulation of bovine glutamate dehydrogenase. The 

effects of pH and ADP. J. Biol. Chem. 1982; 257:5579-5583. 

18. Baker P, Britton K, Engel P, et al. Subunit assembly and active site location in 

the structure of glutamate dehydrogenase. Proteins 1992; 12:75-86. 

19. Baker P, Waugh M, Wang X, et al. Determinants of substrate specificity in the 

superfamily of amino acid dehydrogenases. Biochemistry 1997; 36:16109-15. 

20. Banerjee S, Schmidt T, Fang J, Stanley C, Smith T. Structural studies on ADP 

activation of mammalian glutamate dehydrogenase and the evolution of 

regulation. Biochemistry 2003; 42:3446-56. 

21. Barbut F, Lalande V, Daprey G, et al. Usefulness of simultaneous detection of 

toxin A and glutamate dehydrogenase for the diagnosis of Clostridium difficile-

associated diseases. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000; 19:481-4. 

22. Barderi P, Campetella O, Frasch A, et al. The NADP+-linked glutamate 

dehydrogenase from Trypanosoma cruzi: sequence, genomic organization and 

expression. Biochem J 1998; 330:351-358. 

23. Batrel Y, Regnault M. Metabolic pathways of ammoniogenesis in the shrimp 

Crangon crangon L.: possible role of glutamate dehydrogenase. Comp Biochem 

Physiol B. 1985; 82:217-22. 



 252

24. Becker T, Carrayol, E, Hirel, B. Glutamine synthetase and glutamate 

dehydrogenase isoforms in maize leaves: localization, relative proportion and 

their role in ammonium assimilation or nitrogen transport. Planta 2000; 211:800-

6. 

25. Beddoe T, Lithgow T. Delivery of nascent polypeptides to the mitochondrial 

surface. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research 2002; 

1592:35-39. 

26. Bell E, LiMuti C, Renz C, Bell J. Negative co-operativity in glutamate 

dehydrogenase. Involvement of the 2-position in glutamate in the induction of 

conformational changes. Biochem J 1985; 225:209-17. 

27. Benachenhou-Lahfa N, Forterre P, Labedan B. Evolution of glutamate 

dehydrogenase genes: evidence for two paralogous protein families and unusual 

branching patterns of the archaebacteria in the universal tree of life. J Mol Evol. 

1993; 36:335-46. 

28. Bergles DE, Diamond JS, Jahr CE. Clearance of glutamate inside the synapse 

and beyond. Current Opinion in Neurobiology 1999; 9:293-298. 

29. Berl S, Nicklas W, Clarke D. Compartmentation of glutamic acid metabolism in 

brain slices. J Neurochem 1968; 15:131-40. 

30. Bhuiya M, Sakuraba H, Kujo C, et al. Glutamate dehydrogenase from the aerobic 

hyperthermophilic archaeon Aeropyrum pernix K1: enzymatic characterization, 

identification of the encoding gene, and phylogenetic implications. Extremophiles 

2000; 4:333-341. 

31. Bishop S, Klotz A, Drolet L, Smullin D, Hoffman R. NADP-specific glutamate 

dehydrogenase in Metridium senile (L.). Comp Biochem Physiol B. 1978; 61:185-

7. 

32. Bitensky MW, Yielding KL, Tomkins GM. The Effect of Allosteric Modifiers on the 

Rate of Denaturation of Glutamate Dehydrogenase. J. Biol. Chem. 1965; 

240:1077-1082. 

33. Blandini F, Porter R, Greenamyre J. Glutamate and Parkinson's disease. Mol 

Neurobiol 1996; 12:73-94. 

34. Blin O, Desnuelle C, Guelton C, et al. [Anomaly in the neurotransmitter amino 

acids in amyotrophic lateral sclerosis: a therapeutic application]. Rev Neurol 

(Paris) 1991; 147:392-4. 

35. Blumenthal KM, Smith EL. Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate-



 253

specific Glutamate Dehydrogenase of Neurospora. I. Isolation, subunits, amino 

acid composition, sulfhydryl groups and identification of a lysine residue reactive 

with pyridoxal phosphate and N-ethylmaleimide. J. Biol. Chem. 1973; 248:6002-

6008. 

36. Britton K, Baker P, Rice D, Stillman T. Structural relationship between the 

hexameric and tetrameric family of glutamate dehydrogenases. Eur J Biochem 

1992; 209:851-9. 

37. Brosius J. Retroposons--seeds of evolution. Science 1991; 251:753. 

38. Brosius J. The contribution of RNAs and retroposition to evolutionary novelties. 

Genetica 2003; 118:99-116. 

39. Brosius J, Tiedge H. Reverse transcriptase: mediator of genomic plasticity. Virus 

Genes 1995; 11:163-79. 

40. Brown A, Colen A, Fisher H. Effect of ammonia on the glutamate dehydrogenase 

catalyzed oxidative deamination of L-glutamate. The steady state. Biochemistry 

1979; 18:5924-8. 

41. Brown J, Doolittle W. Archaea and the prokaryote-to-eukaryote transition. 

Microbiol. Mol. Biol. Rev. 1997; 61:456-502. 

42. Browne TR, Holmes GL. Epilepsy. N Engl J Med 2001; 344:1145-1151. 

43. Burbach JPH. Regulation of gene promoters of hypothalamic peptides. Frontiers 

in Neuroendocrinology 2002; 23:342-369. 

44. Burbaeva GS, Boksha IS, Turishcheva MS, Vorobyeva EA, Savushkina OK, 

Tereshkina EB. Glutamine synthetase and glutamate dehydrogenase in the 

prefrontal cortex of patients with schizophrenia. Progress in Neuro-

Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2003; 27:675-680. 

45. Burbaeva GS, Turishcheva MS, Vorobyeva EA, Savushkina OK, Tereshkina EB, 

Boksha IS. Diversity of glutamate dehydrogenase in human brain. Progress in 

Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry 2002; 26:427-435. 

46. Burki F, Kaessmann H. Birth and adaptive evolution of a hominoid gene that 

supports high neurotransmitter flux. Nat Genet. 2004; 36:1061-3. 

47. Butterworth R. Glutamate transporter and receptor function in disorders of 

ammonia metabolism. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2001; 7:276-9. 

48. Butterworth RF. Glutamate transporters in hyperammonemia. Neurochemistry 

International 2002; 41:81-85. 

49. Caggese C, De Pinto V, Ferrandino A. Purification and genetic control of NAD-



 254

dependent glutamate dehydrogenase from Drosophila melanogaster. Biochem 

Genet 1982; 20. 

50. Carneiro V, Caldas R. Regulatory studies of L-glutamate dehydrogenase from 

Trypanosoma cruzi epimastigotes. Comp Biochem Physiol B 1983; 75:61-4. 

51. Carson M. The Ribbons Software (http://sgce.cbse.uab.edu/ribbons/). Methods in 

Enzymology 1997; 277:493-505. 

52. Cavallaro S, Meiri N, Yi C-L, et al. Late memory-related genes in the 

hippocampus revealed by RNA fingerprinting. PNAS 1997; 94:9669-9673. 

53. Cedillo-Rivera R, Darby J, Enciso-Moreno J, Ortega-Pierres G, Ey P. Genetic 

homogeneity of axenic isolates of Giardia intestinalis derived from acute and 

chronically infected individuals in Mexico. Parasitol Res 2003; 90:119-123. 

54. Chee P, Dahl J, Fahien L. The purification and properties of rat brain glutamate 

dehydrogenase. J Neurochem 1979; 33:53-60. 

55. Cho S, Ahn J, Lee J, Choi S. Identification of a peptide of the guanosine 

triphosphate binding site within brain glutamate dehydrogenase isoproteins using 

8-azidoguanosine triphosphate. Biochemistry. 1996; 35:13907-13. 

56. Cho S, Lee J, Choi S. Two soluble forms of glutamate dehydrogenase 

isoproteins from bovine brain. Eur J Biochem 1995; 233:340-6. 

57. Cho S-W, Cho EH, Choi SY. Activation of two types of brain glutamate 

dehydrogenase isoproteins by gabapentin. FEBS Letters 1998; 426:196-200. 

58. Cho S-W, Yoon H-Y. Photoaffinity Labeling of Brain Glutamate Dehydrogenase 

Isoproteins with an Azido-ADP. J. Biol. Chem. 1999; 274:13948-13953. 

59. Cho S-W, Yoon H-Y, Ahn J-Y, Choi SY, Kim TU. Identification of an NAD+ 

Binding Site of Brain Glutamate Dehydrogenase Isoproteins by Photoaffinity 

Labeling. J. Biol. Chem. 1998; 273:31125-31130. 

60. Cho S-W, Yoon H-Y, Ahn J-Y, Lee E-Y, Lee J. Cassette mutagenesis of lysine 

130 of human glutamate dehydrogenase. An essential residue in catalysis. Eur J 

Biochem 2001; 268:3205-3213. 

61. Choi M, Huh J, Yang S, Cho E, Choi S, Cho S. Identification of ADP-ribosylation 

site in human glutamate dehydrogenase isozymes. FEBS Letters 2005; 

579:4125-30. 

62. Choi SY, Hong JW, Song M-S, et al. Different Antigenic Reactivities of Bovine 

Brain Glutamate Dehydrogenase Isoproteins. J Neurochem 1999; 72:2162-2169. 

63. Chokroverty S, Khedekar R, Derby B, et al. Pathology of olivopontocerebellar 



 255

atrophy with glutamate dehydrogenase deficiency. Neurology 1984; 34:1451-5. 

64. Chokroverty S, Nicklas W, Miller D, et al. Multiple system degeneration with 

glutamate dehydrogenase deficiency: pathology and biochemistry. J Neurol 

Neurosurg Psychiatry 1990; 53:1099-101. 

65. Clement PMJ, Henderson CA, Jenkins ZA, et al. Identification and 

characterization of eukaryotic initiation factor 5A-2. Eur J Biochem 2003; 

270:4254-4263. 

66. Clements J, Lester R, Tong G, Jahr C, Westbrook G. The time course of 

glutamate in the synaptic cleft. Science 1992; 258:1498-501. 

67. Colen AH, Prough RA, Fisher HF. The Mechanism of Glutamate Dehydrogenase 

Reaction. IV. Evidence for random and rapid binding of substrate and coenzyme 

in the burst phase. J. Biol. Chem. 1972; 247:7905-7909. 

68. Colman R, Frieden C. Cooperative interaction between the GTP binding sites of 

glutamate dehydrogenase. Biochem Biophys Res Commun 1966; 22:100-5. 

69. Colon A, Plaitakis A, Perakis A, Berl S, Clarke D. Purification and 

characterization of a soluble and a particulate glutamate dehydrogenase from rat 

brain. J Neurochem 1986; 46:1811-9. 

70. Cook P. Kinetic studies to determine the mechanism of regulation of bovine liver 

glutamate dehydrogenase by nucleotide effectors. Biochemistry 1982; 21:113-6. 

71. Cooper A. Role of glutamine in cerebral nitrogen metabolism and ammonia 

neurotoxicity. Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2001; 7:280-6. 

72. Cooper AJ, McDonald JM, Gelbard AS, Gledhill RF, Duffy TE. The metabolic fate 

of 13N-labeled ammonia in rat brain. J. Biol. Chem. 1979; 254:4982-4992. 

73. Cooper J, Bloom F, Roth R. The Biochemical Basis of Neuropharmacology. New 

York: Oxford University Press, 2003. 

74. Cornish-Bowden A. Fundamentals of Enzyme Kinetics. London: Butterworth, 

1979:147-176. 

75. Cornish-Bowden A. Analysis of Enzyme Kinetic Data. Oxford, UK: Oxford 

University Press, 1995. 

76. Cosgrove KE, Shepherd RM, Fernandez EM, et al. Genetics and 

Pathophysiology of Hyperinsulinism in Infancy. Hormone Research 2004; 

61:270-288. 

77. Couee I, Tipton KF. Activation of glutamate dehydrogenase by L-leucine. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular 



 256

Enzymology 1989; 995:97-101. 

78. Couee I, Tipton KF. The inhibition of glutamate dehydrogenase by some 

antipsychotic drugs. Biochemical Pharmacology 1990; 39:827-832. 

79. Couee I, Tipton KF. Inhibition of ox brain glutamate dehydrogenase by 

perphenazine. Biochemical Pharmacology 1990; 39:1167-1173. 

80. Coyle J. Neurotoxic action of kainic acid. J Neurochem 1983; 41:1-11. 

81. Dalziel K, Egan R. The binding of oxidized coenzymes by glutamate 

dehydrogenase and the effects of glutarate and purine nucleotides. Biochem J 

1972; 126:975-84. 

82. Dalziel K, Engel PC. Antagonistic homotropic interactions as a possible 

explanation of coenzyme activation of glutamate dehydrogenase. FEBS Letters 

1968; 1:349-352. 

83. Danbolt NC. Glutamate uptake. Progress in Neurobiology 2001; 65:1-105. 

84. Das A, Arnberg A, Malingre H, et al. Isolation and characterization of the rat gene 

encoding glutamate dehydrogenase. Eur J Biochem 1993; 211:795-803. 

85. Das A, Moerer P, Charles R, Moorman A, Lamers W. Nucleotide sequence of rat 

liver glutamate dehydrogenase cDNA. Nucleic Acids Res 1989; 17:2355. 

86. De Lonlay P, Benelli C, Fouque F, et al. Hyperinsulinism and Hyperammonemia 

Syndrome: Report of Twelve Unrelated Patients. Pediatr Res 2001; 50:353-357. 

87. Dean J, Colfen H, Harding S, Rice D, Engel P. Alteration of the quaternary 

structure of glutamate dehydrogenase from Clostridium symbiosum by a single 

mutation distant from the subunit interfaces. Eur Biophys J 1997; 25:417-22. 

88. Dean J, Wang X, Teller J, et al. The catalytic role of aspartate in the active site of 

glutamate dehydrogenase. Biochem J 1994; 301:13-6. 

89. Delano S. Pymol (http://pymol.sourceforge.net/). San Francisco, CA, 2003. 

90. Deloukas P, Dauwerse JG, Moschonas NK, van Ommen GJB, van Loon APGM. 

Three Human Glutamate Dehydrogenase Genes (GLUD1, GLUDP2, and 

GLUDP3) Are Located on Chromosome 10q, but Are Not Closely Physically 

Linked. Genomics 1993; 17:676-681. 

91. DeLuna A, Avendano A, Riego L, Gonzalez A. NADP-Glutamate Dehydrogenase 

Isoenzymes of Saccharomyces cerevisiae. Purification, kinetic properties and 

physiological roles. J. Biol. Chem. 2001; 276:43775-43783. 

92. Desclin J, Escubi J. Effects of 3-acetylpyridine on the central nervous system of 

the rat, as demonstrated by silver methods. Brain Res 1974; 77:349-64. 



 257

93. Detimary P, Gilon P, Nenquin M, Henquin J. Two sites of glucose control of 

insulin release with distinct dependence on the energy state in pancreatic B-cells. 

Biochem J 1994; 297:455-61. 

94. Di Matteo G, Di Prisco G, Romeo G. Mitochondrial and nuclear glutamate 

dehydrogenases in Chinese hamster ovary cells in culture. Biochim Biophys Acta 

1976; 429:694-704. 

95. Di Matteo G, Romeo G, Di Prisco G. Effect of temperature on the stability and 

activity of crystalline ox liver nuclear and mitochondrial glutamate 

dehydrogenases. Arch Biochem Biophys 1980; 200:55-60. 

96. Di Prisco G. Effect of pH and ionic strength on the catalytic and allosteric 

properties of native and chemically modified ox liver mitochondrial glutamate 

dehydrogenase. Arch Biochem Biophys 1975; 171:604-12. 

97. Di Prisco G, Casola L. Detection of structural differences between nuclear and 

mitochondrial glutamate dehydrogenases by the use of immunoadsorbents. 

Biochemistry 1975; 14:4679-83. 

98. Di Prisco G, Garofano F. Crystallization and partial characterization of glutamate 

dehydrogenase from ox liver nuclei. Biochemistry 1975; 14:4673 - 4679. 

99. Didier M, Bursztajn S, Adamec E, et al. DNA strand breaks induced by sustained 

glutamate excitotoxicity in primary neuronal cultures. J Neurosci 1996; 16:2238-

50. 

100. Dieter H, Koberstein R, Sund H. Studies of glutamate dehydrogenase. The 

interaction of ADP, GTP, and NADPH in complexes with glutamate 

dehydrogenase. Eur J Biochem 1981; 115:217-26. 

101. Dodd P. Excited to death: different ways to lose your neurones. Biogerontology 

2002; 3:51-6. 

102. Doolittle W. Uprooting the tree of life. Sci Am. 2000; 282:90-5. 

103. Doolittle WF. Phylogenetic Classification and the Universal Tree. Science 1999; 

284:2124-2128. 

104. Drejer J, Larsson O, Kvamme E, Svenneby G, Hertz L, Schousboe A. 

Ontogenetic development of glutamate metabolizing enzymes in cultured 

cerebellar granule cells and in cerebellum in vivo. Neurochem Res 1985; 10:49-

62. 

105. Dudler N, Yellowlees D, Miller D. Localization of two L-glutamate 

dehydrogenases in the coral Acropora latistella. Arch Biochem Biophys. 1987; 



 258

254:368-71. 

106. Duvoisin R, Chokroverty S. Clinical expression of glutamate dehydrogenase 

deficiency. Adv Neurol 1984; 41:267-79. 

107. Duvoisin R, Chokroverty S, Lepore F, Nicklas W. Glutamate dehydrogenase 

deficiency in patients with olivopontocerebellar atrophy. Neurology 1983; 

33:1322-6. 

108. Duvoisin R, Nicklas W, Ritchie V, Sage J, Chokroverty S. Low leukocyte 

glutamate dehydrogenase activity does not correlate with a particular type of 

multiple system atrophy. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1988; 51:1508-11. 

109. Efrat S, Tal M, Lodish H. The pancreatic beta-cell glucose sensor. Trends 

Biochem Sci 1994; 19:535-8. 

110. Engel P. Evolution of enzyme regulator sites: evidence for partial gene 

duplication from amino-acid sequence of bovine glutamate dehydrogenase. 

Nature 1973; 241:118-20. 

111. Erecinska M, Nelson D. Activation of glutamate dehydrogenase by leucine and 

its nonmetabolizable analogue in rat brain synaptosomes. J Neurochem 1990; 

54:1335-43. 

112. Erecinska M, Silver IA. Metabolism and role of glutamate in mammalian brain. 

Progress in Neurobiology 1990; 35:245-296. 

113. Fahien L, MacDonald M, Kmiotek E, Mertz R, Fahien C. Regulation of insulin 

release by factors that also modify glutamate dehydrogenase. J. Biol. Chem. 

1988; 263:13610-13614. 

114. Fahien L, Teller J, Macdonald M, Fahien C. Regulation of glutamate 

dehydrogenase by Mg2+ and magnification of leucine activation by Mg2+. Mol 

Pharmacol 1990; 37:943-9. 

115. Fahien L, Wiggert B, Cohen P. Effect of nucleotides and coenzymes on frog liver 

glutamate dehydrogenase. J Biol Chem 1965; 240:1091-5. 

116. Fahien L, Wiggert B, Cohen P. Crystallization and kinetic properties of glutamate 

dehydrogenase from frog liver. J Biol Chem 1965; 240:1083-90. 

117. Fang J, Hsu B, MacMullen C, Poncz M, Smith T, Stanley C. Expression, 

purification and characterization of human glutamate dehydrogenase (GDH) 

allosteric regulatory mutations. Biochem J 2002; 363:81-7. 

118. Felipo V, Butterworth RF. Neurobiology of ammonia. Progress in Neurobiology 

2002; 67:259-279. 



 259

119. Filla A, De Michele G, Brescia Morra V, et al. Glutamate dehydrogenase in 

human brain: regional distribution and properties. J Neurochem 1986; 46:422-4. 

120. Fisher HF, Maniscalco S, Singh N, Mehrotra RN, Srinivasan R. A slow obligatory 

proton release step precedes hydride transfer in the liver glutamate 

dehydrogenase catalytic mechanism. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - 

Protein Structure and Molecular Enzymology 1992; 1119:52-56. 

121. Fonnum F. Glutamate: a neurotransmitter in mammalian brain. J Neurochem 

1984; 42:1-11. 

122. Fonnum F. Regulation of the synthesis of the transmitter glutamate pool. 

Progress in Biophysics and Molecular Biology 1993; 60:47-57. 

123. Frieden C. The unusual inhibition of glutamate dehydrogenase by guanosine di- 

and triphosphate. Biochimica et Biophysica Acta 1962; 59:484-486. 

124. Frieden C. The molecular weight of chicken-liver glutamate dehydrogenase. 

Biochimica et Biophysica Acta 1962; 62:421-423. 

125. Frieden C. Glutamate Dehydrogenase. IV. Studies on enzyme inactivation and 

coenzyme binding. J. Biol. Chem. 1963; 238:146-154. 

126. Frieden C. Glutamate Dehydrogenase. V. The relation of enzyme structure to the 

catalytic function. J. Biol. Chem. 1963; 238:3286-3299. 

127. Frieden C. Glutamate Dehydrogenase. VI. Survey of purine nucleotide and other 

effects on the enzyme from  various sources. J. Biol. Chem. 1965; 240:2028-

2035. 

128. Frieden C, Colman RF. Glutamate Dehydrogenase Concentration as a 

Determinant in the Effect of Purine Nucleotides on Enzymatic Activity. J. Biol. 

Chem. 1967; 242:1705-1715. 

129. Fujioka H, Okano Y, Inada H, et al. Molecular characterisation of glutamate 

dehydrogenase gene defects in Japanese patients with congenital 

hyperinsulinism/hyperammonaemia. Eur J Hum Genet 2001; 9:931-7. 

130. Gao Z, Li G, Najafi H, Wolf B, Matschinsky F. Glucose regulation of 

glutaminolysis and its role in insulin secretion. Diabetes 1999; 48:1535-1542. 

131. Gao Z, Young RA, Li G, et al. Distinguishing Features of Leucine and alpha-

Ketoisocaproate Sensing in Pancreatic beta-Cells. Endocrinology 2003; 

144:1949-1957. 

132. George A, Bell J. Effects of adenosine 5'-diphosphate on bovine glutamate 

dehydrogenase: diethyl pyrocarbonate modification. Biochemistry 1980; 19:6057-



 260

61. 

133. Ghous T, Townshend A. Flow injection determination of chlorpromazine by 

inhibition of glutamate dehydrogenase. Analytica Chimica Acta 1999; 387:47-51. 

134. Ghous T, Townshend A. Flow injection method for the determination of thyroxine 

by inhibition of glutamate dehydrogenase. Analytica Chimica Acta 2000; 411:45-

49. 

135. Giachino C, Lantelme E, Lanzetti L, Saccone S, Valle GD, Migone N. A Novel 

SH3-Containing Human Gene Family Preferentially Expressed in the Central 

Nervous System. Genomics 1997; 41:427-434. 

136. Gibson GE, Kingsbury AE, Xu H, et al. Deficits in a tricarboxylic acid cycle 

enzyme in brains from patients with Parkinson's disease. Neurochemistry 

International 2003; 43:129-135. 

137. Godinot C, Gautheron D. Regulation of pig heart mitochondrial glutamate 

dehydrogenase by nucleotides and phosphate: Comparison with pig heart and 

beef liver purified enzymes. FEBS Letters 1971; 13:235-240. 

138. Goldlust A, Su T-Z, Welty DF, Taylor CP, Oxender DL. Effects of anticonvulsant 

drug gabapentin on the enzymes in metabolic pathways of glutamate and GABA. 

Epilepsy Research 1995; 22:1-11. 

139. Grandes P, Ortega F, Streit P. Glutamate-immunoreactive climbing fibres in the 

cerebellar cortex of the rat. Histochemistry 1994; 101:427-37. 

140. Greenberg D, Aminoff M, Simon R. Clinical Neurology. New York: Lange Medical 

Books/McGraw-Hill, 2002. 

141. Griffith O, Meister A. Origin and turnover of mitochondrial glutathione. Proc Natl 

Acad Sci U S A 1985; 82:4668-72. 

142. Guex N, Diemand A, Peitsch M, Schwede T. Swiss-Pdb Viewer 

(http://au.expasy.org/spdbv/), 2001. 

143. Gupta RS. Life's Third Domain (Archaea): An Established Fact or an Endangered 

Paradigm?*1:  A New Proposal for Classification of Organisms Based on Protein 

Sequences and Cell Structure. Theoretical Population Biology 1998; 54:91-104. 

144. Hafner C, Schmitz G, Meyer S, et al. Differential Gene Expression of Eph 

Receptors and Ephrins in Benign Human Tissues and Cancers. Clin Chem 2004; 

50:490-499. 

145. Hall B. Phylogenetic Trees Made Easy. Sunderland, MA: Sinauer Associates, 

Inc, 2004. 



 261

146. Halpain S, Wieczorek C, Rainbow T. Localization of L-glutamate receptors in rat 

brain by quantitative autoradiography. J. Neurosci. 1984; 4:2247-2258. 

147. Hanauer A, Mattei M, Mandel J. Presence of a TaqI polymorphism in the human 

glutamate dehydrogenase (GLUD) gene on chromosome 10. Nucleic Acids Res 

1987; 15:6308. 

148. Hattori N, Tanaka M, Ozawa T, Mizuno Y. Immunohistochemical studies on 

complexes I, II, III, and IV of mitochondria in Parkinson's disease. Ann Neurol 

1991; 30:563-71. 

149. Hayden BM, Bonete M-J, Brown PE, Moir AJG, Engel PC. Glutamate 

dehydrogenase of Halobacterium salinarum: evidence that the gene sequence 

currently assigned to the NADP+-dependent enzyme is in fact that of the NAD+-

dependent glutamate dehydrogenase. FEMS Microbiology Letters 2002; 211:37-

41. 

150. Helou K, Das A, Lamers W, et al. FISH mapping of three ammonia metabolism 

genes (Glul, Cps1, Glud1) in rat, and the chromosomal localization of GLUL in 

human and Cps1 in mouse. Mamm Genome 1997; 8:362-4. 

151. Herdegen T, Leah JD. Inducible and constitutive transcription factors in the 

mammalian nervous system: control of gene expression by Jun, Fos and Krox, 

and CREB/ATF proteins. Brain Research Reviews 1998; 28:370-490. 

152. Herken H. Functional disorders of the brain induced by synthesis of nucleotides 

containing 3-acetylpyridine. Z Klin Chem Klin Biochem 1968; 6:357-67. 

153. Hertz L, Dringen R, Schousboe A, Robinson S. Astrocytes: glutamate producers 

for neurons. J Neurosci Res 1999; 57:417-28. 

154. Hoffmann R, Bishop S, Sassaman C. Glutamate dehydrogenase from 

coelenterates is NADP specific. J Exp Zool. 1978; 203:165-70. 

155. Hornby D, Aitchison M, Engel P. The kinetic mechanism of ox liver glutamate 

dehydrogenase in the presence of the allosteric effector ADP. The oxidative 

deamination of L-glutamate. Biochem J 1984; 223:161-8. 

156. Hudson R, Daniel R. L-glutamate dehydrogenases: distribution, properties and 

mechanism. Comp Biochem Physiol B. 1993; 106:767-92. 

157. Huopio H, Otonkoski T, Vauhkonen I, Reimann F, Ashcroft FM, Laakso M. A new 

subtype of autosomal dominant diabetes attributable to a mutation in the gene for 

sulfonylurea receptor. The Lancet 2003; 361:301-307. 

158. Hussain M, Zannis V, Plaitakis A. Characterization of glutamate dehydrogenase 



 262

isoproteins purified from the cerebellum of normal subjects and patients with 

degenerative neurological disorders, and from human neoplastic cell lines. J. 

Biol. Chem. 1989; 264:20730-20735. 

159. Ikeshima H, Yuasa S, Matsuo K, Kawamura K, Hata J, Takano T. Expression of 

three nonallelic genes coding calmodulin exhibits similar localization on the 

central nervous system of adult rats. J Neurosci Res 1993; 36:111-9. 

160. Imanaka T, Atomi H. Catalyzing “Hot” Reactions: Enzymes from 

Hyperthermophilic Archaea. Chemical Rec 2002; 2:149-163. 

161. Inokuchi R, Itagaki T, Wiskich J, Nakayama K, Okada M. An NADP-glutamate 

dehydrogenase from the green alga Bryopsis maxima. Purification and 

properties. Plant Cell Physiol 1997; 38:327-35. 

162. Inokuchi R, Kuma K-i, Miyata T, Okada M. Nitrogen-assimilating enzymes in land 

plants and algae: phylogenic and physiological perspectives. Physiol Plant 2002; 

116:1-11. 

163. Iwasaki Y, Ikeda K, Kinoshita M. Plasma amino acid levels in patients with 

amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Sci 1992; 107:219-22. 

164. Iwatsuji K, Nakamura S, Kameyama M. Lymphocyte glutamate dehydrogenase 

activity in normal aging and neurological diseases. Gerontology 1989; 35:218-24. 

165. Izumi Y, Shimamoto K, Benz A, Hammerman S, Olney J, Zorumski C. Glutamate 

transporters and retinal excitotoxicity. Glia 2002; 39:58-68. 

166. Jingami H, Nakanishi S, Morikawa K. Structure of the metabotropic glutamate 

receptor. Current Opinion in Neurobiology 2003; 13:271-278. 

167. Julliard JH, Smith EL. Partial amino acid sequence of the glutamate 

dehydrogenase of human liver and a revision of the sequence of the bovine 

enzyme. J. Biol. Chem. 1979; 254:3427-3438. 

168. Jung K, Warter S, Rumpler Y. Assignment of the GDH loci to human 

chromosomes 10q23 and Xq24 by in situ hybridization. Ann Genet 1989; 32:109-

10. 

169. Jung K, Warter S, Rumpler Y. Confirmation, via in situ hybridization, of the 

occurrence of Robertsonian translocations during lemur evolution by localization 

of GLUDP1 DNA sequences on lemur chromosomes. Cytogenet Cell Genet 

1991; 57:59-62. 

170. Kajiyama K, Ueno S, Tatsumi T, Yorifuji S, Takahashi M, Tarui S. Decreased 

glutamate dehydrogenase protein in spinocerebellar degeneration. J Neurol 



 263

Neurosurg Psychiatry 1988; 51:1078-80. 

171. Kalloniatis M, Tomisich G. Amino acid neurochemistry of the vertebrate retina. 

Progress in Retinal and Eye Research 1999; 18:811-866. 

172. Kandel E, Schwartz J, Jessell T. Principles of Neural Science. New York: 

McGraw-Hill, 2000:1-1414. 

173. Karlsen R, Fonnum F. The toxic effect of sodium glutamate on rat retina: 

changes in putative transmitters and their corresponding enzymes. J Neurochem 

1976; 27:1437-41. 

174. Kelly A, Stanley C. Disorders of glutamate metabolism. Ment Retard Dev Disabil 

Res Rev 2001; 7:287-95. 

175. Kempfle M, Mosebach K-O, Winkler H. The concentration dependence of the 

activity of beef liver glutamate dehydrogenase as measured by rapid mixing and 

ultracentrifugation techniques. FEBS Letters 1972; 19:301-304. 

176. Kim SW, Lee J, Song M-S, Choi SY, Cho S-W. Essential Active-Site Lysine of 

Brain Glutamate Dehydrogenase Isoproteins. J Neurochem 1997; 69:418-422. 

177. King KS, Frieden C. The Purification and Physical Properties of Glutamate 

Dehydrogenase from Rat Liver. J. Biol. Chem. 1970; 245:4391-4396. 

178. Knapp S, de Vos WM, Rice D, Ladenstein R. Crystal structure of glutamate 

dehydrogenase from the hyperthermophilic eubacterium Thermotoga maritima at 

3.0 A resolution1. Journal of Molecular Biology 1997; 267:916-932. 

179. Knecht E, Martinez-Ramon A, Grisolia S. Electron microscopic localization of 

glutamate dehydrogenase in rat liver mitochondria by an immunogold procedure 

and monoclonal and polyclonal antibodies. J. Histochem. Cytochem. 1986; 

34:913-922. 

180. Koberstein R, Cobianchi L, Sund H. Interaction of the photoaffinity label 8-azido-

ADP with glutamate dehydrogenase. FEBS Letters 1976; 64:176-180. 

181. Koberstein R, Sund H. Studies of glutamate dehydrogenase. The influence of 

ADP, GTP, and L-glutamate on the binding of the reduced coenzyme to beef-

liver glutamate dehydrogenase. Eur J Biochem 1973; 36:545-52. 

182. Koehler CM. Protein translocation pathways of the mitochondrion. FEBS Letters 

2000; 476:27-31. 

183. Konagaya Y, Konagaya M, Takayanagi T. Glutamate dehydrogenase and its 

isozyme activity in olivopontocerebellar atrophy. J Neurol Sci 1986; 74:231-6. 

184. Korber FCF, Rizkallah PJ, Attwood TK, et al. Crystallization of the NADP+-



 264

dependent Glutamate Dehydrogenase from Escherichia coli. Journal of 

Molecular Biology 1993; 234:1270-1273. 

185. Kort R, Liebl W, Labedan B, Forterre P, Eggen R, de Vos W. Glutamate 

dehydrogenase from the hyperthermophilic bacterium Thermotoga maritima: 

molecular characterization and phylogenetic implications. Extremophiles 1997; 

1:52-60. 

186. Kugler P. Enzyme histochemical methods applied in the brain. Eur J Morphol 

1990; 28:109-20. 

187. Kugler P. In situ measurements of enzyme activities in the brain. Histochem J 

1993; 25:329-38. 

188. Kugler P, Weeger T, Horvath E. Glutamate dehydrogenase in astrocytes of the 

rat dentate gyrus following lesion of the entorhinal cortex. Neuroscience 1995; 

64:173-182. 

189. Kumar RG, Shah K, Dubey RS. Salinity induced behavioural changes in malate 

dehydrogenase and glutamate dehydrogenase activities in rice seedlings of 

differing salt tolerance. Plant Science 2000; 156:23-34. 

190. Kuo N, Michalik M, Erecinska M. Inhibition of Glutamate Dehydrogenase in Brain 

Mitochondria and Synaptosomes by Mg2+ and Polyamines: A Possible Cause for 

Its Low In Vivo Activity. J Neurochem 1994; 63:751-757. 

191. Lai J, Clark J. Preparation and properties of mitochondria derived from 

synaptosomes. Biochem J 1976; 154:423-32. 

192. Lai J, Sheu K, Kim Y, Clarke D, Blass J. The subcellular localization of glutamate 

dehydrogenase (GDH): is GDH a marker for mitochondria in brain? Neurochem 

Res 1986; 11:733-44. 

193. Langnaese K, Kloos D, Wehnert M, Seidel B, Wieacker P. Expression pattern 

and further characterization of human MAGED2 and identification of rodent 

orthologues. Cytogenet Cell Genet. 2001; 94:233-40. 

194. Lawit S, Miller P, Dunn W, Mirabile J, Schmidt R. Heterologous expression of 

cDNAs encoding Chlorella sorokiniana NADP-specific glutamate dehydrogenase 

wild-type and mutant subunits in Escherichia coli cells and comparison of kinetic 

and thermal stability properties of their homohexamers. Plant Mol Biol 2003; 

52:605-16. 

195. Lee E-Y, Huh J-W, Yang S-J, Choi SY, Cho S-W, Choi HJ. Histidine 454 plays 

an important role in polymerization of human glutamate dehydrogenase. FEBS 



 265

Letters 2003; 540:163-166. 

196. Lee E-Y, Yoon H-Y, Ahn J-Y, Choi SY, Cho S-W. Identification of the GTP 

Binding Site of Human Glutamate Dehydrogenase by Cassette Mutagenesis and 

Photoaffinity Labeling. J. Biol. Chem. 2001; 276:47930-47936. 

197. Lee J, Kim S, Cho S. A novel glutamate dehydrogenase from bovine brain: 

purification and characterization. Biochem Mol Biol Int. 1995; 36:1087-96. 

198. Lee W, Shin S, Cho S, Park J. Purification and characterization of glutamate 

dehydrogenase as another isoprotein binding to the membrane of rough 

endoplasmic reticulum. J Cell Biochem 1999; 76:244-53. 

199. Lenzen S, Schmidt W, Panten U. Transamination of neutral amino acids and 2-

keto acids in pancreatic B- cell mitochondria. J. Biol. Chem. 1985; 260:12629-

12634. 

200. Lenzen S, Schmidt W, Rustenbeck I, Panten U. 2-ketoglutarate generation in 

pancreatic B-cell mitochondria regulates insulin secretory action of amino acids 

and 2-keto acids. Biosci Rep 1986; 6:163-9. 

201. Lesk A. Introduction to Protein Architecture: The Structural Biology of Proteins. 

New York: Oxford University Press, 2001:1-345. 

202. Levy H. Metabolic Disorders in the Center of Genetic Medicine. N Engl J Med 

2005; 353:1968-1970. 

203. Li C, Najafi H, Daikhin Y, et al. Regulation of Leucine-stimulated Insulin Secretion 

and Glutamine Metabolism in Isolated Rat Islets. J. Biol. Chem. 2003; 278:2853-

2858. 

204. Lilley K, Engel P. The essential active-site lysines of clostridial glutamate 

dehydrogenase. A study with pyridoxal-5'-phosphate. Eur J Biochem 1992; 

207:533-40. 

205. Lilley KS, Baker PJ, Linda Britton K, et al. The partial amino acid sequence of the 

NAD -dependent glutamate dehydrogenase of Clostridium symbiosum: 

implications for the evolution and structural basis of coenzyme specificity. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular 

Enzymology 1991; 1080:191-197. 

206. Lithgow T. Targeting of proteins to mitochondria. FEBS Letters 2000; 476:22-26. 

207. Lithgow T, Cuezva J, Silver PA. Highways for protein delivery to the 

mitochondria. Trends in Biochemical Sciences 1997; 22:110-113. 

208. Lithgow T, Glick BS, Schatz G. The protein import receptor of mitochondria. 



 266

Trends in Biochemical Sciences 1995; 20:98-101. 

209. Lithgow T, Gratzer S. A reply to Preiss et al. Trends in Biochemical Sciences 

1997; 22:290. 

210. Liu C, Grandes P, Matute C, Cuenod M, Streit P. Glutamate-like 

immunoreactivity revealed in rat olfactory bulb, hippocampus and cerebellum by 

monoclonal antibody and sensitive staining method. Histochemistry 1989; 

90:427-45. 

211. Long M, Deutsch M, Wang W, Betran E, Brunet F, Zhang J. Origin of new genes: 

evidence from experimental and computational analyses. Genetica 2003; 

118:171-82. 

212. Lowry O, Rosebrough N, Far A, Randall R. Protein measurement with the Folin 

phenol reagent. J Biol Chem 1951; 193:265-275. 

213. Lucas D, Newhouse J. The toxic effect of sodium L-glutamate on the inner layers 

of the retina. Ama Arch Opthalmol 1957; 58:193-201. 

214. MacDonald MJ, Fahien LA. Glutamate Is Not a Messenger in Insulin Secretion. J. 

Biol. Chem. 2000; 275:34025-34027. 

215. MacMullen C, Fang J, Hsu BYL, et al. Hyperinsulinism/Hyperammonemia 

Syndrome in Children with Regulatory Mutations in the Inhibitory Guanosine 

Triphosphate-Binding Domain of Glutamate Dehydrogenase. J Clin Endocrinol 

Metab 2001; 86:1782-1787. 

216. Madhusoodanan K, Colman R. Adenosine 5'-0-[S-(4-succinimidyl-

benzophenone)thiophosphate]: a new photoaffinity label of the allosteric ADP site 

of bovine liver glutamate dehydrogenase. Biochemistry 2001; 40:1577-86. 

217. Madl J, Clements J, Beitz A, Wenthold R, Larson A. Immunocytochemical 

localization of glutamate dehydrogenase in mitochondria of the cerebellum: an 

ultrastructural study using a monoclonal antibody. Brain Res 1988; 452:396-402. 

218. Maechler P, Wollheim CB. Mitochondrial glutamate acts as a messenger in 

glucose-induced insulin exocytosis. Nature 1999; 402:685-689. 

219. Maechler P, Wollheim CB. Mitochondrial signals in glucose-stimulated insulin 

secretion in the beta cell. J Physiol (Lond) 2000; 529:49-56. 

220. Maechler P, Wollheim CB. Mitochondrial function in normal and diabetic beta 

cells. Nature 2001; 414:807-812. 

221. Makeyev AV, Chkheidze AN, Liebhaber SA. A Set of Highly Conserved RNA-

binding Proteins, alpha CP-1 and alpha CP-2, Implicated in mRNA Stabilization, 



 267

Are Coexpressed from an Intronless Gene and Its Intron-containing Paralog. J. 

Biol. Chem. 1999; 274:24849-24857. 

222. Malaisse W, Sener A, Malaisse-Lagae F, et al. The stimulus-secretion coupling 

of amino acid-induced insulin release. Metabolic response of pancreatic islets of 

L-glutamine and L-leucine. J. Biol. Chem. 1982; 257:8731-8737. 

223. Malaisse WJ, Sener A. Glucose-induced changes in cytosolic ATP content in 

pancreatic islets. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research 

1987; 927:190-195. 

224. Markau K, Schneider J, Sund H. Kinetic studies on the mechanism of the action 

of ADP on the glutamate dehydrogenase reaction. FEBS Letters 1972; 24:32-36. 

225. Massey V, Gregson D, Chagla A, Storey M, John M, Hussain Z. Clinical 

usefulness of components of the Triage immunoassay, enzyme immunoassay for 

toxins A and B, and cytotoxin B tissue culture assay for the diagnosis of 

Clostridium difficile diarrhea. Am J Clin Pathol 2003; 119:45-9. 

226. Mastorodemos V, Zaganas I, Spanaki C, Bessa M, Plaitakis A. Molecular basis 

of human glutamate dehydrogenase regulation under changing energy demands. 

J Neurosci Res 2005; 79:65-73. 

227. Mavrothalassitis G, Tzimagiorgis G, Mitsialis A, et al. Isolation and 

characterization of cDNA clones encoding human liver glutamate 

dehydrogenase: evidence for a small gene family. Proc Natl Acad Sci U S A 

1988; 85:3494-8. 

228. McCarthy A, Walker J, Tipton K. Purification of glutamate dehydrogenase from 

ox brain and liver. Evidence that commercially available preparations of the 

enzyme from ox liver have suffered proteolytic cleavage. Biochem J 1980; 

191:605-11. 

229. Mcdaniel H. Comparison of the Primary Structure of Nuclear and Mitochondrial 

Glutamate-Dehydrogenase from Bovine Liver. Archives of Biochemistry and 

Biophysics 1995; 319:316-321. 

230. McDaniel H, Bosing-Schneider R, Jenkins R, Rasched I, Sund H. Demonstration 

of glutamate dehydrogenase isozymes in beef heart mitochondria. J. Biol. Chem. 

1986; 261:884-888. 

231. McKenna M, Tildon J, Stevenson J, Huang X. New insights into the 

compartmentation of glutamate and glutamine in cultured rat brain astrocytes. 

Dev Neurosci 1996; 18:380-90. 



 268

232. McKenna MC, Stevenson JH, Huang X, Hopkins IB. Differential distribution of the 

enzymes glutamate dehydrogenase and aspartate aminotransferase in cortical 

synaptic mitochondria contributes to metabolic compartmentation in cortical 

synaptic terminals. Neurochemistry International 2000; 37:229-241. 

233. Meissner T, Mayatepek E. Clinical and genetic heterogeneity in congenital 

hyperinsulinism. Eur J Pediatr 2002; 161:6-20. 

234. Meissner T, Wendel U, Burgard P, Schaetzle S, Mayatepek E. Long-term follow-

up of 114 patients with congenital hyperinsulinism. Eur J Endocrinol 2003; 

149:43-51. 

235. Meister A, Anderson M. Glutathione. Annu Rev Biochem 1983; 52:711-60. 

236. Melo-Oliveira R, Oliveira IC, Coruzzi GM. Arabidopsis mutant analysis and gene 

regulation define a nonredundant role for glutamate dehydrogenase in nitrogen 

assimilation. PNAS 1996; 93:4718-4723. 

237. Michaelidis TM, Tzimagiorgis G, Moschonas NK, Papamatheakis J. The Human 

Glutamate Dehydrogenase Gene Family: Gene Organization and Structural 

Characterization. Genomics 1993; 16:150-160. 

238. Miflin BJ, Habash DZ. The role of glutamine synthetase and glutamate 

dehydrogenase in nitrogen assimilation and possibilities for improvement in the 

nitrogen utilization of crops. J. Exp. Bot. 2002; 53:979-987. 

239. Mihara K, Omura T, Harano T, et al. Rat liver L-glutamate dehydrogenase, 

malate dehydrogenase, D-beta- hydroxybutyrate dehydrogenase, and sulfite 

oxidase are each synthesized as larger precursors by cytoplasmic free 

polysomes. J. Biol. Chem. 1982; 257:3355-3358. 

240. Miki T, Nagashima K, Tashiro F, et al. Defective insulin secretion and enhanced 

insulin action in KATP channel-deficient mice. Proc Natl Acad Sci U S A 1998; 

95:10402-6. 

241. Miki Y, Taki T, Ohura T, Kato H, Yanagisawa M, Hayashi Y. Novel missense 

mutations in the glutamate dehydrogenase gene in the congenital 

hyperinsulinism-hyperammonemia syndrome. J Pediatr 2000; 136:69-72. 

242. Miller P, Dunn W, Schmidt R. Alternative splicing of a precursor-mRNA encoded 

by the Chlorella sorokiniana NADP-specific glutamate dehydrogenase gene 

yields mRNAs for precursor proteins of isozyme subunits with different 

ammonium affinities. Plant Mol Biol 1998; 37:243-63. 

243. Monfort P, Kosenko E, Erceg S, Canales J-J, Felipo V. Molecular mechanism of 



 269

acute ammonia toxicity: role of NMDA receptors. Neurochemistry International 

2002; 41:95-102. 

244. Monfort P, Munoz M, ElAyadi A, Kosenko E, Felipo V. Effects of 

hyperammonemia and liver failure on glutamatergic neurotransmission. Metab 

Brain Dis 2002; 17:237-50. 

245. Moon K, Piszkiewicz D, Smith EL. Amino Acid Sequence of Chicken Liver 

Glutamate Dehydrogenase. J. Biol. Chem. 1973; 248:3093-3107. 

246. Moon K, Smith EL. Sequence of Bovine Liver Glutamate Dehydrogenase. VIII. 

Peptides produced by specific chemical cleavages; the complete sequence of the 

protein. J. Biol. Chem. 1973; 248:3082-3088. 

247. Mount S. A catalogue of splice junction sequences. Nucleic Acids Res 1982; 

10:459-72. 

248. Moyano E, Cardenas J, Munoz-Blanco J. Purification and properties of three 

NAD(P)+ isozymes of -glutamate dehydrogenase of Chlamydomonas reinhardtii. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular 

Enzymology 1992; 1119:63-68. 

249. Muller S, Liebau E, Walter RD, Krauth-Siegel RL. Thiol-based redox metabolism 

of protozoan parasites. Trends in Parasitology 2003; 19:320-328. 

250. Multani AS, Kacker RK, Pathak S. Are robertsonian translocations rare in 

cancers? Cancer Genetics and Cytogenetics 1997; 93:179-180. 

251. Myers SJ, Dingledine R, Borges K. Genetic regulation of glutamate receptor ion 

channels. Annual Review of Pharmacology and Toxicology 1999; 39:221-241. 

252. Nakanishi S. Molecular diversity of glutamate receptors and implications for brain 

function. Science 1992; 258:597-603. 

253. Nakanishi S, Nakajima Y, Masu M, et al. Glutamate receptors: brain function and 

signal transduction. Brain Research Reviews 1998; 26:230-235. 

254. Nakasako M, Fujisawa T, Adachi S, Kudo T, Higuchi S. Large-scale domain 

movements and hydration structure changes in the active-site cleft of unligated 

glutamate dehydrogenase from Thermococcus profundus studied by cryogenic 

X-ray crystal structure analysis and small-angle X-ray scattering. Biochemistry 

2001; 40:3069-79. 

255. Nakatani Y, Banner C, von Herrath M, Schneider M, Smith H, Freese E. 

Comparison of human brain and liver glutamate dehydrogenase cDNAS. 

Biochem Biophys Res Commun 1987; 149:405-10. 



 270

256. Nakatani Y, Schneider M, Banner C, Freese E. Complete nucleotide sequence of 

human glutamate dehydrogenase cDNA. Nucleic Acids Res 1988; 16:6237. 

257. Nino CA, Wasserman M. Transcription of metabolic enzyme genes during the 

excystation of Giardia lamblia. Parasitology International 2003; 52:291-298. 

258. Okwumabua O, O'Connor M, Shull E. A polymerase chain reaction (PCR) assay 

specific for Streptococcus suis based on the gene encoding the glutamate 

dehydrogenase. FEMS Microbiology Letters 2003; 218:79-84. 

259. Olney J, Ho O. Brain damage in infant mice following oral intake of glutamate, 

aspartate or cysteine. Nature 1970; 227:609-11. 

260. Olney JW. Excitotoxicity, apoptosis and neuropsychiatric disorders. Current 

Opinion in Pharmacology 2003; 3:101-109. 

261. Olney JW, Rhee V, Ho OL. Kainic acid: a powerful neurotoxic analogue of 

glutamate. Brain Research 1974; 77:507-512. 

262. O'Shea R. Roles and regulation of glutamate transporters in the central nervous 

system. Clin Exp Pharmacol Physiol 2002; 29:1018-1023. 

263. Overstreet LS, Kinney GA, Liu Y-B, Billups D, Slater NT. Glutamate Transporters 

Contribute to the Time Course of Synaptic Transmission in Cerebellar Granule 

Cells. J. Neurosci. 1999; 19:9663-9673. 

264. Ozawa S, Kamiya H, Tsuzuki K. Glutamate receptors in the mammalian central 

nervous system. Progress in Neurobiology 1998; 54:581-618. 

265. Paczek V, Dubois F, Sangwan R, Morot-Gaudry J, Roubelakis-Angelakis K, Hirel 

B. Cellular and subcellular localisation of glutamine synthetase and glutamate 

dehydrogenase in grapes gives new insights on the regulation of carbon and 

nitrogen metabolism. Planta 2002; 216:245-54. 

266. Palaiologos G, Hertz L, Schousboe A. Role of aspartate aminotransferase and 

mitochondrial dicarboxylate transport for release of endogenously and 

exogenously supplied neurotransmitter in glutamatergic neurons. Neurochem 

Res 1989; 14:359-66. 

267. Patel A, Hunt A, Gordon R, Balazs R. The activities in different neural cell types 

of certain enzymes associated with the metabolic compartmentation glutamate. 

Brain Res 1982; 256:3-11. 

268. Perry T, C K, S H, Eisen A. Amyotrophic lateral sclerosis: amino acid levels in 

plasma and cerebrospinal fluid. Ann Neurol 1990; 28:12-7. 

269. Peterson PE, Pierce J, Smith TJ. Crystallization and Characterization of Bovine 



 271

Liver Glutamate Dehydrogenase. Journal of Structural Biology 1997; 120:73-77. 

270. Peterson PE, Smith TJ. The structure of bovine glutamate dehydrogenase 

provides insights into the mechanism of allostery. Structure with Folding & 

Design 1999; 7:769-782. 

271. Petroff O. GABA and glutamate in the human brain. Neuroscientist 2002; 8:562-

73. 

272. Piszkiewicz D, Landon M, Smith EL. Sequence of Bovine Liver Glutamate 

Dehydrogenase. VII. Isolation and sequences of peptic peptides. J. Biol. Chem. 

1973; 248:3067-3081. 

273. Plaitakis A. Glutamate dysfunction and selective motor neuron degeneration in 

amyotrophic lateral sclerosis: a hypothesis. Ann Neurol 1990; 28:3-8. 

274. Plaitakis A. Olivopontocerebellar atrophy with glutamate dehydrogenase 

deficiency. Handbook of Clinical Neurology: Hereditary Neuropathies and 

Spinocerebellar Atrophies 1991; 16:551-568. 

275. Plaitakis A, Berl S, Yahr M. Abnormal glutamate metabolism in an adult-onset 

degenerative neurological disorder. Science 1982; 216:193-6. 

276. Plaitakis A, Berl S, Yahr M. Neurological disorders associated with deficiency of 

glutamate dehydrogenase. Ann Neurol 1984; 15:144-53. 

277. Plaitakis A, Caroscio J. Abnormal glutamate metabolism in amyotrophic lateral 

sclerosis. Ann Neurol 1987; 22:575-9. 

278. Plaitakis A, Flessas P, Natsiou A, Shashidharan P. Glutamate dehydrogenase 

deficiency in cerebellar degenerations: clinical, biochemical and molecular 

genetic aspects. Can J Neurol Sci 1993; 20:S109-16. 

279. Plaitakis A, Metaxari M, Shashidharan P. Nerve Tissue-Specific (GLUD2) and 

Housekeeping (GLUD1) Human Glutamate Dehydrogenases Are Regulated by 

Distinct Allosteric Mechanisms. Implications for Biologic Function. J Neurochem 

2000; 75:1862-1869. 

280. Plaitakis A, Nicklas W, Desnick R. Glutamate dehydrogenase deficiency in three 

patients with spinocerebellar ataxia: a new enzymatic defect? Trans Am Neurol 

Assoc 1979; 104:54-7. 

281. Plaitakis A, Nicklas W, Desnick R. Glutamate dehydrogenase deficiency in three 

patients with spinocerebellar syndrome. Ann Neurol 1980; 7:297-303. 

282. Plaitakis A, Shashidharan P. Amyotrophic Lateral Sclerosis, Glutamate, and 

Oxidative Stress. In: Bloom F, Kupfer D, eds. Psychopharmacology: The Fourth 



 272

Generation of Progress. New York: Raven Press, Ltd, 1995. 

283. Plaitakis A, Shashidharan P. Glutamate transport and metabolism in 

dopaminergic neurons of substantia nigra: implications for the pathogenesis of 

Parkinson's disease. J Neurol 2000; 247:II25-35. 

284. Plaitakis A, Spanaki C, Mastorodemos V, Zaganas I. Study of structure-function 

relationships in human glutamate dehydrogenases reveals novel molecular 

mechanisms for the regulation of the nerve tissue-specific (GLUD2) isoenzyme. 

Neurochemistry International 2003; 43:401-410. 

285. Plaitakis A, Zaganas I. Regulation of human glutamate dehydrogenases: 

implications for glutamate, ammonia and energy metabolism in brain. J Neurosci 

Res 2001; 66:899-908. 

286. Polymeropoulos MH, Lavedan C, Leroy E, et al. Mutation in the alpha-Synuclein 

Gene Identified in Families with Parkinson's Disease. Science 1997; 276:2045-

2047. 

287. Preiss T, Hall A, Lightowlers R. Identification of bovine glutamate dehydrogenase 

as an RNA-binding protein. J. Biol. Chem. 1993; 268:24523-24526. 

288. Preiss T, Sang AE, Chrzanowska-Lightowlers ZMA, Lightowlers RN. The mRNA-

binding protein COLBP is glutamate dehydrogenase. FEBS Letters 1995; 

367:291-296. 

289. Price N, Stevens L. Enzymes in the cell. Fundamentals in Enzymology. New 

York: Oxford University Press, 1999:321-367. 

290. Price NT, van der Leij FR, Jackson VN, et al. A Novel Brain-Expressed Protein 

Related to Carnitine Palmitoyltransferase I. Genomics 2002; 80:433-442. 

291. Purnell MP, Stewart GR, Botella JR. Cloning and characterisation of a glutamate 

dehydrogenase cDNA from tomato (Lycopersicon esculentum L.). Gene 1997; 

186:249-254. 

292. Rajagopalan K, Watt DS, Haley BE. Orientation of GTP and ADP within their 

respective binding sites in glutamate dehydrogenase. Eur J Biochem 1999; 

265:564-571. 

293. Rajas F, Gire V, Rousset B. Involvement of a Membrane-bound Form of 

Glutamate Dehydrogenase in the Association of Lysosomes to Microtubules. J. 

Biol. Chem. 1996; 271:29882-29890. 

294. Rajas F, Rousset B. A membrane-bound form of glutamate dehydrogenase 

possesses an ATP-dependent high-affinity microtubule-binding activity. Biochem 



 273

J 1993; 295:447-55. 

295. Rice D, Baker P, Farrants G, Hornby D. The crystal structure of glutamate 

dehydrogenase from Clostridium symbiosum at 0.6 nm resolution. Biochem J 

1987; 242:789-95. 

296. Rife J, Cleland W. Kinetic mechanism of glutamate dehydrogenase. Biochemistry 

1980; 19:2321-8. 

297. Rife J, Cleland W. Determination of the chemical mechanism of glutamate 

dehydrogenase from pH studies. Biochemistry 1980; 19:2328-33. 

298. Rorsman P. The pancreatic beta-cell as a fuel sensor: an electrophysiologist's 

viewpoint. Diabetologia 1997; 40:487-95. 

299. Rothe F, Brosz M, Storm-Mathisen J. Quantitative ultrastructural localization of 

glutamate dehydrogenase in the rat cerebellar cortex. Neuroscience 1994; 

62:1133-1146. 

300. Rothe F, Brosz M, Storm-Mathisen J. Quantitative ultrastructural localization of 

glutamate dehydrogenase in the rat cerebellar cortex. Neuroscience 1995; 64:iii-

xvi. 

301. Rothe F, Schmidt W, Wolf G. Postnatal changes in the activity of glutamate 

dehydrogenase and aspartate aminotransferase in the rat nervous system with 

special reference to the glutamate transmitter metabolism. Brain Res 1983; 

313:67-74. 

302. Rothe F, Wolf G, Schunzel G. Immunohistochemical demonstration of glutamate 

dehydrogenase in the postnatally developing rat hippocampal formation and 

cerebellar cortex: Comparison to activity staining. Neuroscience 1990; 39:419-

429. 

303. Rottenberg H. The generation of proton electrochemical potential gradient by 

cytochrome c oxidase. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics 

1998; 1364:1-16. 

304. Rottenberg H, Lee C. Energy dependent hydrogen ion accumulation in 

submitochondrial particles. Biochemistry 1975; 14:2675-80. 

305. Rozen S, Skaletsky H. Primer3 on the WWW for general users and for biologist 

programmers. (Source code available at http://fokker.wi.mit.edu/primer3/ and 

http://frodo.wi.mit.edu/cgi-bin/primer3/primer3_www.cgi). In: Krawetz S, Misener 

S, eds. Bioinformatics Methods and Protocols: Methods in Molecular Biology. 

Totowa, NJ: Humana Press, 2000:365-386. 



 274

306. Saha SK, Fisher HF. The location of active site opening and closing events in the 

prehydride transfer phase of the oxidative deamination reaction catalyzed by 

bovine liver glutamate dehydrogenase using a novel pH jump approach. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular 

Enzymology 1999; 1431:261-265. 

307. Sakakibara H, Fujii K, Sugiyama T. Isolation and characterization of a cDNA that 

encodes maize glutamate dehydrogenase. Plant Cell Physiol 1995; 36:789-97. 

308. Salganicoff L, De Robertis E. Subcellular distribution of the enzymes of the 

glutamic acid, glutamine and gamma-aminobutyric acid cycles in rat brain. J 

Neurochem 1965; 12:287-309. 

309. Sanner T. Formation of transient complexes in the glutamate dehydrogenase 

catalyzed reaction. Biochemistry 1975; 14:5094-8. 

310. Santer R, Kinner M, Passarge M, et al. Novel missense mutations outside the 

allosteric domain of glutamate dehydrogenase are prevalent in European 

patients with the congenital hyperinsulinism-hyperammonemia syndrome. Hum 

Genet 2001; 108:66-71. 

311. Sattler R, Tymianski M. Molecular mechanisms of glutamate receptor-mediated 

excitotoxic neuronal cell death. Mol Neurobiol 2001; 24:107-29. 

312. Sayle R, Bernstein H. Rasmol. Bellport, NY, 2001. 

313. Schapira A, Cooper J, Dexter D, Clark J, Jenner P, Marsden C. Mitochondrial 

complex I deficiency in Parkinson's disease. J Neurochem 1990; 54:823-7. 

314. Schmitt A, Kugler P. Cellular and regional expression of glutamate 

dehydrogenase in the rat nervous system: non-radioactive in situ hybridization 

and comparative immunocytochemistry. Neuroscience 1999; 92:293-308. 

315. Schoenherr C, Anderson D. The neuron-restrictive silencer factor (NRSF): a 

coordinate repressor of multiple neuron-specific genes. Science 1995; 267:1360-

3. 

316. Schoenherr CJ, Anderson DJ. Silencing is golden: negative regulation in the 

control of neuronal gene transcription. Current Opinion in Neurobiology 1995; 

5:566-571. 

317. Schoenherr CJ, Paquette AJ, Anderson DJ. Identification of potential target 

genes for the neuron-restrictive silencer factor. PNAS 1996; 93:9881-9886. 

318. Schoolwerth AC, LaNoue KF, Hoover WJ. Effect of pH on glutamate efflux from 

rat kidney mitochondria. Am J Physiol Renal Physiol 1984; 246:F266-271. 



 275

319. Schousboe A. Role of astrocytes in the maintenance and modulation of 

glutamatergic and GABAergic neurotransmission. Neurochem Res 2003; 28:347-

52. 

320. Schubart U, Banerjee M, Eng J. Homology between the cDNAs encoding 

phosphoprotein p19 and SCG10 reveals a novel mammalian gene family 

preferentially expressed in developing brain. DNA 1989; 8:389-98. 

321. Schuit F, De Vos A, Farfari S, et al. Metabolic Fate of Glucose in Purified Islet 

Cells. Glucose-regulated anaplerosis in beta cells. J. Biol. Chem. 1997; 

272:18572-18579. 

322. Seghers V, Nakazaki M, DeMayo F, Aguilar-Bryan L, Bryan J. Sur1 Knockout 

Mice. A model for KATP channel independent regulation of insulin secretion. J. 

Biol. Chem. 2000; 275:9270-9277. 

323. Sener A, Malaisse W. L-leucine and a nonmetabolized analogue activate 

pancreatic islet glutamate dehydrogenase. Nature 1980; 288:187-9. 

324. Sener A, Malaisse-Lagae F, Malaisse W. Stimulation of pancreatic islet 

metabolism and insulin release by a nonmetabolizable amino acid. Proc Natl 

Acad Sci U S A 1981; 78:5460-4. 

325. Sener A, Malaisse-Lagae F, Malaisse W. Does leucine- and norleucine-induced 

insulin release depend on amino acid aminotransferase activity? J. Biol. Chem. 

1983; 258:6693-6694. 

326. Shashidharan P, Clarke DD, Ahmed N, Moschonas N, Plaitakis A. Nerve Tissue-

Specific Human Glutamate Dehydrogenase that Is Thermolabile and Highly 

Regulated by ADP. J Neurochem 1997; 68:1804-1811. 

327. Shashidharan P, Huntley GW, Meyer T, Morrison JH, Plaitakis A. Neuron-specific 

human glutamate transporter: molecular cloning, characterization and expression 

in human brain. Brain Research 1994; 662:245-250. 

328. Shashidharan P, Huntley GW, Murray JM, et al. Immunohistochemical 

localization of the neuron-specific glutamate transporter EAAC1 (EAAT3) in rat 

brain and spinal cord revealed by a novel monoclonal antibody. Brain Research 

1997; 773:139-148. 

329. Shashidharan P, Michaelidis T, Robakis N, Kresovali A, Papamatheakis J, 

Plaitakis A. Novel human glutamate dehydrogenase expressed in neural and 

testicular tissues and encoded by an X-linked intronless gene. J. Biol. Chem. 

1994; 269:16971-16976. 



 276

330. Shashidharan P, Plaitakis A. Cloning and characterization of a glutamate 

transporter cDNA from human cerebellum. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - 

Gene Structure and Expression 1993; 1216:161-164. 

331. Shashidharan P, Wittenberg I, Plaitakis A. Molecular cloning of human brain 

glutamate/aspartate transporter II. Biochim Biophys Acta 1994; 1191:393-6. 

332. Shaughnessy JJ, Mock B, Duncan R, Potter M, Banner C. A restriction fragment 

length polymorphism at murine Glud locus co-segregates with Rib-1, Es-10, and 

Tcra on chromosome 14. Nucleic Acids Res 1989; 17:2881. 

333. Shemisa O, Fahien L. Modifications of glutamate dehydrogenase by various 

drugs which affect behavior. Mol Pharmacol 1971; 7:8-25. 

334. Shoemaker M, Haley B. Identification of a guanine binding domain peptide of the 

GTP binding site of glutamate dehydrogenase: isolation with metal-chelate 

affinity chromatography. Biochemistry. 1993; 32:1883-90. 

335. Shoemaker M, Haley B. Identification of adenine binding domain peptides of the 

ADP regulatory site within glutamate dehydrogenase. Bioconjug Chem. 1996; 

7:302-10. 

336. Silverstein E. Equilibrium kinetic study of bovine liver glutamate dehydrogenase 

at high pH. Biochemistry 1974; 13:3750-4. 

337. Silverstein E, Sulebele G. Equilibrium kinetic study of the catalytic mechanism of 

bovine liver glutamate dehydrogenase. Biochemistry 1973; 12:2164-72. 

338. Singh N, Maniscalco S, Fisher H. The real-time resolution of proton-related 

transient-state steps in an enzymatic reaction. The early steps in the oxidative 

deamination reaction of bovine liver glutamate dehydrogenase. J. Biol. Chem. 

1993; 268:21-28. 

339. Smith EL, Piszkiewicz D. Bovine Glutamate Dehydrogenase. The pH 

dependence of native and nitrated enzyme in the presence of allosteric modifiers. 

J. Biol. Chem. 1973; 248:3089-3092. 

340. Smith TJ, Peterson PE, Schmidt T, Fang J, Stanley CA. Structures of bovine 

glutamate dehydrogenase complexes elucidate the mechanism of purine 

regulation. Journal of Molecular Biology 2001; 307:707-720. 

341. Smith TJ, Schmidt T, Fang J, Wu J, Siuzdak G, Stanley CA. The Structure of Apo 

Human Glutamate Dehydrogenase Details Subunit Communication and 

Allostery. Journal of Molecular Biology 2002; 318:765-777. 

342. Sonnewald U, McKenna M. Metabolic compartmentation in cortical 



 277

synaptosomes: influence of glucose and preferential incorporation of 

endogenous glutamate into GABA. Neurochem Res 2002; 27:43-50. 

343. Sonnewald U, Westergaard N, Schousboe A. Glutamate transport and 

metabolism in astrocytes. Glia 1997; 21:56-63. 

344. Sorbi S, Tonini S, Giannini E, Piacentini S, Marini P, Amaducci L. Abnormal 

platelet glutamate dehydrogenase activity and activation in dominant and 

nondominant olivopontocerebellar atrophy. Ann Neurol 1986; 19:239-45. 

345. Stanley C, Fang J, Kutyna K, et al. Molecular basis and characterization of the 

hyperinsulinism/hyperammonemia syndrome: predominance of mutations in 

exons 11 and 12 of the glutamate dehydrogenase gene. HI/HA Contributing 

Investigators. Diabetes 2000; 49:667-673. 

346. Stanley CA. Hyperinsulinism/hyperammonemia syndrome: insights into the 

regulatory role of glutamate dehydrogenase in ammonia metabolism. Molecular 

Genetics and Metabolism 2004; 81:45-51. 

347. Stanley CA, Lieu YK, Hsu BYL, et al. Hyperinsulinism and Hyperammonemia in 

Infants with Regulatory Mutations of the Glutamate Dehydrogenase Gene. N 

Engl J Med 1998; 338:1352-1357. 

348. Stewart G, Olney J, Pathikonda M, Snider W. Excitotoxicity in the embryonic 

chick spinal cord. Ann Neurol 1991; 30:758-66. 

349. Stillman TJ, Baker PJ, Britton KL, Rice DW. Conformational Flexibility in 

Glutamate Dehydrogenase :  Role of Water in Substrate Recognition and 

Catalysis. Journal of Molecular Biology 1993; 234:1131-1139. 

350. Stillman TJ, Migueis AMB, Wang X-G, et al. Insights into the mechanism of 

domain closure and substrate specificity of glutamate dehydrogenase from 

Clostridium symbiosum1. Journal of Molecular Biology 1999; 285:875-885. 

351. Stryer L. Biochemistry. New York: W H Freeman & Co, 1988:1-1089. 

352. Surridge AK, Mundy NI. Trans-specific evolution of opsin alleles and the 

maintenance of trichromatic colour vision in Callitrichine primates. Mol Ecol 2002; 

11:2157-2169. 

353. Syntichaki KM, Loulakakis KA, Roubelakis-Angelakis KA. The amino-acid 

sequence similarity of plant glutamate dehydrogenase to the extremophilic 

archaeal enzyme conforms to its stress-related function. Gene 1996; 168:87-92. 

354. Talal N, Tomkins G. Allosteric properties of glutamate dehydrogenases from 

different sources. Science 1964; 146:1309-11. 



 278

355. Tamir A, Rigbi M, Levitzki A. The interaction of chlorpromazine and 

butyrophenones with glutamate dehydrogenase. Biochemical Pharmacology 

1981; 30:1469-1473. 

356. Tanizawa Y, Nakai K, Sasaki T, et al. Unregulated Elevation of Glutamate 

Dehydrogenase Activity Induces Glutamine-Stimulated Insulin Secretion: 

Identification and Characterization of a GLUD1 Gene Mutation and Insulin 

Secretion Studies With MIN6 Cells Overexpressing the Mutant Glutamate 

Dehydrogenase Diabetes 2002; 51:712-717. 

357. Tarttelin EE, Bellingham J, Hankins MW, Foster RG, Lucas RJ. Neuropsin 

(Opn5): a novel opsin identified in mammalian neural tissue. FEBS Letters 2003; 

554:410-416. 

358. Tashiro R, Nishimura A, Inoue T, Shimozawa R. Effect of phosphate 

concentration on the kinetics of bovine liver glutamate dehydrogenase self-

association. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure 1981; 

671:9-15. 

359. Tatsumi C, Yorifuji S, Kajiyama K, Ueno S, Takahashi M, Tarui S. Glutamate 

metabolism of leukocytes and skin fibroblasts in spinocerebellar degeneration 

with lowered glutamate dehydrogenase activity. Acta Neurol Scand 1989; 

79:468-75. 

360. Teller J, Smith R, McPherson M, Engel P, Guest J. The glutamate 

dehydrogenase gene of Clostridium symbiosum. Cloning by polymerase chain 

reaction, sequence analysis and over-expression in Escherichia coli. Eur J 

Biochem 1992; 206:151-9. 

361. Teller JK, Baker PJ, Britton KL, Engel PC, Rice DW, Stillman TJ. Correlation of 

intron-exon organisation with the three-dimensional structure in glutamate 

dehydrogenase. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and 

Molecular Enzymology 1995; 1247:231-238. 

362. Thompson MG, Palmer RM. Signalling Pathways Regulating Protein Turnover in 

Skeletal Muscle. Cellular Signalling 1998; 10:1-11. 

363. Thornton PS, MacMullen C, Ganguly A, et al. Clinical and Molecular 

Characterization of a Dominant Form of Congenital Hyperinsulinism Caused by a 

Mutation in the High-Affinity Sulfonylurea Receptor. Diabetes 2003; 52:2403-

2410. 

364. Turano F, Thakkar S, Fang T, Weisemann J. Characterization and expression of 



 279

NAD(H)-dependent glutamate dehydrogenase genes in Arabidopsis. Plant 

Physiol 1997; 113:1329-41. 

365. Tzimagiorgis G, Adamson M, Kozak C, Moschonas N. Chromosomal mapping of 

glutamate dehydrogenase gene sequences to mouse chromosomes 7 and 14. 

Genomics 1991; 10:83-8. 

366. Tzimagiorgis G, Leversha M, Chroniary K, et al. Structure and expression 

analysis of a member of the human glutamate dehydrogenase (GLUD) gene 

family mapped to chromosome 10p11.2. Hum Genet 1993; 91:433-8. 

367. Tzimagiorgis G, Moschonas NK. Molecular cloning, structure and expression 

analysis of a full-length mouse brain glutamate dehydrogenase cDNA. 

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Gene Structure and Expression 1991; 

1089:250-253. 

368. Veronese FM, Nyc JF, Degani Y, Brown DM, Smith EL. Nicotinamide Adenine 

Dinucleotide-specific Glutamate Dehydrogenase of Neurospora. I. Purification 

and molecular properties. J. Biol. Chem. 1974; 249:7922-7928. 

369. Veuthey A, Tsacopoulos M, Millan de Ruiz L, Perrottet P. Cellular and subcellular 

localization of hexokinase, glutamate dehydrogenase, and alanine 

aminotransferase in the honeybee drone retina. J Neurochem 1994; 62. 

370. Waagepetersen H, Sonnewald U, Qu H, Schousboe A. Mitochondrial 

compartmentation at the cellular level: astrocytes and neurons. Ann N Y Acad 

Sci 1999; 893:421-5. 

371. Waagepetersen HS, Sonnewald U, Schousboe A. The GABA Paradox. Multiple 

Roles as Metabolite, Neurotransmitter, and Neurodifferentiative Agent. J 

Neurochem 1999; 73:1335-1342. 

372. Wagner JT, Ludemann H, Farber PM, Lottspeich F, Krauth-Siegel RL. Glutamate 

dehydrogenase, the marker protein of Plasmodium falciparum. Cloning, 

expression and characterization of the malarial enzyme. Eur J Biochem 1998; 

258:813-819. 

373. Wallis R, Holbrook J. The effect of modifying lysine-126 on the physical, catalytic 

and regulatory properties of bovine liver glutamate dehydrogenase. Biochem J 

1973; 133:173-82. 

374. Walter P, Anabitarte M. On the use of glutamate dehydrogenase as a 

mitochondrial marker enzyme for the determination of the intracellular distribution 

of rat liver pyruvate carboxylase. FEBS Letters 1971; 12:289-292. 



 280

375. Wang S, Feng Y, Zhang Z, et al. Heat effect on the structure and activity of the 

recombinant glutamate dehydrogenase from a hyperthermophilic archaeon 

Pyrococcus horikoshii. Archives of Biochemistry and Biophysics 2003; 411:56-

62. 

376. Wang X-G, Britton KL, Stillman TJ, Rice DW, Engel PC. Conversion of a 

glutamate dehydrogenase into methionine/norleucine dehydrogenase by site-

directed mutagenesis. Eur J Biochem 2001; 268:5791-5799. 

377. Watkins J. L-glutamate as a central neurotransmitter: looking back. Biochem Soc 

Trans 2000; 28:297-309. 

378. Weil-Malherbe H, Gordon J. Amino acid metabolism and ammonia formation in 

brain slices. J Neurochem 1971; 18:1659-72. 

379. Wenthold R, Altschuler R, Skaggs K, Reeks K. Immunocytochemical 

characterization of glutamate dehydrogenase in the cerebellum of the rat. J 

Neurochem 1987; 48:636-43. 

380. Werner P, Pitt D, Raine C. Multiple sclerosis: altered glutamate homeostasis in 

lesions correlates with oligodendrocyte and axonal damage. Ann Neurol 2001; 

50:169-80. 

381. Westergaard N, Drejer J, Schousboe A, Sonnewald U. Evaluation of the 

importance of transamination versus deamination in astrocytic metabolism of [U-

13C]glutamate. Glia 1996; 17:160-8. 

382. Willett CS, S. Burton R. Characterization of the glutamate dehydrogenase gene 

and its regulation in a euryhaline copepod. Comparative Biochemistry and 

Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology 2003; 135:639-646. 

383. Woese C, Kandler O, Wheelis M. Towards a Natural System of Organisms: 

Proposal for the Domains Archaea, Bacteria, and Eucarya. PNAS 1990; 87:4576-

4579. 

384. Wollheim CB, Maechler P. beta-Cell Mitochondria and Insulin Secretion: 

Messenger Role of Nucleotides and Metabolites. Diabetes 2002; 51:S37-42. 

385. Wrzeszczynski K, Colman R. Activation of bovine liver glutamate dehydrogenase 

by covalent reaction of adenosine 5'-O-[S-(4-bromo-2,3-

dioxobutyl)thiophosphate] with arginine-459 at an ADP regulatory site. 

Biochemistry 1994; 33:11544-53. 

386. Wurdig S, Kugler P. Histochemistry of glutamate metabolizing enzymes in the rat 

cerebellar cortex. Neuroscience Letters 1991; 130:165-168. 



 281

387. Yamaguchi T, Hayashi K, Murakami H, Ota K, Maruyama S. Glutamate 

dehydrogenase deficiency in spinocerebellar degenerations. Neurochem Res 

1982; 7:627-36. 

388. Yang S, Huh J, Lee J, Choi S, Kim T, Cho S. Inactivation of human glutamate 

dehydrogenase by aluminum. Cell Mol Life Sci 2003; 60:2538-46. 

389. Yang S-J, Huh J-W, Hong H-N, Kim TU, Cho S-W. Important role of Ser443 in 

different thermal stability of human glutamate dehydrogenase isozymes. FEBS 

Letters 2004; 562:59-64. 

390. Yasuda K, Koda N, Kadowaki H, et al. A Japanese case of congenital 

hyperinsulinism with hyperammonemia due to a mutation in glutamate 

dehydrogenase (GLUD1) gene. Intern Med 2001; 40:32-7. 

391. Yee J, Dennis P. Isolation and characterization of a NADP-dependent glutamate 

dehydrogenase gene from the primitive eucaryote Giardia lamblia. J. Biol. Chem. 

1992; 267:7539-7544. 

392. Yee J, Mowatt MR, Dennis PP, Nash TE. Transcriptional Analysis of the 

Glutamate Dehydrogenase Gene in the Primitive Eukaryote, Giardia lamblia. 

Identification of a primordial gene promoter. J. Biol. Chem. 2000; 275:11432-

11439. 

393. Yip K, Stillman T, Britton K, et al. The structure of Pyrococcus furiosus glutamate 

dehydrogenase reveals a key role for ion-pair networks in maintaining enzyme 

stability at extreme temperatures. Structure 1995; 3:1147-58. 

394. Yoon H, Lee E, Cho S. Cassette mutagenesis and photoaffinity labeling of 

adenine binding domain of ADP regulatory site within human glutamate 

dehydrogenase. Biochemistry 2002; 41:6817-23. 

395. Yoon H-Y, Cho EH, Kwon HY, Choi SY, Cho S-W. Importance of Glutamate 279 

for the Coenzyme Binding of Human Glutamate Dehydrogenase. J. Biol. Chem. 

2002; 277:41448-41454. 

396. Yoon H-Y, Hwang S-H, Lee E-Y, Kim TU, Cho EH, Cho S-W. Effects of ADP on 

different inhibitory properties of brain glutamate dehydrogenase isoproteins by 

perphenazine. Biochimie 2001; 83:907-913. 

397. Yorifuji T, Muroi J, Uematsu A, Hiramatsu H, Momoi T. Hyperinsulinism-

hyperammonemia syndrome caused by mutant glutamate dehydrogenase 

accompanied by novel enzyme kinetics. Hum Genet 1999; 104:476-9. 

398. Yu A, Schousboe A, Hertz L. Metabolic fate of 14C-labeled glutamate in 



 282

astrocytes in primary cultures. J Neurochem 1982; 39:954-60. 

399. Yudkoff M, Nissim I, Nelson D, Lin Z, Erecinska M. Glutamate dehydrogenase 

reaction as a source of glutamic acid in synaptosomes. J Neurochem 1991; 

57:153-60. 

400. Zaganas I, Plaitakis A. Single Amino Acid Substitution (G456A) in the Vicinity of 

the GTP Binding Domain of Human Housekeeping Glutamate Dehydrogenase 

Markedly Attenuates GTP Inhibition and Abolishes the Cooperative Behavior of 

the Enzyme. J. Biol. Chem. 2002; 277:26422-26428. 

401. Zaganas I, Spanaki C, Karpusas M, Plaitakis A. Substitution of Ser for Arg-443 in 

the Regulatory Domain of Human Housekeeping (GLUD1) Glutamate 

Dehydrogenase Virtually Abolishes Basal Activity and Markedly Alters the 

Activation of the Enzyme by ADP and L-Leucine. J. Biol. Chem. 2002; 

277:46552-46558. 

402. Zaganas I, Waagepetersen H, Georgopoulos P, Sonnewald U, Plaitakis A, 

Schousboe A. Differential expression of glutamate dehydrogenase in cultured 

neurons and astrocytes from mouse cerebellum and cerebral cortex. Journal of 

Neuroscience Research 2001; 66:909-913. 

403. Zeiri L, Reisler E. Uncoupling of the catalytic activity and the polymerization of 

beef liver glutamate dehydrogenase. J Mol Biol 1978; 124:291-5. 

404. Zhang J. Parallel Functional Changes in the Digestive RNases of Ruminants and 

Colobines by Divergent Amino Acid Substitutions. Mol Biol Evol 2003; 20:1310-

1317. 

405. Zhang P, Gu Z, Li W. Different evolutionary patterns between young duplicate 

genes in the human genome. Genome Biol 2003; 4:R56. 

406. Zhang Z, Carriero N, Gerstein M. Comparative analysis of processed 

pseudogenes in the mouse and human genomes. Trends in Genetics 2004; 

20:62-67. 

407. Zhang Z, Harrison PM, Liu Y, Gerstein M. Millions of Years of Evolution 

Preserved: A Comprehensive Catalog of the Processed Pseudogenes in the 

Human Genome. Genome Res. 2003; 13:2541-2558. 

408. Zuniga E, Montes C, Barbieri G, Gruppi A. Antibodies against Trypanosoma cruzi 

Alkaline Antigens Are Elicited in Sera from Acute but Not Chronic Human 

Chagasic Patients. Clinical Immunology 1999; 93:81-89. 



Single Amino Acid Substitution (G456A) in the Vicinity of the GTP
Binding Domain of Human Housekeeping Glutamate Dehydrogenase
Markedly Attenuates GTP Inhibition and Abolishes the Cooperative
Behavior of the Enzyme*

Received for publication, January 2, 2002, and in revised form, April 6, 2002
Published, JBC Papers in Press, April 11, 2002, DOI 10.1074/jbc.M200022200

Ioannis Zaganas and Andreas Plaitakis‡

From the Department of Neurology, University of Crete, School of Health Sciences, Section of Medicine, Heraklion,
71500 Crete, Greece

Human glutamate dehydrogenase (GDH) exists in two
isoforms encoded by the GLUD1 and GLUD2 genes, re-
spectively. Although the two enzymes share in their ma-
ture form all but 15 of their 505 amino acids, they differ
markedly in their allosteric regulation. To identify the
structural basis for these allosteric characteristics, we
performed site-directed mutagenesis on the human
GLUD1 gene at sites that differ from the GLUD2 gene
using a cloned GLUD1 cDNA. Results showed that sub-
stitution of Ala for Gly-456, but not substitution of His
for Arg-470 or Ser for Asn-498, renders the enzyme mark-
edly resistant to GTP inhibition (IC50 � 2.80 �M) as com-
pared with the wild type GLUD1-derived GDH (IC50 �
0.19 �M). The G456A mutation abolished the cooperative
behavior of the enzyme, as revealed by the GTP inhibi-
tory curves. The catalytic and kinetic properties of the
G456A mutant and its activation by ADP were compara-
ble with those of the wild type GDH. Gly-456 lies in a
very tightly packed region of the GDH molecule, and its
replacement by Ala may lead to steric clashes with
neighboring amino acids. These, in turn, may affect the
conformational state of the protein that is essential for
the allosteric regulation of the enzyme by GTP.

Glutamate dehydrogenase (GDH)1 (E.C.1.4.1.3) catalyzes
the reversible oxidative deamination of glutamate to �-ketogl-
utarate using NAD(H) or NADP(H) as cofactors (1). The ma-
ture GDH protein is composed of six identical subunits consist-
ing of 505 amino acids each. The enzyme is thought to play a
key role in cellular metabolism and energy homeostasis (2). In
the pancreatic � cells, GDH is thought to be involved in insulin
secretion mechanisms, whereas in the nervous system the en-
zyme may play a role in the metabolism of neurotransmitter
glutamate and in neurodegenerative processes (3, 4).

GDH in humans exists in two different isoforms: a house-
keeping and a nerve tissue-specific isoenzyme encoded by the
GLUD1 and the GLUD2 gene, respectively (5–8). GLUD1 con-

tains 13 exons and is located on the 10th chromosome, whereas
the GLUD2 gene lacks introns and is X-linked. Mammalian
GDH is shown to be allosterically regulated by diverse com-
pounds, such as purine nucleotides, steroid hormones, etc (1).
GDH regulation is of particular biological importance as exem-
plified by observations showing that regulatory mutations of
the GLUD1 GDH are associated with clinical manifestations in
children (9).

Although the two GDH isoenzymes are highly homologous
(showing a 97% amino acid identity), they differ markedly in
their regulatory properties (8, 10). Thus, while the GLUD1-
derived GDH is sensitive to GTP inhibition, the GLUD2 GDH
is resistant to this compound. In contrast, the GLUD2 GDH is
much more sensitive to allosteric activation by ADP or
L-leucine than the GLUD1-derived enzyme (10). In addition,
there are significant differences between the two isoforms with
respect to the Km values for the substrates of the enzyme.

Because the GLUD1- and GLUD2-derived polypeptides
share in their mature form all but 15 of their 505 amino acids,
these functional differences must arise from amino acid resi-
dues that are not common between the two isoenzymes. Our
objective is to identify by mutagenesis of the GLUD1 gene these
critical residues. In this study, we selected three such residues
(Gly-456, Arg-470, and Asn-498) located in the C-terminal re-
gion, which is thought to be part of the regulatory domain of
mammalian GDH (11). Using site-directed mutagenesis, we
created three GLUD1 mutants, each containing one of these
amino substitutions. In each of these sites, the amino acid
residue present in the GLUD2 GDH replaced the correspond-
ing amino acid of the GLUD1 enzyme. The mutated cDNAs
were expressed in Sf21 cells, and the obtained mutant GDH
isoproteins were purified to homogeneity and studied with
respect to their kinetic and regulatory characteristics. Results
showed that substitution of Ala for Gly at position 456 (but not
substitution of His for Arg-470 or Ser for Asn-498) of the
GLUD1 GDH markedly attenuated GTP inhibition and abol-
ished the cooperative behavior of the enzyme. The G456A sub-
stitution did not affect the allosteric activation of the mutant
GDH by ADP or its kinetic properties as determined in the
absence of allosteric inhibitors. The structural, functional, and
evolutionary implications of these findings are discussed.

EXPERIMENTAL PROCEDURES

Materials—Sf21 cells and the baculovirus expression vectors were
obtained from Invitrogen. The media for the Sf21 insect cells and fetal
calf serum were obtained from Invitrogen. Modified baculovirus (Bacu-
loGold) was obtained from BD PharMingen (San Diego, CA). NADPH,
ADP, GTP (lithium salt), and bovine liver glutamate dehydrogenase
were from Roche Molecular Biochemicals (Mannheim, Germany). Glu-
tamic acid (monosodium salt) was from Sigma. Phenyl-Sepharose high
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performance was from Amersham Biosciences and hydroxyapatite Bio-
Gel HT was from Bio-Rad (Hercules, CA).

Site-directed Mutagenesis of the GLUD1 cDNA—A GLUD1 cDNA,
cloned in pBSKII� vector, was mutagenized at specific sites (Fig. 1)
using the Gene Editor Mutagenesis system according to the manufac-
turer’s protocol (Promega, Madison, WI). Mutagenic oligonucleotides
(25–30 bp in length) were phosphorylated and annealed to the GLUD1
template by heating the reaction mixture at 75 °C and then by slowly
cooling it (1.5 °C/min) to 37 °C. The annealing reaction also contained
primers (provided by the manufacturer) designed to mutate the �-lac-
tamase gene of the pBSKII� vector. The plasmid was then amplified by
T4 DNA polymerase (nicks were ligated by T4 DNA ligase) and used to
transform the BMH 71–18 mutS strain of Escherichia coli (to prevent
repair of the newly synthesized strand by the microorganism). The cells
were grown in the presence of an appropriate antibiotic selection mix;
plasmid DNA was isolated and used to transform the JM109 strain of E.
Coli. Clones containing plasmids with the desired mutations were se-
lected by restriction digestion analysis and by DNA sequencing.

Subcloning in pVL1393—The mutated GLUD1 cDNA was cleaved
from the pBSKII� vector using BamHI and PstI restriction endonucle-
ases and ligated to the baculovirus transfer vector pVL1393. The liga-
tion products were used to transform the JM109 strain of E. coli. The
proper orientation of the insert was verified by sequencing. The sub-
cloned mutated GLUD1 gene was bidirectionally sequenced in its entire
length to confirm the presence of the desired mutation and exclude
incidental DNA alterations induced during the above mutagenesis
steps. DNA sequencing was carried out using the LI-COR 4200 system
(LI-COR, Lincoln, Nebraska).

Expression of Recombinant Proteins—Mutated GLUD1 cDNAs, along
with the wild type GLUD1 cDNA (used here as a control for protein
expression and enzymatic analysis), were expressed in Sf21 cells using
the baculovirus expression system as previously described (7, 10). Cells
of the insect Spodoptera frugiperda (Sf21) were co-transfected with the
plasmid DNA (pVL1393 vector containing the GLUD1 insert) and mod-
ified baculovirus DNA (BaculoGold; BD PharMingen) and incubated at
27 °C for 4–5 days. The virus was amplified by two to three rounds of
infection. The cultured cells were harvested 5 days postinfection and
used for extracting the recombinant GDH proteins. For this, the cul-
tured cells were homogenized in a buffer containing 0.05 M Tris HCl, pH
7.4, 1% Triton X-100, 0.1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride, and 0.5 M

NaCl. The resulting whole homogenate was centrifuged at 7000 g at
4 °C for 10 min, and the supernatant was used for studies employing
crude extracts. Protein determination was done using the Lowry
method (12). Recombinant baculovirus-containing media were used for
isolating the viral DNA. Segments of this DNA, containing the corre-
sponding insert were PCR-amplified and sequenced to verify that the
desired mutation was present.

Enzyme Purification—GDH was purified from Sf21 cell extracts and
from human liver obtained at autopsy. About 1 g of liver tissue and
200 � 106 infected Sf21 cells were used for enzyme purification, which
was carried out by modification of our previously published method
(13). The tissues were subjected to two to three cycles of freeze thaw and
homogenized (5–10% w/v) in 10 mM Tris-HCI, pH 7.4, buffer containing
0.1 mM EDTA, 0.5 M NaCl, 1% Triton X-100, and 0.1 mM phenylmeth-
ylsulfonyl fluoride. A 30–55% ammonium sulfate (AS) cut obtained
from these extracts was resuspended in 50 mM Tris-HCI, pH 6.0, buffer
containing 15% AS, loaded on a hydrophobic interaction column packed
with phenyl-Sepharose high performance (Amersham Biosciences), and
equilibrated with the same buffer. The column was eluted with a double
gradient of decreasing concentration of AS (15–0%) and increasing
concentration of ethylene glycol (0–90%). Eluted GDH was precipitated

with 60% AS and passed again through the same phenyl-Sepharose
column. Because the G456A mutant has decreased affinity for GTP, we
did not employ a GTP binding column (13). Instead, we used hydroxy-
apatite chromatography as previously described (14). For this, fractions
from the hydrophobic interaction column containing GDH activity were
dialyzed (at 4 °C) against several changes of 100 mM Tris-HCl, 200 mM

KCl, pH 7.15, buffer and loaded into the hydroxyapatite column (14).
The column was eluted with a gradient of 10–400 mM sodium phos-
phate buffer, pH 7.4. Purified GDH was used for enzyme assays and for
studying its electrophoretic mobility by SDS-PAGE. The latter was
done using the Laemmli procedure (15).

Enzyme Assays, Kinetic, and Allosteric Regulation Studies—Enzyme
activity was assayed spectrophotometrically (at 340 nm) in the direction
of reductive amination of �-ketoglutarate (10). The reaction mixture of
1 ml contained 50 mM triethanolamine buffer, pH 8.0, 100 mM ammo-
nium acetate, 100 �M NADPH, and 2.6 mM EDTA. NADH was used
instead of NADPH only to test the activity of the endogenous insect cell
GDH. Enzyme reaction was initiated by adding �-ketoglutarate to 8 mM

(except as indicated). Initial rates (enzyme velocity during the first 30 s
after initiation of the reaction) were recorded. Wild type and mutant
GLUD1 proteins were studied in parallel.

Kinetic analyses were performed to determine the Michaelis-Menten
constant (Km) for �-ketoglutarate and NADPH. Several sets of experi-
ments were performed for each purified enzyme. In each of these ex-
periments, �-ketoglutarate varied from 0.4 to 8.0 mM, while ADP con-
centration was kept constant at 0 (base line), 25, or 250 �M. NADPH
varied from 10 to 100 �M in the absence of ADP.

FIG. 1. Schematic representation of the C-terminal region of GLUD1 and GLUD2 GDHs and of the three mutants (G456A, R470H,
N498S). Dots indicate amino acid residues of the GLUD2 and the mutant GDHs that are identical to those of the wild type GLUD1-derived enzyme.

FIG. 2. GTP inhibition of the recombinant G456A mutant GDH
and the effect of ADP. Enzyme assays were performed in the direc-
tion of reductive amination of �-ketoglutarate in the presence of in-
creasing concentrations of GTP. ADP concentration was kept constant
at 0 mM (No Additions), 0.1, and 1 mM. Data points represent mean
values of at least two experimental determinations and are expressed
as percentage of baseline activity obtained in the absence of GTP. ADP
displaces the GTP inhibition curve of the G456A mutant to the right, as
is the case for the normal enzyme. However, in comparison to the
normal GLUD1-derived GDH, IC50 values for GTP inhibition are 8–15
times higher and the curve is rather hyperbolic instead of sigmoidal.
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Regulation of the human recombinant GDHs by GTP was studied
essentially as previously described (10) by adding this compound to the
reaction mixture at various concentrations (0.025–1000 �M, final con-
centrations) while keeping the other substrates constant. Also, GTP
inhibition was studied in the presence of ADP (0.1 or 1 mM, final
concentrations). To study the allosteric activation of recombinant GDHs
by ADP, this compound was added to the reaction mixture at various
concentrations (varying from 0.01 to 1 mM), while the concentration of
the other substrates was kept constant as indicated above.

Statistical Analyses—All statistical analyses on the obtained data
and plotting were performed by the use of the Origin Program (Micro-
Cal Software, Northampton, MA). Km and Vmax values were calculated
by application of the weighted hyperbolic fit method in the Hyper
program (Dr. J. S. Easterby, Dept. of Biochemistry, University of Liv-
erpool, Liverpool, UK). Differences in kinetic and allosteric behavior
were evaluated using Student’s t test. IC50 and SC50 values were de-
termined graphically. The Hill plot coefficients for GTP inhibition were
calculated according to the method discussed by Cornish-Bowden (16).
Results were confirmed by the use of the Leonora program (17). Studies
of the structural models of bovine GDH were performed with the use of
the RasMol© (version 2.7.1.1, R. Sayle), Swiss-PDBviewer© (version
3.7.b2, N. Guex) and Quanta (Accelerys Inc.) programs.

RESULTS

Production of Recombinant Mutant and Wild Type GDHs—
Expression of the G456A, R470H, and N498S GLUD1 mutants
and the wild type GLUD1 gene in Sf21 cells produced GDH
proteins capable of catalyzing the reversible intercoversion of
glutamate to �-ketoglutarate in the presence of either NAD(H)

FIG. 3. Comparison of GTP inhibition curves of G456A, R470H,
and N498S mutant GDHs and the wild type GLUD1-derived
GDH (GLUD1). Data points represent mean values of at least two
experimental determinations and are expressed as percentage of base-
line activity (no GTP added). GDH activity was measured in the direc-
tion of reductive amination of �-ketoglutarate in the presence of in-
creasing concentrations of GTP. A, GTP inhibitory curves for the four
recombinant enzymes obtained in the absence of ADP. B, GTP inhibi-
tory curves for the four recombinant enzymes obtained in the presence
of 0.1 mM ADP. Under both conditions, the G456A mutant is resistant
to GTP concentrations that render the wild type GDH essentially inac-
tive. The R470H and the N498S mutant GDHs retain the allosteric
properties of the wild type enzyme.

FIG. 4. 12% SDS-PAGE analysis of purified human GDHs. HLiv,
GDH purified from human liver; G456A, expressed G456A mutant
GDH; GL1, expressed wild type GLUD1-derived GDH; MW, molecular
weight marker proteins; BLiv, bovine liver GDH.

TABLE I
Allosteric inhibition of mutant and wild type GLUD1-derived GDHs by GTP in crude extracts

IC50 values (� S.E.) were determined graphically from the composite inhibitory curve based on at least two independent experiments for each
recombinant enzyme. Values for Hill coefficients (� S.E.) represent the slope of the linear regression line (Hill plot) drawn from the above data as
previously described (16).

IC50 Hill coefficient

(�M)

G456A R470H N498S GLUD1 G456A R470H N498S GLUD1

No activators 2.80 � 0.15a 0.17 � 0.01 0.20 � 0.01 0.19 � 0.01 1.12 � 0.06a 2.03 � 0.13 2.04 � 0.15 2.09 � 0.11
0.1 mM ADP 8.98 � 0.25a 0.85 � 0.09 0.93 � 0.04 1.02 � 0.03 1.30 � 0.07a 2.18 � 0.11 2.25 � 0.11 2.43 � 0.13
1 mM ADP 79.55 � 3.67a 10.48 � 0.32 11.81 � 0.39 12.23 � 0.54 1.07 � 0.04a 2.65 � 0.21 2.37 � 0.17 2.51 � 0.14

a Indicates that the IC50 and Hill coefficient values for the G456A mutant are significantly different (p � 0.001) as compared to those of the wild
type GLUD1-derived GDH, the R470H mutant, and the N498S mutant.
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or NADP(H). The expressed proteins were about 5-fold en-
riched over the endogenous insect cell GDH (data not shown).
Baculovirus DNA was isolated from culture media of infected
cell cultures and sequenced. Results confirmed that the desired
mutation for the corresponding mutant GDHs was present in
the virus shed by the infected cells.

Enzyme assays, carried out with the use of either NADH or
NADPH as cofactors, revealed that the non-infected host insect
cells contained endogenous GDH showing an absolute specific-
ity for NADH in accordance with results of previous studies (7).
In contrast, the mammalian-expressed enzymes are capable of
using both cofactors. Because non-infected insect cells showed
zero GDH activity when assayed with the use of NADPH, all
enzyme assays of extracts of Sf21 cells infected with recombi-
nant baculovirus were done in the presence of NADPH. This
permitted the study of the recombinant human enzymes in
crude extracts without the interference of the endogenous in-
sect GDH.

Allosteric Regulation of Mutant and Normal GLUD1
GDHs—Study of the allosteric properties of the produced mu-
tant GDHs (G456A, R470H, and N498S mutants), carried out
in crude tissue extracts, revealed that only the G456A mutant
exhibited a marked resistance to GTP inhibition (Fig. 2). Under
baseline conditions, the IC50 for GTP inhibition was about
15-fold higher for the mutant protein (2.8 �M) as compared with
the wild type GLUD1 GDH (0.19 �M) (Table I and Fig. 3A).
Similar results were obtained when GTP inhibition was stud-
ied using reaction mixtures of different pH values (7.0–8.0)
(data not shown). Also, the differences in GTP sensitivity be-
tween the G456A mutant and the normal GLUD1-derived
GDH persisted when GTP inhibition was studied in the pres-
ence of ADP (0.1 and 1.0 mM, final concentrations) (Table I and
Figs. 2 and 3B). In addition, the G456A mutation abolished the
cooperative behavior of the enzyme either in the presence or
absence of ADP. As shown in Figs. 2 and 3, the GTP inhibition
of the G456A mutant lacked the characteristic sigmoidal curve

FIG. 5. Molecular model of mammalian GDH. A, ribbon diagram of one trimer of the GDH homohexamer based on x-ray crystallographic
structure of bovine GDH (11) showing the bound GTP (green) and the two mutations (red). The amino acid numbering of the bovine enzyme (11)
is retained. Each of the three subunits is painted in a different color (green, blue, and yellow). B, close up of the G452A (corresponds to G456A of
the human GLUD1 GDH) mutation site. The dotted lines indicate possible steric clashes. C, close up of the N494S (corresponds to N498S of the
human GLUD1 GDH) mutation site. This analysis was performed by Dr. Michael Karpusas, a Scientist at Biogen and an assistant professor of
biochemistry, University of Crete.

TABLE II
Kinetic properties of purified mutant and wild type GLUD1-derived GDHs

Vmax
a

Km
b

NADPH �-Ketoglutarate

No additions No additions 25 �M ADP 250 �M ADP

�mol�min�1�mg�1 �M mM mM mM

G456A 158.71 40.56 � 5.02 1.38 � 0.48 1.49 � 0.51 1.27 � 0.32
Expressed GLUD1 152.95 40.36 � 5.48 1.39 � 0.26 1.37 � 0.44 1.44 � 0.40
Human liver GDH 137.05 32.03 � 4.70 1.26 � 0.25 1.17 � 0.44 1.28 � 0.15

a Vmax for the purified enzymes was determined in the presence of 250 �M ADP.
bKm values �95% confidence intervals are based on experiments carried out with different substrate concentrations as indicated under

“Experimental Procedures”. For each substrate, at least six experimental determinations were performed.
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of the wild type GLUD1 GDH. Hill plot analysis of the data
showed that the Hill coefficient (HC) for GTP inhibition, which
for the wild type GLUD1 was 2.09 � 0.11 � 2.51 � 0.14,
changed to values indicative of non-cooperative behavior for
the G456A mutant GDH (HC � 1.07 � 0.04 � 1.30 � 0.07)
(Table I).

In contrast to the G456A mutation, substitution of His for
Arg-470 or Ser for Asn-498 did not affect the allosteric regula-
tion of the enzyme by GTP. The IC50 for GTP inhibition for the
two mutant GDHs was comparable with that of the wild type
GLUD1-derived GDH (Table I, Fig. 3). In addition, the GTP
inhibitory curve for both mutants was as sigmoidal as that of
the wild type GLUD1-derived GDH (Fig. 3). Hill plot analyses
confirmed that GTP cooperative binding for the R470H and
N498S mutants was similar to that for the GLUD1 GDH (Table
I and Fig. 3).

Substitution of Ala for Gly-456 did not alter the activation
pattern of mutant GDHs by ADP. The SC50 values (� S.E.) for
the G456A mutant (25.42 � 2.6 �M) were similar to that of the
wild type GLUD1 GDH (24.27 � 4.12 �M). Comparable SC50

values were also obtained for the R470H (24.66 � 2.69 �M) and
for the N498S mutant (23.41 � 2.63 �M).

Analyses of Purified Mutant and Normal Human GDHs—
The G456A mutant and the wild type recombinant GLUD1
human GDH were studied further after they were purified from
cell extracts. As an additional control we used the endogenous
human enzyme purified from human liver. Consistent with
results of our previous studies (13), about 40–50% of the GDH
activity present in the crude tissue extracts was recovered in
the purified fractions.

SDS-PAGE analysis of GDH-positive fractions eluted from

the hydroxyapatite column revealed that the enzyme was more
than 95% pure (Fig. 4). As shown in Fig. 4, the molecular mass
of the G456A mutant was identical to that of the recombinant
wild type GLUD1-derived GDH and that of the endogenous
mature human liver enzyme. Human liver is known to express
the GLUD1 gene only (7). The purified human GDHs were
slightly larger than the commercially available bovine liver
GDH used as a marker (Fig. 4). This is consistent with sequenc-
ing data showing the bovine liver enzyme is four amino acids
shorter than the human GDHs (18, 19).

The GDH-specific activity (measured at 8.0 mM �-keto-
glutarate and in the presence of 1 mM ADP) of the purified
G456A mutant (133.97 �mol of NADPH oxidized�min�1�mg
protein�1) was comparable with that of the recombinant
wild type GLUD1-derived GDH (130.50 �mol of NADPH
oxidized�min�1�mg protein�1). Also, the endogenous human
liver GDH gave a similar GDH-specific activity (124.56 �mol of
NADPH oxidized�min�1�mg protein�1).

Kinetic analyses revealed that the Km values for �-ketoglut-
arate and for NADPH for the purified G456A mutant were
similar to those for the purified recombinant wild type GLUD1
GDH and for the purified endogenous human liver enzyme
(Table II). In addition, the maximum velocities (Vmax) of the
three purified human GDHs were comparable (Table II).

GTP inhibition studies performed with the use of the three
purified enzymes confirmed the above described data on crude
extracts by showing that the purified G456A mutant was mark-
edly resistant to GTP inhibition (IC50 � S.E. � 121.35 � 14.89
�M GTP determined in the presence of 1 mM ADP) as compared
with the wild type recombinant GLUD1 enzyme (IC50 �
12.95 � 0.46 �M GTP). The endogenous human liver GDH was
as sensitive to GTP inhibition (IC50 � 15.57 � 0.57) as the
recombinant normal GLUD1 enzyme. Hill analyses also con-
firmed that GTP inhibition of the purified G456A mutant
lacked the cooperativity (HC � S.E. � 0.99 � 0.07) shown by
the purified recombinant wild type GLUD1 GDH (HC �
2.15 � 0.16) and the purified human liver enzyme (HC �
2.17 � 0.06)

Structural Models—Study of the structure of mammalian
GDH based on x-ray crystallography of bovine liver GDH (11)
suggests that Gly-456 of the human GLUD1 enzyme (corre-
sponds to Gly-452 of the bovine protein) lies in a tightly
packed region of the molecule (Figs. 5 and 6). Modeling of the
introduced Ala-456 side chain suggests that this chain may
be in steric clash with the side chain of Phe-387 of the mutant
enzyme (corresponds to Phe-383 of the bovine enzyme) (Fig.
5). The estimated distance between Ala-456 and Phe-387 is
	2.8 Å. This is short enough to indicate a steric clash that
may alter the conformation of the Phe-387 side chain, which
in turn may affect the nearby Leu-401 (corresponds to Leu-
397 of the bovine GDH) side chain from a neighboring sub-
unit. Another steric clash (2.3 Å) apparent from this model is
between the C� of Ala-456 and the carbonyl oxygen of residue
452 in the human enzyme (corresponds to residue 448 in the
bovine sequence). This clash occurs assuming that the main
chain angles do not change after replacement of Gly-456 with
Ala. The proximity of these residues to the GTP binding site
is shown in Fig. 5.

DISCUSSION

To study structure-function relationships in human gluta-
mate dehydrogenase, we performed site-directed mutagenesis
in the C-terminal region of the GLUD1 gene. Three residues
(Gly-456, Arg-470, and Ser-498) that are different in the
GLUD1 as compared with the GLUD2 gene were selected for
these studies (Fig. 1). Results showed that replacement of Gly
by Ala at site 456 markedly attenuates GTP inhibition and

FIG. 6. Location of the introduced mutations. Shown is a cartoon
diagram of the C-terminal region of the three subunits of one of the two
trimers that compose the GDH hexamer based on x-ray crystallographic
data from bovine liver GDH (11). For simplicity, the N-terminal region
of these subunits and the other trimer are omitted. The amino acid
numbering of the bovine enzyme (11) is retained. Each of the three
subunits is painted in a different color (green, blue, and light green,
respectively). Gly-452 (corresponds to Gly-456 in the human) is shown
in red, Arg-466 (corresponds to Arg-470 in the human) is shown in
purple, and Asn-494 (corresponds to Asn-498 in the human) is shown in
orange, irrespectively of the subunit they belong to. The three bound
GTP molecules (one for each subunit) are depicted as ball and stick
models in yellow. In the center (asterisk) is shown the interaction of the
hinge GTP binding �-helix of one subunit (blue) with the antenna region
of the other subunit (green). Gly-452 (corresponds to Gly-456 in the
human GLUD1 GDH) lies at this point of interaction.
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abolishes the cooperative behavior of the enzyme without
affecting its kinetic properties (in the absence of allosteric
inhibitors). In contrast, substitution of His for Arg-470 or
substitution of Ser for Asn-498 did not alter significantly
either the allosteric regulation or the catalytic properties of
the enzyme.

Our recombinant human GDHs are processed in the cultured
insect cells in a manner similar to that of the mammalian
GDH, which involves removal of the 53-amino acid-long leader
sequence predicted by the GLUD1 cDNA (5, 8). Expressed
human GLUD1-derived recombinant proteins purified from
our cell extracts, as done here, show the same molecular mass
as the mature human protein (Fig. 4) and an N-terminal amino
acid sequence (Ser-Glu-Ala-Val-Ala . . . ) identical to that ob-
tained by sequencing of GDH purified from human liver (7, 19).

Cho et al. (20) recently expressed in E. coli bacterial cells a
synthetic human GLUD1 gene lacking the sequences that pre-
dict the leader peptide. They produced a recombinant GDH
protein that had at the N terminus five additional amino acids,
which were subsequently removed using the factor Xa. Lee et
al. (21) have also used this system to identify Lys-450 as a site
for GTP binding. The Gly-456 site studied here lies about a
one-and-a-half-�-helix turn away from Lys-450, with the side
chain of the former amino acid residue protruding out of the
�-helix in the opposite direction than the side chain of the
latter according to the proposed structural models (11).

Studies based on chemical modification of bovine brain GDH
have indicated that Gly-456 of the human GLUD1 GDH (cor-
responds to Gly-452 of bovine sequence) lies in the vicinity of
the GTP binding domain (22). Structural models of mammalian
GDH derived from x-ray crystallographic studies, have sug-
gested that Gly-456 belongs to the �-helix of the GDH protein
that comes into direct contact with GTP (11, 23, 24). Specifi-
cally, Gly-456 is located at the base (“hinge region”) of an
“antenna-like” region of GDH, which is thought to be important
for the interaction between the subunits of the catalytically
active enzyme (11).

In its tertiary form, GDH is a hexameric molecule composed
of two trimers. Each of the three polypeptide chains of the
trimer includes an �-helix to which GTP binds, as noted above.
Gly-456 lies exactly at the point where the GTP-binding �-helix
of one subunit comes in direct contact with the antenna-like
region of the other (Figs. 5 and 6). As described under “Re-
sults,” introduction of Ala-456 side chain occurs in a tightly
packed region of the molecule, and this may lead to steric
clashes with other side chains (Fig. 5). These disturbances may
impair the ability of the antenna to facilitate intersubunit
communication, a process that may be essential for GTP inhi-
bition and cooperative effects (11).

In contrast to the G456A mutation, substitution of His for
Arg-470 or of Ser for Asn-498 did not affect the properties of the
GLUD1-derived GDH. Arg-470 is located on the surface of the
protein (Fig. 6) where it does not appear to interact with other
amino acids. Also, Asn-498 is not located in a tightly packed
region of the GDH molecule; its only possible interaction is with
Arg-48 (corresponds to Arg-44 in the bovine) (Fig. 5), and as
such, the present results suggest that this interaction may not
be essential for enzymatic function.

Stanley et al. (9) have described mutations affecting the
regulatory domain of the GLUD1-derived GDH in children
with the hyperinsulinism-hyperamonemia syndrome. Addi-
tional cases have been described by these and other investi-
gators (25–30). GTP inhibition of the mutant proteins, ex-
pressed in COS cells or in cultured patient lymphoblasts, was
found to be attenuated (the IC50 increased 2–6-fold). The
Gly-456 residue studied here, lies immediately downstream

of the amino acid residues encoded by the 11th and 12th
exons of the GLUD1 gene and which are altered by these
spontaneous mutations.

There is evidence that in the human the GLUD1 gene (locat-
ed on the 10th chromosome) has been retro-posed to the X
chromosome, where it gave rise to the GLUD2 gene through
random mutations and natural selection. Previous functional
analyses of the two GDH-specific genes have suggested that the
GLUD2 gene might have adapted to particular needs of the
nervous system where it is specifically expressed (3). The nerve
tissue-specific GDH (GLUD2-derived) that is resistant to GTP
inhibition differs at its C-terminal region in three positions
(amino acid residues 456, 470, and 498) from the GLUD1 GDH,
which is GTP-sensitive (Fig. 1). Our functional analysis showed
that only substitution of Ala for Gly-456 is sufficient to confer
resistance to GTP. This resistance may permit the nerve tissue-
specific GDH to function in the GTP-rich environment that
prevails in the nervous tissue.

The present data, however, indicate that the presence of Ala
instead of Gly at position 456 in the GLUD2 GDH is not
sufficient to explain other functional differences that exist be-
tween this and the GLUD1 GDH. These include: a diminished
catalytic activity of GLUD2 isoenzyme in the absence of allos-
teric activators and a marked sensitivity of this isoenzyme to
ADP and to L-leucine activation (8, 10). Hence, additional stud-
ies are needed to identify the residues responsible for these
functional properties unique to the nerve tissue-specific
GLUD2 GDH.
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Human glutamate dehydrogenase (GDH) exists in
GLUD1 (housekeeping) and in GLUD2-specified (brain-
specific) isoforms, which differ markedly in their basal
activity and allosteric regulation. To determine the
structural basis of these functional differences, we mu-
tagenized the GLUD1 GDH at four residues that differ
from those of the GLUD2 isoenzyme. Functional analy-
ses revealed that substitution of Ser for Arg-443 (but not
substitution of Thr for Ser-331, Leu for Met-370, or Leu
for Met-415) virtually abolished basal activity and to-
tally abrogated the activation of the enzyme by L-leucine
(1–10 mM) in the absence of other effectors. However,
when ADP (0.025–0.1 mM) was present in the reaction
mixture, L-leucine (0.3–6.0 mM) activated the mutant en-
zyme up to >2,000%. The R443S mutant was much less
sensitive to ADP (SC50 � 383.9 � 14.6 �M) than the
GLUD1 GDH (SC50 � 31.7 � 4.2 �M; p < 0.001); however, at
1 mM ADP the Vmax for the mutant (136.67 �mol min�1

mg�1) was comparable with that of the GLUD1 GDH
(152.95 �mol min�1 mg�1). Varying the composition and
the pH of the reaction buffer differentially affected the
mutant and the wild-type GDH. Arg-443 lies in the “an-
tenna” structure, in a helix that undergoes major con-
formational changes during catalysis and is involved in
intersubunit communication. Its replacement by Ser is
sufficient to impair both the catalytic and the allosteric
function of human GDH.

Mammalian glutamate dehydrogenase (GDH)1 (E.C.1.4.1.3)
catalyzes the reversible oxidative deamination of glutamate to
�-ketoglutarate using NAD(H) or NADP(H) as co-factors (1).
GDH is expressed at high levels in the liver, brain, kidney,
pancreas, heart and lungs (2). The enzyme may play a key role
in cellular metabolism and energy homeostasis (2). In the pan-
creatic beta cells, GDH is involved in insulin secretion mecha-
nisms (3–6), whereas in the kidney the enzyme may play a role

in ammonia homeostasis (7). In the nervous system, GDH is
enriched in glial cells associated with glutamatergic nerve ter-
minals and thought to be involved in the metabolism of neuro-
transmitter glutamate (8–10).

There is increasing evidence that GDH activity is regulated
in vivo (1, 6, 8) and that this regulation is of particular biolog-
ical importance (11, 12). In pancreatic beta cells, which express
the GLUD1-derived GDH, enzyme activity is under tonic inhi-
bition by GTP (6). Allosteric activators such as ADP and L-
leucine can counteract this inhibition leading to an enhanced
flux of glutamate through this pathway. This in turn is shown
to boost the cellular energy charge (ATP levels) with resultant
insulin release (4). This concept is supported by recent findings,
which show that mutations rendering the enzyme resistant to
GTP are associated with enhanced insulin release (hyperinsu-
linism) in children (6).

Human GDH exists in housekeeping and in nerve tissue-
specific isoforms encoded by the GLUD1 and GLUD2 genes,
respectively (13, 14). Although GTP potently inactivates the
housekeeping GDH, the brain-specific isoform is resistant to
this compound (15). This may represent an adaptation that
permits the enzyme to function in the GTP-rich environment
that prevails in the nerve tissue (16). Instead of being inhibited
by GTP, the brain-specific GDH has evolved to remain largely
inactive at its basal state and to be regulated via activation by
ADP and L-leucine (12, 15). These properties may allow the
nerve tissue-specific GDH to remain dormant under resting
conditions and to be called into action when low energy charge
(high ADP levels), associated with intense glutamatergic trans-
mission, prevails. Under these conditions, GDH function may
prove essential for enhancing glutamate detoxification and for
restoring cellular energy stores (12, 16).

At present, the molecular basis for this adaptation has not
been fully understood. Because the functional differences be-
tween the housekeeping and the nerve tissue-specific GDH
arise from amino acid residues not common between the two
isoenzymes, we have sought to identify these critical residues
by mutagenizing the GLUD1 gene at sites that differ from the
corresponding sites of the GLUD2 gene. Initial studies that
explored three such amino acid residues, located in the C-
terminal region of this protein (a section of which forms part of
the regulatory domain of GDH), revealed that substitution of
Ala for Gly-456 rendered the enzyme resistant to GTP inhibi-
tion without affecting its base-line activity or its activation by
ADP (17).

Here we sought to study further structure-function relation-
ships in this enzyme by performing site-directed mutagenesis
on the GLUD1 gene at four amino acid residues (Fig. 1) located

* This work was supported by the Association for Research and Treat-
ment of Neurological Disorders of Crete (“E�́ Z�́�”) and the Training
Grant “Maria Manasaki” by the University of Crete (to I. Z.). The costs
of publication of this article were defrayed in part by the payment of
page charges. This article must therefore be hereby marked “advertise-
ment” in accordance with 18 U.S.C. Section 1734 solely to indicate this
fact.

¶ To whom correspondence should be addressed: Dept. of Neurology,
University of Crete, School of Health Sciences, Section of Medicine,
71500 Heraklion, Crete, Greece. Tel.: 30-810-394647; Fax: 30-810-
394839 or 30-810-394650; E-mail: plaitak@med.uoc.gr.

1 The abbreviations used are: GDH, glutamate dehydrogenase;
GLUD1, gene encoding the housekeeping GDH; GLUD2, gene encoding
the nerve tissue-specific GDH; TRA, triethanolamine.

THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Vol. 277, No. 48, Issue of November 29, pp. 46552–46558, 2002
© 2002 by The American Society for Biochemistry and Molecular Biology, Inc. Printed in U.S.A.

This paper is available on line at http://www.jbc.org46552



just upstream from the C-terminal region we studied previ-
ously (17). In each of these sites the amino acid residue present
in the GLUD2 GDH replaced the corresponding amino acid of
the GLUD1 enzyme. The mutated cDNAs were expressed in
Sf21 cells, and the obtained mutant GDH isoproteins were
purified and studied with respect to their kinetic and regula-
tory characteristics. Results showed that substitution of Ser for
Arg at position 443 of the GLUD1 GDH virtually abolished
basal enzyme activity (determined in the absence of allosteric
activators) and markedly altered the activation of this GDH
isoform by ADP and L-leucine. These data provide further in-
sight into the molecular mechanisms underlying enzyme func-
tion and the evolutionary processes that resulted in human
GDH multiplicity.

EXPERIMENTAL PROCEDURES

Materials—Sf21 cells and the baculovirus expression vectors were
obtained from Invitrogen. The media for the Sf21 insect cells and fetal
calf serum were obtained from Life Technologies. Modified baculovirus
(BaculoGold) was obtained from BD Pharmingen. NADPH, ADP, and
GTP (lithium salt) were from Roche Molecular Biochemicals . L-Leucine
was from Amersham Biosciences. Phenyl-Sepharose High Performance
was from Amersham Biosciences, and Hydroxyapatite Bio-Gel HT was
from Bio-Rad.

Site-directed Mutagenesis of the GLUD1 cDNA—A GLUD1 cDNA,
cloned in pBSKII� vector, was mutagenized at specific sites (Fig. 1)
using the GeneEditor Mutagenesis system according to the manufac-
turer’s protocol (Promega, Madison, WI). Mutagenic oligonucleotides
(25–30 bp in length) were phosphorylated and annealed to the GLUD1
template by heating the reaction mixture at 75 °C and then slowly
cooling it (1.5 °C/min) to 37 °C. The annealing reaction also contained
primers (provided by the manufacturer) designed to mutate the beta
lactamase gene of the pBSKII� vector. The plasmid was then amplified
by T4 DNA polymerase (nicks were ligated by T4 DNA ligase) and used
to transform the BMH 71-18 mutS strain of Escherichia coli (to prevent
repair of the newly synthesized strand by the microorganism). The cells
were grown in the presence of an appropriate antibiotic selection mix;
plasmid DNA was isolated and used to transform the JM109 strain of
E. coli. Clones containing plasmids with the desired mutations were
selected by restriction digestion analysis and by DNA sequencing.

Subcloning in pVL1393—The mutated GLUD1 cDNA was cleaved
from the pBSKII� vector using BamHI and PstI restriction endonucle-
ases and ligated to the baculovirus transfer vector pVL1393. The liga-
tion products were used to transform the JM109 strain of E. coli. The
proper orientation of the insert was verified by sequencing. The sub-
cloned mutated GLUD1 gene was bidirectionally sequenced in its entire
length in order to confirm the presence of the desired mutation and
exclude incidental DNA alterations induced during the above mutagen-

esis steps. DNA sequencing was carried out using the LI-COR 4200
system (LI-COR, Lincoln, NE).

Expression of Recombinant Proteins—Mutated GLUD1 cDNAs, along
with the wild-type GLUD1 cDNA (used here as a control for protein
expression and enzymatic analysis), were expressed in Sf21 cells using
the baculovirus expression system described previously (14, 17). Cells of
the insect Spodoptera frugiperda (Sf21) were co-transfected with the
plasmid DNA (pVL1393 vector containing the GLUD1 insert) and mod-
ified baculovirus DNA (BaculoGold, BD Pharmingen), and incubated at
27 °C for 4–5 days. The virus was amplified by two to three rounds of
infection. The cultured cells were harvested 5 days post-infection and
used for extracting the recombinant GDH proteins. For this purpose,
the cultured cells were homogenized in a buffer containing 0.05 M

Tris-HCl, pH 7.4, 1% Triton X-100, 0.1 mM phenylmethylsulfonyl fluo-
ride, and 0.5 M NaCl. The resulting whole homogenate was centrifuged
at 7000 � g (4 °C) for 10 min, and the supernatant was used for studies
employing crude extracts. Protein determination was done using the
Lowry method (18).

Enzyme Purification—GDH was purified from Sf21 cell extracts es-
sentially as described previously (17, 19). The cultured cells were sub-
jected to two to three cycles of freeze-thawing and homogenized (5–10%

FIG. 1. Schematic representation of a region near the C terminus of the GLUD1 and GLUD2 GDHs and of the four mutants (S331T,
M370L, M415L, R443S). The dots indicate amino acid residues of the GLUD2 and mutant GDHs that are identical to those of the wild-type
GLUD1-derived enzyme.

FIG. 2. SDS-12% PAGE analysis of purified expressed recombi-
nant human GDHs. R443S, expressed R443S mutant GDH; GLUD1,
expressed wild-type GLUD1-derived GDH.

TABLE I
Allosteric regulation of mutant and wild-type GLUD1-derived GDHs by ADP and GTP in crude extracts

SC50 values (� S.E.) for ADP activation were determined graphically from the activation curve for each recombinant enzyme based on at least
six experimental determinations. IC50 values (� S.E.) for GTP inhibition were also determined graphically from the inhibitory curve for each
recombinant enzyme based on at least six experimental determinations. GTP inhibition was studied in the presence of 1 mM ADP. Values for Hill
coefficients (�S.E.) represent the slope of the linear regression line (Hill plot) drawn from the data above as described previously (22). All enzyme
assays were done in the direction of glutamate synthesis (reductive amination of �-ketoglutarate) in 50 mM TRA, pH 8.0, buffer.

GLUD1 R443S M415L M370L S331T

Activator SC50 (�M ADP) 27.4 � 2.2 405.6 � 14.8a 28.1 � 2.1 21.0 � 3.0 34.6 � 2.5
Inhibitor IC50 (�M GTP) 12.2 � 0.5 16.2 � 1.1 14.7 � 0.8 11.3 � 1.1 10.8 � 1.0
Hill coefficient (GTP Inhibition) 2.5 � 0.1 2.0 � 0.1 2.3 � 0.2 2.1 � 0.2 2.4 � 0.2

a SC50 value for the R443S mutant is significantly different (p � 0.001) as compared with that of the wild type GLUD1-derived GDH, the M415L
mutant, the M370L mutant, and the S331T mutant.
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w/v) in 10 mM Tris-HCl, pH 7.4, buffer containing 0.1mM EDTA, 0.5 M

NaCl, 1% Triton X-100, and 0.1 mM phenylmethylsulfonyl fluoride. A
30–55% ammonium sulfate cut, obtained from these extracts, was
re-suspended in 50 mM Tris-HCl, pH 6.0, buffer containing 15% ammo-
nium sulfate, loaded on a hydrophobic interaction column packed with
phenyl-Sepharose High Performance (Amersham Biosciences), and
equilibrated with the same buffer. The column was eluted with a double
gradient of decreasing concentration of ammonium sulfate (15–0%) and
increasing concentration of ethylene glycol (0–90%). Eluted GDH was
precipitated with 60% ammonium sulfate and passed again through the
same phenyl-Sepharose column. Fractions containing GDH activity
were dialyzed (at 4 °C) against several changes of 100 mM Tris-HCl, pH
7.15, buffer containing 200 mM KCl and loaded into the hydroxyapatite
column (20). The column was eluted with a gradient of 10–400 mM

sodium phosphate buffer, pH 7.4. Purified GDH was used for enzyme
assays and for studying its electrophoretic mobility by SDS-PAGE. The
latter was done using the Laemmli procedure (21).

Enzyme Assays and Kinetic and Allosteric Regulation Studies—En-
zyme activity was assayed spectrophotometrically (at 340 nm) in the
direction of reductive amination of �-ketoglutarate (15). The reaction
mixture of 1 ml contained 50 mM triethanolamine (TRA) pH 8.0, buffer
(except as indicated), 100 mM ammonium acetate, 100 �M NADPH, 2.6
mM EDTA, and 0.05–0.2 mg of crude extract protein or 0.3–0.5 �g of
purified GDH, unless specified otherwise. Enzyme reaction was initi-
ated by adding �-ketoglutarate to 8 mM (except as indicated). Initial
rates (enzyme velocity during the first 30 s after initiation of the
reaction) were recorded. Wild-type and mutant GLUD1 proteins were
studied in parallel.

To test the effect of pH and composition of the reaction buffer on the
recombinant enzymes, assays were also performed using either 50 mM

TRA or 50 mM phosphate. The pH of the reaction buffer was varied
between 6.5 and 8.5. In all of these assays, the reaction mixture of 1 ml
also contained 100 mM ammonium acetate, 2.6 mM EDTA, 100 �M

NADPH, and 8 mM �-ketoglutarate (final concentrations).
Kinetic analyses were performed to determine the Michaelis-Menten

constant (Km) for �-ketoglutarate. Several sets of experiments were
performed for each purified enzyme. In each of these experiments,
�-ketoglutarate varied from 0.4 to 8.0 mM, whereas ADP concentration
was kept constant at 1 mM.

Regulation of the human recombinant GDHs by ADP and/or
L-leucine was studied essentially as described previously (15) by adding
this compound to the reaction mixture at various concentrations
(ADP � 0.025–1.0 mM, L-leucine � 0.3–10 mM, final concentrations)
while keeping the other substrates constant. L-Leucine (0.3–6.0 mM)
was added to the reaction mixture that contained ADP at various
concentrations (0.025–1.0 mM). In addition, GTP inhibition was stud-
ied in the presence of 1 mM ADP (final concentration) as described
previously (15).

Statistical Analyses—All statistical analyses on the obtained data
and plotting were performed using the Origin Program (MicroCal Soft-
ware, Northampton, MA). Km and Vmax values were calculated by ap-
plication of the weighted hyperbolic fit method in the Hyper program
(Dr. J. S. Easterby, Department of Biochemistry, University of Liver-
pool, Liverpool, UK). Differences in specific activities and in kinetic and
allosteric properties were evaluated using Student’s t test. IC50 and
SC50 values were determined graphically. The Hill plot coefficients for
GTP inhibition were calculated according to the method discussed by
Cornish-Bowden (22). Results were confirmed by the use of the Leonora
program (23). Studies of the structural models of bovine GDH were
performed with the use of the RasMol (version 2.7.1.1, www.bernstein-
plus-sons.com/software/rasmol), the Swiss-PDBviewer (version 3.7.b2,
www.expasy.ch/spdbv), and the RIBBONS programs (24).

RESULTS

Production of Recombinant Mutant and Wild-type GDHs—
Expression of the wild-type GLUD1 gene and the four mutants
in Sf21 cells produced recombinant GDH proteins capable of
catalyzing the reversible interconversion of glutamate to �-ke-
toglutarate in the presence of 1 mM ADP. As described previ-
ously (14), the host insect cells (Sf21) used here to express
human GDH contain endogenous GDH that shows an absolute
specificity for NADH. Because nontransfected insect cells
showed zero GDH activity when NADP(H) was used as a co-
factor, all enzyme assays of Sf21 cells infected with recombi-
nant baculovirus were done in the presence of NADP(H). This
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permitted the study of the recombinant human enzymes with-
out the interference of the endogenous insect GDH.

Studies on Crude Tissue Extracts—Enzymatic assays carried
out in crude tissue extracts showed that the S331T, M370L,
and M415L mutants exhibited a basal catalytic activity similar
to that of the wild-type GLUD1 GDH (data not shown). Addi-
tional functional analyses revealed that the S331T, M370L,
and M415L mutants exhibited an allosteric regulation pattern
by ADP and GTP that was comparable with that of the wild-
type GLUD1-derived GDH (Table I). In contrast, the R443S
mutant was essentially inactive under base-line conditions and
required much higher levels of ADP for its activation (SC50 �
405.6 � 14.8 �M) than the wild-type (SC50 � 27.4 � 2.2 �M; p �
0.001) GDH (Table I). On the other hand, the GTP inhibition
pattern of the R443S mutant was similar to that of the wild-
type GDH (Table I).

Purification of Mutant and Wild-type GDH—The R443S mu-
tant and the wild-type recombinant GLUD1-derived human
GDH were studied further after they were purified from cell
extracts. As an additional control, we used the endogenous
human enzyme purified from human liver as previously de-
scribed (17). About 40–50% of the GDH activity present in the
crude tissue extracts was recovered in the purified fractions as
previously described (17, 19). SDS-PAGE analysis of GDH-
positive fractions eluted from the hydroxyapatite column re-
vealed that the enzyme was more than 95% pure (Fig. 2). As
shown in Fig. 2, the molecular mass of the R443S mutant was
identical to that of the recombinant wild-type GLUD1-derived
GDH.

Catalytic and Allosteric Properties of Purified Mutant and
Normal Human GDHs—Functional analyses of the purified
enzymes confirmed that the R443S mutation rendered the en-
zyme virtually inactive in the absence of allosteric effectors
(basal state). In enzyme assays performed here in the presence
of 0.3–0.5 �g of purified mutant enzyme/1.0 ml of TRA, pH 8.0,
buffer (see “Experimental Procedures”), no measurable basal

activity was detected. Increasing the mutant enzyme up to 5 �g
of purified protein/1 ml of reaction mixture yielded a basal
activity (4.1 � 0.4 �mol mg�1 min�1) that was about 7% that of
the wild-type GDH (54.0 � 4.3 �mol mg�1 min�1) (Table II).

The addition of ADP to 1 mM (final concentrations) resulted
in full activation of the R443S mutant with the maximal spe-
cific activity of this mutant approaching that of the wild-type
GDH (Fig. 3). This activation was observed even when no
measurable basal activity was detectable (in assays involving
0.3–0.5 �g of purified mutant enzyme). However, study of the
ADP stimulatory curves (performed in TRA buffer, pH 8.0)
revealed that the mutant enzyme was much less sensitive to
ADP than the wild-type GDH (Fig. 3). At 0.1 mM ADP (concen-
tration capable of inducing a near maximal activation of the
wild-type GDH), the specific activity of the mutant remained
about 13% that of the wild-type GDH (Fig. 3). The SC50 values
for the R443S mutant determined in TRA, pH 8.0 buffer were
about 10-fold higher than those of the wild-type expressed
GDH (Table II) or the endogenous human liver enzyme (data
not shown).

The addition of L-leucine to the reaction mixture (1–10 mM

final concentrations) failed to activate the R443S mutant (Fig.
4). Although L-leucine when used alone was totally ineffective
in stimulating the activity of the Arg-443 mutant, the presence
of low concentrations of ADP (25–100 �M) rendered the mutant
enzyme amenable to activation by L-leucine. As shown in Fig. 4,
L-leucine induced in the presence of ADP a concentration-de-
pendent activation of the R443S mutant, which was propor-
tionally greater than that of the wild-type GDH. Under these
conditions, L-leucine was capable of maximally activating the
mutant enzyme (enhancement of the mutant enzyme activity
by �2000%).

Effect of Buffer Composition and pH—The basal activities of
the R443S mutant remained markedly decreased when as-
sayed at different pH values in either TRA or phosphate buffer.
Although the basal activity of the wild-type enzyme in TRA was

FIG. 3. Comparison of ADP activation curves of purified R443S mutant, wild-type expressed (GLUD1-derived) and endogenous
GDH from human liver. Data points represent mean values from at least two experimental determinations. GDH activity was measured in the
direction of reductive amination of �-ketoglutarate in TRA buffer, pH 8.0, in the presence of increasing concentrations of ADP.
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somewhat higher at pH 8.0 and 7.5 than at pH 7.0, the specific
activity of the R443S mutant increased 2-fold when the pH was
lowered from 8.0 to 7.0 (Table II). In phosphate buffer, the
basal activity of the R443S mutant GDH also remained mark-
edly decreased compared with that of the wild-type expressed
enzyme. Again, the mutant enzyme was substantially more
active in phosphate at pH 7.0 than at 8.0 (Table II).

Study of the ADP stimulatory curves revealed that the
R443S mutant was more sensitive to ADP activation in phos-
phate than in TRA, particularly at pH 7.5 and 8.0 (Table II). In
contrast, the wild-type GDH was more sensitive to ADP acti-
vation in TRA than in phosphate at all pH values studied
(Table II). A comparison of the two enzymes revealed that the
SC50 values for the R443S mutant were about 7–10-fold and
2–3-fold higher than those for the wild-type enzyme for analy-
ses done in TRA and in phosphate, respectively.

Kinetic Properties and GTP Inhibition—Functional analyses
carried out in the presence of 1 mM ADP revealed that the kinetic
properties (Km and Vmax for �-ketoglutarate) of the R443S mu-
tant were similar to those of the GLUD1-derived GDH and the
endogenous enzyme purified from human liver. (Table III). Study
of GTP inhibitory curves in the presence of 1 mM ADP revealed
that the purified R443S mutant enzyme behaved similarly to
that the wild-type GDH (data not shown), thus confirming obser-
vations obtained in crude extracts (Table I).

Structural Analysis—A study of the structure of human
GLUD1-derived GDH suggests that Arg-443 lies in the “anten-
na-like” structure of the enzyme (25, 26). As shown in Fig. 5,
Arg-443 is located near the junction of the antenna with the
pivot helix, which is shown to rotate during the movement of
the NAD� binding domain that occurs with substrate binding.
Modeling of the introduced Ser-443 side chain suggests that
this amino acid substitution may disrupt potential hydrogen

bonds that exist between Arg-443 of one subunit with Ser-409
of a neighboring GDH subunit, as shown in Fig. 5.

DISCUSSION

Here we showed that single amino acid substitution (R443S)
in the regulatory domain of the human housekeeping GDH is
capable of virtually abolishing the basal catalytic activity of the
enzyme. In addition, the R443S mutation markedly altered the
regulation of the enzyme by ADP and L-leucine without affect-
ing its allosteric inhibition by GTP. Although the R443S mu-
tant was amenable to activation by ADP, this activation oc-
curred at substantially higher ADP concentrations than
required for the wild-type GLUD1-derived GDH.

In addition, the R443S mutation totally abrogated the acti-
vation of the enzyme by L-leucine used in the absence of other
effectors. In the presence of low concentrations of ADP, how-
ever, L-leucine induced a concentration-dependent activation of
the R443S mutant, which was proportionally greater than for
the wild-type GDH. The synergistic effect of ADP and L-leucine,
capable of producing a full activation of the mutant enzyme
activity, is similar to that observed with the use of the GLUD2-
derived GDH (15).

How can the present observations be reconciled with existing
data on the structure and function of mammalian GDH? GDH
is a hexameric molecule composed of six identical subunits (25).
Its activity can be allosterically regulated by structurally di-
verse compounds (1, 14–17, 26–28). However, activators are
not necessary for the catalytic function of the GLUD1 GDH, as
the enzyme is active in the absence of these compounds (basal
state). Based on these observations, it has been suggested (27)
that GLUD1 GDH assumes in its basal state a configuration
(open catalytic cleft) that permits catalytic activity regardless
of whether the allosteric sites are functional.

FIG. 4. Allosteric regulation curves of expressed R443S mutant and wild-type GDH purified from human liver by L-leucine in the
presence of ADP. During each set of experiments (each represented by a different curve), ADP concentration was kept constant at 0, 25, 50, 100,
and 250 �M and 1 mM, whereas L-leucine varied from 0 to 6 mM. Data points represent mean specific activity values from at least two experimental
determinations. The values of the wild-type GDH purified from human liver are shown in black, and those of the R443S mutant in red. Similar
results were obtained with the use of the wild-type expressed (GLUD1-derived) GDH.
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X-ray crystallographic studies of the bovine liver enzyme (25)
and more recently of the human GLUD1-derived GDH (26)
revealed the presence of an antenna-like region in this enzyme.
This antenna is a protruding domain of the protein that con-
sists of an ascending helix and a descending random coil strand
that contains a small a-helix toward the C-terminal end of the
strand (Fig. 5). In the GDH trimer, the antenna of one subunit
is intertwined with the antenna of the two adjacent subunits;
this interaction is thought to mediate intersubunit communi-
cation responsible for allosteric regulation of the enzyme
(25, 26)

Original observations on bacterial GDH have shown that
during substrate binding, the NAD� binding domain of this
dehydrogenase moves significantly (29). Crystallographic stud-
ies on bovine and human GDH have confirmed this movement
of the NAD� domain, which pivots about a long �-helix (pivot
helix) connected to the descending strand of the antenna. It has
been suggested further that opening of the catalytic cleft is
stimulated by rotating the NAD� domain along the long axis of
the pivot helix (25). More recent studies in human GDH (26)
have shown that, in addition to this movement, the NAD�

binding domain twists about the antenna in a clockwise
fashion.

A comparison of the open and closed conformations of the
human GDH revealed striking changes in the small helix of the
descending strand of the antenna, which seems to recoil as the
catalytic cleft opens (26). Moreover, closure of one subunit is
associated with distortion of the small helix of the descending
strand that is pushed into the antenna of the adjacent subunit
(26). Residue Arg-443 is located on this small helix (Fig. 5). As
shown in Fig. 5, the side chain of Arg-443 of one GDH subunit
forms one or two H-bonds with the side chain of Ser-409 (part
of the ascending strand of the antenna) from the adjacent
subunit. This interaction is observed in both the open and
closed conformations. Substitution of Ser for Arg-443 will re-

sult in the loss of this interaction thus affecting intersubunit
communication.

As noted above, Arg-443 is located in the small helix of the
descending strand of the antenna, which undergoes the great-
est conformational changes upon the opening or closing of the
active site. For the enzyme to function it needs to cycle between
the open and closed states. It is thus likely that substitution of
Ser for Arg-443 favors the closed enzyme conformation associ-
ated with the severely decreased basal activity of the mutant
protein as observed here.

ADP can bind to both the open and closed states of the
mammalian GDH (25) and is thought to facilitate the opening
of the active site or to prevent hyper closure (26). Our findings
suggest that relatively high concentrations of ADP are needed
to allow the mutant enzyme to shift often enough to the open
state for catalysis to occur. Also, our data showing that substi-
tution of Ser for Arg-443 totally abrogated the ability of L-
leucine to activate the enzyme further suggest that this muta-
tion favors the closed enzyme conformation, as L-leucine is
thought to bind at the active site (30). Closure of the catalytic
cleft will prevent L-leucine from entering this site. Also, the fact
that some minimal concentration of ADP (sufficient to double
or triple the extremely low base-line activity of the mutant) is
required to allow L-leucine to exert its effect is consistent with
the possibility that opening of the catalytic site by ADP is
necessary for L-leucine to act.

Mammalian GDH is known to polymerize (31). A loss of
subunit interaction in the antenna region, resulting from the
introduced R443S mutation, may affect enzyme polymeriza-
tion, as the antenna is involved in this hexamer-hexamer as-
sociation (25). The ability of ADP to restore the activity of the
mutant is consistent with this possibility, because this nucleo-
tide promotes the aggregated state of the enzyme (31). Also, the
improved function of R443S mutant in phosphate (observed
here in the presence of ADP) may relate to the stabilizing effect

TABLE III
Kinetic properties of purified mutant R443S mutant, wild-type expressed (GLUD1-derived) and endogenous (human liver) GDH

Vmax and Km (� 95% confidence intervals (C.I.)) values were determined in presence of 1 mM ADP. For each enzyme, at least six experimental
determinations were performed.

R443S Expressed GLUD1 Human liver GDH

Vmax (�mol min�1 mg�1) at 1.0 mM ADP 136.67 152.95 137.05
Km (�-ketoglutarate) � 95% C.I. 1.61 � 0.39 1.58 � 0.44 1.51 � 0.27

FIG. 5. Ribbon diagram of GDH structure (PDB entry 1HWZ). Left, structure of GDH showing side chains of residues Arg-443 and Ser-409
and bound GTP and NADH. Only two monomers of GDH are shown for clarity. Right, close-up view showing the interaction of Arg-443 with
Ser-409. The dotted lines indicate potential H-bonds. The residue numbering corresponds to equivalent residues of human GDH. The figure was
prepared using the RIBBONS program (24).
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of phosphate on GDH (32), as also reported for the S448P
mutant described by Fang et al. (27). Ser-448 is also located in
the descending strand of the antenna and its replacement by
Pro is associated with decreased basal activity (27). However,
the S448P mutation is associated with substantially higher
basal activity in phosphate, pH 8.0 (19 � 1.6 �mol min�1

mg�1), than the R443S mutation (3.8 � 0.9 �mol min�1 mg�1)
studied here. Also, the S448P mutation does not alter the
activation of the mutant by L-leucine and ADP. In addition, it
affects the GTP regulation significantly (27). Hence, the func-
tional properties of the R443S mutant, as reported here, are
substantially different that those of S448P mutant (27).

Analysis of the GDH structure also indicates that the resi-
dues involved in the mutations S331T and M415L studied here
are surface residues and that their side chains are not involved
in contacts with neighboring residues or co-factors. This obser-
vation is consistent with the fact that the mutations do not
affect the activity of the enzyme. Met-370, involved in the
mutation M370L, is buried and is not involved in any contact
with co-factors or substrates. Its substitution with leucine is
conservative and likely does not disturb the local packing of the
molecule, which is consistent with the absence of any change in
activity.

There is evidence that in the human the GLUD1 gene
(located on the 10th chromosome) has been retro-posed to the
X chromosome, where it gave rise to the intronless GLUD2
gene through random mutations and natural selection. As
noted above, the GLUD2 gene might have adapted to the
particular needs of the nervous system where it is specifically
expressed (14). The present data, showing that replacement
of Arg-443 by Ser renders the enzyme inactive (in the absence
of GTP) and totally dependent on ADP for its function, pro-
vides a novel molecular mechanism for the regulation of GDH.
Dependence on ADP should permit the recruitment of the
enzyme under conditions of low energy charge (a high ADP:
ATP ratio) such as those occurring under intense glutamatergic
neurotransmission (16).

In addition, the present findings showing that replacement
of Arg-443 by Ser renders GDH more active at pH 7.0 than at
8.0 may be of importance for glutamate metabolism in the
nervous system. It is well known that the glutamate neuro-
transmitter action is terminated by uptake into glial cells (10).
In the salamander Müller cells (a specialized type of glial cells
found in the retina), glutamate uptake generated significant
intracellular acidification (the pH dropped from approximately
7.2 to approximately 7.0) due to countertransport of OH� (33,
34). This glutamate-induced acidification occurred in parallel
with a rise in NAD(P)H that is thought to result from gluta-
mate oxidation via GDH (34).

The results of the present investigations further our under-
standing of this important protein, particularly with respect to
its proposed structural and functional models. Although, the
introduced R443S mutation abolished the basal activity of the
enzyme, this mutation did not reproduce other functional prop-
erties of the GLUD2 GDH. Previous studies (15) have shown
that the GLUD2 GDH can be stimulated by L-leucine (in the
absence of ADP) and by lower concentrations of ADP than

required for activation of the R443S mutant. Also, resistance of
the GLUD2 GDH to GTP inhibition (15) represents another
difference between the functional properties of this nerve tis-
sue-specific isoenzyme and those of the R443S GLUD1 mutant.
In this regard, we have recently shown (17) that this GTP
resistance relates to the presence of Ala rather than Gly at
position 456 of the GLUD2 GDH. Additional studies are needed
to clarify the structural basis of the functional diversity of
human GDH and to provide insights into the role of this en-
zyme in the biology of mammalian systems.
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Abstract

In mammalian brain, glutamate dehydrogenase (GDH) is located predominantly in astrocytes, where is thought to play a role in transmitter
glutamate’s metabolism. Human GDH exists inGLUD1 (housekeeping) andGLUD2 (nerve tissue-specific) isoforms, which share all but
15 out of their 505 amino acids. TheGLUD1GDH is potently inhibited by GTP, whereas theGLUD2enzyme is resistant to this compound.
On the other hand, theGLUD2 isoform assumes in the absence of GTP a conformational state associated with little catalytic activity,
but it remains amenable to full activation by ADP and/orl-leucine. Site-directed mutagenesis of theGLUD1 gene at sites that differ
from the corresponding residues of theGLUD2 gene showed that replacement of Gly456 by Ala made the enzyme resistant to GTP
(IC50 = 2.8 ± 0.15�M) compared to the wild-type GDH (IC50 = 0.19± 0.01�M). In addition, substitution of Ser for Arg443 virtually
abolished basal activity and rendered the enzyme dependent on ADP for its function. These properties may permit the neural enzyme to be
recruited under conditions of low energy charge (high ADP:ATP ratio), similar to those that prevail in synaptic astrocytes during intense
glutamatergic transmission. Hence, substitution of Ser for Arg443 and Ala for Gly456 are the main evolutionary changes that led to the
adaptation of theGLUD2GDH to the unique metabolic needs of the nerve tissue.
© 2003 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

Glutamate dehydrogenase (GDH) (EC 1.4.1.3.) is a
mitochondrial enzyme that catalyzes the oxidative deam-
ination of glutamate to�-ketoglutarate and ammonia us-
ing NAD and/or NADP as cofactors (Smith et al., 1975).
For many organisms, GDH provides a major pathway for
inter-conversion of�-amino acids and�-keto-acids with
the enzyme’s function being central to various metabolic
processes, including ammonia homeostasis (Hudson and
Daniel, 1993).

High levels of GDH activity are found in mammalian
liver, brain, kidney, heart, pancreas, ovaries and testis, but
the exact function of the enzyme in these tissues has not been
fully understood. GDH activity is regulated allosterically
with diverse compounds, such as purine nucleotides (ADP,
NADH, GTP),l-leucine, polyamines, steroid hormones and
neuroleptic drugs, shown to influence the enzyme’s velocity

∗ Corresponding author. Tel.:+30-2810-394647/394648;
fax: +30-2810-394839.

E-mail address:plaitak@med.uoc.gr (A. Plaitakis).

(Smith, 1979). ADP andl-leucine are known to activate
GDH, whereas GTP and NADH act as allosteric inhibitors
(Hudson and Daniel, 1993).

Tissue GDH activity is thought to be controlled by the
need of the cell for ATP as an energy source (Smith, 1979),
a contention supported by observations in pancreatic beta
cells, in which GDH activation leads to insulin release
(Fahien et al., 1988) through ATP production (Stanley et al.,
1998). In the nervous system, however, the precise role
of GDH has not been established. Previous observations
(Plaitakis et al., 1982; Yu et al., 1982) raised the possibility
that GDH is involved in the metabolism of transmitter glu-
tamate. This has been supported by morphological studies
on rat brain showing that GDH is localized predominantly
in astrocytes (Aoki et al., 1987), the cells responsible for
the removal and metabolism of glutamate released from
nerve endings during excitatory transmission (Schousboe
et al., 1977).

Although earlier experiments using cultured astrocytes
exposed to low concentrations of glutamate, failed to show
a significant role for GDH in these cells (Waniewski and
Martin, 1986), more recent studies employing higher

0197-0186/03/$ – see front matter © 2003 Elsevier Science Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/S0197-0186(03)00028-7
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concentrations of glutamate revealed that a substantial
proportion of glutamate taken up by the cultured cells is
metabolized by this enzyme (McKenna et al., 1996). These
discrepancies suggest that GDH function (and glutamate
flux through this pathway) is highly regulated. Hence, it is
important to understand the molecular mechanisms respon-
sible for this regulation.

In human brain GDH exists in at least two isoforms en-
coded by structurally distinct genes, designatedGLUD1
and GLUD2 (Mavrothalassitis et al., 1988; Shashidharan
et al., 1994). GLUD1 is expressed widely (housekeeping),
whereasGLUD2 is specific for neural and testicular sys-
tem (Shashidharan et al., 1994). The need for multiplicity of
brain GDH may relate to the complex function of glutamate
in the nerve tissue. Here we provide evidence thatGLUD2
has evolved to function best in the particular environment
that prevails in glial cells following glutamate uptake. The
molecular basis of this adaptation is presented below.

2. Experimental procedures

2.1. Materials

Sf21 cells and the baculovirus expression vectors were
obtained from Invitrogen (Carlsbad, CA, USA). The media
for the Sf21 insect cells and fetal calf serum were obtained
from Life Technologies. Modified baculovirus (Baculo-
Gold) was obtained from BD Pharmigen (San Diego, CA,
USA). NADPH, ADP and GTP (lithium salt) were from
Roche Molecular Biochemicals (Mannheim, Germany).
Phenylsepharose High Performance was from Amersham
Pharmacia Biotech (Uppsala, Sweden) and Hydroxyapatite
Bio-Gel HT was from Bio-Rad (Hercules, CA, USA).

2.2. Site-directed mutagenesis of the GLUD1 cDNA

A GLUD1 cDNA, cloned in pBSKII+ vector, was muta-
genised at specific sites (Fig. 1) using the Gene Editor mu-
tagenesis system according to the Manufacturer’s protocol
(Promega, Madison, WI, USA). Mutagenic oligonucleotides
(25–30 bp in length) were phosphorylated and annealed to
theGLUD1template by heating the reaction mixture at 75◦C
and then by slowly cooling it (1.5◦C/min) to 37◦C. The
annealing reaction also contained primers (provided by the
Manufacturer) designed to mutate the beta lactamase gene
of the pBSKII+ vector. The plasmid was then amplified by
T4 DNA polymerase (nicks were ligated by T4 DNA lig-
ase) and used to transform the BMH 71–18 mutS strain
of Escherichia coli(to prevent repair of the newly synthe-
sized strand by the microorganism). The cells were grown in
presence of an appropriate antibiotic selection mix; plasmid
DNA was isolated and used to transform the JM109 strain
of E. coli. Clones containing plasmids with the desired mu-
tations were selected by restriction digestion analysis and
by DNA sequencing.

Fig. 1. Location of the Ser331Thr, Met370Leu, Met415Leu, Arg443Ser,
Gly456Ala, Arg470His and Asn498Ser amino acid substitutions in human
GDH. Shown is a cartoon diagram of the carboxyterminal region of one
of the six subunits that compose the GDH hexamer based on X-ray crys-
tallographic data from human liver GDH (Smith et al., 2002). Gly456Ala
is shown in green and Arg443Ser in red, while all other mutations (which
do not affect the allosteric and catalytic properties of the enzyme) are
depicted in yellow.

The mutatedGLUD1 cDNA was cleaved from the
pBSKII+ vector using BamHI and PstI restriction en-
donucleases and ligated to the baculovirus transfer vector
pVL1393. The ligation products were used to transform
the JM109 strain ofE. coli. The proper orientation of the
insert was verified by sequencing. The subcloned mutated
GLUD1 gene was bi-directionally sequenced in its entire
length in order to confirm the presence of the desired muta-
tion and exclude incidental DNA alterations induced during
the above mutagenesis steps. DNA sequencing was car-
ried out using the LI-COR 4200 system (LI-COR, Lincoln,
Nebraska, USA).

2.3. Expression of recombinant proteins

Wild-type GLUD1 and GLUD2 cDNAs, along with the
mutatedGLUD1 clones, were expressed in Sf9 or Sf21
cells using the baculovirus expression system as previously
described (Shashidharan et al., 1994; Zaganas and Plaitakis,
2002). Cells of the insect Spodoptera frugiperda (Sf21)
were co-transfected with the plasmid DNA (pVL1393
vector containing the appropriate insert) and modified bac-
ulovirus DNA (Baculogold; BD Pharmingen), and incu-
bated at 27◦C for 4–5 days. The virus was amplified by
2–3 rounds of infection. The cultured cells were harvested 5
days post-infection and used for extracting the recombinant
GDH proteins. For this, the cultured cells were homog-
enized in a buffer containing 0.05 M Tris–HCl, pH 7.4,
1% Triton X-100, 0.1 mM phenylmethylsulfonylfluoride
(PMSF) and 0.5 M NaCl. The resulting whole homogenate
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was centrifuged at 7000× g, 4◦C for 10 min and the su-
pernatant was used for studies employing crude extracts.
Protein determination was done using the Lowry method
(Lowry et al., 1951).

2.4. Enzyme purification

GDH was purified from Sf21 cell extracts. About
200×106 infected Sf21 cells were used for purifying GDH,
which was carried out by modification of our previously pub-
lished method (Hussain et al., 1989). The cultured cells were
subjected to 2–3 cycles of freeze thaw and homogenized in
10 mM Tris–HCI, pH 7.4 buffer containing 0.1 mM EDTA,
0.5 M NaCl, 1% Triton X-100 and 0.1 mM PMSF. A 30–55%
ammonium sulfate (AS) cut, obtained from these extracts,
was re-suspended in 50 mM Tris–HCI, pH 6.0 buffer con-
taining 15% AS and loaded on a hydrophobic interaction
column packed with phenylsepharose high performance
(Pharmacia) and equilibrated with the same buffer. The
column was eluted with a double gradient of decreasing
concentration of AS (15–0%) and increasing concentration
of ethylene glycol (0–90%). Eluted GDH was precipi-
tated with 60% AS and passed again through the same
phenylsepharose column. Fractions containing GDH ac-
tivity were dialyzed (at 4◦C) against several changes of
100 mM Tris–HCl, 200 mM KCl, pH= 7.15, buffer and
loaded into the hydroxyapatite column (Colon et al., 1986).
The column was eluted with a gradient of 10–400 mM
Sodium Phosphate buffer, pH 7.4. Purified GDH was used
for enzyme assays (except as indicated).

2.5. Enzyme assays

Enzyme activity was assayed spectrophotometrically
(at 340 nm) in the direction of reductive amination of
�-ketoglutarate (Plaitakis et al., 2000). The reaction mix-
ture of 1 ml contained 50 mM triethanolamine pH 8.0,
buffer (except as indicated), 100 mM ammonium acetate,
100�M NADPH and 2.6 mM EDTA. NADH was used
instead of NADPH only to test the activity of the endoge-
nous insect cell GDH. Enzyme reaction was initiated by
adding�-ketoglutarate to 8 mM. Initial rates (enzyme ve-
locity during the first 30 s after initiation of the reaction)
were recorded. Wild-typeGLUD1 andGLUD2, as well as
mutant GLUD1 proteins were studied in parallel. To test
the effect of the pH of the reaction buffer, assays were
also performed using 50 mM triethanolamine buffer, pH 7.0
and 7.5.

2.6. Allosteric regulation studies

Regulation of the human recombinant GDHs by ADP
and/orl-leucine was studied essentially as previously de-
scribed (Plaitakis et al., 2000) by adding this compound
to the reaction mixture at various concentrations (ADP=

0.025–1.0 mM,l-leucine = 0.3–10 mM, final concentra-
tions) while keeping the other substrates constant. We also
explored the effect ADP andl-leucine used together at var-
ious concentrations on enzyme activity. In addition, GTP
inhibition was studied in the presence of 1 mM ADP (final
concentration).

2.7. Statistical analyses

All statistical analyses on the obtained data and plotting
were performed by the use of the Origin Program (MicroCal
Software, Northampton, MA, USA). Differences in catalytic
and allosteric behavior were evaluated using Student’st-test.
IC50 and SC50 values were determined graphically. The Hill
plot coefficients for GTP inhibition were calculated accord-
ing to the method discussed byCornish-Bowden (1979).
Studies of the structural models of human and bovine GDH
were performed with the use of the RasMol (v2.7.1.1, ©
1992–1999 R. Sayle) and the Swiss-PDBviewer (v3.7.b2, ©
1995–1999 N. Guex) programs.

3. Results

3.1. Production of recombinant human GLUD2 and
GLUD1 GDH

The nerve tissue-specific and the housekeeping GDH
were obtained in an unmixed form by expressing the
GLUD2 and GLUD1 cDNA, respectively, in Sf9 or Sf21
cells using the baculovirus expression system (Shashidharan
et al., 1994, 1997; Plaitakis et al., 2000). Sequencing of the
N-terminus of the expressed enzymes, purified from cell ex-
tracts, revealed that both proteins lacked the leader peptide
(Shashidharan et al., 1997) predicted by the correspond-
ing cDNA (Mavrothalassitis et al., 1988), thus confirming
that the obtained recombinant proteins had been processed
within the host cells as the mature enzymes are. This has
been also supported by SDS-PAGE analysis of the purified
recombinant proteins, which revealed a molecular weight
that was comparable to that of the mature endogenous
GDH isolated from human liver and that of the commercial
bovine liver GDH (Zaganas and Plaitakis, 2002).

The obtained recombinantGLUD1 and GLUD2-derived
GDH proteins were found to be as catalytically active as
the endogenous human liver GDH (Shashidharan et al.,
1997; Zaganas et al., 2002). When activated by 1.0 mM
ADP, the specific activities of the purified endogenous
liver enzyme, as well as, and the expressedGLUD1 and
GLUD2 GDH were comparable (Fig. 2B) (Zaganas et al.,
2002). However, the basal activity (determined in the
absence of allosteric effectors) of the expressed nerve
tissue-specific (GLUD2-derived) GDH was markedly de-
creased as compared to that of the expressed housekeeping
(GLUD1-derived) and the endogenous GDH purified from
human liver (Shashidharan et al., 1997; Zaganas et al., 2002).
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Fig. 2. Effect of pH on ADP-stimulated activity of the wild-type expressedGLUD1 and GLUD2-derived GDHs. Specific activities (�mol min−1 mg−1

of pure protein) were measured in the direction of reductive amination of�-ketoglutarate in TRA buffer. For these assays we used partially purified
enzymes (peak fractions from the phenylsepharose column, see Methods). The pH of the reaction buffer is indicated below the columns. Grey columns
represent the wild-typeGLUD1 GDH values and stripped columns the wild-typeGLUD2 GDH values. (A) Data obtained in the presence of 0.1 mM
ADP. Means of at least three experimental determinations± S.E.M. (bars).∗: P < 0.01 as compared to pH 7.5 and pH 8.0 values; (∗): P < 0.01 as
compared to pH 7.0 and pH 8.0 values. (B) Data obtained in the presence of 1 mM ADP. Means of at least two experimental determinations± S.E.M.

(bars). ‡:P < 0.05 as compared to the pH 7.5 value.

3.2. Regulation of human GLUD1 and
GLUD2 isoenzymes

ADP induced a concentration-dependent activation of the
recombinant proteins, which was proportionally greater for
the GLUD2 than for theGLUD1-derived GDH (Fig. 3).
Study of the ADP activation curves revealed an SC50 for

the expressed recombinantGLUD1 GDH that was simi-
lar to that of the endogenous GDH isolated from human
liver (Zaganas et al., 2002). In, contrast ADP SC50 for the
GLUD2 enzyme was higher than both the endogenous liver
GDH and the expressedGLUD1 GDH (Fig. 3). l-Leucine
(0.3–10 mM), another GDH activator, stimulated the activ-
ity of the recombinant proteins. Again this activation was
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Fig. 3. Comparison of ADP activation curves of the Gly456Ala and Arg443Ser mutants and of the wild-typeGLUD1 andGLUD2-derived human GDHs.
Data points represent mean values from at least two experimental determinations. GDH activity was measured in the direction of reductive amination
of �-ketoglutarate in TRA, pH 8.0, buffer in the presence of increasing concentrations of ADP. All assays were performed using crude extracts of the
cultured cells.

proportionally greater for theGLUD2 GDH than that for
theGLUD1enzyme (Plaitakis et al., 2000). The presence of
low concentrations of ADP (10–50�M) made theGLUD2
GDH more sensitive to the stimulatory effect ofl-leucine
(0.0675–0.5 mM), permitting activation of the brain-specific
isoenzyme up to 2500% (Plaitakis et al., 2000).

Assays done at different pH values of the TRA buffer, in
the presence of 0.1 mM ADP (Fig. 2A), revealed that, while
the GLUD1 GDH was about 25–30% less active at pH 7.0
(P < 0.01) than at pH 7.5 and 8.0, theGLUD2 isoenzyme
was equally active at pH 7.0 and 8.0. At 0.1 mM ADP, spe-
cific activities of theGLUD2 isoenzyme were somewhat
lower than those of theGLUD1 GDH (Fig. 2A) as the ADP
SC50 for GLUD2was higher than that forGLUD1(Fig. 3). In
contrast, at 1 mM ADP, the specific activities of theGLUD2
were increased (by 50% at pH 7.5 and by 60% at pH 7.0) as
compared to those of theGLUD1 GDH (Fig. 2B). Again, at
pH 7.0 theGLUD2GDH was as active as at pH 8.0 (Fig. 2B).

GTP exerted a power inhibitory effect (IC50 = 0.20�M)
on theGLUD1-derived GDH, when assayed in the absence
of allosteric activators (Plaitakis et al., 2000). In contrast,
non-activatedGLUD2-derived GDH was totally insensitive
to this compound (IC50 > 5000�M). ADP rendered the
GLUD1-derived enzyme less sensitive to GTP inhibition.
TheGLUD2-derived GDH became amenable to GTP inhibi-
tion in the presence of ADP, albeit at higher GTP levels than
the GLUD1 enzyme (Fig. 4). l-Leucine, when used alone,
was less effective than ADP in reversing GTP inhibition.
However, when used in the presence of ADP (25–50�M),
l-leucine was capable of markedly attenuating GTP inhibi-
tion of theGLUD2 isoenzyme (Plaitakis et al., 2000).

3.3. Production of mutated GLUD1 GDHs

Using site-directed mutagenesis, we obtained 7GLUD1
cDNAs each containing a different mutation. At each of the
mutated sites, the residue present in theGLUD1 GDH was
replaced with the corresponding residue of theGLUD2 pre-
dicted protein. The seven residues were located in the C
terminal region of this protein (Fig. 1), a section of which
forms part of the regulatory domain of GDH. Two of these
mutants (Arg443Ser and Gly456Ala), which showed marked
functional changes, were purified to homogeneity from cell
extracts and were further studied (see below). SDS-PAGE
analysis of the recombinant proteins revealed that the mu-
tant enzymes had the same molecular mass as the wild-type
(GLUD1-derived) expressed GDH as well as the endogenous
humanGLUD1 GDH purified from human liver (Zaganas
and Plaitakis, 2002; Zaganas et al., 2002).

3.4. Properties of mutated GLUD1 proteins

Functional analyses of the seven mutatedGLUD1 pro-
teins, revealed that substitution of Thr for Ser331, Leu for
Met 370, Leu for Met415, His for Arg470 or Ser for Asn498
had no effect on the enzyme’s catalytic or regulatory prop-
erties. In contrast, substitution of Ser for Arg443 or Ala for
Gly456 markedly affected the function of the mutant en-
zymes as described below.

3.4.1. Arg443Ser mutation
Enzyme assays of recombinantGLUD1 mutants revealed

that substitution of Ser for Arg443 virtually abolished
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Fig. 4. Comparison of GTP inhibition curves of the Gly456Ala and Arg443Ser mutants and of the wild-typeGLUD1 andGLUD2-derived human GDHs.
Data points represent mean values of at least two experimental determinations and are expressed as percentage of baseline activity (no GTP added). GDH
activity was measured in the direction of reductive amination of�-ketoglutarate in TRA, pH 8.0, buffer in the presence of increasing concentrations of
GTP. All assays were performed with crude extracts and in the presence of 1mM ADP. The Gly456Ala mutant and theGLUD2 isoenzyme are resistant
to GTP concentrations which render both the wild-type GDH and the Arg443Ser mutant essentially inactive.

basal activity. As shown inFig. 3, the basal activity of the
Arg443Ser mutant was about 3% of the maximal of this
mutant (obtained in the presence of 1 mM ADP) or about
8% of the basal activity of the wild-typeGLUD1GDH. The
markedly diminished basal activity of the Arg443Ser mu-
tant persisted when assayed at different pH values in either
TRA or phosphate buffer (Zaganas et al., 2002). However,
varying the composition and the pH of the reaction buffer
affected differentially the mutant and the wild-type GDH.
Thus, while the basal activity of theGLUD1 GDH was
somewhat higher at pH 8.0 and 7.5 than at pH 7.0, the
basal specific activity of the Arg443Ser mutant increased
by about twofold when the pH of the reaction buffer was
lowered from 8.0 to 7.0 (Zaganas et al., 2002).

In addition to diminishing basal activity, the Arg443Ser
mutation totally abrogated the activation of the enzyme by
l-leucine in the absence of allosteric effectors. As shown
in Fig. 5, addition of l-leucine (1.5 mM final concentra-
tions) failed to activate the Arg443Ser mutant, although the
activity of the wild-typeGLUD1 GDH was stimulated up
to about 75% (data not shown). Althoughl-leucine, when
used alone, was totally ineffective in stimulating the activ-
ity of the Arg443 mutant, the presence of low concentra-
tions of ADP (0.025–0.1 mM) rendered the mutant enzyme
amenable tol-leucine activation (Fig. 5). In the presence
of 0.025–0.1 mM ADP,l-leucine (>1.5 mM) stimulated the
Arg443Ser mutant up to 2000% (Fig. 5). The Arg443Ser
mutation did not affect the inhibition of the enzyme by
GTP (determined in the presence of 1 mM ADP). Hill plot
analysis also confirmed that the degree of cooperativity in
GTP inhibition was similar to that of the wild-type enzyme
(Fig. 4) (Zaganas et al., 2002).

3.4.2. Gly456Ala mutation
Substitution of Ala for Gly456 rendered the enzyme

markedly resistant to GTP inhibition (IC50 = 2.80 ±
0.15�M) as compared to the wild-typeGLUD1-derived
GDH (IC50 = 0.19± 0.01�M). In addition, the Gly456Ala
mutation abolished the cooperative behavior of the enzyme,
as revealed by the GTP inhibitory curves (Hill plot values
1.12 ± 0.06 and 2.09 ± 0.11 for the Gly456Ala mutant
and the wild-typeGLUD1 GDH, respectively) (Zaganas
and Plaitakis, 2002). Similar differences were obtained
when GTP inhibition studies were performed in presence
of ADP 1 mM (Fig. 4). In contrast, the catalytic and kinetic
properties of the Gly456Ala mutant were not altered. Also,
activation properties of the Gly456Ala mutant by ADP were
comparable to those of the wild-typeGLUD1GDH (Fig. 3).

3.5. Structural models of the Arg443Ser and
Gly456Ala mutants

Study of the structure of humanGLUD1-derived GDH
suggests that Arg443 lies in the “antenna-like” structure of
the enzyme, near the junction of the antenna with the “pivot”
helix (Fig. 1). This helix is shown to rotate during the move-
ment of the NAD+ binding domain that occurs with sub-
strate binding. Modeling of the introduced Ser443 side chain
suggests that this amino acid substitution may disrupt the
hydrogen bond that exists between Arg443 of one subunit
with Ser 409 of a neigh boring subunit (Zaganas et al., 2002).

Concerning Gly456, this residue lies in a tightly packed
region of the molecule. Modeling of the introduced Ala456
side chain suggests that this chain may be in steric clash
with the side chain of Phe387 of the mutant enzyme, as the
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Fig. 5. Effect of ADP and/orl-leucine on the specific activities of purified expressed Arg443Ser mutant. Specific activities (SA) were measured in the
direction of reductive amination of�-ketoglutarate in TRA, pH 8.0, buffer. Grey columns represent GDH values obtained in the absence ofl-leucine
and stripped columns values obtained in the presence of 1.5 mMl-leucine (final concentration). ADP was present during assays at the concentrations
indicated. Means± S.E.M. (bars) from three experimental determinations.∗: P < 0.001 as compared to the value obtained in the absence ofl-leucine
(no l-leucine); ‡:P < 0.05 as compared to the values obtained in the absence of ADP (No ADP).

estimated distance between Gly456 and Phe387 is∼2.8 Å.
This could alter the conformation of the Phe387 side chain,
which in turn may affect the nearby Leu401 side chain from
a neighboring subunit. Another steric clash (2.3 Å) apparent
from this model is between the C� of Ala456 and the car-
bonyl oxygen of residue 452. This clash occurs assuming
that the main chain angles do not change after substitution
of Gly456 with Ala (Zaganas and Plaitakis, 2002).

4. Discussion

Although mammalian liver GDH is the product of the
GLUD1 gene, GDH isolated from brain is a mixture of at
least two isoenzymes (Hussain et al., 1989; Cho et al., 1995).
Because the structure of the polypeptides encoded by the
GLUD1 and theGLUD2 genes is very similar (they share a
97% amino acid sequence homology), it has not been possi-
ble to separate the corresponding mature proteins from hu-
man brain. The use of the recombinant DNA technology has
permitted us to obtain humanGLUD1 andGLUD2-derived
GDH in unmixed form in order to study their catalytic and
regulatory properties.

Our findings showed thatGLUD1-derived recombinant
human GDH behaves similarly to the mature mammalian
liver enzyme, particularly with respect to its activation
by ADP andl-leucine at pH 8.0 (enhancement of activ-
ity by 2–3-fold). These data are consistent with previous
findings showing that human liver expresses theGLUD1

gene only (Shashidharan et al., 1994). In contrast, the
nerve tissue-specific GDH showed low basal catalytic ac-
tivity, which could be markedly activated by ADP and/or
l-leucine. As a result, in their fully activated state, both
isoenzymes showed comparable specific activities.

GTP inhibited potently (IC50 = 0.19�M) the GLUD1-
derived GDH. These results are consistent with previous
observations showing that endogenous GDH isolated from
human lymphoblasts shows the same sensitivity to GTP
(IC50 = 0.05–0.4�M) (Stanley et al., 1998, 2000; De
Lonlay et al., 2001). In contrast, theGLUD2-derived (nerve
tissue-specific) GDH proved to be resistant to GTP. Un-
der baseline conditions, the very low activity displayed by
this isoenzyme was totally refractory to GTP inhibition
(IC50 > 5000�M). Also, when activated by ADP and/or
l-leucine, theGLUD2-derived GDH proved less sensitive
to GTP than theGLUD1-derived GDH.

Our studies using site-directed mutagenesis of theGLUD1
gene provided important insights into the molecular mecha-
nisms that underlie the diversity of human GDH by reveal-
ing that the main functional differences between theGLUD1
andGLUD2 GDH are due to two amino acid substitutions.
The first change (replacement of Gly456 by Ala) made the
enzyme resistant to GTP inhibition without altering its ac-
tivation by ADP andl-leucine, whereas the second change
(replacement of Arg443 by Ser) rendered the enzyme largely
inactive in the absence of allosteric effectors. Although the
activity of the Arg443Ser mutant could be fully restored
by ADP, this occurred at higher concentrations than those
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required for theGLUD2 isoenzyme. Also, unlike theGLUD2
isoenzyme, the Arg443Ser mutant was not amenable to ac-
tivation by l-leucine unless ADP was also present during
assay.

As indicated above, modeling of the Arg443Ser and
Gly456Ala mutations have provided significant insights
into the molecular mechanisms that underlie their effects.
Study of the crystal structure of the bovine liver enzyme
(Peterson and Smith, 1999) and more recently of the hu-
man GLUD1-derived GDH (Smith et al., 2002) revealed
the presence of an “antenna-like” region in this enzyme
(Fig. 1) that is thought to play an important role in GDH
function. Gly456 is located at the base (hinge region) of
this antenna at a point where the polypeptide chain of one
subunit comes in direct contact with another (Zaganas and
Plaitakis, 2002). As described in the Results, introduction
of Ala456 side chain occurs in a tightly packed region of the
molecule and this may lead to steric clashes with other side
chains. These disturbances may impair the ability of the
“antenna” to facilitate inter-subunit communication, a pro-
cess thought essential for GTP inhibition and cooperative
effects (Peterson and Smith, 1999).

Arg443 is located on a small helix of the descending
strand of the antenna (Fig. 1), which undergoes major con-
formational changes during opening and closure of the cat-
alytic cleft (Smith et al., 2002). In order for catalysis to
occur, the enzyme needs to cycle between the open and
closed states. Our findings showing that substitution of Ser
for Arg443 virtually abolishes basal activity, suggests that
this mutation favors the closed enzyme conformation. This
could be due to the loss of the H-bonds between the Arg443
side chain of one GDH subunit with the side chain of Ser409
(part of the ascending strand of the antenna) from the adja-
cent subunit as described in the Results.

The ability of ADP to restore the activity of the mutant is
consistent with the concept that ADP facilitates the opening
of the active site or it prevents hyper closure (Smith et al.,
2002). However, due to the impaired subunit interaction in
the Arg443Ser mutant, ADP needs to be present in relatively
high concentrations for this action to occur. The fact that the
Arg443Ser mutation totally abrogated activation of the en-
zyme byl-leucine, is also consistent with the possibility that
the introduction of the Ser443 side chain favors the closed
enzyme conformation.l-Leucine is thought to bind at the
active site (Fang et al., 2002) and therefore closure of the
catalytic cleft will preventl-leucine from entering this site.
The finding that concentrations of ADP sufficient to double
or triple the basal activity, sensitized the mutant enzyme to
the stimulatory effect ofl-leucine, provides additional evi-
dence that opening of the catalytic site by ADP is necessary
for l-leucine to act.

The present study also showed that varying the composi-
tion and the pH of the reaction buffer affected differentially
the Arg443Ser mutant and the wild-type enzyme. GDH, iso-
lated from mammalian tissues, is traditionally assayed at pH
7.5–8.0 (Smith et al., 1975). Also, TRA is often used for

assaying GDH (Shashidharan et al., 1994; Cho et al., 1995;
Plaitakis et al., 2000), as the enzyme appears to be stable and
yields its maximal specific activities in this buffer. Previous
studies have shown that GDH is unstable in Tris buffer and
that inorganic phosphate interferes with the binding of GTP
to the enzyme (Dieter et al., 1981). Here we confirmed that
the wild-type expressedGLUD1-derived GDH yielded in
TRA buffer its maximal basal activities and ADP-stimulated
activities at pH 7.5–8.0. In contrast, the Arg443Ser mutant
yielded its highest basal activities at pH 7.0. The function
of the mutant enzyme improved when assayed in phosphate
in the presence of 0.1 mM ADP, particularly at pH 7.5 and
7.0 (Zaganas et al., 2002).

Prompted by the above findings, we examined the behav-
ior of the GLUD2 GDH at different pH values and found
that the enzyme performs equally well at pH 7.0 and pH
8.0. In contrast, the specific activity of theGLUD1 enzyme
declines when the pH is lowered from 8.0 to 7.0. It is well
known that glutamate’s neurotransmitter action is terminated
by uptake into glial cells. In the salamander Muller cells
(a specialized type of glial cells found in retina), glutamate
uptake generated significant intracellular acidification (pH
dropped from about 7.2 to about 7.0) due to countertransport
of OH− (Bouvier et al., 1992; Poitry et al., 2000). These pH
changes occurred both in the cytosol and in the distal pro-
cess, which is enriched in mitochondria. There was a paral-
lel rise in NAD(P)H that is thought to result from glutamate
oxidation via GDH (Poitry et al., 2000). Hence, the ability
of the GLUD2 GDH to function well at pH 7.0 may rep-
resent an adaptation of importance for the metabolism of
neurotransmitter glutamate.

The pH in the mitochondrial matrix is thought to re-
main fairly constant around 7.5–8 (Rottenberg and Lee,
1975). However, studies in rat kidney showed that lower-
ing the extra-mitochondrial pH causes a reduction in the
intramitochondrial pH, which in turn, affects the transport
of glutamate across the inner mitochondrial membrane
(Schoolwerth et al., 1984). The inner membrane of human
mitochondria contains two types of transporters for glu-
tamate. The first is the aspartate/glutamate exchanger and
the second the glutamate carrier (GC). Glutamate entering
mitochondria by the exchanger is transaminated to form
aspartate. In contrast, the GC seems to be the only source
of supply of external glutamate to GDH (Dennis and Clark,
1977). Interestingly, transport of glutamate via the GC is
associated with co-transport (symporter) of H+ across the
mitochondrial membrane.

Recently, two types of mitochondrial glutamate carrier
(GC1 and GC2) have been identified. These differ in their
kinetic properties (Vmax, Km) and in their tissue distribution
(Fiermonte et al., 2002). The GC1 is expressed in all tissues,
whereas the GC2 is mainly expressed in the brain and in the
testis. This tissue distribution is nearly identical to that of the
GLUD1(housekeeping) andGLUD2(specific for neural and
testicular tissues) GDH, respectively. Since the transport of
glutamate into the mitochondria is linked to its metabolism
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by GDH, one can assume that bothGLUD2 and GC2 have
adapted to the particular metabolic needs of the neural and
testicular tissues where they are expressed.

There is evidence that in the human theGLUD1gene (lo-
cated on the 10th chromosome) has been retro posed to the
X chromosome, where it gave rise to the intronlessGLUD2
gene through random mutations and natural selection. The
present data suggest the functional properties acquired by
GLUD2 facilitate its function in nerve tissue. Besides its
ability to function at relatively low pH, theGLUD2 GDH is
resistant to GTP inhibition and depends on ADP for its cat-
alytic function. As GTP levels are generally higher in brain
than in other tissues, GTP may not be a suitable modula-
tor for GDH activity in the nerve tissue. Also, dependency
on available ADP levels provides a novel molecular mecha-
nism for the regulation of glutamate flux through the GDH
pathway. This will permit the recruitment of the enzyme un-
der conditions of low energy charge (high ADP:ATP ratio),
such as those occurring under intense glutamatergic neu-
rotransmission (Erecinska and Nelson, 1990; Plaitakis and
Zaganas, 2001). Hence, theGLUD2 GDH has evolved to
function best in the particular environment that prevails in
glial cells following glutamate uptake.

It is interesting to note that the Gly456Ala substitution
seems to be conserved during mammalian evolution. The
bovine liver GDH, like the humanGLUD1 enzyme, con-
tains Gly at position 452 (corresponds to Gly456 in the hu-
man). Concerning the presence of Ala at this position in
the humanGLUD2, Cho et al. (1996), who separated two
GDH isoenzymes from bovine brain, found by sequenc-
ing of isolated peptides that one of this isoenzymes con-
tains Ala at position 452 (corresponds to Ala456 in the
humanGLUD2). It is presently unclear as to whether the
bovine brain isoenzyme also contains Ser at position 439
(corresponds to Ser443 of theGLUD2 in the human) as the
polypeptide region that contains this residue has not been
sequenced.

Parallel to our efforts, other investigators (Yoon et al.,
2002a,b; Lee et al., 2001; Cho et al., 2001) have also
employed site-directed mutagenesis on theGLUD1 gene
expressed inE. coli to identify residues involved in lig-
and binding. Others (Fang et al., 2001) have also used
site-directed mutagenesis to studyGLUD1 GDH muta-
tions that are found in patients with the hyperinsulinism-
hyperammonemia syndrome. None of these, however,
involves the sites mutated here.

The present observations further our understanding of this
important protein, particularly with respect to its proposed
structural and functional models. However, the introduced
Agr443Ser and Gly456Ala mutations cannot explain all
functional differences that exist between theGLUD1 and
the GLUD2 GDH isoenzymes. Hence, additional studies
are needed in order to clarify the structural basis of the
functional diversity of human GDH and to provide insights
into the role of this enzyme in the biology of mammalian
systems.
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Glutamate dehydrogenase (GDH) specific activities, ki-
netic properties and allosteric regulation were studied in
extracts from cultured neurons and astrocytes prepared
from mouse cerebral cortex and cerebellum. Consider-
able differences were observed in the specific activity of
the enzyme among the different cell types with astro-
cytes expressing the highest GDH activity. This may
reflect the functional importance of these cells in gluta-
mate uptake and metabolism. Among the neurons, the
glutamatergic cerebellar granule cells showed a GDH
specific activity that was 60% higher (P , 0.01) than that
of the GABAergic cerebral cortical neurons. Also, the Km
for ammonia was 1.7-fold higher in the cortical neurons
than in the other cell types. These findings may reflect a
particular need for the glutamatergic granule cells to
synthesize glutamate via the GDH pathway. No differ-
ences were observed among the different cell types with
regard to the allosteric properties of GDH expressed by
these cells. J. Neurosci. Res. 66:909–913, 2001.
© 2001 Wiley-Liss, Inc.

Key words: a-ketoglutarate; ammonia; GABAergic neu-
rons; glutamatergic neurons

Glutamate dehydrogenase (GDH, EC 1.4.1.3.) is a
mitochondrial enzyme that catalyzes the oxidative deami-
nation of glutamate to a-ketoglutarate using NAD1 or
NADP1 as cofactors (Smith et al., 1975). There is evi-
dence that GDH activity in vivo is controlled allosterically
by the need of the cell for ATP as an energy source (Smith
et al., 1975). Consistent with this concept are observations
on pancreatic beta cells showing that stimulation of GDH
activity is associated with insulin release due to increased
energy charge (Sener et al., 1981).

GDH is present in almost all mammalian tissues with
high enzyme activities occurring in the liver, kidney,
pancreas, brain, intestine, spleen, lymph nodes and heart

(Smith et al., 1975). In mammalian brain, GDH may exist
in different isoforms (Colon et al., 1986; Hussain et al.,
1989; Cho et al., 1995). Two distinct genes, designated
GLUD1 and GLUD2, encoding human GDH have been
cloned and characterized (Shashidharan et al., 1994;
Plaitakis et al., 2000). In the nerve tissue, glutamate serves
as the major excitatory neurotransmitter, besides its func-
tion in metabolism. GDH may thus have a dual function
in brain that involves glutamate neurotransmitter availabil-
ity and energy metabolism. To this date, however, the
exact role of GDH in glutamate homeostasis has not been
fully elucidated.

The cellular and subcellular localization of GDH
has previously been studied in rat brain using mainly
immunocytochemical methods. Results of those studies
showed that GDH immunoreactivity is essentially lim-
ited to astrocytes (Aoki et al., 1987; Wenthold et al.,
1987; Rothe et al., 1990, 1994). Moreover, a consid-
erable regional variation in glial GDH immunoreactiv-
ity was observed, with the enzyme being particularly
enriched in regions that receive dense glutamatergic
innervation (Aoki et al, 1987).
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Although most of these immunocytochemical inves-
tigations on intact brain tissue have detected little GDH in
neurons, evaluation of dissociated nerve tissue cultures
from ventral mesencephalon of the rat, revealed a consid-
erable GDH immunoreactivity in dopaminergic cells
(Plaitakis and Shashidharan, 2000). Previous investigations
that utilized activity histochemistry (Rothe et al., 1990)
and biochemical assays of cultured brain cells (Schousboe
et al., 1977; Patel et al., 1982; Drejer et al., 1985; Larsson
et al., 1985) revealed a considerable activity of GDH in
neurons.

To further explore the distribution of GDH activity
in different cells of neural tissue origin, neuronal and glial
cell (astrocytic) cultures were prepared from mouse cere-
bral cortex and cerebellum and studied with regard to their
content of this enzyme. Moreover, the kinetic and allo-
steric properties of GDH expressed by these cells were
investigated. Results showed that astrocytes had about
2–4-fold higher GDH specific activity than cultured neu-
rons. Significant differences in GDH specific activity (SA)
were found between cultured neurons with cerebellar
neurons expressing about 60% higher enzyme specific
activity than neurons obtained from cerebral cortex. The
implications of these findings in glutamate and ammonia
metabolism are discussed.

MATERIALS AND METHODS

Newborn and 7-day-old mice were obtained from the ani-
mal facility at Department of Pharmacology, the Royal Danish
School of Pharmacy and pregnant mice (15 days gestation) were
obtained from Bomholtgaard (Ry, Denmark). Plastic tissue culture
flasks were purchased from Nunc A/S (Roskilde, Denmark), fetal
calf serum from Seralab Ltd. (Sussex, UK) and culture medium
from Gibco BRL, Life Technologies A/S (Roskilde, Denmark).
Poly-D-lysine (MW . 300,000) and penicillin from Leo (Ballerup,
Denmark). NADPH, a-ketoglutarate, ADP, and GTP (lithium
salt) were from Boehringer-Mannheim Biochemicals (Indianapolis,
IN). All chemicals used in this study were of the purest grade
available from regular commercial sources.

Cultures of Astrocytes and Neurons

Cerebellar and cortical astrocytes were cultured essentially
as described by Hertz et al. (1989b). The cerebral cortex and the
cerebellum were taken from newborn and 7-day-old mice,
respectively. The tissue was passed through Nitex nylon sieves
(80 mm pore size) into a slightly modified Dulbecco’s minimum
essential medium (DMEM) as defined by Hertz et al. (1982)
containing 20% FCS and plated ('105 cells/ml) onto 80 cm2

flasks. The cultures were maintained at 37°C in a humidified
atmosphere of 5% CO2. During the second week of culture the
serum content of the medium was decreased to 15% and in the
third week it was decreased to 10%. Dibutyrylcyclic AMP was
added to the medium in the third week to induce differentiation
(Hertz et al., 1982). The cultures were used for experiment after
3 weeks in culture.

Cerebral cortical neurons (GABAergic neurons) (Drejer et
al., 1987) were isolated from 15-day-old mice fetuses and cerebella
granule neurons (glutamatergic neurons) (Drejer and Schousboe,
1989) from 7-day-old mice and these were cultured as described by

Hertz et al. (1989a) and Schousboe et al. (1989), respectively. The
tissue was chopped and trypsinated (0.025% w/v) and subsequently
gently triturated in a DNase solution (0.004% w/v) containing a
trypsin inhibitor (0.052% w/v) from soybeans. The cells were
seeded in poly-D-lysine (50 mg/l) coated culture flasks (80 cm2), at
a density of 3 3 106 cells/ml (15 ml / flask) in a slightly modified
DMEM containing 10% fetal calf serum (Hertz et al., 1982). The
cultures were maintained at 37°C in a humidified atmosphere of
5% CO2. After 40–48 hr of culturing cytosine arabinoside was
added to a final concentration of 20 mM to prevent astrocytic
proliferation. The neurons were cultured for 7–8 days.

The cultured cells were harvested in their culture medium
and the cell suspension was transferred into Falcon tubes before
centrifugation at 1,000 3 g for 5 min. The obtained cell pellets
were placed at 280°C until enzymatic analyses were carried out.

Enzyme Extraction and GDH Assays

On the day of the enzyme assays, the frozen cell pellets
were thawed and immediately homogenized using glass to glass
shearing with a motor driven glass pestle at 4°C for 2 min. The
homogenization buffer (pH 7.40) contained 0.05 M Tris-HCI,
1% Triton X-100, 0.1 mM phenylsulfonyl-methylsulfonyl flu-
oride and 0.5 M NaCl. The cell homogenate was centrifuged at
8,000 3 g for 10 min at 4°C. The obtained supernatant con-
tained all GDH activity present in the initial whole cell homog-
enate and was used for enzyme assays as described below.

GDH was assayed spectrophotometrically in the direction
of glutamate formation using a-ketoglutarate and ammonia as
substrates (Colon et al., 1986) unless otherwise specified. The
reaction mixture of 1 ml contained 50 mM triethanolamine
buffer, pH 8.0, 100 mM ammonium acetate, 150 mM NADPH
and 2.6 mM EDTA. The reaction was initiated by the addition
of a-ketoglutarate to 8 mM (except as indicated). The protein
content of the enzyme extracts was determined by the method
of Lowry et al. (1951).

Kinetic Analyses

Kinetic analyses were carried out to determine the Michaelis-
Menten constant (Km) for a-ketoglutarate and for ammonia for
GDH contained in each of the four culture types. The assays were
carried out by varying the substrate under investigation while
keeping the other substrates and reagents at the optimal concentra-
tions indicated above. The a-ketoglutarate concentration varied
from 0.05–8.00 mM whereas the ADP concentration was kept
constant at 1.0 mM. Ammonia varied from 10–100 mM whereas
the ADP concentration was kept constant at 1.0 mM. The four
culture types were studied in parallel.

Allosteric Regulation Studies

The regulation of GDH contained in each of the four
different cultures by GTP and ADP was studied by adding
one or more of these compounds at various concentrations to
the reaction mixture, while keeping the concentration of the
other substrates constant as indicated above. The concentra-
tion of ADP varied from 0.05–1.0 mM and that of GTP from
0.05– 4 mM.
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Statistical Analysis

The Km values 6 SEM were calculated using Kinetic/
Hyper software (Dr. J.S. Easterby, Department of Biochemistry,
Liverpool, UK). The significance of the differences in Km is
estimated using the Student’s t-test. All tests were two-tailed.
The IC50 for GTP inhibition was calculated from the inhibitory
curves of each isoenzyme drawn with the use of the Origin
Program (Microsoft, MA). The Hill plot coefficient and coop-
erativity index for GTP inhibition were evaluated using the
equation originally described by Hill according to the method
discussed by Cornish-Bowden (1979).

RESULTS AND DISCUSSION
Astrocytes contained significantly greater amounts of

GDH activity than cultures of neuronal cells. As shown in
Figure 1, the GDH SA of the cultured cortical astrocytes
(0.154 mmol/mg protein/min) and cerebellar astrocytes
(0.136 mmol/mg protein/min) were about 2–4-fold
higher than those of cultured neurons (P # 0.006). Al-

though cortical astrocytes had higher GDH SA than cer-
ebellar astrocytes (about 10%), this difference was not
significant. Significant differences in GDH specific activ-
ities, however, were found between the neuronal cultures.
Specifically, the GDH SA for cerebellar neurons (0.067
mmol/mg protein/min) was 60% greater than the GDH
SA for cortical neurons (0.042 mmol/mg protein/min;
P 5 0.01) (Fig. 1). As a result, the neuron/astrocyte GDH
SA ratio was approximately 0.5 for cerebellar cultures and
0.27 for cortical cultures.

Kinetic studies revealed that Km values for
a-ketoglutarate were comparable for the four different
culture types. Also, the Km values for NH4

1 were similar
except for the Km in cortical neurons, which was about
1.7-fold greater than that of the other three culture types
(Table I). Allosteric inhibition of GDH activity by GTP
was comparable for all neuronal and astrocytic cultures
studied (Table I). Also, allosteric activation of GDH ac-
tivity by ADP did not differ significantly among the dif-
ferent types of cultured cells evaluated (data not shown).

Data of this study showing that astrocytes contain
higher GDH activity than neurons, regardless of the brain
area studied, is consistent with the results of previously
published immunocytochemical investigations (Aoki et
al., 1987; Wenthold et al., 1987; Rothe et al., 1990; 1994).
Our findings, however, revealing that cerebellar neurons
contain substantial amounts of GDH activity (about 50%
of that present in astrocytes) contrast the results of most
immunocytochemical studies, which detected little GDH
immunoreactivity in neurons. Rothe et al. (1994) were
able to quantitate the “faint” GDH immunoreactivity of
neurons and concluded that these cells contain about 15%
of the GDH protein present in astrocytes.

Schmitt and Kugler recently (1999) carried out both
immunocytochemical investigations and in situ hybridiza-
tion studies using cRNA probes and found GDH-specific
mRNA in neurons and glial cells throughout the CNS of
the rat. In some neuronal populations, high mRNA levels,
but low GDH immunoreactivity, were observed. Our
data showing that neurons contain substantial amounts of
GDH activity are consistent with the high GDH-specific
mRNA levels observed in these cells by Schmitt and
Kugler (1999). Hence, failure of the immunocytochemical
methods to detect substantial amounts of GDH protein in
neurons, may reflect an antibody-antigen accessibility
problem. On the other hand, measurement of GDH ac-
tivity using enzyme assays, as done here, is more reliable
than immunocytochemical estimation of enzyme protein.

The high levels of GDH activity expressed by astro-
cytes may be of functional importance because these cells
play a significant role in neurotransmitter glutamate inac-
tivation via active uptake and subsequent metabolism
(Danbolt, 2001). The latter process involves to a large
extent the GDH pathway, particularly at high glutamate
loads (Sonnewald et al., 1997).

The finding that glutamatergic cerebellar granule
neurons show higher GDH specific activity than
GABAergic cortical neurons, may reflect important dif-

Fig. 1. GDH specific activities (mmol NADPH oxidized/mg protein/
min) of cultured astrocytes and neurons isolated from mouse cerebel-
lum and cerebral cortex. GDH activity was measured in the direction
of glutamate synthesis in the presence of 1.0 mM ADP as described in
the Materials and Methods. Columns represent average values obtained
with the use of three different cultures and bars are SEM. *P 5 0.01
compared to cortical neurons; P 5 0.006 compared to cerebellar
astrocytes; P 5 0.002 compared to cortical astrocytes. **P 5 0.0006
compared to cortical astrocytes; P 5 0.002 compared to cerebellar
astrocytes.
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ferences in the functional role of GDH in these cells. In
the mitochondria of glutamatergic neurons, GDH may
play a role in ammonia homeostasis as suggested recently
by the demonstration of a lactate-alanine shuttle mecha-
nism in glutamatergic neurons and surrounding astrocytes
(Waagepetersen et al., 2000; Lieth et al., 2001). This
requires ammonia fixation catalyzed by GDH, a process
facilitated by the lower Km value for ammonia in the
glutamatergic neurons compared to the GABAergic neu-
rons as observed in the present study.

The failure to detect differences among the differ-
ent cell types with regard to allosteric regulation of
GDH may indicate that mouse brain does not express
the different isoforms of the enzyme observed in hu-
mans (Hussain et al., 1989; Shashidharan, et al, 1994). It
should, however, be kept in mind that we studied brain
cells cultured from immature nerve tissue and that
GDH activity is shown to be increased during brain
development (Rothe et al., 1990). It is therefore con-
ceivable that factors normally regulating the expression
of genes encoding the different isoforms of GDH may
not be activated properly in the cultured cells.. Addi-
tional studies are needed to provide answers to these
questions.
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Regulation of Human Glutamate
Dehydrogenases: Implications for Glutamate,
Ammonia and Energy Metabolism in Brain

Andreas Plaitakis* and Ioannis Zaganas
Department of Neurology, University of Crete, School of Health Sciences, Section of Medicine, Heraklion,
Crete, Greece

Glutamate dehydrogenase (GDH) catalyzes the oxidative
deamination of glutamate to a-ketoglutarate using NAD
or NADP as cofactors. In mammalian brain, GDH is lo-
cated predominantly in astrocytes, where it is probably
involved in the metabolism of transmitter glutamate. The
exact mechanisms that regulate glutamate fluxes
through this pathway, however, have not been fully un-
derstood. In the human, GDH exists in heat-resistant and
heat-labile isoforms, encoded by the GLUD1 (house-
keeping) and GLUD2 (nerve tissue-specific) genes, re-
spectively. These forms differ in their catalytic and allo-
steric properties. Kinetic studies showed that the Km
value for glutamate for the nerve tissue GDH is within the
range of glutamate levels in astrocytes (2.43 mM),
whereas for the housekeeping enzyme, this value is sig-
nificantly higher (7.64 mM; P , 0.01). The allosteric ac-
tivators ADP (0.1–1.0 mM) and L-leucine (1.0–10.0 mM)
induce a concentration-dependent enzyme stimulation
that is proportionally greater for the nerve tissue-specific
GDH (up to 1,600%) than for the housekeeping enzyme
(up to 150%). When used together at lower concentra-
tions, ADP (10–50 mM) and L-leucine (75–200 mM) act
synergistically in stimulating GDH activity. GTP exerts a
powerful inhibitory effect (IC50 5 0.20 mM) on the house-
keeping GDH; in contrast, the nerve tissue isoenzyme is
resistant to GTP inhibition. Thus, although the house-
keeping GDH is regulated primarily by GTP, the nerve
tissue GDH activity depends largely on available ADP or
L-leucine levels. Conditions associated with enhanced
hydrolysis of ATP to ADP (e.g., intense glutamatergic
transmission) are likely to activate nerve tissue-specific
GDH leading to an increased glutamate flux through this
pathway. J. Neurosci. Res. 66:899–908, 2001.
© 2001 Wiley-Liss, Inc.

Key words: glutamate dehydrogenase; recombinant; L-
leucine; ADP; GTP

Glutamate dehydrogenase (GDH) (EC 1.4.1.3.) is a
mitochondrial enzyme that catalyzes the oxidative deami-
nation of glutamate to a-ketoglutarate using NAD or
NADP as cofactors (Smith et al., 1975). The enzyme links

glutamate with the Krebs cycle and provides a major
pathway for inter-conversion of a-amino acids and
a-keto-acids. In non-neural tissues, oxidation of gluta-
mate by GDH is thought to be linked to the synthesis of
ATP as an energy source (Smith, 1979). In the brain,
however, a complex organ, the exact function of GDH
has not been fully understood.

Recent studies have shown that in human brain
GDH exists in at least two isoforms encoded by structur-
ally distinct genes, designated GLUD1 and GLUD2
(Shashidharan et al., 1994, 1997). The need for multiplic-
ity of human brain GDH is thought to relate to the
complex function of glutamate in the nerve tissue. In
addition to its role in metabolism, glutamate serves as a
major excitatory transmitter in mammalian CNS (Fon-
num, 1984). There is ample evidence that excitatory trans-
mission is associated with increased energy utilization and
that excessive glutamatergic action can lead to neurotoxic
effects (Olney et al., 1971). Hence, GDH function may be
of importance both for glutamate/ammonia metabolism
and for energy homeostasis in nerve tissue; it may also play
a role in neuroprotection (Matthews et al., 2000). Here
the catalytic and regulatory properties of GLUD1 and
GLUD2-derived GDH isoproteins and their implications
for nerve tissue biology will be considered.

GDH CATALYZED REACTION
GDH catalyses the reversible oxidative deamination

of glutamate to a-ketoglutarate according to the reaction:

Glutamate 1 H2O 1 NAD~P!1 7

a-ketoglutarate 1 NADPH 1 NH4
1 1 H1

Mammalian GDH can utilize both NAD(H) and
NADP(H) whereas GDHs isolated from plants or micro-
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organisms can be specific for NAD(H) or NADP(H)
(Smith, 1975; Hudson and Daniel, 1993). In the course of
our molecular biological investigations (see below), we
found that Sf9 cells, obtained from the insect Spodoptera
Fugiperta, contain GDH that shows an absolute specificity
for NAD(H) (Shashidharan et al., 1997; Plaitakis et al.,
2000). This has markedly facilitated the study of the func-
tional properties of human GDHs expressed in these cells,
because measurement of enzyme velocity in the presence
of NADP(H) eliminated all background activity.

The equilibrium of the GDH reaction favors the
synthesis of glutamate (Smith, 1979). This reaction, how-
ever, requires high ammonia levels (Km 5 12–25 mM) not
likely to occur in cells under baseline conditions. Also, the
Km for a-ketoglutarate (1.0–2.0 mM) is about 5–10 times
higher that the concentration of the keto-acid in the nerve
tissue. Hence, it is not surprising that under baseline
conditions, glutamate in the nerve tissue is mainly synthe-
sized from glucose or from other amino acids via transam-
ination or deamination (Yudkoff et al., 1991; Westergaard
et al., 1996; McKenna et al., 1996). When high ammonia
concentrations prevail, however, glutamate synthesis via
GDH may play role in the detoxification processes (Coo-
per and Plum, 1987; Kanamori and Ross, 1995).
Waagepetersen et al. (2000) have shown that glutamine
deamination via glutaminase, a process occurring within
neuronal mitochondria, stimulates glutamate synthesis by
GDH, presumably through production of ammonia.

Concerning the role of the enzyme in glutamate
oxidation, the Km for glutamate for mammalian GDHs is
within the range of this amino acid’s concentration in
nerve tissue (4–12 mM). These observations are consistent
with the concept that GDH is a deaminating enzyme
(Smith, 1979). In experiments done under baseline con-
ditions in cultured astrocytes, however, glutamate oxida-
tion has proved difficult to show (Waniewski and Martin,
1986; Farinelli and Nicklas, 1992). This discrepancy be-
tween the presence of relatively high levels of GDH
activity in nerve tissue and the limited glutamate flux
found through this pathway, suggests that enzyme activity
is highly regulated. The molecular basis of this regulation
is discussed below.

GDH AND ENERGY METABOLISM
It has been well established that mammalian GDH is

regulated allosterically with diverse compounds, such as
purine nucleotides (ADP, NADH, GTP), L-leucine, poly-
amines, steroid hormones, neuroleptic drugs, etc., shown
to influence the enzyme’s velocity. Smith (1979) has noted
that, because GDH is stimulated by ADP and L-leucine
and inhibited by GTP and NADH and ATP, the activity
of the enzyme is controlled allosterically by the need of the
cell for ATP as an energy source. Specifically, oxidative
deamination of glutamate by GDH makes available the
reduced coenzymes NADH or NADPH for the synthesis
of ATP. In addition, a-ketoglutarate formed is metabo-
lized via the TCA cycle leading to the synthesis of ATP.
As such, GDH function is linked to cellular bioenergetics.

Convincing evidence that GDH functions in energy
metabolism has been obtained for pancreatic beta cells in
which boosting of cellular energy charge (increased ATP
levels) is associated with insulin release. In these cells,
modification of GDH activity by several allosteric effectors
is thought to regulate insulin release (Gylfe, 1976; Sener
and Malaise, 1980; Sener et al., 1981). Moreover, children
with mutations in the GLUD1 gene that attenuate the
GTP inhibitory effect present with hypoglycemia-induced
seizures due to enhanced insulin release resulting from
high ATP levels in pancreatic beta cells (Stanley et al.,
1998; Yorifuji et al., 1999; Santer et al., 2001).

STRUCTURE OF GDH PURIFIED FROM
MAMMALIAN TISSUES

About 30 years ago, the bovine liver enzyme was
purified to homogeneity and sequenced using protein
chemistry techniques (Moon and Smith, 1973). Since
then, purified bovine liver GDH has become readily avail-
able through commercial sources and used extensively for
studying its functional and structural characteristics. The
bovine liver enzyme has been obtained in crystal form and
structural models of this protein have been proposed
(Peterson et al., 1998; Peterson and Smith, 1999; Smith et
al., 2001). Several investigators have used chemical mod-
ification in an effort to identify the amino acid residues
responsible for the catalytic and allosteric properties of
bovine liver GDH (for review see Peterson and Smith,
1999).

In its catalytically active form, the bovine liver GDH
is shown to be a hexamer composed of six identical
subunits with a relative molecular mass of 55 kD each
(Smith, 1975). Direct sequencing of chicken liver (Moon
et al., 1973) and human liver (Julliard and Smith, 1979)
GDH, as well as, more recent molecular biological data on
human and mouse GDH, have shown that the structure of
the enzyme has been conserved (Fig. 1).

HUMAN GLUTAMATE DEHYDROGENASES
Previous studies showed that GDH is decreased in

fibroblasts and leukocytes of patients with neurologic de-
generative disorders (Plaitakis et al., 1980, 1982; Duvoisin
et al., 1983, 1988). Additional studies revealed that heat-
labile and heat-resistant GDH activities are present in
human tissues (Plaitakis et al., 1984). These were differ-
entially altered in neurologic patients (Plaitakis et al., 1984;
Konagaya et al., 1986; Kajiyama et al., 1988; Iwattsuji et
al., 1989; Abe et al., 1992), thus suggesting that these
activities are under different genetic control.

Cloning of the Human GLUD1 Gene
Molecular biological studies led to the cloning of

several full-length cDNAs that encode human GDH (Ma-
vrothalassitis et al., 1988; Amuro et al., 1988; Nakatani et
al., 1988). These were isolated from mRNA libraries
constructed from human liver. The open reading frame of
these cDNAs predicts a 558 amino acid long polypeptide,
the amino acid sequencing that generally agrees (with
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some exceptions) with the previously published partial
sequencing data obtained on the purified human liver
enzyme (Julliard and Smith, 1979). The mature human
liver enzyme lacks a cDNA-predicted 53 amino acid-long
N-terminal leader peptide, which is cleaved during trans-
location of the protein into the mitochondrion. Northern
blot analyses of human and monkey tissues showed that
this GDH-specific mRNA is widely expressed (house-
keeping) (Mavrothalassitis et al., 1988). The gene encod-
ing this cDNA, designated GLUD1, consists of 13 exons
and is located on human chromosome 10q23.3
(Michaelides et al., 1993; Deloukas et al., 1993).

Multiplicity of the Human GLUD Genes
Southern blot analyses revealed that multiple GDH-

specific genes are present in the human genome (Ma-
vrothalassitis et al., 1988). In addition to GLUD1, an
intronless gene, located on human X, was identified and
considered to represent a pseudogene (initially designated
GLUDP1) (Jung et al., 1989; Michaelides et al., 1993).
Several GDH-specific genes (GLUDP2–5) were also
found and thought to represent truncated pseudogenes
(Michaelides et al., 1993). GLUDP2 and GLUDP3 are
located on human chromosome 10q11.2 and 10q22.1,
respectively (Deloukas et al., 1993). GLUDP5 was as-
signed to the human chromosome 10p11.2 (Tzimagiorgis
et al., 1993), whereas GLUDP4 was found in the course of
the human genome project to be located on the human
chromosome 18.

Cloning of the Human GLUD2 Gene
In an effort to search for GDH isoenzymes in the

human, additional cloning studies were undertaken.
Screening of a human retina cDNA library led to the
isolation of a novel GDH-specific cDNA, designated
GLUD2, which proved to be encoded by the above-
mentioned X-linked intronless gene (Shashidharan et al.,
1994). mRNA studies showed that this gene is specifically
expressed in neural and testicular tissues of the human
(Shashidharan et al., 1994). It predicts a GDH isoprotein,
which has the same molecular mass as the GLUD1-
predicted peptide and which shares all but 16 of its 505
amino acids (97% amino acid identity) (Fig. 1). The
GLUD2 cDNA was expressed in Sf9 cells producing a
catalytically active enzyme, the functional characteristics of
which were similar, but distinct, than those of the
GLUD1-derived GDH (see below).

These data suggest that the GLUD2 is functional and
of importance in the biology of the nervous system. It
appears that the GLUD2 has evolved through retroposi-
tion of the GLUD1 mRNA into the human chromosome
Xq25, thus representing an example of an intron-
containing gene with widespread expression pattern that
gave rise to a tissue-specific intronless human gene. Many
such paradigms occurring during primate evolution are
known today (Lahn and Page, 1999).

Mouse GDH Genes
In the mouse, two GDH-specific genes, designated

Glud and Glud-2, have been identified (Tzimagiorgis and

Fig. 1. Comparison of the amino acid
sequence of glutamate dehydrogenases
from three mammalian species. The
amino acid sequence of the human
GLUD1 GDH is shown in full. For the
human GLUD2, mouse Glud and bo-
vine liver GDH, the amino acid residues
that differ from the human GLUD1
GDH are shown only. Dots represent
amino acid residues that are the same as
those of the human GLUD1 enzyme.
The amino acid sequences of the human
GLUD1 and GLUD2, and the mouse
Glud GDH, are based on the corre-
sponding cloned cDNAs (Mavrothalassi-
tis et al., 1988, Shashidharan et al., 1994;
Tzimagiorgis and Moschonas, 1991),
whereas the bovine data derive from di-
rect sequencing of the purified liver en-
zyme (Peterson et al., 1998).
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Moschonas, 1991). The Glud gene is the mouse counter-
part of the human GLUD1 gene whereas the Glud-2
probably represents a truncated pseudogene.

GDH IN MAMMALIAN BRAIN

Subcellular Localization
GDH is present in almost all mammalian tissues

(housekeeping enzyme) with the highest levels found in
the liver. Other tissues with relatively high levels of GDH
activity include the kidney, pancreas, brain, intestine,
spleen, lymph nodes and heart. In these tissues, the en-
zyme is shown to be located in the mitochondria (Hoge-
boom and Schneider, 1953). Results of more recent ul-
trastructural investigations using E.M. immunocyto-
chemistry (Aoki et al., 1987; Rothe et al., 1994) are
consistent with the mitochondrial localization of GDH.

Within brain mitochondria, GDH activity is found
in the matrix being largely solubilized with Triton X-100
(Salganicoff and De Robertis, 1965). Contrary to this
belief, however, Colon et al. (1986) showed that readily
solubilized and particulate-bound GDH activities are
present in rat brain, differing in heat stability and allosteric
regulation characteristics. The particulate-bound GDH,
obtained in the 100,000 g fraction, resisted extraction by
Triton X-100, digitonin, or deoxycholate, but it was
solubilized with the use of the cationic detergent cetyltri-
methyammoniun bromide (CTAB). These results suggest
that a substantial fraction of GDH is tightly bound to rat
brain membranes (Colon et al., 1986).

Chee et al. (1979) had previously shown that in the
rat GDH derived from brain differs significantly from the
liver or kidney enzyme in both kinetic properties and
allosteric regulation characteristics. Cho et al. (1995) also
found that two soluble GDH fractions are present in
bovine brain. These data, taken together with the obser-
vations of Colon et al. (1986), suggest that distinct GDH
isoenzymes are present in mammalian brain. To this date,
however, a molecular genetic basis for such isoenzymes
has not been established, except in the human, in which
evidence for multiplicity of brain GDH (Hussain et al.,
1989) has been have substantiated by molecular biological
studies as described above.

Cellular Localization of GDH
Although activity histochemistry (Rothe et al., 1990)

and biochemical assays of cultured cells (Patel et al., 1982;
Drejer et al., 1985) have shown that GDH is abundant in
both neurons and glial cells, immunocytochemical studies
(Aoki et al., 1987; Wenthold et al., 1987; Rothe et al.,
1990, 1994) have concluded the enzyme is located pre-
dominantly in astrocytes. These investigators observed a
rather faint GDH immunoreactivity in certain neuronal
populations.

Schmitt and Kugler (1999) performed both immu-
nocytochemical investigations and in situ hybridization
studies using cRNA probes and found GDH-specific
mRNA in neurons and glial cells throughout the CNS of

the rat. In some neuronal populations, high mRNA levels,
but low GDH immunoreactivity, were observed. When
primary nerve tissue cultures from the ventral mesenceph-
alon of the rat were studied, dense GDH immunoreactiv-
ity was observed in dopaminergic neurons (Plaitakis and
Shashidharan, 2000).

Recent studies on brain white matter of the rat
(Schmitt and Kugler, 1999) and of the human (Werner et
al., 2001) have revealed that GDH is present in consider-
able amounts in oligodendrocytes. Interestingly, Werner
et al. (2001) observed that, in human brain white matter,
anti-GDH antibodies labeled the cytoplasm and the cyto-
plasmic membrane of oligodendrocytes. Hence, these data
are consistent with the findings of Plaitakis et al. (1984)
and Colon et al. (1986), who demonstrated that
membrane-bound and soluble GDH activities are present
in human and rat tissues.

A considerable regional variation in GDH immuno-
reactivity has been detected in rat brain (Aoki et al., 1987;
Wenthold et al., 1987; Schmitt and Kugler, 1999). Aoki et
al. (1987) reported that GDH is enriched in regions that
receive dense glutamatergic innervation. In these areas,
GDH is found primarily in astrocytic processes surround-
ing glutamatergic nerve endings (Aoki et al., 1987), thus
providing indirect evidence that the enzyme is involved in
the metabolism of transmitter glutamate, as previously
suggested (Plaitakis et al., 1982).

REGULATION OF HUMAN NERVE TISSUE
AND HOUSEKEEPING GDH

Production of Recombinant Human GDHs
To study the nerve tissue-specific and housekeeping

human GDH, we obtained each of them in an unmixed
form by expressing the GLUD1 and GLUD2 cDNA,
respectively, in Sf9 cells using the baculovirus expression
system (Shashidran et al., 1994, 1997; Plaitakis et al.,
2000). Each recombinant isoenzyme was purified from
cell extracts and its N-terminal amino acid sequence was
determined. Results showed that GLUD1 and GLUD2-
generated isoproteins lacked the leader peptide predicted
by the corresponding cDNA, thus confirming that the
expressed enzymes had been processed within the host
cells in a manner similar to that of the mature enzymes
present in human tissues (Shashidran et al., 1994). More-
over, sequencing of the N-terminus confirmed that the
nerve tissue-specific (GLUD2-derived) GDH had leucine
instead of alanine (as expected for GLUD1-derived isoen-
zyme) at position 3. These data verified the specific ex-
pression of the cDNAs in the corresponding cell lines.

GLUD1 Is Heat-Resistant Whereas GLUD2 GDH
Is Heat-Sensitive

Heat inactivation experiments using the recombi-
nant proteins revealed that GLUD1 and GLUD2-derived
GDH differ in their relative resistance to heat denatur-
ation. At 45°C (pH 7.4) the half life for the expressed
housekeeping GDH (GLUD1) was 3.5 hr, whereas that

902 Plaitakis and Zaganas



for the nerve tissue GDH (GLUD2) was 0.5 hr (Shashid-
ran et al., 1997). These results are similar to those origi-
nally described in human leukocytes (Plaitakis et al., 1984)
and suggest that the heat resistant GDH activity represents
the housekeeping enzyme and the heat sensitive the tissue-
specific GDH.

Catalytic Properties of Recombinant Human
GDHs

The GDH proteins produced in Sf9 cells were found
capable of catalyzing the reversible inter-conversion of
glutamate to a-ketoglutarate in the presence of either
NAD(H) or NADP(H). In contrast, the host insect cells
contained endogenous GDH, which showed an absolute
specificity for NAD(H) (Shashidharan et al., 1994). When
nontransfected cells were assayed for GDH activity (in the
presence of 1.0 mM ADP) no NADPH oxidation oc-
curred. Hence, measurement of GDH activity in the pres-
ence of NADP(H), eliminated all enzyme background
activity.

Kinetic Properties of Recombinant Human GDH
Kinetic analyses, performed in the direction of glu-

tamate synthesis using GLUD1 and GLUD2-derived
GDH, showed that the Km for a-ketoglutarate was ap-
proximately three- to four-fold lower for the nerve tissue-
specific GDH (P 5 0.005) than that for the GLUD1-
derived isoenzyme (Table I). Activation by L-leucine or
ADP decreased the Km for the GLUD1 GDH and in-
creased that for GLUD2-derived enzyme (Table I). Ki-
netic studies, performed in the direction of glutamate
oxidation in the presence of allosteric activators, showed
that the Km for glutamate was significantly lower (about
three-fold) for the nerve tissue-specific GDH than for the
GLUD1-derived isoenzyme (Table I).

Regulation of Recombinant Human GDH
Activities by ADP

ADP regulation of human recombinant GDHs was
studied at different pH values (Shashidharan et al., 1997).
When GDH was assayed in direction of glutamate syn-
thesis at pH 6.0, both isoenzymes showed rather little
catalytic activity. Raising the pH value to 8.0 increased the
activity of the housekeeping enzyme by about five-fold,
whereas the nerve tissue-specific GDH remained essen-
tially the same. Addition of ADP produced a proportion-
ally greater degree of stimulation for the nerve tissue-
specific as compared to the housekeeping GDH. This
differential effect increased as the pH values increased from
6.50–8.0. At pH 8.0, ADP enhanced the activity of the
nerve tissue-specific GDH up to 2,000%, and that of the
housekeeping GDH up to 250%. Similar results were
obtained when GDH activity was measured at pH 8.0 in
the direction of glutamate synthesis (a-ketoglutarate for-
mation). These results, showing the pH changes markedly
affect baseline and ADP-stimulated GDH activity, may
have physiological consequences as proposed by Nissim
(1999).

Synergistic Effects of L-Leucine and ADP on
Nerve Tissue-Specific GDH

Addition of 1.0 mM of L-leucine (final concentra-
tion) enhanced the activity of the nerve tissue-specific
(GLUD2-derived) GDH (at pH 8.0) by about 1,600% and
that of the housekeeping GDH (GLUD1-derived) by
about 75% (Plaitakis et al., 2000). Although L-leucine, at
concentrations similar to those present in human tissues
(67.5–125 mM), had little effect on nerve tissue-specific
GDH (activation by 5% and 30%, respectively), the pres-
ence of low concentrations of ADP (10 mM, 25 mM or
50 mM) sensitized the GLUD2-derived GDH to this
amino acid, permitting 67.5 mM of L-leucine, to enhance
the nerve tissue-specific GDH by 120%, 210%, and 650%,

TABLE I. Comparison of Kinetic Properties of GLUD1- and GLUD2-Derived GHD†

GLUD1 GLUD2

Km: a-ketoglutarate (no additions) 2.20 6 0.17 mM 0.64 6 0.18 mM (P , 0.005)
Km: a-ketoglutarate at:

25 mM ADP 1.28 6 0.04 mM** 1.17 6 0.07 mM
50 mM ADP 0.94 6 0.03 mM** 1.61 6 0.16 mM* (P , 0.02)
250 mM ADP 0.93 6 0.08 mM** 1.53 6 0.02 mM** (P , 0.05)
500 mM ADP 1.62 6 0.04 mM* 1.83 6 0.13 mM* (P , 0.02)

Km: Glutamate at:
50 mM ADP 6.70 6 0.83 mM** 3.16 6 0.50 mM (P , 0.03)
100 mM ADP 7.64 6 0.95 mM** 2.43 6 0.37 mM (P , 0.01)

†The kinetic studies were performed using recombinant human housekeeping (GLUD1) and nerve tissue-specific (GLUD2) GDH. Values are means 6
SEM from three different experiments. Calculation of Km for a-ketoglutarate or glutamate was carried out using the Kinetic/Hyper software. Statistical
comparisons were performed using the Student’s t-test. Symbols refer to comparisons with the baseline value (no additions) of the same isoenzyme. P in
parentheses refers to comparisons with GLUD1 values at the particular ADP or L-leucine concentration. Reproduced with permission (Plaitakis et al.,
2000).
*P , 0.05.
**P , 0.01.
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respectively (Fig. 2). Increasing L-leucine concentration to
125 mM, enhanced GDH activity by 300%, 500%, and
700% (Fig. 2). Hence ADP and L-leucine, when used
together, act synergistically to produce a far greater degree
of activation of the nerve tissue-specific GDH than that
expected from a mere additive affect.

Regulation of Recombinant Human GDH
Activities by GTP

GTP exerted a power inhibitory effect (IC50 5
0.20 mM) on the GLUD1-derived GDH, when assayed
in the absence of allosteric activators (Plaitakis et al.,
2000). In contrast, non-activated GLUD2-derived
GDH was totally insensitive to this compound (IC50 .
5,000 mM). ADP rendered the GLUD1-derived en-
zyme less sensitive to GTP inhibition. The GLUD2-
derived GDH became amenable to GTP inhibition in
the presence of ADP, albeit at higher GTP levels than
the GLUD1 enzyme. L-leucine, when used alone, was
less effective than ADP in reversing GTP inhibition.
When used in the presence of ADP, however, L-leucine
was capable of markedly attenuating GTP inhibition
(Fig. 3). These synergistic effects occurred at concen-
trations of L-leucine (0.125 mM) and ADP (50 mM)
that are physiologically relevant (Fig. 3).

IMPLICATIONS FOR GLUTAMATE AND
ENERGY METABOLISM IN BRAIN

Although mature GDH obtained from liver is prob-
ably the product of a single gene (GLUD1), GDH ob-
tained from brain is a mixture of at least two isoenzymes
encoded by the GLUD1 and the GLUD2 gene. Because
the structure of the polypeptides encoded by the two
genes is very similar (they share a 97% amino acid se-
quence homology), it has not been possible to separate the
corresponding mature proteins from human brain. The
use of the recombinant DNA technology has permitted us
to obtain human GLUD1 and GLUD2-derived GDH in
unmixed form to study their catalytic and regulatory prop-
erties.

The GLUD-derived recombinant human GDH be-
haved similarly to the mature mammalian liver enzyme,
particularly with respect to its activation by ADP and
L-leucine at pH 8.0 (enhancement of activity by 2–3-fold).
In contrast, the nerve tissue-specific GDH showed little
catalytic activity under baseline conditions with ADP or
L-leucine markedly activating this isoenzyme (maximal
enhancement of activity by 16–20-fold). As a result, in
their fully activated state, both isoenzymes showed com-
parable specific activities.

GTP inhibited potently (IC50 5 0.20 mM) the
GLUD1-derived GDH. These results are consistent with
previous observations showing that endogenous GDH
isolated from human liver, leukocytes, and pancreatic beta
cells (tissues expressing the GLUD1-derived GDH) shows
the same sensitivity to GTP (IC50 5 0.2–0.4 mM) (Smith,
1975; Fahien et al., 1988; Stanley et al., 1998). In contrast,
the interaction of GTP with the GLUD2-derived (nerve
tissue-specific) GDH proved to be more complex. Under
baseline conditions, the very low activity displayed by this
isoenzyme was totally resistant to GTP (IC50 .
5,000 mM). Even when activated by ADP or L-leucine,
the GLUD2-derived GDH proved less sensitive to GTP
than the GLUD1-derived GDH.

These data are consistent with the concept that GDH
function in vivo is highly regulated with the activity of the
enzyme being controlled allosterically by the need of the
cell for ATP as an energy source. In tissues expressing the
GLUD1-derived enzyme (liver, pancreatic cells, etc), the
enzyme should remain inactive (due to GTP inhibition)
when cellular energy charge is adequate (low ADP levels).
When cellular energy demands increase, however, the
generated ADP may remove GTP inhibition permitting
the enzyme to metabolize glutamate. Hence, the house-
keeping GDH function depends on the interplay of GTP
and ADP acting on the enzyme’s regulatory sites.

In addition to ADP, L-leucine may also be a domi-
nant player, particularly in pancreatic beta cells. Gylfe
(1976), Sener and Malaise (1980), and Sener et al. (1981)
suggested that L-leucine, acting as a nutrient, evokes the
release of insulin by activating GDH. Because L-leucine, at
concentrations similar to those present in human tissues
(0.1–0.2 mM), produce little direct activation of the

Fig. 2. Allosteric regulation of recombinant GLUD2 gene-derived
human GDH (nerve tissue specific) by L-leucine and ADP. GDH
activity was measured in the direction of reductive amination of
a-ketoglutarate in the presence of both L-leucine and ADP. Three sets
of experiments were carried out. During these studies, the concentra-
tion of ADP was kept constant at 10 mM, 25 mM, or 50 mM whereas
L-leucine levels varied from 0–500 mM. Data are given as percentage of
baseline enzyme activity, which was determined in the absence of
allosteric activators. Data are mean 6 SEM (bars) values for three
determinations. Reproduced with permission (Plaitakis et al., 2000).
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GLUD1-derived GDH, the amino acid may to act by
reversing GTP inhibition, as this study showed. As men-
tioned above, the findings of Stanley et al. (1998) showing
that children with mutations in the GLUD1 gene that
attenuate the GTP inhibitory effect present with
hypoglycemia-induced seizures due to enhanced insulin
release resulting from high ATP levels, are consistent with
the concept that GDH activity in non-neural tissues is
under tonic inhibition by GTP and that reversal of this

inhibition by L-leucine/ADP is associated with cellular
energy production.

Similar mechanisms may also be operational in brain
with respect to the GLUD1 enzyme. The brain, in addi-
tion to GLUD1, however, expresses the GLUD2 GDH,
the cellular and subcellular distribution of which has not as
yet been determined. The GLUD2-derived enzyme is
resistant to GTP inhibition and as such GTP is not ex-
pected to be a major factor for the regulation of this

Fig. 3. GTP inhibition of recombinant human GDHs and effect of
allosteric activators. Enzyme assays were performed in the presence of
increasing concentrations of GTP and data are expressed as percentage
of baseline activity. The latter was determined at 0 mM GTP. A: GTP
inhibitory curve for housekeeping GDH (GLUD1) obtained in the
absence of allosteric activators (no additions). B: GTP inhibitory curve
for housekeeping GDH (GLUD1) obtained in the presence of 0.1 mM
ADP and 0.125 mM L-leucine. C: GTP inhibitory curve for nerve
tissue-specific GDH (GLUD2) obtained in the presence of 1.0 mM

ADP (a GTP inhibitory curve could not be obtained in the absence of
allosteric activators because non-activated nerve tissue GDH is totally
insensitive to GTP). D: GTP inhibitory curve for the nerve tissue-
specific GDH (GLUD2) obtained in the presence of 1 mM ADP and
0.125 mM L-leucine. Data points are mean values for at least two
determinations. GDH was measured in the direction of reductive
amination of a-ketoglutarate. Reproduced with permission (Plaitakis et
al., 2000).

GDH Function in Brain 905



isoenzyme. Because GLUD2-derived GDH is inactive
without ADP or L-leucine, these allosteric effectors ought
to be the major players in controlling the activity of this
isoenzyme. It should be noted that GTP levels are higher
in brain than in the liver and, as such, the GLUD2 derived
GDH may have adapted to function in the GTP rich
environment that prevails in the nerve tissue.

Does GDH Play a Role in Glutamate Oxidation in
Brain?

As indicated above, in experiments done under base-
line conditions, glutamate oxidation in brain has proved
difficult to show. In fact, under these conditions, gluta-
mate taken up by cultured astrocytes is metabolized via
glutamine synthetase (GS) rather than via GDH
(Waniewski and Martin, 1986; Farinelli and Nicklas,
1992). In those experiments, however, the cultured cells
were exposed to glutamate concentrations (0.01–0.2 mM)
that are substantially lower than those occurring in exci-
tatory synapses. Clements et al., (1992) has estimated that
during excitatory impulses, glutamate levels in the synaptic
cleft can transiently reach 1.2 mM.

Recently, McKenna et al. (1996) showed that al-
though the fraction of glutamate oxidized through the
TCA cycle was low in cultured cells exposed to 0.1 mM
of glutamate, this fraction increased substantially (up to
42.7% of total) when extracellular glutamate levels were
raised to 0.5 mM. Sonnewald et al. (1997) also demon-
strated that more than 50% of glutamate taken up by
cultured astrocytes exposed to 0.5 mM of glutamate was
metabolized via the TCA cycle. Moreover, the transami-
nase inhibitor aminooxyacetic acid did not inhibit this
metabolism necessitating the conclusion that oxidative
deamination (GDH reaction) was the major route for the
entrance of glutamate carbon skeleton (a-ketoglutarate)
into the TCA cycle (Sonnewald et al., 1997).

The above observations suggest that although the GS
cycle plays a major role in glutamate recycling when low
rates of transmitter release prevail, the GDH pathway
assumes importance when rapid removal of large amounts
of synaptic glutamate is required. Because GS function
requires ATP and ammonia, and because glutamate oxi-
dation via GDH and the TCA cycle generates both com-
pounds, the parallel function of the two pathways could
help astrocytes to maintain their energy metabolism and
ammonia homeostasis while they handle large amounts of
glutamate.

The present data showing that the Km for glutamate
for the nerve-specific GDH is within the range of gluta-
mate concentration in astrocytes, are compatible with this
hypothesis. Also, the findings of Sonnewald et al. (1997),
demonstrating that astrocytes exposed to high concentra-
tions of glutamate show reduced high-energy phosphates
in association with a shift in glutamate metabolism toward
the oxidative deamination pathway, are consistent with
this model.

In conclusion, the human nerve tissue-specific GDH
is highly sensitive to ADP or L-leucine activation, al-

though it is resistant to GTP inhibition. The molecular
basis for this regulation relates to the small differences in
structure between the GLUD2 as compared to the
GLUD1 gene. The brain-specific enzyme may have
adapted to serve functions, such as neurotransmission, that
are unique to the nervous system. The regulatory proper-
ties of the GLUD2 GDH suggest that this enzyme is called
into action when the levels of the endogenous activators
increase in brain. Hence, energy consuming cellular pro-
cesses (such as intense glutamatergic transmission) are
likely to activate this pathway via ADP formation.
Whether this is so and whether this plays a role in neu-
roprotection remains to be further studied.
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