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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοκκινίδη που με 

δέχτηκε στο εργαστήριό του και μπόρεσα και πραγματοποίησα την 

παρούσα πτυχιακή εργασία και με βοηθούσε τόσο στο πειραματικό 

στάδιο όσο και σε διάφορες άλλες απορίες είχα γύρω από το θέμα 

μου. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω τις κυρίες Κοτσιφάκη 

Ντίνα και Προβιδάκη Μαίρη, οι οποίες με βοήθησαν σε μεγάλο 

μέρος των πειραμάτων μου. Επίσης,  μεγάλο κομμάτι βοήθειας και 

συμβουλής υπήρξε από τις Αμπράζη Μαρίζα, Κεφαλά Κατερίνα, 

Κουγιανού Κάλλια , Μακράκη Ελένη, Φαδούλογλου Βίκυ. Τέλος 

ευχαριστώ και την Μαρία Καπανίδου που οι πτυχιακές μας 

εργασίες είχαν κοινά σημεία και με βοήθησε σε μεγάλο κομμάτι να 

κατανοήσω τη δουλεία μου στο εργαστήριο, μιας και μαζί της 

ξεκίνησα ένα κύκλο πειραμάτων στην αρχή της πτυχιακής μου.  
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           1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1.ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

 

Η αμινοξική αλληλουχία μιας πρωτεϊνικής πολυπεπτιδικής 

αλληλουχίας ονομάζεται πρωτοταγής δομή η οποία αναδιπλώνεται 

δημιουργώντας τοπικές δευτεροταγείς δομές, όπως α-έλικες, β-

πτυχωτά φύλλα και βρόγχους. Ακολούθως, αυτά τα δομικά 

στοιχεία πακετάρονται σε μία ή περισσότερες συμπαγείς σφαιρικές 

μονάδες που ονομάζονται επικράτειες (domains), οδηγώντας στην 

τριτοταγή δομή των πρωτεϊνών. Η τελική πρωτεΐνη μπορεί να 

περιλαμβάνει διάφορες πολυπεπτιδικές αλυσίδες διευθετημένες σε 

μια τεταρτοταγή δομή. Η διαδικασία με την οποία μία 

πολυπεπτιδική αλυσίδα αποκτά τη σωστή τρισδιάστατη δομή, για 

να επιτύχει τη βιολογικά ενεργή, φυσική κατάσταση ονομάζεται 

πρωτεϊνική αναδίπλωση (protein folding). Παρ’ ότι μερικές 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες αναδιπλώνονται αυθόρμητα στη φυσική 

τους δομή, άλλες απαιτούν τη βοήθεια ενζύμων ή μιας κατηγορίας 

πρωτεϊνών μου ονομάζονται σαπερόνες (chaperones, «μοριακοί 

συνοδοί»).  

Παρά τις αξιοσημείωτες προσπάθειες των τελευταίων 25 χρόνων, 

το πρόβλημα της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών είναι ακόμα άλυτο, 

για την πλήρη κατανόηση της βιολογικής λειτουργίας των 

πρωτεϊνών και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της 

μοριακής βιολογίας. Επίσης, θα έθετε τη βάση για τη δημιουργία 

αλγορίθμων για την πρόβλεψη τρισδιάστατων δομών των 

πρωτεϊνών από την αμινοξική τους ακολουθία ένα εργαλείο 

χρήσιμο στα πεδία της φαρμακευτικής, της νανοτεχνολογίας και 

της τεχνολογίας υλικών.  
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Εικόνα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOLTEN GLOBULE EINAI MIA ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟΔΙΑΤΑΓΜΕΝΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗ 

 

 

1.2.ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ  

Κρυσταλλογραφία ονομάζεται γενικά η μελέτη του κρυσταλλικού 

πλέγματος, δηλαδή της γεωμετρικής δόμησης, εκείνης 

των κρυστάλλων. Με τη βοήθεια της κρυσταλλογραφίας και των 

μεθόδων που ακολουθεί αυτή, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν τη 

γεωμετρική διάταξη (κρυσταλλικό σύστημα) των σωματιδίων που 

συγκροτούν τους κρυστάλλους. Δέσμη ακτινών Χ περνώντας μέσα 

από τα μικροσκοπικά σωματίδια του κρυστάλλου δημιουργούν ένα 

σχήμα από κηλίδες πάνω σε φιλμ που τελικά στη συνέχεια 

προσκρούουν. Από το σχήμα αυτό που αποτυπώνεται στο φιλμ οι 

ειδικοί μελετητές αναγνωρίζουν έτσι τη γεωμετρική δόμηση. 

 

Κρύσταλλος είναι η κανονική, επαναλαμβανόμενη διευθέτηση 

ατόμων ή μορίων σε τρεις διαστάσεις. Αποτελείται από όμοιες 

κυψελίδες που έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και 

επαναλαμβάνονται στις τρεις διαστάσεις, ώστε να δημιουργούν ένα 

κανονικό τρισδιάστατο πλέγμα. Στην απλούστερη περίπτωση η 

στοιχειώδης κυψελίδα περιέχει ένα μόνο μόριο, συνήθως όμως 

αποτελείται από δύο ή περισσότερα μόρια συνδεόμενα με κάποιο 
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είδος συμμετρικής διευθέτησης, έτσι ώστε να συμπληρώνουν τον 

χώρο πιο ικανοποιητικά παρά αν ήταν το καθένα μόνο του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Τα εκκριτικά συστήματα 

 
Τα βακτηριακά εκκριτικά συστήματα είναι μακρομοριακές 

μηχανές που εκκρίνουν και μεταφέρουν πρωτεΐνες effectors στο 

μέσο ή στο κύτταρο- στόχο. Πέρα από το τύπου VI εκκριτικό 

σύστημα υπάρχουν και άλλα εκκριτικά συστήματα που είναι 

ευρέως γνωστά στα βακτήρια, αναφερόμενοι πάντα στα κατά 

Gram- αρνητικά βακτήρια. 

 Αναφορικά γνωστά είναι τα εκκριτικά συστήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, 

V και VI. Το εκκριτικό σύστημα Ι αποτελεί ένα συνεχόμενο κανάλι 

που διέρχεται στην εσωτερική και εξωτερική μεμβράνη των 

βακτηρίων. Πρόκειται για ένα απλό σύστημα , που μεταφέρει μικρά 

ιόντα και  διάφορα μόρια πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων των 

διαφόρων μεγεθών (20-900 kDa) και διάφορους πολυσακχαρίτες. 

          Όσον αφορά το εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙ, κωδικοποιείται 

από δώδεκα γονίδια τουλάχιστον. Για να μπουν πρωτεΐνες στο 

σύστημα αυτό, πρέπει να μεταφερθούν  στην κυτταροπλασματική 

μεμβράνη μέσω του συστήματος Sec και στη συνέχεια 

αναδιπλώνονται στο περίπλασμα. Οι πρωτεΐνες που εκκρίνονται 

από T2SS περιλαμβάνουν πρωτεάσες, κυτταρινάσες, πεκτινάσες, 

φωσφολιπάσες, λιπάσες, και τις τοξίνες που συμβάλλουν στην 

Εικόνα 2 ΜΟΡΙΟ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ 



 

7 
 

καταστροφή των κυττάρων και στην ασθένειά τους. Παρόλο που το 

Sec σύστημα είναι καθολικό το τύπου ΙΙ εκκριτικό σύστημα 

βρίσκεται μόνο σε Gram- αρνητικά βακτήρια, proteobacteria 

phylum (Cianciotto, 2005; Filloux,2004). Κάποια είδη βακτηρίων 

περιέχουν περισσότερα του ενός T2SS (Type two Secretion 

System, Cianciotto, 2005; Filloux, 2004). 

           To τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστημα είναι απαραίτητος 

μεσολαβητής της αλληλεπίδρασης πολλών Gram-αρνητικών 

παθογόνων Πρωτεοβακτηρίων με τους ανθρώπινους, ζωικούς ή 

φυτικούς ξενιστές και εξελικτικά σχετίζονται με τα βακτηριακά 

μαστίγια (Dale &Moran, 2006; Tampakaki et al., 2004; 

Troisfontaines  & Cornelis, 2005). Το «μηχάνημα» που 

χρησιμοποιείται στα τύπου ΙΙΙ εκκριτικά συστήματα, το οποίο 

καλείται injectisome, φαίνεται να έχει μια κοινή εξελικτική 

προέλευση με το μαστίγιο και θέτει  ένα διαφορετικό ρεπερτόριο 

των εκτελεστικών πρωτεϊνών είτε ως προς  εξωκυτταρικές θέσεις ή 

απευθείας σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Τα T3SS έχουν εξελιχθεί σε 

επτά οικογένειες  (Troisfontaines & Cornelis, 2005). Μερικά 

βακτήρια μπορούν να φιλοξενούν περισσότερα από ένα T3SS, 

συνήθως από διαφορετικές οικογένειες. Τα γονίδια T3SS 

κωδικοποιούνται σε νησιά παθογένειας  και  βρίσκονται σε 

πλασμίδια, και συνήθως υπόκεινται σε οριζόντια μεταφορά 

γονιδίων.  

            Σε σύγκριση με άλλα εκκριτικά συστήματα, το T4SS είναι το 

μοναδικό που έχει δυνατότητα να μεταφέρει  νουκλεϊκά οξέα εκτός 

από πρωτεΐνες σε φυτικά και ζωικά κύτταρα, καθώς και σε ζύμη 

και άλλα βακτήρια. Συνήθως το T4SS αποτελείται από 12 

πρωτεΐνες που μπορούν να προσδιοριστούν ως ομόλογά του 

VirB1-11 και VirD4 του συστήματος μεταφοράς του βακτηρίου 

Agrobacterium tumefaciens  μέσω του πλασμιδίου Ti  

(Vogel & Christie, 2000).  Ενώ πολλοί οργανισμοί έχουν ομόλογα 

IV εκκριτικά συστήματα, δεν περιέχουν όλα τα συστήματα τα ίδια 

σύνολα των γονιδίων. Το μόνο κοινό σε πρωτεΐνες 

είναι VirB10 (TrbI) μεταξύ όλων των συστημάτων T4SS (Κάο & 

Saier, 2003). 

            Το Τ5SS είναι ο απλούστερος μηχανισμός έκκρισης 

πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες εκκρίνονται μέσω του συστήματος 
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autotransporter (τύπου Va ή AT-1), μέσω του μονοπατιού έκκρισης  

two-partner (τύπου Vb), και μέσω των  ολιγομερικών  

autotransporters (τύπου CV ή ΑΤ-2 σύστημα) (Yu et al. 2008? 

Desvaux et al, 2004). Οι πρωτεΐνες που εκκρίνονται μέσω αυτών 

των οδών έχουν ομοιότητες με τις πρωτοταγείς τους δομές . 

Υπάρχουν τρεις επιμέρους κατηγορίες  Τ5SS. Τα αρχέτυπα 

βακτηριακών πρωτεϊνών που εκκρίνονται μέσω του T5SS (T5aSS 

υποκατηγορία) αποτελούνται από έναν επιβατικό  N-τερματικό 

τομέα των 40-400 kD σε μέγεθος και ένα  συντηρημένο C terminal 

τομέα (Henderson et al., 2004). Οι πρωτεΐνες συντίθενται με το Ν-

τελικό πεπτίδιο που κατευθύνει τις εξαγωγές τους στην 

περίπλασμα μέσω των μηχανημάτων Sec που αναφέρθηκαν και 

σε παραπάνω εκκριτικά μονοπάτια. 

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 3 ΕΚΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ  SEC 
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1.4.ΤΟ ΕΚΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ VI (T6SS- 

type six secretion system) 

Ένα νέο εκκριτικό σύστημα, το σύστημα έκκρισης τύπου VI (T6SS, 

Type VI Secretion System), που πρωτοπαρατηρήθηκε το 2006 σε 

δύο παθογόνα βακτήρια: στον βάκιλο της Χολέρας (Vibrio cholera) 

και στον πολυφάγο παθογόνο Ψευδομονάδα (Pseudomonas 

aeruginosa), απαντάται στα περισσότερα βακτήρια τα οποία 

έρχονται σε άμεση επικοινωνία με ευκαρυωτικά κύτταρα και 

ενεργοποιείται μέσω της επαφής τους με τα κύτταρα-στόχους . Τα 

‘vas’ (virulence-associated genes) γονίδια, που αναγνωρίστηκαν 

στο V.cholerae, σχετίζονται με την έκκριση πρωτεϊνών, οι οποίες 

δεν φέρουν αλληλουχία οδηγού στο Ν-τελικό τους άκρο (Pukatzki 

et al., 2006). To T6SS απαντάται τουλάχιστον στο 25% των 

αλληλουχημένων Gram- βακτηριακών γενωμάτων, ενώ δεν 

σχετίζεται μόνο με την παθογένεσή τους. Πράγματι, έχει βρεθεί ότι 

σχετίζεται και με μη παθογόνο δράση καθώς και με την 

επικοινωνία των βακτηρίων μεταξύ τους (Jani et al., 2010). 

             Τα γονίδια του T6SS οργανώνονται σε γονιδιακές ομάδες 

(clusters), οι οποίες απαντώνται στα βακτηριακά γενώματα και σε 

περισσότερα του ενός αντιγράφου, ενώ έχουν παρατηρηθεί και 

πολλά αντίγραφα από ημιτελή γονιδιακές ομάδες ή από 

μεμονωμένα γονίδια του T6SS (Shell MA et al.,2007). Οι 

γονιδιακές αυτές ομάδες περιέχουν από 15 έως και πάνω από 20 

γονίδια, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η G+C περιεκτικότητά 

τους δεν διαφέρει πολύ από το υπόλοιπο χρωμόσωμα (Bonemann 

et al., 2010). 

            Παρόλο που η σύσταση των γονιδιακών ομάδων του T6SS 

ποικίλλει ανάλογα με το είδος/γένος του βακτηρίου, όλα τα T6SS 

που έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα περιέχουν ένα πυρήνα από 

13 συντηρημένα γονίδια και τα οποία πιστεύεται ότι σχηματίζουν 

ένα σύστημα το οποίο εκτίνεται από το κυτταρόπλασμα προς το 

εξωτερικό του κυττάρου (Cascalees. 2008). 
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Τα εκκριτικά συστήματα τύπου VI σχετίζονται τόσο με τα 

βακτηριακά εκκριτικά συστήματα τύπου IV (T4SS, Type IV 

Secretion System) όσο και με τον μηχανισμό κυτταρικής διάτρησης 

των βακτηριοφάγων. Σήμα κατατεθέν όλων των T6SS είναι η 

παρουσία των Hcp (haemolysin coregulated proteins) και VgrG 

(valine-glycine repeat protein) πρωτεϊνών στο υπερκείμενο των 

καλλιεργειών. Οι δύο αυτές πρωτεΐνες, Hcp και VgrG, 

εκκρίνονται κατά τρόπο εξαρτώμενο καθώς η καθεμιά απαιτείται 

για την έκκριση της άλλης (Pukatzki et al., 2009; Pell et al., 2009). 

Η δομική ομοιότητα των Hcp και VgrG πρωτεϊνών με τις πρωτεΐνες 

του μηχανισμού διάτρησης των βακτηριοφάγων που απαρτίζουν 

την ουρά-gp(19) και την ακίδα-gp27/gp25 αντίστοιχα, υποδηλώνει 

ότι η συσκευή του T6SS είναι στην ουσία μία αναποδογυρισμένη 

μηχανή διάτρησης των βακτηριοφάγων στην επιφάνεια των 

βακτηρίων (Leiman et al., 2009). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι 

Hcp και VgrG πρωτεΐνες δομούν έναν πίλο ο οποίος 

παρουσιάζεται στην επιφάνεια των βακτηρίων. 

 

           Πιο συγκεκριμένα, οι Hcp πρωτεΐνες με τον πολυμερισμό 

των εξαμερών δακτυλίων που σχηματίζουν, εσωτερικής διαμέτρου 

40 A , συναρμολογούν μια σωληνοειδής δομή. Mέσω της 

σωληνοειδούς αυτής δομής, που ξεκινάει από την 

κυτταροπλασματική πλευρά της εσωτερικής μεμβράνης και 

προβάλλει προς τα έξω, γίνεται η μεταφορά των effectors στο 

περιβάλλον ή στο κύτταρο στόχο (Mougus et al., 2006). Σε 

αντίθεση με τις Hcp, η κρυσταλλική δομή των VgrG πρωτεϊνών 

μαρτυρά ότι απαντώνται ως τριμερή και δομούν έναν σχηματισμό 

παρόμοιο με βελόνα (Bonemann et al., 2010). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι μερικές VgrG πρωτεΐνες, που 

καλούνται evolved- VgrG, φέρουν μια προέκταση στο C-τελικό 

άκρο (Pukatzki et al., 2009). Αυτές οι προεκτάσεις πιθανώς να 

φέρουν λειτουργικές περιοχές που να σχετίζονται με πολλές 

βιολογικές λειτουργίες,όπως η αποδόμηση της στιβάδας της 

πεπτιδογλυκάνης και της ακτίνης των 6 κυττάρων ξενιστών, 

υποδηλώνοντας έτσι τον δομικό και λειτουργικό ρόλο των VgrG 

πρωτεϊνών στις συσκευές του T6SS (Pukatzki et al., 2007). 
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Η ενέργεια που απαιτείται για την μεταφορά των effectors στο 

εξωτερικό περιβάλλον παρέχεται από δύο συστατικά του T6SS: 

IcmF και ClpV (Bonemann et al., 2009). Η IcmF είναι 

ενσωματωμένη στην μεμβράνη και σχηματίζει μια δομή που 

εκτείνεται από την εσωτερική προς την εξωτερική μεμβράνη, ενώ η 

ClpV είναι μια πρωτεΐνη με δράση ATPάσης. Η ATPάση αυτή δεν 

αλληλεπιδρά με τις Hcp και VgrG πρωτεΐνες, αλλά προσδένεται 

ειδικά με το Ν- τελικό της άκρο σε δύο συντηρημένες 

κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, VipA(COG3516) και 

VipB(COG3517), που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο T6SS 

(Bonemann et al., 2009; Bonemann et al.,2010). Οι VipA και VipB 

πρωτεΐνες σχηματίζουν ένα σύμπλοκο και έχουν την ιδιότητα να 

πολυμερίζονται, δημιουργώντας έναν σωληνοειδή σχηματισμό 

(σαν θήκη) με διάμετρο περίπου 300 A και μήκος 25-500nm 

(Bonemann et al., 2010). Ο σημαντικός ρόλος του VipΑ/VipΒ 

συμπλόκου για το T6SS διαπιστώθηκε από την μεταλλαγή των 

vipA και vipB γονιδίων, όπου δεν παρατηρείται πλέον η έκκριση 

των Hcp και VgrG πρωτεϊνών. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη 

ότι οι δύο αυτές κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν με 

τις Hcp και VgrG πρωτεΐνες. Αντιθέτως, έχει βρεθεί ότι οι 

σωληνοειδείς σχηματισμοί των VipΑ/VipΒ συμπλόκων 

αποπολυμερίζονται από την ClpV ATPάση (Bonemann et al,2009).  

 

 

  
Εικόνα 4 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Τ6SS.  ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ Η Hcp, Η VgrG ΚΑΙ Η ClpV 
ATPase ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ 
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2.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έλαβε χώρα στο εργαστήριο του 

κ. Κοκκινίδη, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ Ι, στο Πανεπιστήμιο της 

Κρήτης. Σκοπός ήταν μελέτη δύο πρωτεϊνών από τον οργανισμό 

Pseudomonas syringae pv. syringae, των ImpB και ImpC, που 

είναι ομόλογες των VipA και VipB αντίστοιχα, όπως έχει αναφερθεί 

παραπάνω. Επικεντρωθήκαμε στη μελέτη μας, στον χαρακτηρισμό 

και στην απομόνωση των συγκεκριμένων πρωτεϊνών μέσω της 

έκφρασης αυτών των πρωτεϊνών,  με απώτερο στόχο  να 

αντλήσουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για τις 

αντίστοιχες πρωτεΐνες και για το εκκριτικό σύστημα στο οποίο 

ανήκουν. Επιπρόσθετα, σκοπός μας ήταν και η κρυστάλλωση των 

πρωτεϊνών, έτσι ώστε να αντλήσουμε πληροφορίες για την 

τριτοταγή δομή των αντίστοιχων πρωτεϊνών. Με τον τρόπο αυτό 

συμβάλλουμε στην κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας του 

T6SS και στην περεταίρω άντληση πληροφοριών για αυτού το 

είδους τα συστήματα. 

 

 
Εικόνα 5 TYPE 6 SECRETION SYSTEM 
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       3.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 

3.1.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ B728a- ΙmpB/C-BL21 (DE3) pet 26b+ 

, His tag in C-terminal 

Από stab B728a- ImpB/C-BL21 (DE3) pet 26b+ (11/5/2011) έγινε 

εμβολιασμός σε 200 ml LB και 30 μgr/ml καναμυκίνη και αφέθηκε  

overnight στους 37 °C. Στη συνέχεια 40 ml από την overnight 

καλλιέργεια εμβολιάζονται σε 1 λίτρο LB με καναμυκίνη (3 × 40 ml 

σε 3 × 1 Lt LB+ kanamycin). Τοποθετείται στους 37 °C και όταν η 

O.D (τιμή απορρόφησης) φτάσει στο 0,6-0,8 περίπου 

προσθέτουμε 0,5 mM IPTG(28°C) , το οποίο επάγει την έκφραση 

της πρωτεΐνης και μετά από πέντε ώρες φυγοκεντρούμε το  δείγμα 

μας στις 6000 στροφές για 20 λεπτά και το φυλάσσουμε στους -

20°C. 

 

Εικόνα 6 Χάρτης του φορέα κλωνοποίησης και πρωτεϊνικής υπερέκφρασης 
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3.2.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ B728a- ImpB/C-DH10B pProex, His 

tag in N-terminal 

Από stab B728a- ImpB/C-DH10B pProex (10/2/10 ή 12/7/11) 

κλώνος Ι4,1  έγινε εμβολιασμός σε 200 ml LB και 100 μgr/ml 

αμπικιλλίνη  και αφέθηκε  overnight στους 37 °C. Στη συνέχεια 40 

ml από την overnight καλλιέργεια εμβολιάζονται σε 1 λίτρο LB με 

καναμυκίνη (3 × 40 ml σε 3 × 1 Lt LB+ kanamycin). Τοποθετείται 

στους 37 °C και όταν η O.D ( τιμή απορρόφησης) φτάσει στο 0,6-

0,8 περίπου προσθέτουμε 0,3 mM IPTG(28°C), το οποίο επάγει 

την έκφραση της πρωτεΐνης και μετά από πέντε ώρες 

φυγοκεντρούμε το  δείγμα μας στις 6000 στροφές για 20 λεπτά και 

το φυλάσσουμε στους -20°C. 

 

 

Εικόνα 7 Χάρτης του φορέα κλωνοποίησης και πρωτεϊνικής υπερέκφρασης 
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3.3.Προετοιμασία διαυγούς διαλύματος λύσης υπό 

φυσικές (native) συνθήκες 

 

Η αποθηκευμένη στους -20°C κυτταρική πελέτα έκφρασης 

αφήνεται στον πάγο να ξεπαγώσει και επαναδιαλύεται σε διάλυμα 

λύσης (20mM Tris pH 8.0, 300-400mM NaCl και 5-10mM 

ιμιδαζόλιο), 5ml ανά γραμμάριο υγρού βάρους. Ακολουθεί 

προσθήκη αναστολέων πρωτεασών (PMSF, benzanidane, 

λευπεπτίνη) και λύση των κυττάρων με υπερήχους, 14 x 30 

sec, με διαστήματα παύσης 30 sec μεταξύ τους στον πάγο. Το 

διάλυμα των λυμένων κυττάρων φυγοκεντρείται για 45’ στους 6°C 

στις 12.500rpm και το υπερκείμενο μεταφέρεται σε καθαρό 

σωλήνα. 

 

 

 

3.4.Προτετοιμασία διαυγούς διαλύματος λύσης υπό 

αποδιατακτικές συνθήκες. 

 

Η κυτταρική πάστα επαναδιαλύεται σε διάλυμα λύσης που περιέχει 

8M ουρία, 5ml ανά γραμμάριο υγρού βάρους. Παραλείπεται το 

βήμα πρόσθεσης αναστολέων πρωτεασών και το δείγμα αφήνεται 

Ο/Ν σε θερμοκρασία δωματίου υπό ήπια ανάδευση. 

 

 

 

3.5.ΣΠΑΣΙΜΟ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Για να πάρουμε την πρωτεΐνη από τα κύτταρα και να τρέξουμε gel 

χρειάζεται να σπάσουμε κύτταρα. Ως πρώτο στάδιο παίρνουμε τις 

πελλέτες με τα κύτταρα και βάζουμε 20 ml lysis buffer και τα 

αφήνουμε στο cold room μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ύστερα 

προσθέτουμε αναστολείς πρωτεασών  PMSF και BENZAMIDINE 

λίγο πριν πάμε για σπάσιμο. Βάζουμε 200μl από το καθένα για 30 

λεπτά δράσης και αν χρειαστεί ξανά προσθέτουμε αναστολείς. Στη 
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συνέχεια κάνω sonication 10 φορές από 30 δευτερόλεπτα με 

ενδιάμεσα διαλείμματα των 40 δευτερολέπτων. 

 

 

Εικόνα 8 SONICATION 

   

Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε φυγοκέντρηση 12.000 rpm, 40 

min, 40 ° C  και παίρνω δείγμα από το υπερκείμενο πριν φορτώσω 

σε κολώνα για gel. Μετά βάζω με τη σειρά τα buffer lysis, 

εξισορρόπησης,  washes , elutions και τρέχω gel. Τα  lysis buffer, 

wash, elution μέσω των πρωτοκόλλων αποτελούνται από  tris pH 

8, NaCl και imidazole.  
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3.6.Καθαρισμός πρωτεΐνης φέρουσας ετικέτα 

ιστιδινών (His tag) από στήλη συγγένεια Ni-NTA 

αγαρόζης, υπό φυσικές (native) συνθήκες. 

 

Οι ουρές ιστιδίνης που κωδικοποιούνται έμπροσθεν ή στο τέλος 

του γονιδίου της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης χρησιμοποιούνται 

για την απομόνωση των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών από το 

μίγμα του ολικού βακτηριακού πρωτεϊνικού εκχυλίσματος, καθώς 

προσδένονται στις Ni-NTA (nickel-nitriloacetic acid) ομάδες του 

προσροφητικού υλικού. Η ετικέτα αυτή δεν είναι ανοσογόνος και 

δεν εμπλέκεται στην δίπλωση της φυσικής πρωτεΐνης. Σε συνήθη 

pH οι ιστιδίνες είναι ουδέτερα φορτισμένες. Δεν επηρεάζονται, έτσι 

τα φυσικά χαρακτηριστικά και η ενεργότητα των υπό μελέτη 

πρωτεϊνών. Επίσης, για αυτούς τους λόγους η απομάκρυνση της 

ετικέτας δεν είναι απαραίτητη μετά το πέρας της χρησιμοποίησης 

της. Οι ιστιδίνες προδένονται καλά σε άτομα νικελίου. Σε 

προσροφητικό υλικό με ακινητοποιημένο νικέλιο είναι δυνατόν να 

κατακρατηθούν και κατά συνέπεια να διαχωριστούν πρωτεΐνες που 

φέρουν ουρές ιστιδίνης. Για να αποφευχθεί η μη ειδική πρόσδεση 

πρωτεϊνών στο υλικό, το διάλυμα λύσης περιέχει χαμηλή 

συγκέντρωση ιμιδαζολίου. Για να αποφευχθεί η δέσμευση στην 

στήλη ενδογενών πρωτεϊνών που περιέχουν κατάλοιπα ιστιδίνης 

ακολουθείται διαδικασία έκπλυσης (wash) με αυξημένη 

συγκέντρωση ιμιδαζολίου. Η έκλουση (elution) γίνεται με υψηλή 

συγκέντρωση ιμιδαζολίου, οπότε η ουρά των ιστιδινών δεν μπορεί 

πλέον να ανταγωνιστεί το ιμιδαζόλιο για τις θέσεις πρόσδεση στο 

Ni-NTA agarose. Ο καθαρισμός περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

 

Αρχικά, σε μια κολώνα χρωματογραφίας κλειστή στο κάτω στόμιό 

της, φορτώνονται 20ml διαλύματος 50% Ni-NTA αγαρόζης σε 50% 

αιθανόλη και αφήνεται να πακεταριστεί. Αφού πακεταριστεί, 

ανοίγουμε το κάτω στόμιο και αφήνουμε να ρεύσει η αιθανόλη. 

Κατόπιν, εξισορροπούμε τη στήλη με 100ml του εκάστοτε 

διαλύματος λύσης που χρησιμοποιείται κατά περίπτωση και 

φορτώνουμε το διαυγές διάλυμα λύσης που παρασκευάστηκε υπό 

φυσικές (native) συνθήκες. Αφήνουμε να περάσει από την κολώνα 

υπό την επίδραση της βαρύτητας και συγκεντρώνουμε το έκπλυμα 
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(flowthrough) σε καθαρό σωλήνα. Ακολουθούν τρείς 

πλύσεις(200ml, 100ml και 50ml), με διάλυμα πλύσης το οποίο έχει 

την ίδια σύσταση με το διάλυμα λύσης, αλλά μεταβάλλεται 

αυξανόμενα η συγκέντρωση ιμιδαζολίου σε αυτό. Τα εκπλύματα 

συγκεντρώνονται σε ξεχωριστούς σωλήνες. Τέλος, ακολουθεί 

έκλουση της πρωτεΐνης με ποικίλο αριθμό εκλούσεων, 10ml η 

καθεμιά με αυξανόμενη συγκέντρωση ιμιδαζολίου, σε ένα εύρος 

από 100 έως 500mM ιμιδαζολίου. Όλα τα διαλύματα του 

καθαρισμού, δηλαδή εκπλύσεις και εκλούσματα διατηρούνται 

βραχυπρόθεσμα στους 4° C  . 

 

 

3.7.Καθαρισμός πρωτεΐνης φέρουσας ετικέτα 

ιστιδινών (His tag) από στήλη συγγένειας Ni-NTA 

αγαρόζης, υπό αποδιατακτικές συνθήκες 

 

Η στήλη χρωματογραφίας πακετάρεται ως άνωθεν, με τη διαφορά 

ότι τώρα εξισορροπείται με 100ml εκάστοτε διαλύματος λύσης το 

οποίο περιέχει 8M ουρία. Το διαυγές διάλυμα λύσης υπό 

αποδιατακτικές συνθήκες φορτώνεται ακολούθως στη στήλη. Ο 

καθαρισμός συνεχίζεται όπως άνωθεν με την διαφορά ότι τα 

διαλύματα των πλύσεων, εκλούσεων περιέχουν 8Μ ουρία. Όλα τα 

βήματα πραγματοποιούνται σε θερμοκρασία δωματίου. Τα 

διαλύματα φυλάσσονται στους -4 °C. 

 

 

3.8.Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνικών δειγμάτων σε πηκτή 

SDS-Πολυακρυλαμίδης 

 

Ηλεκτροφόρηση είναι η τεχνική κατά την οποία φορτισμένα μόρια 

κινούνται σε ηλεκτρικά πεδία. Η ηλεκτροφόρηση μπορεί να γίνει σε 

διάλυμα ή με κάποιο στερεό μέσο (ηλεκτροφόρηση σε ζώνες). Η 

κινητικότητα του κάθε μορίου είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης 

τάσης επί το φορτίο του μορίου δια την τριβή που εμφανίζεται 

λόγω του σχήματος και του μεγέθους του. Στην μέθοδο της 

ηλεκτροφόρησης πηκτής τα μόρια διαχωρίζονται σε υδατικά 
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διαλύματα μέσα σε μια μήτρα πηκτής. Μέσα στις πηκτές 

αναπτύσσονται τριβές που ορίζουν και την αποτελεσματικότητα 

των διαχωρισμών. Οι πηκτές πολυακρυλαμιδίου σχηματίζονται ως 

αποτέλεσμα συν-πολυμερισμού μονομερούς ακρυλαμυδίου με Ν,Ν 

μεθυλενο-δις- ακρυλαμίδιο. Αυτά τα δύο αντιδραστήρια είναι 

σταθερά έστω και αναμεμειγμένα και πολυμερίζονται εύκολα με 

την προσθήκη συστήματος που δημιουργεί ελεύθερες ρίζες. Το 

APS (υπερθειικό αμμώνιο) προκαλεί την δημιουργία ελεύθερων 

ριζών ενώ ο καταλύτης TEMED (N,N, -τετραμεθυλοαιθυλενο 

διαμίνη) πετυχαίνει την διάδοση ελεύθερων ριζών στο σύστημα 

πολυμερισμού. Στην ηλεκτροφόρηση με SDS οι πρωτεΐνες τρέχουν 

ως αποδιαταγμένα μονομερή. Αρχικά κατά το παρασκεύασμα του 

δείγματος χρησιμοποιείται διαλυτή θειόλη για την αναγωγή των 

δισουλφιδικών δεσμών ενώ το απορρυπαντικό SDS 

(δωδεακανοθεεικό νάτριο) ενώνεται σε όλες τις περιοχές της 

πρωτεΐνης προσδίδοντας έτσι σταθερό λόγο ανιονικού φορτίου 

προς μάζα. Κατά την μη συνεχή ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιούνται 

δύο πηκτές ηλεκτροφόρησης. Τα δείγματα εισάγονται στην πάνω 

στιβάδα που αποτελείται από μια πηκτή χαμηλής συγκέντρωσης 

(πηκτή συσσώρευσης, stacking gel). Το ρυθμιστικό διάλυμα και τα 

δείγματα των πρωτεϊνών τιτλοδοτούνται αρχικά εντός της πηκτής 

συσσώρευσης σε pH 6.8 και ακολουθεί η δεύτερη πηκτή (πηκτή 

διαχωρισμού) με pH 8.8, όπου οι σχηματιζόμενες πλέον ζώνες 

πρωτεϊνών αρχίζουν να διαχωρίζονται βάση του φορτίου τους και 

τουμεγέθους τους. Τα προς ηλεκτροφόρηση δείγματα των 

πρωτεϊνών αναμειγνύονται 1:1 με το sample buffer. Ακολουθεί 

πεντάλεπτος βρασμός των πρωτεϊνών και γρήγορη φυγοκέντρησή 

τους πριν την φόρτωση τους στην πηκτή. Η πηκτή μετά το 

φόρτωμα των δειγμάτων ηλεκτροφορείται σε τάση 100V αρχικά και 

αφού τα δείγματα εισέλθουν στην πηκτή διαχωρισμού αυξάνεται σε 

120V. 
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 3.9.Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνικών δειγμάτων σε 

native πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 

 

Στην ηλεκτροφόρηση αυτού του είδους, οι πρωτεΐνες των 

δειγμάτων που ηλεκτροφορούνται, διαχωρίζονται βάσει του 

φορτίου τους, της δομής και του μοριακού τους βάρους. Τέτοιες 

πηκτές δεν είναι πληροφοριακές ως προς το είδος και το μοριακό 

βάρος της πρωτεΐνης που ηλεκτροφορείται σε σχέση με την 

ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE, αλλά μπορούν να δώσουν 

κάποια στοιχεία για την κατάσταση και τη συμπεριφορά των 

φυσικών πληθυσμών της πρωτεΐνης σε ένα έκλουσμα της. Και 

σαφώς είναι ένας τρόπος διαχωρισμού πρωτεϊνικών μορίων που 

έιναι επιθυμητό να διατηρήσουν την στεροδιαμόρφωσή τους για να 

πραγματοποιηθούν πειράματα που απαιτούν κάτι τέτοιο. Το 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης, το διάλυμα ηλεκτροφόρησης και το 

διάλυμα φόρτωσης κατά την προετοιμασία των πρωτεϊνικών 

δειγμάτων δεν περιέχουν SDS ούτε αναγωγικούς παράγοντες  και 

τα πρωτεϊνικά δείγματα δεν βράζονται πριν την φόρτωσή τους στο 

πήκτωμα. Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται στους 4°C. 

 

 

3.10.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ GEL 

Αρχικά, συναρμολογούμε το κατάλληλο αντικείμενο στο οποίο θα 

τοποθετήσουμε μέσα σε αυτό τις ουσίες που είναι απαραίτητες για 

το gel. Το κλείνουμε καλά και δοκιμάζουμε αιθανόλη να δούμε αν 

στάζει προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα κατάλληλα 

υλικά χωρίς να μας στάξουν. Τις ουσίες που μας χρειάζονται τις 

βάζουμε σε falcon, τα οποία είναι ειδικά  tubes και με βάσει το τι 

γίνεται σε αυτά καταλαβαίνουνε αν έχει πήξει το gel μας ή όχι. 
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Πρώτα φτιάχνουμε στο κάτω μέρος το running gel (15%) 

προσθέτοντας: 

 1,25 ml Tris 3M 8,9 pH 

 5 ml ακρυλαμίδιο 

 3,68 ml H2O 

 50 μl SDS 

 Και στο τέλος βάζουμε τα πηκτικά 50 μl APS και 20 μl 

temed 

  

Στη συνέχεια φτιάχνουμε το stacking gel προσθέτοντας: 

 0,5 ml  Tris 1M 6,8 pH 

 1,25 ml  ακρυλαμίδιο 

 7,5 ml H2O 

 38 μl APS 

 Και πάλι στο τέλος βάζουμε τα πηκτικά :  

 75 μl SDS 

 10 μl temed 

 

Βάζουμε τα υλικά ανάμεσα στα τζαμάκια του gel και περιμένουμε 

να πήξει. Επίσης τοποθετούμε οινόπνευμα για να είναι 

ευθυγραμμισμένο το gel και βάζουμε από πάνω το πλαστικό με τα 

δοντάκια έτσι ώστε να σχηματιστούν με την πήξη των υλικών τα 

πηγαδάκια που θα τρέξουμε σε αυτά την πρωτεΐνη μας. Ως δείκτη 

του πότε έχει πήξει το gel μας έχουμε την περίσσεια των υλικών 

στο falcon, όπου μέσα σε αυτό γίνεται μια εξώθερμη αντίδραση και 

ζεσταίνεται στο falcon και όταν πήξουν τα συστατικά μέσα σε αυτό 

τότε είναι έτοιμο και το gel μας. 

Στα πηγαδάκια του gel βάζουμε 6 μl marker 12 μl της πρωτεΐνης 

12 μl flowthrow, 12 μl w1, w2 και στα τελευταία πηγαδάκια 

βάζουμε ξανά 12 μl elution1 και elution 2. Επίσης βάζουμε σε κάθε 

ένα από αυτά 3 μl χρωστικής SX. Τώρα αυτά τα βράζουμε για 

πέντε λεπτά στους 100 ° C  και κάνουμε spin στη φυγόκεντρο για 

λίγο και συμπληρώνουμε με buffer στο gel ηλεκτροφόρησης.  
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Για να τρέξει τώρα το gel που φτιάξαμε και βάλαμε την πρωτεΐνη 

μας, βάζουμε όλο το gel εκεί που το είχαμε φτιάξει μέσα σε ένα 

buffer και εκεί δημιουργείται ηλεκτρικό πεδίο μέσω των καλωδίων 

και τρέχει το gel μας. Το ρυθμίζουμε στα 35 mA για να τρέξει το 

gel. To buffer που βάζουμε μέσα το gel ονομάζεται TBE και το 

φτιάχνουμε από EDTA. 

 

 

Για  να βάψουμε το gel και να μπορέσουμε να δούμε τις ζώνες-

μπάντες που δημιουργήθηκαν βάζουμε staining το οποίο βάφει τα 

gel. 

1Litre staining               100ml acetic acid 

                                      500ml meth 

                                      400ml H2O 
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3.11.Προετοιμασία πρωτεϊνικού εκχυλίσματος 
έκλουσης από στήλη Ni-NTA αγαρόζης για ανάλυσή 
του σε κολώνα μοριακής διήθησης (gel filtration) 
 
Τα εκλούσματα ανασυνδυασμένης His tag πρωτεΐνης που 

καθαρίστηκε από κυτταρική πάστα καλλιέργειας μέσω στήλης 

νικελίου ενώνονται και στη συνέχει στο διάλυμα συμπυκνώνεται με 

χρήση μεμβράνης Amicon. Το συμπυκνωμένο δείγμα φορτώνεται 

σε κολώνα μοριακής διήθησης, η οποία έχει εξισορροπηθεί με 

διάλυμα 20mM Tris pH 8., 400mM NaCl. Κατά την διάρκεια της 

χρωματογραφίας μοριακής διήθησης συνελέγησαν κλάσματα 

όγκου 5ml το καθένα, και μετά το πέρας της διαδικασίας, δείγμα 

των κλασμάτων που εμφανίζονται να φέρουν πρωτεΐνη στο 

χρωματογράφημα, ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης για την αναγνώριση των φυσικών πληθυσμών 

που διαχωρίσθηκαν κατά την εφαρμογή της μοριακής διήθησης. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 9 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  GEL FILTRATION 

 

 

 



 

24 
 

 

3.12.ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΙΣ 

Η κρυστάλλωση είναι μια μέθοδος επιλογής για τον προσδιορισμό 

της τρισδιάστατης δομής χημικών μορίων και δη των πρωτεϊνών 

και βασίζεται στην περίθλαση ακτίνων Χ από κρυστάλλους της, 

υπό μελέτη, πρωτεΐνης. Η κρυστάλλωση των πρωτεϊνών είναι μια 

υποκατηγορία της κατακρήμνισης των βιομορίων. Η κρυσταλλική 

κατάσταση χαρακτηρίζεται από υψηλή τάξη και συμμετρία στο 

πακετάρισμα των μορίων και το κρυσταλλικό πλέγμα προϋποθέτει 

επαναλήψεις όμοιων δομικών μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι 

ανομοιογενή δείγματα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρυσταλλώσουν 

και για αυτό στην κρυσταλλογραφία είναι απαραίτητη η μέγιστη 

δυνατή καθαρότητα και ομοιογένεια του δείγματος. Για να 

κρυσταλλώσει ένα βιομόριο, θα πρέπει το διάλυμα στο οποίο 

βρίσκεται να υπερκορεστεί. Ο υπερκορεσμός του διαλύματος ενός 

βιομορίου είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση της διαλυτότητάς του. Η 

διαλυτότητα των βιομορίων περιγράφεται από τα λεγόμενα 

διαγράμματα διαλυτότητας, τα οποία συσχετίζουν την διαλυτότητα 

ενός βιομορίου με τη συγκέντρωσή του, τη συγκέντρωση των 

παραγόντων κατακρήμνισης, το pH, τη θερμοκρασία, την ιοντική 

ισχύ κτλ. 

Συγκεντρώθηκε η πρωτεΐνη στα 800 μl για να έχει c= 10 mg/ml. 

Στο nanodrop μετρήθηκε η συγκέντρωση της πρωτεΐνης και μετά 

φυγοκεντρούμε για να πέσουν ιζήματα που έχουν σχηματιστεί , 

στα 14.000 rpm για πέντε λεπτά. Βάζουμε σιλικόνη γύρω γύρω 

στους κύκλους  που θα κολλήσουν οι καλυπτρίδες  των deep well 

plates. Βάζουμε 800 μl screen (διάλυμα) και βάζουμε στην 

καλυπτρίδα 2μl πρωτεΐνης και 2 μl από τα 800 μl του screen, 

ανακατεύουμε με την πιπέτα και γυρίζουμε την καλυπτρίδα να 

κολλήσει στη σιλικόνη. 

 

 

 

Εικόνα 10 ΠΙΑΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΩΝ 
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Το φαινόμενο που δημιουργείται ονομάζεται διάχυση ατμών. 

Εναλλακτική μέθοδος διάχυσης των ατμών είναι αυτή της 

'κρεμάμενης σταγόνας' (hanging drop). Η αρχή της μεθόδου είναι 

η ίδια και ο τρόπος εκτέλεσης αναφέρεται στο πρακτικό μέρος. 

Πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η μικρές ποσότητες πρωτεΐνης 

που απαιτούνται, η εύκολη παρακολούθηση της πορείας 

κρυστάλλωσης, η απλότητα και το χαμηλό κόστος. Είναι ευρέως 

διαδεδομένη και ιδιαίτερα αποτελεσματική στην παραγωγή 

κρυστάλλων. 

 

3.13.Πρωτεϊνικές μελέτες με τη χρήση 

φασματοσκοπίας κυκλικού διχρωισμού (CD) 

 

Το πολωμένο φως αποτελείται από δυο κυκλικά, πολωμένα, 

συστατικά του ίδιου μεγέθους από τα οποία το ένα είναι 

αριστερόστροφο και το άλλο δεξιόστροφο. Η διαφορετική 

απορρόφηση των δυο αυτών συστατικών προκαλεί το φαινόμενο 

του κυκλικού διχρωισμού. Προκειμένου να δημιουργηθεί αυτό το 

φαινόμενο θα πρέπει το πολωμένο φως να αντιδράσει με οπτικά 

ενεργές (χειρικές) ουσίες (Greenfield, 1996). Αυτές οι ουσίες είτε 

περιέχουν εγγενή χειρικότητα, είτε βρίσκονται σε χειρικό 

περιβάλλον (Kelly  and Price, 2000). Η διαφορετική απορρόφηση 

των επιμέρους συστατικών του πολωμένου φωτός οδηγεί στη 

δημιουργία ελλειπτικά πολωμένου φωτός, που τελικά μετατρέπεται 

στο σήμα του κυκλικού διχρωισμού (Kelly et al., 2005). Τα 

φασματοφωτόμετρα κυκλικού διχρωισμού μετράνε τη διαφορά της 

απορρόφησης μεταξύ αριστερόστροφα και δεξιόστροφα, 

πολωμένης ακτινοβολίας, δηλαδή: ΔΑ= ΑL- AR. Η σχέση που 

συνδέει αυτή τη διαφορά απορρόφησης με την έλλειψη θ, που 

προκαλείται στο πολωμένο φως είναι θ= 32.98 ΔΑ. Τα φάσματα 

κυκλικού διχρωισμού λαμβάνονται όταν η διαφορά απορρόφησης 

μετριέται σε σχέση με το μήκος κύματος.  
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Οι οπτικά ενεργές ομάδες στις πρωτεΐνες είναι οι πεπτιδικοί δεσμοί 

της κύριας αλυσίδας και οι αρωματικές πλευρικές αλυσίδες. Οι 

πεπτιδικοί δεσμοί απορροφούν το πολωμένο φως στην περιοχή 

του άπω-υπεριώδους (far UV, 240-180nm), ενώ οι αρωματικές 

πλευρικές αλυσίδες απορροφούν στο εγγύς-υπεριώδες (near UV, 

320-260nm).  

Τα φάσματα της απορρόφησης των πεπτιδικών δεσμών είναι 

χαρακτηριστικά για τα διάφορα στοιχεία δευτεροταγούς δομής 

(Σχήμα 7). Έτσι, η α-έλικα εμφανίζει δύο αρνητικές κορυφές στα 

222 και 208nm και μια έντονη, θετική, κορυφή στα 190nm. Η β-

στροφή εμφανίζει θετικές κορυφές κοντά στα 225nm, στα 200-

205nm και 180-190nm και μια αρνητική στα 210-215nm. Μια 

αρνητική κορυφή στα 215-216nm και μια θετική στα 195-200nm 

είναι το πρότυπο της β-πτυχωτής επιφάνειας, ενώ τα πεπτίδια 

χωρίς δομή (random coil) εμφανίζουν μια αρνητική κορυφή στα 

197-199nm. Η ανάλυση των φασμάτων αυτών με ειδικούς 

αλγορίθμους μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες (ποιοτικές 

και ποσοτικές) για το περιεχόμενο μιας πρωτεΐνης σε δευτεροταγή, 

δομικά στοιχεία. Επιπρόσθετα, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για 

τη μελέτη της συμπεριφοράς μιας πρωτεΐνης κατά τη θερμική ή τη 

χημική της αποδιάταξη και επαναδιάταξη. Η ανάλυση των 

φασμάτων αυτών δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την πορεία 

αναδίπλωσης μια πρωτεΐνης. Επίσης, τα φάσματα αυτά 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των θερμοδυναμικών και 

κινητικών παραμέτρων των αντιδράσεων αποδιάταξης και 

επαναδιάταξης των υπό μελέτη πρωτεϊνών. 
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Εικόνα 11 Χαρακτηριστικά φάσματα απορρόφησης του πολωμένου φωτός στο άπω-υπεριώδες για τα 
διάφορα στοιχεία δευτεροταγούς δομής 

 

Για την αξιόπιστη εξαγωγή συμπερασμάτων θα πρέπει να 

τηρούνται κάποιες βασικές αρχές, όπως οι εξής:  

α)Ο λόγος σήμα/θόρυβος (signal/noise ratio, S/N) θα πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν υψηλότερος. Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με τη 

χρήση κατάλληλου πρωτεϊνικού διαλύματος. Τα συνήθη 

ρυθμιστικά διαλύματα απορροφούν αρκετά έντονα στο άπω-

υπεριώδες με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του λόγου 

S/N.Έτσι, είναι αναγκαία η επιλογή του κατάλληλου ρυθμιστικού 

διαλύματος. Ο λόγος S/N επηρεάζεται και από τις διάφορες 

παραμέτρους, που χρησιμοποιούνται κατά τη μέτρηση των 

φασμάτων.  

β)Τα φάσματα των πρωτεϊνών θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

αρκετή πληροφορία, δηλαδή οι μετρήσεις να περιλαμβάνουν τιμές 

σε, όσο το δυνατό, χαμηλές περιοχές του άπω-υπεριώδους. Τα 

φάσματα κυκλικού διχρωισμού περιέχουν πληροφορία 

δευτεροταγούς δομής, μέχρι και τα 185-190nm. 
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4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Οι πρωτεΐνες ImpB, ImpC  αποτελούνται από 177 αα (20k Da)  και 

500 αα (80 k Da) αντιστοίχως. Επιπρόσθετα, το ισοηλεκτρικό 

σημείο του συμπλόκου είναι 5,9 (EXPASY) με το οποίο έγινα 

κάποιες προσπάθειες για κρυστάλλωση γύρω από το pH=6.  

 

Pss B728a_ImpB: 177 aa 

MAKKESTQHKLDRVRAPRVHITYDVDIGDAQEKKELPFVVGVLG
DFSGNPLEPLPKLKDR 
KFIFIDRDNFNGVLKGIKPRLAYRVDNTLAKDGTQLGVELNFNAL
EDFEPQNVVRQVEPL 
RKLLEVRNKLADLRNKMGGNDKLEELLMDVLQNTEKLKTLGKEF
GREAAVPATDSKE 

Pss B728a_ImpC: 500 aa 
MTDKQPVTQQDSALVEVENFAPQSSLLDSIISESRVARSETERT
RTRDLIGELVAQVLEG 
EMTPSKDLIAVLDARIAEIDSMLSEQMNEIMHAREFQQLEASWR
GLKYQVDQTETSTTLK 
IHLLNASKKDLVRDLKASSEFDQSALFKKIYEEEYGTFGGAPFGM
LLGDYEFNRSPEDMY 
LLEEISHVAAAAHAPFISAASAELFGWDSFTDMAGPRDLAKIFDT
VEYAKWKSFRASEDS 
RYVGLTLPHVLGRLPYGPDTTPVEEFNFVESVDGRDHNKYLWM
NAAYALGTRVTDAFSRY 
GWCVAIRGVEGGGLVEGLPTHTFKTDDGEIALKCPTEIAITDRRE
KELSDLGFIPLVHCK 
GTDYAAFFGTQSTQKQKQYNTDIANANARLSAQLQYIFATSRIAH
YMKAIMRDKIGSFAS 
RKDVELFLNKWLSSYVLLDDTASQEAKAKFPLREARAEVFEVPG
KPGVYKAVTYLRPHYQ 
LDELTASLRLVAELPQSTRG 
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4.1.Προτετοιμασία διαυγούς διαλύματος λύσης υπό 

αποδιατακτικές συνθήκες και ηλεκτροφόρηση σε SDS 

–PAGE 

 

Η κυτταρική πάστα επαναδιαλύεται σε διάλυμα λύσης που περιέχει 

8M ουρία, 5ml ανά γραμμάριο υγρού βάρους και 20 Mm, Tris 8 

400 mM και 5mM Imid. Παρακάτω παρατίθεται απεικόνιση  δύο gel 

12,5 % πολυακριλαμίδης. Αξίζει να σημειωθεί πως στα gel 

βλέπουμε στο πρώτο ξεκινώντας από τα αριστερά στην πρώτη 

θέση το δείγμα μας, ύστερα το flowthrough που αφήσαμε να 

περάσει από την κολώνα μας και συνεχίζουμε με wash 1, marker, 

wash 7, wash 8, elution 1, elution 2 και elution 3. Όσον αφορά το 

δεύτερο gel ξεκινώντας και πάλι από τα αριστερά έχουμε πρώτα το 

elution 4, elution 5, κενό πηγαδάκι, marker, elution 6, elution 7, 

elution 8, elution 9 και τέλος το elution 10. 

Τα συλλεχθέντα δείγματα, από την κάθε συνθήκη, πελέτας και 

υπερκειμένου από φυγοκεντρημένα λυμένα κύτταρα καλλιέργειας 

50 ml ηλεκτροφορήθηκαν κατά SDS –PAGE. 
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Εικόνα 12 GEL ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
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4.2.Gel filtration 

 

Πρώτα έγινε προετοιμασία των buffers για την gel filtration. Επίσης 

αφήνουμε το δείγμα μας για διαπήδηση και όταν το βγάλουμε από 

τις κατάλληλες μεμβράνες το συγκεντρώνουμε σε συγκεντρωτήρια  

amicon  ultra 15 (10 K) μέχρι η συγκέντρωση του δείγματός μας να 

φτάσει στα 2,5 ml.Ύστερα, το δείγμα το βάλαμε σε ένα falcon 15 

ml και φυγοκεντρήθηκε στις 3000 στροφές για δέκα λεπτά και 

πήραμε το υπερκείμενο. Τα 2 ml από αυτό φορτώθηκαν με λούπα 

(σωληνάκι) σε gel filtration κολώνα : SEPHACRYL S-300, 

μαζεύοντας κλάσματα των 2 ml.  

 

Από τη gel filtration πήραμε ένα γράφημα με δύο κορυφές (peaks), 

κλάσματα 18, 19, 20, 21, και 22 η πρώτη και μεγάλη κορυφή της 

γραφικής παράστασης και 33, 34, 35 η δεύτερη και πιο μικρή 

κορυφή. Στη συνέχεια τρέχουμε gel τα αποτελέσματα της gel 

filtration. 

 

Η χρωματογραφία μοριακής διηθήσεως έδωσε ένα κύριο peak 

μεταξύ των κλασμάτων 18-22 με κύρια κορυφή στα 44,06 ml και 

έδωσε και ένα πολύ μικρό peak μεταξύ των κλασμάτων 33-34-35. 

 

Παρακάτω θα δούμε ένα gel από τις κορυφές και τα αποτελέσματα 

που αντλήσαμε από την χρωματογραφία μοριακής διηθήσεως. 

Μέσω αυτής της τεχνικής είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε τα 

μοριακά βάρη των πρωτεϊνών μας. 

 

Ισχύει η εξίσωση : y= - 0,427 x + 1,2861 και με βάση την εξίσωση 

αυτή και μέσω τύπων υπολογίζουμε τα μοριακά βάρη. 
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Εικόνα 13 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ GEL ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΕΩΣ 
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4.3.NATIVE GEL - PEAKS OF GEL FILTRATION  

 

 

 

Εικόνα 14 NATIVE GEL ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΕΩΣ. ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΡΥΦΗ 18, 19, 20, 21, 22. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ 
ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΤΑ 33, 34 ΚΑΙ 35 
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Στη συνέχεια του πειράματος πήραμε τη μεγάλη κορυφή της 

χρωματογραφίας (18-22) και το συμπυκνώσαμε με απώτερο 

σκοπό να συγκεντρώσουμε τις πρωτεΐνες για να πάμε σε 

κρυστάλλωση. Γνωρίζοντας από προγράμματα του υπολογιστή (  

Expasy) τα μοριακά βάρη και τους συντελεστές απορρόφησης και 
χρησιμοποιώντας το nanodrop μετρήσαμε και καταλήξαμε ως 
τελική συγκέντρωση του δείγματός μας τα 3,1 mg/ ml. 
 
 
 
 
 

4.4.ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΕΙΣ 
 
Η πρώτη προσπάθεια κρυστάλλωσης των πρωτεϊνών ImpB και 

ImpC έγινε με ένα έτοιμο kit, το JBScreen Classic 7 από το οποίο 

λίγες ακίδες φάνηκαν μετά από μέρες αλλά κρύσταλλο δεν 

μπορέσαμε να δούμε. Στην παρακάτω εικόνα θα δούμε κάποια 

precipitants και  buffers τα οποία κατάφεραν να μας δείξουν 

κάποια σημάδια  κρυστάλλου για τις πρωτεΐνες ImpB και ImpC. 
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Στη συνέχεια έγιναν και άλλες προσπάθειες για να κρυσταλλώσουν 

οι πρωτεΐνες όπως για παράδειγμα πειραματιστήκαμε με το  pH 

και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα υλικά για κρυστάλλωση όπως 

MPD, A.S και PROPANOL-2 άλλα αποτελέσματα και κρυστάλλους 

δεν είχαμε. 

 

Στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια να βρεθεί ένας ήπιος τρόπος 

να διαλυθεί το complex που δημιουργούν οι δύο αυτές πρωτεΐνες 

και ο τρόπος αυτός ήταν η χρήση τεσσάρων διαφορετικών 

απορρυπαντικών και η χρήση αυξανόμενης συγκέντρωσης άλατος 

(400 mM, 500 mM, 1 mM, 2 mM, 2,5 mM) 
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10 λ πρωτεΐνης                   +         1 λ n-octyl b-D glycopyranoside 

10 λ πρωτεΐνης                   + 1 λ CHAPS 

10 λ πρωτεΐνης                   + 1 λ n-decyl-b-D-meltoside 

10 λ πρωτεΐνης                   + 1 λ Zwittergent 

  

 
 

Έπειτα έγινε ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων σε  native gel 7,5 % 

αλλά στο gel δεν φάνηκε τίποτα, το οποίο ίσως να σημαίνει πως η 

πρωτεΐνη δεν πέρασε στο gel και πολύ πιθανόν αυτό να οφείλεται 

σε πολυμερισμό της πρωτεΐνης.  

 

 

 

 

4.5.ImpB 

 

Με τα τόσα προβλήματα του complex και το σύμπλεγμα που 

σχημάτιζαν οι δύο πρωτεΐνες, η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία 

συνεχίστηκε με πειράματα αποκλειστικά συσχετιζόμενα στην  

μικρή υπομονάδα την ImpB. Από stab B27a-ImpB/C- DH10b, 

pRoex (10/2/10 ή 12/7/11), κλώνος Ι4,1, έγινε εμβολιασμός σε 100  

ml LB + 100 μg/ml Ampicillin. 40 ml προκαλλιέργειας 

εμβολιάστηκαν σε ένα λίτρο LB και παρακολουθήσαμε την 

απορροφητικότητα (O.D) μέχρι να φτάσει 0,6-0,8 για να 

προσθέσουμε τον επαγωγέα της έκφρασης της πρωτεΐνης, δηλαδή 

το IPTG. 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε native καθαρισμός, χωρίς UREA με την 

αντίστοιχη κολώνα. Ακολουθείται το πρωτόκολλο του   NATIVE 

καθαρισμού και τρέχουμε gel για να δούμε την πρωτεΐνη. 
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Εικόνα 15 2 gel ImpB .ΠΑΝΩ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΤΕΡΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ, Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, 
Ε9 ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ  GEL ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙΓΜΑ, FLOWTHROUGH, WASH 1, WASH2, WASH 3 KAI E10 

 

  
 

Στη συνέχεια το πείραμα συνεχίστηκε τρέχοντας την πρωτεΐνη σε 

Native gel αλλά το αποτέλεσμα δεν έδειξε τίποτα μιας και ή η 

πρωτεΐνη πολυμερίστηκε ή  είναι τόσο μεγάλη που ούτε σε 5%, 

ούτε σε 7,5 %, ούτε σε 10% gel μπορέσαμε να δούμε κάτι και 

έμενε όλη η πρωτεΐνη πάνω στα πηγαδάκια του gel και δεν έτρεχε. 
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 4.6.CD 
 

Μέσω του κυκλικού διχρωισμού έγινε προσπάθεια να βρεθεί το   

Melting temperature της πρωτεΐνης, η δευτεροταγής δομή της και 

το πώς βλέπουμε διάφορες μορφές της σε διάφορα διαλύματα, για 

παράδειγμα αν είναι folded ή unfolded. 

 

Χρειαζόμαστε συγκέντρωση   c= 0,2 mg/ml  

     Dialysis = Na2SO4 

 

 

Με τελική συγκέντρωση της πρωτεΐνης μας να είναι 0,22 mg/ml και 

με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και με βάση την 

παρακάτω εικόνα η πρωτεΐνη αποτελείται και από α-έλικες και από 

β- φύλλα. 

 

 

 
Εικόνα 16 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΥ Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΝΗΚΕΙ 
ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ 1 ΚΑΙ 2. ΔΗΛΑΔΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ Α-ΕΛΙΚΣ ΚΑΙ Β- ΦΥΛΛΑ 

 



 

39 
 

5.ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Οι πρωτεΐνες ImpB και ImpC του T6SS της Pseudomonas syringae 

pv. syringae σχηματίζουν σύμπλοκο σταθερό, όπως αναφέρεται 

και στην βιβλιογραφία για τις ομόλογές τους σε άλλους 

οργανισμούς. Βάση του καθαρισμού που πραγματοποιήθηκε υπό 

φυσικές συνθήκες παρατηρήθηκε ότι η μεγαλύτερη ποσότητα της 

πρωτεΐνης που φορτώνεται στη στήλη Ni-NTA αγαρόζης, 

εκλούεται στο διάλυμα έκπλυσης της στήλης. Το φαινόμενο 

θεωρήθηκε ότι οφείλεται είτε στο ‘κρύψιμο’ της ετικέτας των 

ιστιδινών, που βρίσκεται στο Ν-τελικό άκρο, κατά την αναδίπλωση 

των πρωτεϊνών και τον σχηματισμό του συμπλόκου, είτε στην 

δράση πρωτεασών που αποκόπτουν την ετικέτα των ιστιδινών, 

καθώς και στην απουσία της με απότελεσμα το σύμπλοκο των 

πρωτεϊνών να μην δεσμεύεται στην στήλη Ni-NTA αγαρόζης. Η 

τελευταία υπόθεση απορρίφθηκε μετά το καθαρισμό που 

πραγματοποιήθηκε υπό αποδιατακτικές συνθήκες όπου 

παρατηρήθηκε ότι μετά την αποδιάταξη του συμπλόκου με την 

επίδραση του αποδιατακτικού παράγοντα της ουρίας, η μία από τις 

πρωτεΐνες που έφερε την ετικέτα των ιστιδινών – ImpB, 

δεσμευόταν στην στήλη Ni-NTA αγαρόζης και εκλουόταν με τις 

εκλούσεις των αυξανόμενων συγκετρώσεων ιμιδαζολίου. 

 

Στα πειράματα χρωματογραφίας μοριακής διήθησης που 

ακολουθήθηκαν (Sephacryl S-300), μετά από ανάλυση των 

χρωματογραφημάτων τους, το σχηματιζόμενο σύμπλοκο των 

πρωτεϊνών ήταν μεγαλύτερο σε μέγεθος από την διαχωριστική 

ικανότητά τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα, μαζί με αυτά της 

ηλεκτροφόρησης του απομονωμένου πρωτεϊνικού συμπλόκου σε 

native πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (4%), όπου το σύμπλοκο δεν 

είχε την δυνατότητα να εισχωρήσει στην πηκτή συσσώρευσης 

(stacking gel) επιβεβαιώνουν το μεγάλο βαθμό πολυμερισμού των 

δύο πρωτεϊνών και το μεγάλο μοριακό βάρος του συμπλόκου 

σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Συμπερασματικά, το σύμπλοκο 

που δημιουργούν οι πρωτεΐνες είναι πολύ μεγάλου μοριακού 

βάρους και δημιουργούν μεταξύ τους σύμπλοκο όπως αναφέρεται 

και παραπάνω. 
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