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Περίληψη 

   Η τρισδιάστατη δομή μιας πρωτεΐνης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λειτουργία 

της και για αρκετά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι μια πλήρως αναδιπλωμένη δομή 

είναι προαπαιτούμενο για να είναι μια πρωτεΐνη λειτουργική. Όμως τις τελευταίες 

δεκαετίες με την ανάπτυξη σημαντικών τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί, έχουν 

προσδιοριστεί πιο ολοκληρωμένα οι καταστάσεις στις οποίες υπάρχουν οι πρωτεΐνες 

στη φύση, κι αυτές είναι 4: η folded/structured (διπλωμένη μορφή), η 

unfolded/unstructured (αποδιεταγμένη μορφή), η molten globule (κατάσταση 

εύπλαστης σφαίρας), και η intrinsically disordered κατάσταση. Και οι τέσσερις 

καταστάσεις είναι καθοριστικές για τη λειτουργία των πρωτεϊνικών μορίων.     

   Η πληροφορία για το πώς μια πολυπεπτιδική αλυσίδα θα αναδιπλωθεί 

κωδικοποιείται από την αμινοξική της αλληλουχία. Ενώ ο γενετικός κώδικας 

καθορίζεται από συγκεκριμένους κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους καταλήγουμε 

στην πολυπεπτιδική αλυσίδα, ο κώδικας που καθορίζει την αναδίπλωση των 

πρωτεϊνών με βάση την αλληλουχία τους, χαρακτηρίζεται από τεράστια 

πολυπλοκότητα. Δεδομένης της αξιοσημείωτης σχέσης μεταξύ δομής και λειτουργίας 

μιας πρωτεΐνης, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους παράγοντες που καθορίζουν 

το μονοπάτι αναδίπλωσης των πρωτεϊνικών μορίων, καθώς και τις καταστάσεις 

αναδίπλωσής τους.  

   Το πρόβλημα της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών αποτελεί πεδίο έρευνας εδώ και 

πολλές δεκαετίες, με πολλές μελέτες να διερευνούν τη σχέση μεταξύ αμινοξικής 

αλληλουχίας και δομής μέσω σημειακών ή μικρής έκτασης μεταλλάξεων. Στην 

παρούσα εργασία ο βασικός στόχος είναι να προσεγγίσουμε το πρόβλημα αυτό 

ερευνώντας την πιο ακραία περίπτωση απόστασης μεταξύ δυο αλληλουχιών, όσον 

αφορά την ομοιότητά τους, αντιστρέφοντας την αμινοξική αλληλουχία. Με τον 

παραπάνω τρόπο διερευνούμε το πόσο ανόμοιες μπορεί να είναι δυο αλληλουχίες και 

να καταλήγουν σε παρόμοια δομή, καθώς και τις καταστάσεις αναδίπλωσης, των 

ξένων αυτών για τη φύση, αλληλουχιών.  

   Προκειμένου να διερευνηθούν τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκε η πρωτεΐνη Rop, της 

οποίας η δομή αποτελεί ένα από τα πιο συχνά δομικά μοτίβα, το 4-α-ελικοειδές 

δεμάτιο. Με βάση τη φυσική πρωτεΐνη Rop καθώς και ένα μετάλλαγμα αυτής, την 

πρωτεΐνη RM6, δημιουργήθηκαν και μελετήθηκαν οι αντίστροφες αλληλουχίες των 



δυο παραπάνω, οι rRop και η rRM6. Με τη χρήση βιοφυσικών τεχνικών και τεχνικών 

δομικής βιολογίας, όπως η χρωματογραφία μοριακής διήθησης, ο κυκλικός 

διχρωισμός, η περίθλαση ακτίνων Χ υπό μικρές γωνίες και η κρυσταλλογραφία, 

χαρακτηρίστηκε το μονοπάτι αναδίπλωσης της κάθε μιας  και συγκρίθηκε με αυτό 

των πρωτότυπων αλληλουχιών. Τέλος, κατά την παραγωγή του δεύτερου 

μεταλλάγματος (rRM6) παρατηρήθηκε ο σχηματισμός υδρογέλης, υλικό πολύ 

σημαντικό λόγω των πολλαπλών βιολογικών εφαρμογών του. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

   The 3D structure of a protein is directly connected with its function and for a long 

time it was believed that a folded structure is a prerequisite for a protein in order to be 

functional. The last decades though, significant methods have been developed and 

therefore the folding states of native proteins, folded/structured, 

unfolded/unstructured, molten globule and intrinsically disordered, have been 

determined and characterized. The four different protein folding states are determinant 

for the protein molecules function. 

   The information about how a polypeptide chain will fold is encoded by its amino 

acid sequence. The genetic code is characterized by specific rules, according to which 

we get the polypeptide chain, whereas the code that connects the protein folding with 

its sequence is far more complicated. Considering the remarkable relation between 

protein structure and function, it is important to understand the rules that determine 

the protein folding pathway, as well as the protein folding states.  

   Several research studies investigate the protein folding problem and the relationship 

between amino acid sequence and structure through limited extend or point mutations. 

In this study, the main goal is to approach this problem in an extreme way, through 

inverting the amino acid sequence. In this way we investigate how dissimilar two 

sequences can be and still adopt the same fold, as well as the folding states of these 

unnatural sequences.  

   The tool for investigating the above topics is Rop protein. Rop forms one of the 

most common and simple structural motifs, the 4-α-helical bundle. Based on the wild 

type Rop and one of its mutants, RM6, the reverse sequences rRop and rRM6, have 

been designed and studied. Using biophysical and structural methods, such as size 

exclusion chromatography, circular dichroism, small angle X-ray scattering and X-ray 

crystallography, we studied the characteristics of the folding pathway of the reverse 

molecules and we compared their folding states with the forward ones. In addition, we 

observed the formation of hydrogel from the rRM6 molecule, which is a promising 

biomaterial for potential biological applications. 
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΟΙ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 

   Το πρόβλημα της αναδίπλωσης πρωτεϊνών αποτελεί πεδίο έρευνας μισό αιώνα 

τώρα, συνδυάζοντας τις επιστήμες βιολογίας, φυσικής, χημείας και υπολογιστών. Το 

1973, ο Anfinsen διατύπωσε τη θεμελιώδη αρχή ότι η πληροφορία για την 

αναδίπλωση μιας πρωτεΐνης εμπεριέχεται  στην αμινοξική της ακολουθία [Anfinsen, 

1973]. Ωστόσο το πώς μια πρωτεΐνη φτάνει στην τρισδιάστατη δομή της αποτελεί μια 

διαδικασία που θα απαιτούσε τεράστιο χρόνο καθώς η γραμμική αλυσίδα θα έπρεπε 

να περάσει τυχαία από όλες τις πιθανές διαμορφώσεις έως ότου καταλήξει στην 

σωστά αναδιπλωμένη δομή της. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μια μικρή αλυσίδα των 

100 αμινοξέων μπορεί να λάβει μεγάλο αριθμό διαμορφώσεων και ο χρόνος που θα 

απαιτούσε μια τέτοια διαδικασία θα ήταν μη ρεαλιστικός για βιολογικές διαδικασίες. 

Η παραπάνω παρατήρηση είναι γνωστή ως «το παράδοξο του Levinthal»  [Levinthal, 

1968], και αποτελεί πρόβλημα για το οποίο έχουν προταθεί πολλά μοντέλα [εικόνα 

1.1] ως λύσεις, στα αρχικά στάδια της έρευνας πάνω στο πεδίο αυτό.  

   Το «nucleation propagation model», το οποίο αναδιατυπώθηκε από τον Fersht το 

1997, προτείνει ότι τα κατάλοιπα που βρίσκονται σε αλληλουχία σχηματίζουν έναν 

αδύναμο τοπικό πυρήνα ο οποίος σταθεροποιείται μέσω αλληλεπιδράσεων μεγάλων 

αποστάσεων. Το «framework model» διατυπώθηκε 1973 από τους Ptitsyn και Rashin, 

και περιγράφει ότι τοπικά στοιχεία δευτεροταγούς δομής σχηματίζονται πρώτα και 

στη συνέχεια οργανώνονται για το σχηματισμό δευτεροταγούς, τριτοταγούς και στη 

συνέχεια, της τεταρτοταγούς  δομής. Το μοντέλο αυτό δίνει έμφαση στις 

αλληλεπιδράσεις μικρών αποστάσεων (small range interactions) που καθοδηγούν την 

πορεία της αναδίπλωσης [Ptitsyn and Rashin, 1973].  Στο μοντέλο της διάχυσης και 

σύγκρουσης «diffusion-collision model», το οποίο διατυπώθηκε αρχικά από τον 

Karplus και αναδιατυπώθηκε το 1994 από τον Weaver, δημιουργούνται διαφορετικά 

τοπικά στοιχεία δευτεροταγούς δομής τα οποία συνασπίζονται με άλλα για να 

δημιουργήσουν υπο-δομές. Έτσι, η τελική δομή επιτυγχάνεται πολύ σύντομα μέσα 

από πολλούς διαδοχικούς κύκλους διάχυσης και σύγκρουσης. [Karplus and Weaver, 
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1994].  Στο μοντέλο της υδρόφοβης κατάρρευσης «hydrophobic collapse model» που 

διατυπώθηκε το 1985, η πεπτιδική αλυσίδα κρύβει τα υδρόφοβα κατάλοιπά της από 

το διαλυτό περιβάλλον νωρίς κατά την αναδίπλωση, δημιουργώντας έτσι μια 

ενδιάμεση κατάσταση ή μια μορφή εύπλαστης σφαίρας από την οποία η φυσική 

πρωτεΐνη δημιουργείται ψάχνοντας μέσα από περιορισμένες διαμορφώσεις [Dill, 

1985]. Τέλος, κατά το μοντέλο συναρμολόγησης «jigsaw puzzle model» που 

διατύπωσαν οι Harrison και Durbin, κάθε πρωτεΐνη μπορεί να ακολουθήσει κι ένα 

διαφορετικό μονοπάτι αναδίπλωσης. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η αναγνώριση 

των ενδιάμεσων δομών αναδίπλωσης αναπαριστά μια κινητική περιγραφή παρά μία 

δομική και κάθε ενδιάμεσο είναι ετερογενές από διαφορετικές δομές που βρίσκονται 

σε γρήγορη ισορροπία [Harrison and Durbin, 1985]. 

 

 

Εικόνα 1.1. Αρχικά προτεινόμενα μοντέλα για την αναδίπλωση πρωτεϊνών [Radford, 

2000] 

  Στην μετέπειτα εποχή έγινε γνωστό και ευρέως αποδεκτό ότι δεν είναι μόνο ένα το 

μονοπάτι που μπορεί να ακολουθήσει μια πρωτεΐνη κατά την αναδίπλωσή της 
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[Radford, 2000]. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η διαδικασία της αναδίπλωσης 

περιγράφεται από ένα πολυδιάστατο, ενεργειακό πεδίο, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

πληθώρα διαδρομών προς την αναδιπλωμένη μορφή. Αυτές οι διαδρομές 

χαρακτηρίζονται από διαφορετικούς πληθυσμούς και ενδιάμεσες καταστάσεις που 

παρατηρούνται σαν αποτέλεσμα μικρών αλλαγών στο κοινό προφίλ της ελεύθερης 

ενέργειας. Η διαδικασία απεικονίζεται ως ένα αδρό χωνί [εικόνα 1.2],  όπου το 

φάρδος του χωνιού αναπαριστά την εντροπία και το βάθος την ενέργεια [Wolynes, 

1995]. Όσο προχωράμε προς τη βάση του χωνιού, ο αριθμός των διαμορφώσεων 

μειώνεται καθώς ελαττώνεται και η εντροπία της αλυσίδας. Όσο πιο απότομη είναι η 

κλίση του χωνιού, τόσο πιο γρήγορη είναι η αναδίπλωση. Στην εικόνα αναπαριστάται 

ένα αδρό χωνί με κινητικές «παγίδες» που σχηματίζονται από τα ενεργειακά 

φράγματα˙ σε αυτή την περίπτωση η αναδίπλωση μπορεί να αποτελείται από πολλά 

στάδια και να είναι αργή [Dill and Chan, 1997]. 

 

Εικόνα 1.2 Σχηματική απεικόνιση ενεργειακού τοπίου κατά την αναδίπλωση 

πρωτεΐνης. Τα αποδιαταγμένα μόρια στην κορυφή του χωνιού πιθανόν να 

αναδιπλωθούν μέσω εκατοντάδων διαφορετικών μονοπατιών. Κάποια από αυτά 

περιέχουν ενδιάμεσες καταστάσεις (τοπικά ενεργειακά ελάχιστα) και άλλα παγίδες 
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αδίπλωτων καταστάσεων. Για πρωτεΐνες που αναδιπλώνονται χωρίς ενδιάμεσους 

πληθυσμούς, η επιφάνεια του χωνιού θα ήταν λεία. [Radford, 2000] 

   Γενικά, οι δυο κύριοι παράγοντες που συνεισφέρουν στην ενεργειακή διαφορά 

μεταξύ της διπλωμένης και της αποδιαταγμένης κατάστασης είναι η ενθαλπία και η 

εντροπία. Η ενθαλπία προέρχεται από την ενέργεια των μη ομοιοπολικών 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατόμων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας : τις αλληλεπιδράσεις 

van der Waals, τους υδρογονικούς δεσμούς και τις ιοντικές αλληλεπιδράσεις. Η 

εντροπία προέρχεται από το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, σύμφωνα με τον 

οποίο απαιτείται ενέργεια για να δημιουργηθεί τάξη. Οι πρωτεΐνες στη φυσική τους 

κατάσταση έχουν υψηλό βαθμό οργάνωσης και τα πρωτεϊνικά μόρια υιοθετούν μία 

κυρίως στερεοδιάταξη, ενώ η αποδιαταγμένη κατάσταση είναι αποδιοργανωμένη και 

τα πρωτεϊνικά μόρια υιοθετούν πολλές διαφορετικές στερεοδιατάξεις [Tooze, 1999; 

Dill, 2012]. 

 

1.2 ΟΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

 

   Η πληροφορία που βρίσκεται στην αμινοξική αλληλουχία μιας πρωτεϊνικής 

αλυσίδας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τρισδιάστατη δομή της, και για αρκετά 

χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι μια πλήρως αναδιπλωμένη δομή είναι 

προαπαιτούμενο για να είναι μια πρωτεΐνη λειτουργική. Όμως τις τελευταίες 

δεκαετίες με τη βοήθεια σημαντικών τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί, έχουν 

προσδιοριστεί πιο ολοκληρωμένα οι καταστάσεις στις οποίες υπάρχουν οι πρωτεΐνες 

στη φύση. Οι πρωτεΐνες στη φύση συναντώνται σε 4 διαφορετικές καταστάσεις: τη 

folded/structured (διπλωμένη μορφή), την unfolded/unstructured (αποδιεταγμένη 

μορφή), τη molten globule (κατάσταση εύπλαστης σφαίρας), και την intrinsically 

disordered κατάσταση [Uversky, 2003]. Και οι τέσσερις καταστάσεις είναι 

καθοριστικές για τη λειτουργία των πρωτεϊνικών μορίων.  

   Προκειμένου να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα του folding θα πρέπει 

πρώτα να χαρακτηρίσουμε την unfolded κατάσταση, η οποία αντιπροσωπεύει ένα 

σύνολο από ταχύτατα εναλλασσόμενες διαμορφώσεις, κάποιες πιο συμπαγείς και 
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κάποιες πιο εκτεταμένες. Σε αυτή την κατάσταση των πρωτεϊνών (unfolded) δε θα 

πρέπει να περιμένουμε την πλήρη απουσία αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πλευρικών 

αλυσίδων των καταλοίπων (π.χ. υδρόφοβων), καθώς υπάρχει αυξημένη συγγένεια 

μεταξύ τους στη folded κατάσταση [Hammarstrom and Carlsson, 2000]. 

   Από την άλλη, υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση στο μονοπάτι αναδίπλωσης των 

πρωτεϊνών, η κατάσταση της εύπλαστης σφαίρας (molten globule state) [Kuwajima, 

1989; Christensen and Pain, 1991] , κατά την οποία έχει σχηματιστεί το μεγαλύτερο 

μέρος της δευτεροταγούς δομής του μορίου [εικόνα 1.3] και σε μερικές περιπτώσεις 

οι α-έλικες και οι β-κλώνοι κατέχουν τις ίδιες θέσεις που έχουν και στη φυσική 

κατάσταση. Οι βρόχοι και άλλα στοιχεία της επιφανειακής δομής παραμένουν σε 

μεγάλο βαθμό αδίπλωτα, υιοθετώντας πάνω από μια διαμορφώσεις, ενώ θάβονται 

μερικώς οι υδρόφοβες πλευρικές ομάδες στο εσωτερικό του μορίου, εμφανίζοντας 

μερική αταξία [Tooze, 1999; Glykos and Kokkinidis, 2004]. Έχει βρεθεί ότι κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες πολλές πρωτεΐνες σχηματίζουν μια συμπαγή αδίπλωτη 

διαμόρφωση, χαρακτηριζόμενη ως  pre-molten globule state [Uversky and Ptitsyn, 

1996; Zhang, 1996; Uversky, 1997; Tcherkasskaya and Uversky, 2001]. Αυτή η 

διαμόρφωση χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο ποσοστό δευτεροταγούς δομής και 

λιγότερο συμπαγή διευθέτηση από το molten globule state αλλά απέχει σημαντικά 

από το unfolded state [Tcherkasskaya and Uversky, 2001] . 

 

Εικόνα 1.3. Κάποιες πρωτεΐνες διπλώνουν περνώντας πρώτα από το στάδιο της 

εύπλαστης σφαίρας και μετά ακολουθεί αναδιάταξη των διπλωμένων δομών προς την 

φυσική τελική δομη. [Radford, 2000] 

 

   Παράλληλα, μέχρι σήμερα, έχουν ανακαλυφθεί στη φύση πρωτεΐνες οι οποίες, σε 

αντίθεση με την πλήρως αναδιπλωμένη κατάσταση, δεν έχουν αυστηρά καθορισμένη 



6 

 

3D δομή, αλλά είναι ευέλικτα μόρια που συμμετέχουν σε πολλές διαμοριακές 

αλληλεπιδράσεις και πολλές φορές αναδιπλώνονται μέσω της αλληλεπίδρασης με 

κάποιο άλλο μόριο. Αυτά τα μόρια ονομάζονται intrinsically disordered proteins 

(IDPs) και έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με πολλαπλούς partners μέσω 

υψηλής εξειδίκευσης και ταυτόχρονα μεγάλης ευελιξίας. Σχετίζονται με πλήθος 

βιολογικών λειτουργιών, όπως μοριακή αναγνώριση, σηματοδότηση και έλεγχο, 

καθώς και με διάφορες ανθρώπινες ασθένειες και αποτελούν στόχους για τη ρύθμιση 

διαπρωτεινικών αλληλεπιδράσεων [Dunker, 2001 ;Gazi, 2008; Uversky, 2008; 

Tompa 2012].  

   Εξαιτίας της μεγάλης προόδου που έχει σημειωθεί στον τομέα των βιοφυσικών 

τεχνικών τις τελευταίες δεκαετίες μπορούμε να χαρακτηρίσουμε όλο και πιο 

αποτελεσματικά τις διάφορες καταστάσεις μιας πρωτεΐνης. Τεχνικές όπως η 

χρωματογραφία μοριακής διήθησης, ο κυκλικός διχρωισμός (CD), η σκέδαση 

ακτίνων Χ υπό μικρές γωνίες (SAXS) και η κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ παρέχουν 

σημαντικές πληροφορίες και χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά πολλές φορές για 

τον προσδιορισμό της δομικής κατάστασης μιας πρωτεΐνης. Το μοριακό βάρος και οι 

διάφοροι πληθυσμοί ενός μορίου μπορούν να προσδιοριστούν μέσω χρωματογραφίας 

μοριακής διήθησης καθώς και με τη μέθοδο SAXS, η οποία προσφέρει επιπλέον, 

πληροφορίες για το σχήμα του μορίου και τυχόν παρουσία διαμοριακών 

αλληλεπιδράσεων. Επίσης, προσδιορίζει περιπτώσεις κατακρήμνισης και 

καταστάσεις εύπλαστης σφαίρας [Jacques and Trewhella, 2010; Svergun and Koch, 

2003]. Οι παραπάνω μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη μέθοδο του 

κυκλικού διχρωισμού, με την οποία προσδιορίζονται τα ποσοστά δευτεροταγούς 

δομής μιας πρωτεΐνης, και διακρίνονται περιπτώσεις folded, random coil/unfolded και 

molten globule μέσω διαφορετικών φασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση 

[Wallace, 2001; Greenfield, 2006; Correa and Ramos, 2009]. Τέλος, η 

κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ είναι η βασική μέθοδος με την οποία μπορεί να 

προσδιοριστεί η 3D δομή ενός διπλωμένου πρωτεϊνικού μορίου , και συνδυαστικά με 

τις παραπάνω μεθόδους, να χαρακτηριστούν καταστάσεις molten globule μορίων. 
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1.3. ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ - ΔΟΜΗΣ  

   Προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως τη βιολογική λειτουργία μιας πρωτεΐνης θα 

θέλαμε να μπορούμε να προβλέψουμε την τρισδιάστατη δομή της από την αμινοξική 

αλληλουχία της. Καθοριστικό σημείο αυτής της διερεύνησης αποτελεί η ομολογία 

μεταξύ των πρωτεϊνών. Ο κύριος τρόπος αναγνώρισης ομόλογων πρωτεϊνών είναι οι 

στατιστικά σημαντικές ομοιότητες των αμινοξικών αλληλουχιών τους. Θεωρούμε ότι 

δυο πρωτεΐνες είναι ομόλογες όταν έχουν ταυτόσημα αμινοξικά κατάλοιπα σε ένα 

σημαντικό αριθμό θέσεων κατά μήκος των πολυπεπτιδικών αλυσίδων [Tooze, 1999]. 

Εάν βρεθεί σημαντική αμινοξική ομοιότητα με μια πρωτεΐνη, της οποίας η δομή έχει 

προσδιοριστεί κρυσταλλογραφικά, τότε μπορεί να κατασκευαστεί τρισδιάστατο 

μοντέλο της καινούριας πρωτεΐνης, χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα 

κατασκευής μοντέλων. 

   Οι Chothia και Lesk σύγκριναν γνωστές δομές  32 ζευγών ομόλογων πρωτεϊνών, οι 

οποίες έχουν προσδιοριστεί κρυσταλλογραφικά σε υψηλή διακριτικότητα. Τα 

αποτελέσματά τους έδειξαν ότι ο βαθμός επιτυχίας της πρόβλεψης της δομής μιας 

πρωτεΐνης από την αλληλουχία της χρησιμοποιώντας τη γνωστή δομή μιας ομόλογης 

πρωτεΐνης, εξαρτάται από το μέγεθος της αμινοξικής ταυτότητας-ομοιότητας [Εικόνα 

1.4] [Chothia and Lesk, 1986]. 
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Εικόνα 1.4. Η σχέση μεταξύ ποικιλότητας της αμινοξικής αλληλουχίας και της 

ομοιότητας της τρισδιάστατης δομής μεταξύ των ατόμων 32 ζευγών ομόλογων 

πρωτεϊνών [Chothia and Lesk, 1986] 

   Πιο πρόσφατες στατιστικές έρευνες έδειξαν ότι ζευγάρια πρωτεϊνών με ταυτότητα 

αλληλουχίας πάνω από 35-40% είναι πολύ πιθανό να είναι δομικά όμοιες [Kinjo and 

Nishikawa, 2004; Rost, 1999]. Η αμέσως προηγούμενη ζώνη ταυτότητας 20-35%, 

χαρακτηρίζεται από μια έκρηξη ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων [Rost, 1999], που 

σημαίνει ότι πολλές ανόμοιες αλληλουχίες εμφανίζονται να είναι δομικά ομόλογες. 

Αργότερα, οι Kosloff και Kolodny, έλεγξαν ζευγάρια πρωτεϊνών στην PDB με όμοιες 

αλληλουχίες ως προς τη δομική τους ομοιότητα προκειμένου να δουν κατά πόσο 

ομοιότητα στην αλληλουχία εξασφαλίζει και δομική ομοιότητα. Κατέληξαν σε πολλά 

παραδείγματα ζευγών πρωτεϊνών με σημαντική  ομοιότητα αλληλουχίας (≥50%) που 

είχαν διαφορετική δομή και παρατήρησαν ότι η πηγή των δομικών διαφορών τους 

σχετίζεται με τη λειτουργία των πρωτεϊνών αυτών [Kosloff and Kolodny, 2007].  

Συμπληρωματικά στα προηγούμενα ευρήματα, μια άλλη έρευνα έδειξε ότι η 

πολλαπλή συντήρηση καταλοίπων δεν είναι συχνή, και ότι η σχέση μεταξύ δομής και 

αλληλουχίας μπορεί να εξηγηθεί με βάση την υπόθεση ότι η πρωτεϊνική δομή είναι 

ανεκτική στις υποκαταστάσεις καταλοίπων διατηρώντας όμως το προφίλ 

υδροφοβικότητας της αλληλουχίας [Krissinel, 2007]. 

   Μια προσέγγιση των τελευταίων ετών, για τη διερεύνηση των σχέσεων 

αλληλουχίας –δομής των πρωτεϊνών, αποτελεί η αντιστροφή της αμινοξικής 

αλληλουχίας. Οι αντίστροφες αλληλουχίες δεν έχουν περαιτέρω ομοιότητα με τις 

αντίστοιχες φυσιολογικές, εκτός από το πρότυπο υδροφοβικότητας και τη γενική 

σύνθεση σε αμινοξέα. Επομένως, συχνά αναφέρεται, ότι θα έπρεπε να καταλήγουν σε 

μη διπλωμένες δομές ή σε ασταθείς διαμορφώσεις, πολύ διαφορετικές από τις 

φυσικές πρωτότυπες. Σε αντίθεση με την πρόβλεψη αυτή έρχεται η περίπτωση της 

retro-GCN4, η οποία αποτελεί την αντίστροφη αλληλουχία ενός φερμουάρ λευκίνης 

[Mittl et al, 1999]. Η φυσιολογική GCN4, η οποία αποτελείται από 35 αμινοξέα, 

σχηματίζει ένα μικρό φερμουάρ λευκίνης, και μετά την αντιστροφή της αλληλουχίας 

παράγεται ένα σταθερό δεμάτιο 4 παράλληλων α-ελίκων. Το παραπάνω παράδειγμα 

είναι η μοναδική περίπτωση αντίστροφης αλληλουχίας που έχει εκφραστεί σε 

πρωτεϊνικό μόριο το οποίο έχει προσδιοριστεί δομικά κρυσταλλογραφικά. Η 
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απλότητα του συγκεκριμένου μορίου, το οποίο αποτελείται μόνο από α έλικα, είναι 

πιθανότατα και ο λόγος που, και η φυσική, και η αντίστροφη αλληλουχία έχουν 

καταλήξει σε σταθερές αναδιπλώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι υδρογονοδεσμοί της 

κύριας αλυσίδας σχηματίζονται τοπικά και τα στοιχεία που βρίσκονται σε 

απομακρυσμένα σημεία δεν χρειάζεται να αλληλεπιδρούν. Επιπλέον, η αλληλουχία 

δεν έχει καθόλου στροφές, και το προφίλ υδροφοβικότητας διατηρείται, και στη 

φυσική και στην αντίστροφη πρωτεΐνη.  

    Έχουν επίσης, πραγματοποιηθεί μελέτες σε μικρο-πεπτίδια με ποικίλα 

αποτελέσματα, αλλά δεν υπάρχει κανένα παράδειγμα πιο σύνθετης πρωτεΐνης με 

στροφές και συνδυασμούς στοιχείων δευτεροταγούς δομής, με αντίστροφη 

αλληλουχία, η οποία να έχει προσδιοριστεί κρυσταλλογραφικά. Κάποια πειράματα 

μοντελοποίησης πρότειναν ότι η αλλαγή της κατεύθυνσης του σκελετού (backbone 

reversal) καταλήγει σε ίδια τοπολογία με το φυσιολογικό (πρότυπο) μόριο ή σε 

τοπολογικό «mirror image» του φυσιολογικού μορίου [Guptasarma, 1992], κάτι που 

δεν είναι συμβατό με τα πρωτεϊνικά μόρια. Πιο συγκεκριμένα, όλα τα αμινοξέα εκτός 

από τη γλυκίνη, είναι χειρομόμορφα μόρια, δηλαδή μπορούν να βρεθούν σε δυο 

ισομορφές, την L και τη D. Ωστόσο, η μεταφραστική μηχανή για την πρωτεϊνική 

σύνθεση στη φύση έχει εξελιχθεί ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την L-ισομορφή, χωρίς 

να υπάρχει προφανής λόγος, κι έτσι όλες οι πρωτεΐνες αποτελούνται από L-αμινοξέα. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης και το γεγονός ότι στη φύση δεν υπάρχουν δύο 

πρωτεϊνικές αλληλουχίες που να είναι η μία αλληλουχία αντίστροφη ως προς την 

άλλη, εκτός από περιπτώσεις μικρο- πεπτιδίων έως και 10 αμινοξέων.  

   Αναλογιζόμενοι το πλήθος των διαφορετικών αμινοξικών αλληλουχιών που 

υπάρχουν και τον πολύ μικρότερο αριθμό τοπολογιών (~103) στις οποίες 

οργανώνονται αυτές οι αλληλουχίες, γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν βασικά 

χαρακτηριστικά που ελέγχουν το μονοπάτι της αναδίπλωσης μιας πολυπεπτιδικής 

αλυσίδας. Κατά πόσο, λοιπόν, η σύσταση των αμινοξέων επηρεάζει το μονοπάτι του 

folding και κατά πόσο πολύ μικρή ή και ανύπαρκτη ομοιότητα μεταξύ αλληλουχιών 

επηρεάζει ομοιότητα στο folding pathway και στην τελική δομή? 

   Στην παρούσα εργασία προκειμένου να διερευνηθούν τα παραπάνω ερωτήματα 

χρησιμοποιήθηκε ένα από τα πιο συχνά δομικά μοτίβα, το 4-α-ελικοειδές δεμάτιο. Οι 
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τοπολογίες των 4-α-ελικοειδών δεματίων χαρακτηρίζουν μεγάλη ποικιλία πρωτεϊνών 

οι οποίες υπάρχουν σε μονομερείς μορφές ή σε ολιγομερή σύμπλοκα. Η λειτουργική  

ποικιλομορφία και η δομική απλότητα καθιστούν το συγκεκριμένο μοτίβο ένα πολύ 

ελκυστικό σύστημα για την ανάλυση του protein folding και του protein engineering 

[Banner, 1987; DeGrado, 1989; Chou, 1988; Paliakasis and Kokkinidis, 1991]. Τα 4-

α-ελικοειδή δεμάτια σχηματίζονται από 4 αντιπαράλληλες α-έλικες που σχηματίζουν 

γωνία 20ᵒ. Είναι αμφιπαθή, καθώς οι έλικες διευθετούνται ανά ζεύγη, πακετάρονται η 

μία απέναντι στην άλλη και χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο μοτίβο 

επανάληψης υδρόφιλων και υδρόφοβων αμινοξέων που επαναλαμβάνεται κάθε επτά 

αμινοξέα, το μοτίβο της «επανάληψης της επτάδας» [Crick, 1953]. Ο Crick έδειξε ότι 

οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλευρικών αλυσίδων δυο α-ελίκων 

βελτιστοποιούνται όταν οι 2 α-έλικες τυλίγονται μεταξύ τους σε μια διπλή υπερέλικα, 

μια διευθέτηση που ονομάζεται σπειρωμένο σπείραμα (coiled coils), μέσω του 

μοτίβου της «επανάληψης της επτάδας». Πιο συγκεκριμένα, τα αμινοξέα 

συμβολίζονται με τα γράμματα a-g [Cohen and Parry, 1990], όπου τα κατάλοιπα στις 

θέσεις a και d είναι υδρόφοβα και οι πλευρικές τους ομάδες πακετάρονται προς το 

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

model) σχηματίζοντας τον υδρόφοβο πυρήνα των 4-α-ελικοειδών δεματίων[Banner, 

1987].  Οι  θέσεις b,c και f καταλαμβάνονται από κατάλοιπα εκτεθειμένα στο 

διάλυμα, κυρίως υδρόφιλα. Τα κατάλοιπα e και g, τα οποία συνορεύουν με τον 

υδρόφοβο πυρήνα, είναι συνήθως φορτισμένα κατάλοιπα, οι πλευρικές ομάδες των 

οποίων, συμμετέχουν σε ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των α-ελίκων 

[Tooze, 1999; Grigoryan and Keating, 2008; Parry, 2008]. Παραδείγματα πρωτεϊνών 

τα οποία εμφανίζουν το πρότυπο του 4-α-ελικοειδούς δεματίου είναι η Rop, η 

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

[Tooze, 1999].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΠΡΩΤΕΙΝΗ ROP 

 

2.1 Η ΠΡΩΤΕΙΝΗ Rop  

    Η πρωτεΐνη Rop είναι μια μικρή ομοδιμερής πρωτεΐνη του βακτηρίου E.coli, η 

οποία παίρνει μέρος στο μηχανισμό ελέγχου των αντιγράφων των πλασμιδίων ColE1 

της E.coli. Πιο συγκεκριμένα η Rop αλληλεπιδρά με δυο μόρια RNA,  το RNA Ι και 

το RNA ΙΙ, ελέγχοντας αρνητικά τη συχνότητα των γεγονότων έναρξης της 

αντιγραφής. Αρχικά το RNA ΙΙ μεταγράφεται ξεκινώντας από έναν υποκινητή πριν τη 

θέση έναρξης της αντιγραφής  και σχηματίζει ένα σταθερό υβρίδιο με το DNA, κοντά 

σε αυτή τη θέση, και στη συνέχεια ακολουθεί η ανασταλτική δράση των RNA Ι και 

της Rop. Το RNA Ι αλληλεπιδρά με το RNA ΙΙ και εμποδίζει τη συνέχιση της 

αντιγραφής, και η Rop δρα έμμεσα, όχι ως κλασικός καταστολέας αλλά ως ενισχυτής 

της ανασταλτικής δράσης του RNA Ι, βοηθώντας την αλληλεπίδραση των δυο μορίων 

RNA [Castagnoli ,1989]. 

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

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

Resonance, NMR) (PDB: 1RPR) [Eberle, 1991] και παρουσιάζεται στην εικόνα 2.1. 

Το μόριο της Rop είναι ομοδιμερές και τα δυο μονομερή συνδέονται με έναν διπλό 

άξονα συμμετρίας. Κάθε μονομερές αποτελείται από δύο α- έλικες 63 καταλοίπων, 

και η αλυσίδα κάθε μονομερούς  σχηματίζει δυο αντιπαράλληλες έλικες, οι οποίες 

συνδέονται με έναν βρόχο δύο αμινοξέων (Asp30 και Ala31) [Banner, 1987]. Η Rop 

αποτελεί παράδειγμα αριστερόστροφου, αντιπαράλληλου 4-α -ελικοειδούς δεματίου 

[Εικόνα 2.1], και έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς ως ένα πολύ καλό μοντέλο για τη 

διερεύνηση σχέσεων αλληλουχίας- δομής κατά την αναδίπλωση των δεματίων, και 

γενικά των πρωτεϊνών.  

      Στην περίπτωση της Rop, η δομή του μορίου ακολουθεί κάποιους κανόνες 

πακεταρίσματος [Εικόνα 2.2], οι θέσεις d καταλαμβάνονται από λευκίνες ή 

ισολευκίνες και οι θέσεις a, από αλανίνες, κυστείνες ή θρεονίνες.   Στην αλληλουχία 

της Rop, η επανάληψη της επτάδας έχει ως αποτέλεσμα να σχηματίζονται 8 διακριτές 

φέτες (slices) (κάθετα στον κατακόρυφο άξονα του ομοδιμερούς) από τις θέσεις a και 
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d που σχηματίζουν τον υδρόφοβο πυρήνα και να δίνεται η εντύπωση της δημιουργίας 

σκάλας. Η επανάληψη της επτάδας διακόπτεται μόνο στην περιοχή της στροφής, η 

οποία έχει ως κέντρο το κατάλοιπο Ala 31, και έχει υποτεθεί ότι η απόκλιση από την 

περιοδικότητα της επτάδας είναι αυτή που οδηγεί στον σχηματισμό της  στροφής που 

συνδέει τις δυο έλικες του μονομερούς  του wild type Rop. Επίσης, δομικές μελέτες 

έχουν δείξει ότι τα τελευταία επτά καρβοξυ-τελικά κατάλοιπα του μονομερούς είναι 

πολύ ευέλικτα και δεν εντοπίζονται στους χάρτες ηλεκτρονικής πυκνότητας [Banner, 

1987]. 

 

Εικόνα 2.1. Tο ομοδιμερές, αριστερόστροφο και αντιπαράλληλο μοντέλο της 

πρωτεΐνης Rop (PDB: 1ROP). Ο χρωματισμός κάθε μονομερούς είναι ο ίδιος και 

αντιστοιχεί σε διαβάθμιση από μπλε για το N-τελικό άκρο, έως κόκκινο για C-τελικό 

άκρο [Banner, 1987]. 
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Εικόνα 2.2.  A. Η δομή του μονομερούς της Rop και η απεικόνιση της επανάληψης 

της επτάδας στο 4-α-ελικοειδές δεμάτιο της Rop. B, C. Τα a και d κατάλοιπα της 

επανάληψης της επτάδας, απεικονίζονται πακεταρισμένα στον πυρήνα του 

διμερούς.(Gambin et al., 2009) 

   Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά και εξαιτίας της δομικής απλότητάς της, η 

Rop μελετήθηκε εκτενώς μέσα από μια σειρά μεταλλαγμάτων, που περιγράφονται 

στη συνέχεια, ως προς το ρόλο της στροφής στο μόριό της, την ύπαρξη του 

υδρόφοβου πυρήνα και την επανάληψη της επτάδας, για τη διερεύνηση του 

μονοπατιού που ακολουθεί για την αναδίπλωσή της [Castagnoli, 1989; Vlassi, 1994; 

Lassalle and Hinz, 1998; Glykos, 2006].  
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2.2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ  

   Η στροφή που δημιουργείται στο αναδιπλωμένο μόριο της Rop αποτελείται από δυο 

κατάλοιπα Asp30(φ=57ᵒ , ψ=38ᵒ) και Ala31(φ=-94ᵒ, ψ=89ᵒ). Όπως φαίνεται η Ala31 

είναι ασυνήθιστη καθώς λόγω της ιδιαίτερης γεωμετρίας της σχηματίζει δεσμούς 

υδρογόνου και με τις δυο έλικες [Banner, 1987]. Προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος 

των καταλοίπων αυτών στο σχηματισμό της στροφής, δημιουργήθηκαν 

μεταλλάγματα, μέσω της αντικατάστασης αυτών των αμινοξέων από άλλα αμινοξέα. 

Πιο συγκεκριμένα, τα τρία κατάλοιπα Asp30, Ala31 και Asp32 αντικαταστάθηκαν 

από άλλα με διαφορετικές φυσικοχημικές  και στερεοχημικές ιδιότητες, χωρίς να 

επηρεάζεται η αναδίπλωση της πρωτεΐνης σε 4-α-ελικοειδές δεμάτιο [Castagnoli, 

1994]. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε μεταλλαξιγένεση μέσω αντικατάστασης του 

καταλοίπου Asp30 με όλα τα υπόλοιπα 19 αμινοξέα [Predki, 1996]. Από τα 

μεταλλάγματα αυτά,  μόνο ένα λύθηκε κρυσταλλογραφικά,  11 εμφάνισαν αυξημένη 

θερμοσταθερότητα σε σχέση με το αγρίου τύπου Rop, ενώ όλα διατηρούσαν την 

ικανότητα πρόσδεσης με το RNA.  

   Τα πειράματα των παραπάνω εργασιών προτείνουν ότι η δομική πληροφορία και οι 

φυσικοχημικές ιδιότητες των καταλοίπων της στροφής δεν παίζουν σημαντικό ρόλο 

στο πακετάρισμα του δεματίου. Ωστόσο, μια άλλη ερευνητική εργασία προτείνει το 

ακριβώς αντίθετο, μέσω μιας σημειακής μετάλλαξης στη θέση 31. Το μετάλλαγμα 

A31P σχεδιάστηκε με βάση  τα εντελώς διαφορετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 

της προλίνης, σε σχέση με αυτά της αλανίνης. Η δομή της A31P, η οποία 

προσδιορίστηκε κρυσταλλογραφικά [Glykos, 1999], καταδεικνύει ότι η 

αντικατάσταση ενός μόνο αμινοξέος στην περιοχή της στροφής μπορεί να οδηγήσει 

σε διαφορετική θέση των ελίκων, και κατά συνέπεια, σε διαφορετική τοπολογία, 

οδηγώντας σε δραστικές αλλαγές στις ιδιότητες της επιφάνειας του δεματίου καθώς 

και στο πακετάρισμα του υδρόφοβου πυρήνα [Glykos and Kokkinidis, 2004].  

   Πιο συγκεκριμένα, ως προς την τοπολογία, η αντικατάσταση της Ala31 σε Pro31, 

οδηγεί σε μια αμοιβαία αλλαγή της θέσης των δυο γειτονικών ελίκων που ανήκουν 

στα διαφορετικά μονομερή [Εικόνα 2.3]. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατροπή 

της πρωτεΐνης από αριστερόστροφο δεμάτιο σε δεξιόστροφο, με κάθε μια από τις 
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τέσσερις έλικες να περιβάλλεται από μια παράλληλη και μια αντιπαράλληλη έλικα. 

Επίσης, χαρακτηριστική είναι η αλλαγή της θέσης της στροφής, η οποία στην αγρίου 

τύπου Rop περιλαμβάνει τα κατάλοιπα Leu29, Asp30, Ala31, ενώ στο μετάλλαγμα 

A31P, ξεκινάει από το κατάλοιπο Asn27 και τελειώνει στο κατάλοιπο Asp30. Η 

μεταλλαγμένη προλίνη, βρίσκεται σε trans διαμόρφωση και δεν συμμετέχει στο 

σχηματισμό της στροφής, αλλά έχει ρόλο N-cap για τη δεύτερη έλικα του 

μονομερούς [Glykos, 1999].  

 

Εικόνα 2.3. Συγκριτικά διαγράμματα της τοπολογίας και της δομής της α) αγρίου 

τύπου Rop  και β) της A31P. Οι έλικες κάθε μονομερούς φαίνονται με κόκκινο και 

κίτρινο χρώμα και οι συνδετικές αλληλουχίες της στροφής, με μπλε. Η θέση του 

κρυσταλλογραφικού άξονα συμμετρίας σημειώνεται και στα δυο τοπολογικά 

διαγράμματα καθώς και στα γραφικά των δομών. Ο προσανατολισμός των μορίων 

(αγρίου τύπου και μεταλλάγματος) είναι τέτοιος ώστε οι Ν-τελικές α έλικες των 

κόκκινων μονομερών να βρίσκονται ακριβώς στην ίδια θέση και στα δύο 

διαγράμματα [Glykos, 1999]. 
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   Το συγκεκριμένο μετάλλαγμα έχει κρυσταλλώσει σε δυο διαφορετικές 

διαμορφώσεις, ορθορομβική και μονοκλινής [Εικόνα 2.4], και μετά από 

θερμοδυναμικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται ότι αποτελεί μια 

κατάσταση έυπλαστης σφαίρας, «molten globule», στην οποία έχει παγιδευτεί 

ενεργειακά το δεμάτιο της Rop. Οι μελέτες αυτές κατέδειξαν την ύπαρξη ενός χαλαρά 

πακεταρισμένου πυρήνα, μια μεγάλη υδρόφοβη κοιλότητα στο εσωτερικό της 

πρωτεΐνης , χαρακτηριστική συμπεριφορά σε μετρήσεις κυκλικού διχρωισμού και 

δραστικά μειωμένη σταθερότητα, σε σχέση με το αγρίου τύπου Rop [Glykos and 

Kokkinidis, 2004]. Όλα τα παραπάνω καθιστούν το μετάλλαγμα A31P, μια από τις 

καλύτερες δομικά χαρακτηρισμένες καταστάσεις εύπλαστης σφαίρας (molten 

globule) που είναι γνωστό.  

 

Εικόνα 2.4. Οι δυο διαφορετικές διαμορφώσεις (ορθορομβική και μονοκλινής) στις 

οποίες έχει κρυσταλλώσει η A31P. Η διαφορά με την αγρίου τύπου είναι εμφανής, 

όπως και η διαφορά μεταξύ των διαμορφώσεων του μεταλλάγματος. Όλες οι δομές 

είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να είναι σταθερή η έλικα που φαίνεται πιο 

απομακρυσμένη από τον αναγνώστη, και συγκρίνοντας τις υπόλοιπες έλικες μεταξύ 

τους καμία δεν συμπίπτει με την αντίστοιχή της [Glykos and Kokkinidis, 2004]. 
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   Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν ότι ο ρόλος των στροφών στην αναδίπλωση των 4-

α-δεματίων δεν είναι  άμεσα καθοριστικός για την αναδίπλωσή τους αλλά 

καθοριστικός για την αποφυγή άλλων πιθανών μονοπατιών αναδίπλωσης. Τα 

ευρήματα αυτά ενισχύονται και από μια, διαφορετικής προσέγγισης, ερευνητική 

εργασία, κατά την οποία έγινε αντικατάσταση των καταλοίπων της στροφής του 

μονομερούς Rop, με δυο ή περισσότερες γλυκίνες. Ο αυξανόμενος αριθμός γλυκίνων 

ενίσχυσε την αποδιάταξη του δεματίου, καταδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο των 

στροφών στο  μονοπάτι αναδίπλωσης της Rop, και γενικά των 4-α-δεματίων [Nagi, 

1999]. 

 

 

2.3. Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΥΔΡΟΦΟΒΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 

   Τα δεμάτια 4-α-ελίκων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σχηματίζονται από 4 α-έλικες 

οι οποίες διασταυρώνονται με γωνία περίπου 20ᵒ , είναι αμφιπαθείς και πακετάρονται 

με αντιπαράλληλο τρόπο. Χαρακτηρίζονται από ένα συγκεκριμένο μοτίβο 

υδρόφοβων και υδρόφιλων αμινοξέων, με περιοδικότητα επτά καταλοίπων, που 

ονομάζεται «επανάληψη της επτάδας». Με τη διευθέτηση αυτή δημιουργείται ένας 

υδρόφοβος πυρήνας στη μέση του δεματίου, όπου οι πλευρικές αλυσίδες είναι τόσο 

στενά πακεταρισμένες ώστε το νερό να αποκλείεται από την περιοχή [Tooze, 1999]. 

Ο σχηματισμός υδρόφοβου πυρήνα και του μοτίβου της επτάδας, γενικά στις 

πρωτεΐνες, αποτελεί αντικείμενο έρευνας πολλών ετών, καθώς θεωρείται ότι οι 

υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην σταθερότητα των 

πρωτεϊνών. 

   Ειδικά η πρωτεΐνη Rop, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 4-α-

ελικοειδούς δεματίου, έχει μελετηθεί εκτενώς ως προς το μονοπάτι αναδίπλωσής της 

και το σχηματισμό υδρόφοβου πυρήνα. Δεδομένου ότι η επανάληψη της επτάδας στη 

Rop διακόπτεται μόνο στην περιοχή του βρόχου, στο κάθε μονομερές, έγιναν κάποιες 

μεταλλάξεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο σχηματισμός της στροφής οφείλεται 

στη διακοπή του συγκεκριμένου μοτίβου. Στο μετάλλαγμα 2aa έγινε προσπάθεια 
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αποκατάστασης του μοτίβου της επτάδας στην περιοχή της στροφής με την προσθήκη 

δυο αλανίνων. Η μια αλανίνη προστέθηκε μεταξύ των καταλοίπων Leu29 και Asp30, 

και η δεύτερη προστέθηκε μεταξύ των καταλοίπων Asp30 και Ala31, του αγρίου 

τύπου της Rop [Vlassi, 1994]. Ενώ στο συγκεκριμένο μετάλλαγμα παρατηρείται 

συνεχής επανάληψη της επτάδας, η δομή του είναι πολύ όμοια με το αγρίου τύπου 

Rop και σχηματίζει αυστηρά καθορισμένο αριστερόστροφο και αντιπαράλληλο 

δεμάτιο 4 ελίκων οι οποίες διασταυρώνονται με γωνία 20ᵒ. Μέσα από τις 

κρυσταλλογραφικές δομές των δύο μορίων φαίνονται κάποιες διαφορές όσον αφορά 

την αναδίπλωσή τους, ωστόσο η δομική ομοιότητα του Rop και του 2aa δείχνει ότι ο 

σχηματισμός της στροφής στα 4-α ελικοειδή δεμάτια δεν επάγεται άμεσα από 

ασυνέχειες του μοτίβου της επανάληψης της επτάδας [Vlassi, 1994]. 

   Αντιθέτως, όταν αφαιρέθηκαν τα 5 αμινοξέα της στροφής του κάθε μονομερούς του 

αγρίου τύπου Rop και αποκαταστάθηκε η επανάληψη της επτάδας στην περιοχή 

αυτή, το αποτέλεσμα ήταν μια εντελώς διαφορετική διαμόρφωση [Glykos. 2006]. Πιο 

συγκεκριμένα, στο μετάλλαγμα RM6 αφαιρέθηκαν τα κατάλοιπα 30-34 στην περιοχή 

της στροφής του Rop, γεγονός που προκάλεσε μια πλήρης αναδιοργάνωση του 

δεματίου. Το RM6 αποτελεί ένα ομοτετραμερές, αντιπαράλληλο, αριστερόστροφο 4-

α-δεμάτιο [Εικόνα 2.5], με μήκος 78Å και διάμετρο 28Å, το οποίο διατηρεί την 

οργάνωση του υδρόφοβου πυρήνα σε κατανομή “adad”. Κάθε μονομερές αντιστοιχεί 

σε μια αλυσίδα του Rop σε συνεχή έλικα και όχι σε μοτίβο έλικα-στροφή-έλικα. Οι 

τέσσερις έλικες περιελίσσονται η μια γύρω από την άλλη και σχηματίζουν ένα 

αριστερόστροφο σπειρωμένο σπείραμα (δομή coiled coil), το οποίο σχηματίζεται 

μέσω διπλού κρυσταλλογραφικού άξονα συμμετρίας. Το δεμάτιο του RM6 είναι 

αρνητικά φορτισμένο στο μέσον του και θετικά φορτισμένο στα άκρα του, κάτι 

εντελώς διαφορετικό από το αγρίου τύπου Rop, το οποίο χαρακτηρίζεται από δυο 

επιφάνειες, μια θετικά φορτισμένη και μια αρνητικά φορτισμένη. Η συγκεκριμένη 

ερευνητική εργασία κατέδειξε πως μια μικρή αλλαγή 5 αμινοξέων στην αλληλουχία 

μιας πρωτεΐνης, μπορεί να επιφέρει  δραματική αλλαγή στη δομή της [Glykos. 2006]. 
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Εικόνα 2.5. Το ομοτετραμερές, αριστερόστροφο και αντιπαράλληλο δεμάτιο της 

RM6 (PDB: 1QX8) με κάθε μονομερές να αντιστοιχεί σε συνεχόμενη έλικα. Ο 

χρωματισμός κάθε μονομερούς είναι ο ίδιος και αντιστοιχεί σε διαβάθμιση από μπλε 

για το N-τελικό άκρο, έως κόκκινο για C-τελικό άκρο [Glykos. 2006]. 

   Στα πλαίσια της μελέτης της αναδίπλωσης των δεματίων δημιουργήθηκε το 

μετάλλαγμα της Rop, Ala2 Leu2 -8,στου οποίου τον υδρόφοβο πυρήνα, τα αμινοξέα 

αντικαταστάθηκαν με αλανίνες και λευκίνες στις θέσεις a και d αντίστοιχα [Munson, 

1997]. Η εργασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δεματίου πολύ όμοιου με 

αυτό του αγρίου τύπου Rop, στο οποίο όμως ο ρυθμός αναδίπλωσης ήταν δυο φορές 

πιο γρήγορος και ο ρυθμός διπλώματος , πέντε φορές πιο γρήγορος από το αγρίου 

τύπου. Τέλος, το μετάλλαγμα Ala2 Ile2 -6 είναι ένα διμερές που αποτελείται από δυο 

μονομερή έλικα-στροφη-έλικα που σχηματίζουν ένα αντιπαράλληλο 4-α-ελικοειδές 

δεμάτιο [Εικόνα 2.6], και ο σχετικός προσανατολισμός τους περιστρέφεται κατά 180ᵒ. 

Στη συγκεκριμένη δομή δημιουργείται ένας πιο σφιχτά πακεταρισμένος υδρόφοβος 
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πυρήνας και η δομική αλλαγή που συμβαίνει έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της 

ικανότητας του μορίου να προσδένει RNA. Παράλληλα, οι θερμοδυναμικές ιδιότητες 

του μεταλλάγματος διαφέρουν ως προς το αγρίου τύπου Rop καθώς η θερμοκρασία 

μέγιστης σταθερότητας και η θερμοκρασία τήξης του Ala2 Ile2 -6 είναι πιο υψηλές 

από αυτές του Rop [Willis, 2000].  

 

Εικόνα 2.6. Σύγκριση των δομών αγρίου τύπου Rop (μπλε χρώμα) και Ala2 Ile2 -6 

(PDB: 1F4M)(κίτρινο χρώμα). Ο ανασχεδιασμός του υδρόφοβου πυρήνα με αλανίνες 

και ισολευκίνες οδήγησε σε ένα δεμάτιο με παράλληλο πακετάρισμα των δυο 

μονομερών έλικα-στροφή-έλικα 

   Όλες οι παραπάνω μελέτες, καθώς και άλλες που δεν αναλύονται στα συγκεκριμένα 

κεφάλαια, δείχνουν ότι ο σχηματισμός υδρόφοβου πυρήνα και η παρουσία του 

μοτίβου της «επανάληψης της επτάδας»  και των στροφών, είναι σημαντικοί 

παράγοντες για την αναδίπλωση των 4-α-ελικοειδών δεματίων και κατά συνέπεια και 

για την πρωτεΐνη Rop. Ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας για τη σταθερότητα των 

πρωτεϊνικών δομών είναι και οι δισουλφιδικοί δεσμοί, οι οποίοι είτε συγκρατούν μαζί 

διαφορετικές αλυσίδες, είτε είναι ενδομοριακές και σταθεροποιούν μια πολυπεπτιδική 

αλυσίδα [Tooze, 1999]. Στο αγρίου τύπου Rop υπάρχουν δυο κυστείνες, C38 και 

C52, οι οποίες είναι θαμμένες στον πυρήνα του δεματίου και για τις οποίες έχουν 

επίσης γίνει έρευνες που δείχνουν την σταθερότητα που προσφέρει η παρουσία τους 

στη δομή του δεματίου.   
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2.4. ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ-ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ROP 

  Στα πλαίσια της διερεύνησης της περίπλοκης σχέσης αλληλουχίας-δομής στα α 

ελικοειδή δεμάτια,  η Rop έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς, καθώς αποτελεί τυπικό 

παράδειγμα 4-α-ελικοειδούς δεματίου. Στην οικογένεια των μεταλλαγμάτων της Rop  

φαίνεται καθαρά η πολυπλοκότητα της σχέσης αυτής, αφού έχουμε παραδείγματα 

υψηλής ταυτότητας αλληλουχίας μεταξύ των μεταλλαγμάτων αλλά πολύ 

διαφορετικές δομές (εικόνα 2.7) [Glykos, 2006]. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

σύγκριση του RM6 και του 2aa, η οποία γεννά το ερώτημα, γιατί η αποκατάσταση 

της «επανάληψης της επτάδας» στην περιοχή της στροφής μέσω προσθήκης 

καταλοίπων (2aa), δεν έχει σημαντική επίδραση στη δομή της Rop, ενώ μέσω 

αφαίρεσης αμινοξέων( RM6) την επηρεάζει δραματικά. Η απάντηση έχει να κάνει με 

το γεγονός  ότι το 2aa είναι κατά μια επτάδα μακρύτερο από το RM6 και από αυτή 

την επτάδα, τα πρώτα τρία αμινοξέα ADA καταλαμβάνουν τις θέσεις e-g, ενώ τα 

άλλα τέσσερα ADEQ καταλαμβάνουν τις θέσεις a-d. Θεωρείται λοιπόν ότι το 

κατάλοιπο της γλουταμίνης δεν είναι συμβατό με τη θέση d στην επανάληψη της 

επτάδας οπότε αποτυγχάνει να δώσει δομή τύπου RM6 [Glykos, 2006].  Επιπλέον, 

συγκριτικές μελέτες που αφορούν τα μεταλλάγματα της Rop, καταδεικνύουν ότι 

αλλαγές στην περιοχή της στροφής αλλάζουν δραματικά τις δομές, τους υδρόφοβους 

πυρήνες και τις καταστάσεις αναδίπλωσης των μεταλλαγμάτων αυτών [Amprazi, 

2014] 
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Εικόνα 2.7. Σχέση αλληλουχίας-δομής στη Rop οικογένεια. Σύγκριση μεταξύ 

αλληλουχιών, δομών και τοπολογιών του αγρίου τύπου Rop, της A31P, του A2 I2 και 

του RM6 [Glykos, 2006]. 

   Αντίστοιχα παραδείγματα πρωτεϊνικών μορίων υπάρχουν, τα οποία εμφανίζουν 

μεγάλες δομικές διαφορές, ενώ η αμινοξική τους ομοιότητα είναι πολύ υψηλή, και 

αντίστροφα, αμινοξικές αλληλουχίες με μικρή ομοιότητα, οι οποίες θα περίμενε 

κανείς να δώσουν δομές με μεγάλες διαφορές, αναδιπλώνουν με πολύ παρόμοιο 

τρόπο. Επομένως, είναι σημαντικό να εμβαθύνουμε στο τι καθορίζει το μονοπάτι 

αναδίπλωσης κάθε μορίου και να επέμβουμε με πιο δραστικές αλλαγές στις 

αλληλουχίες των μορίων παρακολουθώντας το αποτέλεσμα στην αναδίπλωσή του 

κάθε φορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

   Στην παρούσα εργασία έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς η πρωτεΐνη Rop, της οποίας τα 

μεταλλάγματα αποτελούν πλέον μια μεγάλη «οικογένεια» μορίων, κάθε ένα από τα 

οποία μας έχει προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τους παράγοντες που 

καθορίζουν τα στάδια στο μονοπάτι αναδίπλωσης των πρωτεϊνών και τις σχέσεις 

αλληλουχίας-δομής. Όλες οι μεταλλάξεις που δοκιμάστηκαν μέχρι σήμερα ήταν 

περιορισμένης έκτασης και οι αμινοξικές τους αλληλουχίες έχουν υψηλό ποσοστό 

ταυτότητας μεταξύ τους καθώς και με το αγρίου τύπου μόριο. Η προσέγγιση της 

παρούσας εργασίας είναι να δοκιμάσουμε την πιο ακραία περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ 2 αμινοξικών αλληλουχιών, που είναι η σύγκριση μιας αλληλουχίας με την 

αντίστροφή της, και να χαρακτηρίσουμε με βιοφυσικές και δομικές μεθόδους τις 

διάφορες καταστάσεις στο μονοπάτι αναδίπλωσης. Ο σχεδιασμός των αντίστοιχων 

μεταλλαγμάτων βασίζεται στη αντιστροφή της αλληλουχίας της Rop πρωτεΐνης κι 

ενός μεταλλάγματός της, της RM6. Οι αντίστροφες αυτές αλληλουχίες δεν έχουν 

καμία ομόλογη με αυτές πρωτεΐνη, στη φύση, γεγονός που τις καθιστά μεγάλη 

πρόκληση για μελέτη του μονοπατιού αναδίπλωσής τους. Δυο αντίστροφες 

αμινοξικές αλληλουχίες έχουν μεταξύ τους τη χαμηλότερη ομοιότητα, επομένως η 

προσέγγιση αυτή σημειώνει γιγαντιαία βήματα σε σχέση με το τί έχει διερευνηθεί έως 

τώρα στο πεδίο αυτό. 

  Μέσω αυτής της μελέτης στοχεύουμε στο να κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά στην 

κατανόηση της σχέσης μεταξύ αλληλουχίας και δομής των πρωτεϊνών, καθώς και των 

κανόνων που καθορίζουν την αναδίπλωση των πρωτεϊνικών μορίων.  Οι ειδικοί 

στόχοι της συγκεκριμένης διατριβής είναι να παραχθούν οι αντίστροφες αλληλουχίες 

rRop και rRM6 και να χρησιμοποιηθούν βιοφυσικές και δομικές τεχνικές (size-

exclusion chromatography, CD, SAXS, X-ray crystallography) προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι διάφορες καταστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν το μονοπάτι 

αναδίπλωσης της κάθε μιας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

   Στα πλαίσια της διερεύνησης σχέσεων αλληλουχίας-δομής των α ελικοειδών 

δεματίων, και γενικά των πρωτεϊνών, δημιουργήθηκαν και μελετήθηκαν πολλά 

μεταλλάγματα της Rop πρωτεΐνης. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μεταλλάγματα είναι 

το RM6 στο οποίο όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο η αφαίρεση των 

καταλοίπων της στροφής οδήγησε σε πλήρη αναδιοργάνωση του δεματίου και τη 

δημιουργία ενός τετραμερούς α-ελίκων χωρίς στροφές. Προς περαιτέρω διερεύνηση 

της αναδίπλωσης των δεματίων και της σημασίας της «επανάληψης της επτάδας» στο 

σχηματισμό της δομής τους, σχεδιάστηκαν και μελετήθηκαν από το εργαστήριό μας 

δύο νέα μεταλλάγματα της Rop, τα rRop και rRM6. Βασισμένα στις κανονικές 

αλληλουχίες των μορίων Rop και RM6, συντέθηκαν τα μεταλλάγματα με τις 

αντίστροφες αλληλουχίες rRop και rRM6 αντίστοιχα. 

   Τα δύο αυτά νέα μεταλλάγματα απομονώθηκαν με χρωματογραφία συγγενείας σε 

στήλη Ni, μέσω 6-ιστιδινικού επιτόπου ο οποίος εντάχθηκε στο καρβοξυτελικό τους 

άκρο. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι βιοφυσικές τους ιδιότητες με χρωματογραφία 

μοριακής διήθησης και κυκλικό διχροισμό (circular dichroism) και η δομή τους 

μελετήθηκε με περίθλαση ακτίνων –X σε μικρές γωνίες (small angle X-ray 

scattering). Κρυσταλλογραφικά έγιναν αναλυτικές δοκιμές κρυστάλλωσης και των 

δύο, παρόλα αυτά παρήχθησαν μόνο κρύσταλλοι της  rRM6, οι οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν για συλλογή δεδομένων σκέδασης από ακτίνες Χ, τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν για τη δομική μελέτη του συγκεκριμένου μεταλλάγματος. 

   Παράλληλα, το μετάλλαγμα rRM6 ελέγχθηκε ως προς τη δημιουργία υδρογέλης και 

πιθανή χρήση ως νέου βιουλικού με χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης 

(TEM).   

    

 

4.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ 

Η σύνθεση των νέων μεταλλαγμάτων έγινε από την εταιρία Genescript και η 

αλληλουχίες τους ήταν οι εξής: 
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rRM6 

M L N E G D D G F R A L C S R Y L E D A H D H L S E C I D A L E N L K E 

L L T L T Q S R I F P A M N L A T K E Q K T M 

 

rRop 

M  L  N  E  G  D  D  G  F  R  A  L  C  S  R  Y  L  E  D  A H  D  H  L  S  E  C  I  D  

A  Q  E  D  A  D  L  E  N  L  K  E  L  L  T  L  T  Q  S  R  I  F  R  A  M  N  L  A  T  

K  E  Q  K  T  M                                                   

 

Οι αλληλουχίες αυτές κλωνοποιήθηκαν στον φορέα pET26b(+), οποίος προσθέτει 

έναν 6-ιστιδινικό επίτοπο (6-His tag) στο καρβοξυτελικό άκρο των πρωτεϊνών και 

μέσω αυτού θα απομονωθούν στη συνέχεια με χρωματογραφία συγγενείας. Τα 

γονίδια κλωνοποιήθηκαν μεταξύ των θέσεων NdeI και XhoI (εικόνα 4.1) καθώς στις 

θέσεις αυτές δεν προστίθενται πολλά παραπάνω αμινοξικά κατάλοιπα κατά τη 

συρραφή των τμημάτων. Η πρωτεΐνη rRM6 που εκφράζεται έχει συνολικά 58 

αμινοξέα και μοριακό βάρος MW=6644 DA. Η πρωτεΐνη rRop που εκφράζεται έχει 

συνολικά 63 αμινοξέα και μοριακό βάρος MW=7202 DA. 
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Εικόνα 4.1. Η πλασμιδιακή κατασκευή του φορέα έκφρασης pET26b(+) με τα 

κλωνοποιημένα γονίδια των rRop και rRM6 στις θέσεις NdeI και XhoI και τον 6-

ιστιδινικό επίτοπο (6-His-tag) στο καρβοξυτελικό άκρο, σε κάθε περίπτωση. 

 

 

4.2. ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ 

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ  

4.2.1. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ rRM6 

   Η rRM6 υπερεκφράστηκε σε BL21(DE3) E.coli κύτταρα με επαγωγή μέσω IPTG 

για 18 ώρες στους 28ᵒC. Μετά τη λύση των κυττάρων με χρήση υπερήχων η πρωτεΐνη 

απομονώθηκε με στήλη Νικελίου μέσω του 6-ιστιδινικού επιτόπου (6-His-tag) του 

καρβοξυτελικού άκρου της. Η έκλουση από τη στήλη έγινε με αύξηση της 

συγκέντρωσης ιμιδαζολίου σε διαδοχικά βήματα και τα διάφορα κλάσματα του 

καθαρισμού αναλύθηκαν με SDS-PAGE  ηλεκτροφόρηση (εικόνα 4.2). 
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Εικόνα 4.2. Τα δείγματα των σταδίων καθαρισμού  σε πηκτή με 15% SDS. S: 

διαλυτό μέρος των κυττάρων που φορτώθηκε στη στήλη νικελίου, FT: δείγμα χωρίς 

συγγένεια προς την κολώνα που εκλούστηκε από την στήλη, M: μάρτυρας μοριακών 

βαρών σε σειρά (97kD, 66kD, 45kD, 30kD, 20kD, 14.4Kd), W1-3: δείγματα 

έκπλυσης της στήλης, E1-10: τα 10 κλάσματα στα οποία φαίνεται ότι εκλούστηκε η 

rRM6. 

Από την παραπάνω ανάλυση των δειγμάτων καθαρισμού φαίνεται ότι το μετάλλαγμα 

της  rRM6 παράγεται σε μεγάλη ποσότητα, διαλυτή μορφή και σε ικανοποιητικό 

βαθμό καθαρότητας. Μετά την απομάκρυνση του ιμιδαζολίου η πρωτεΐνη διατηρείται 

σε διάλυμα με 25 mM Tris pH=8, 100 mM NaCl και 15 mM β-mercaptoethanol. 

4.2.2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ rRop 

   Η rRop υπερεκφράστηκε σε BL21(DE3) E.coli κύτταρα με επαγωγή μέσω IPTG για 

18 ώρες στους 37ᵒC. Μετά τη λύση των κυττάρων με χρήση υπερήχων η πρωτεΐνη 

απομονώθηκε με στήλη Νικελίου μέσω του 6-ιστιδινικού επιτόπου (6-His-tag) του 

καρβοξυτελικού άκρου της. Η έκλουση από τη στήλη έγινε με αύξηση της 

συγκέντρωσης ιμιδαζολίου σε διαδοχικά βήματα και τα διάφορα κλάσματα του 

καθαρισμού αναλύθηκαν με SDS-PAGE  ηλεκτροφόρηση (εικόνα 4.3). 
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Εικόνα 4.3. Τα δείγματα των σταδίων καθαρισμού  σε πηκτή με 15% SDS. S: 

διαλυτό μέρος των κυττάρων που φορτώθηκε στη στήλη νικελίου, FT: δείγμα χωρίς 

συγγένεια προς την κολώνα που εκλούστηκε από την στήλη, M: μάρτυρας μοριακών 

βαρών σε σειρά (97kD, 66kD, 45kD, 30kD, 20kD, 14.4Kd), W1-3: δείγματα 

έκπλυσης της στήλης, E1-10: τα 10 κλάσματα στα οποία φαίνεται ότι εκλούστηκε η 

rRop. 

Από την παραπάνω ανάλυση των δειγμάτων καθαρισμού φαίνεται ότι το μετάλλαγμα 

της  rRop παράγεται σε σχετικά μικρή ποσότητα, διαλυτή μορφή και σε 

ικανοποιητικό βαθμό καθαρότητας.  Μετά την απομάκρυνση του ιμιδαζολίου η 

πρωτεΐνη διατηρείται σε διάλυμα με 25 mM Tris pH=8, 100 mM NaCl και 15 mM β-

mercaptoethanol. 

 

4.2.3. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ rRop ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

  Για τη βελτίωση της ποσότητας που παράγεται από την απομόνωση με 

χρωματογραφία συγγενείας, δοκιμάστηκε η χρήση αποδιατακτικού παράγοντα και 

στη συνέχεια η σταδιακή αφαίρεσή του, προκειμένου το μόριο να αναδιπλωθεί. Η 

rRop υπερεκφράστηκε σε BL21(DE3) E.coli κύτταρα με επαγωγή μέσω IPTG για 18 

ώρες στους 37ᵒC. Μετά τη λύση των κυττάρων με χρήση υπερήχων η πρωτεΐνη 

απομονώθηκε με στήλη Νικελίου μέσω του 6-ιστιδινικού επιτόπου (6-His-tag) του 
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καρβοξυτελικού άκρου της. Η απομάκρυνση του αποδιατακτικού παράγοντα έγινε με 

διαδοχικά πλυσίματα της στήλης. Η έκλουση από τη στήλη έγινε με αύξηση της 

συγκέντρωσης ιμιδαζολίου σε διαδοχικά βήματα και τα διάφορα κλάσματα του 

καθαρισμού αναλύθηκαν με SDS-PAGE  ηλεκτροφόρηση (εικόνα 4.4). 

 

Εικόνα 4.4. Τα δείγματα των σταδίων καθαρισμού  σε πηκτή με 15% SDS. S: 

διαλυτό μέρος των κυττάρων που φορτώθηκε στη στήλη νικελίου, FT: δείγμα χωρίς 

συγγένεια προς την κολώνα που εκλούστηκε από την στήλη, M: μάρτυρας μοριακών 

βαρών σε σειρά (97kD, 66kD, 45kD, 30kD, 20kD, 14.4Kd), W7: δείγμα έκπλυσης 

της στήλης και απομάκρυνσης της Ureas , E1-10: τα 10 κλάσματα στα οποία φαίνεται 

ότι εκλούστηκε η rRop μετά την αναδίπλωσή της. 

Από την παραπάνω ανάλυση των δειγμάτων καθαρισμού, φαίνεται ότι το μετάλλαγμα 

της   rRop, μετά από χρήση αποδιατακτικού παράγοντα και απομάκρυνσής του με 

ταυτόχρονη αναδίπλωσή της στην στήλη νικελίου, παράγεται σε μεγαλύτερη 

ποσότητα από ότι με απλό καθαρισμό (κεφ 4.2.2), σε διαλυτή μορφή και σε 

ικανοποιητικό βαθμό καθαρότητας. Μετά την απομάκρυνση του ιμιδαζολίου η 

πρωτεΐνη διατηρείται σε διάλυμα με 25 mM Tris pH=8, 100 mM NaCl και 15 mM β-

mercaptoethanol. 

 

4.3. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 

ΔΙΗΘΗΣΗΣ 
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   Μετά την απομόνωση της πρωτεΐνης με χρωματογραφία συγγενείας ακολουθεί ο 

χαρακτηρισμός και απομόνωση με χρωματογραφία μοριακής διήθησης. Τα καθαρά 

δείγματα έκλουσης που συλλέχτηκαν από τη στήλη νικελίου ενώθηκαν και 

υποβλήθηκαν σε ολονύχτια διαπίδυση για την απομάκρυνση του ιμιδαζολίου. Στη 

συνέχεια το δείγμα από κάθε πρωτεΐνη (rRM6, rRop) συγκεκτρώθηκε έως τα 2.5 ml  

και φορτώθηκε σε στήλη Sephacryl S-200 (GE Healthcare) με διαχωριστική 

ικανότητα για πρωτεΐνες από 1kD έως 200kD και η απορρόφηση στα 280nm 

καταγράφηκε ηλεκτρονικά. 

 

 4.3.1. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ rRM6 

  Η χρωματογραφία πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα 1 ml/min και κατά την συλλογή 

των κλασμάτων έκλουσης παρατηρήθηκε ότι η rRM6 σχηματίζει έναν πληθυσμό 

(εικόνα 4.5). Με βάση τη βαθμονόμηση της στήλης, με πρωτεΐνες γνωστών μοριακών 

βαρών που χρησιμοποιήθηκε, υπολογίζεται το μοριακό βάρος του εκλουόμενου 

μορίου. Η πρότυπη καμπύλη της στήλης Sephacryl S-200 δίνεται στην εικόνα 4.5, 

όπου kaverage=(Ve-Vo)/(Vt-Vo), με Ve ο όγκος έκλουσης, Vo=121.2 ml ,ο νεκρός όγκος 

της στήλης (κινητή φάση) και Vt= 314.1, ο συνολικός όγκος της στήλης. Η ανάλυση 

των κλασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή του διαγράμματος έγινε με πηκτή 

SDS-PAGE (αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα), η οποία έδειξε ότι η rRM6 

εκλούεται στην κορυφή c, η οποία αντιστοιχεί προσεγγιστικά στο μοριακό βάρος του 

τετραμερούς της (εικόνα 4.6). Καθώς όμως, η βαθμονόμηση της πρότυπης καμπύλης 

γίνεται αποκλειστικά με σφαιρικές πρωτεΐνες , το εκτιμώμενο μοριακό βάρος της  

rRM6 δεν είναι ακριβές, αφού η ίδια δεν αποτελεί σφαιρική πρωτεΐνη.  
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Εικόνα 4.5. Το διάγραμμα της χρωματογραφίας μοριακής διήθησης της rRM6 σε 

στήλη Sephacryl S-200. Στο διάγραμμα περιλαμβάνεται και η πρότυπη καμπύλη της 

στήλης Sephacryl S-200 όπου kaverage=(Ve-Vo)/(Vt-Vo), με Ve ο όγκος έκλουσης, 

Vo=121.2 ml ,ο νεκρός όγκος της στήλης (κινητή φάση) και Vt= 314.1, ο συνολικός 

όγκος της στήλης. 

 

Εικόνα 4.6.  Ανάλυση των κλασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή του 

διαγράμματος της εικόνας 5.5, με πηκτή SDS-PAGE 12%. Οι στήλες 1 και 2 

αντιστοιχούν στις κορυφές A και B αντίστοιχα, οι στήλες 3-6, που περιέχουν την 

πρωτεΐνη rRM6, αντιστοιχούν στην κορυφή C, και η στήλη m αποτελεί τον μάρτυρα 
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των μοριακών βαρών που αναγράφονται στις αντίστοιχες μπάντες, από την GE 

Healthcare. 

 

4.3.2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ rRop 

   Η χρωματογραφία πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα 1 ml/min και κατά την συλλογή 

των κλασμάτων έκλουσης παρατηρήθηκαν 4 διαφορετικές κορυφές (εικόνα 4.7). Με 

βάση τη βαθμονόμηση της στήλης, με πρωτεΐνες γνωστών μοριακών βαρών που 

χρησιμοποιήθηκε, υπολογίζεται το μοριακό βάρος του εκλουόμενου μορίου. Η 

πρότυπη καμπύλη της στήλης Sephacryl S-200 δίνεται στην εικόνα 4.7, όπου 

kaverage=(Ve-Vo)/(Vt-Vo), με Ve ο όγκος έκλουσης, Vo=121.2 ml ,ο νεκρός όγκος της 

στήλης (κινητή φάση) και Vt= 314.1, ο συνολικός όγκος της στήλης. Η ανάλυση των 

κλασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή του διαγράμματος έγινε με πηκτή 

SDS-PAGE (βλ. υλικά και μέθοδοι), προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιες από αυτές 

τις κορυφές αντιστοιχεί η rRop. Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.8, η rRop εμπεριέχεται 

στα κλάσματα 6-8, που αντιστοιχούν στην κορυφή D, αλλά παράγεται σε μικρή 

ποσότητα, κάτι που ισχύει ήδη από τον καθαρισμό της με στήλη Νικελίου. Στο 

κλάσμα 8 εμφανίζονται δύο μπάντες οι οποίες πιθανότατα αντιστοιχούν σε 

διαφορετικούς πληθυσμούς του rRop. 
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Εικόνα 4.7. Το διάγραμμα της χρωματογραφίας μοριακής διήθησης της rRop σε 

στήλη Sephacryl S-200. Στο διάγραμμα περιλαμβάνεται και η πρότυπη καμπύλη της 

στήλης Sephacryl S-200 όπου kaverage=(Ve-Vo)/(Vt-Vo), με Ve ο όγκος έκλουσης, 

Vo=121.2 ml ,ο νεκρός όγκος της στήλης (κινητή φάση) και Vt= 314.1, ο συνολικός 

όγκος της στήλης. 

 

 

Εικόνα 4.8.  Ανάλυση των κλασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή του 

διαγράμματος της εικόνας 4.7, με πηκτή SDS-PAGE 15%. Η στήλη S είναι το δείγμα 
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που φορτώθηκε στην κολώνα. Οι στήλες 1 και 2 αντιστοιχούν στις κορυφές A και B 

αντίστοιχα, οι στήλες 3-5, αντιστοιχούν στην κορυφή C, ενώ οι στήλες 6-8, που 

φαίνεται να περιέχουν την rRop, αντιστοιχούν στη στήλη D, και η στήλη m αποτελεί 

τον μάρτυρα των μοριακών βαρών που αναγράφονται στις αντίστοιχες μπάντες, από 

την GE Healthcare. 

 

4.3.3. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ rRop (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ) 

    

   Η χρωματογραφία πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα 1 ml/min και κατά την συλλογή 

των κλασμάτων έκλουσης παρατηρήθηκαν 2 διαφορετικές κορυφές, από τις οποίες η 

μία ήταν πιο έντονη (εικόνα 4.9). Με βάση τη βαθμονόμηση της στήλης, με 

πρωτεΐνες γνωστών μοριακών βαρών που χρησιμοποιήθηκε, υπολογίζεται το μοριακό 

βάρος του εκλουόμενου μορίου. Η πρότυπη καμπύλη της στήλης Sephacryl S-200 

δίνεται στην εικόνα 4.9, όπου kaverage=(Ve-Vo)/(Vt-Vo), με Ve ο όγκος έκλουσης, 

Vo=121.2 ml ,ο νεκρός όγκος της στήλης (κινητή φάση) και Vt= 314.1, ο συνολικός 

όγκος της στήλης. Η ανάλυση των κλασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή του 

διαγράμματος έγινε με πηκτή SDS-PAGE (αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα), 

προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιες από αυτές τις κορυφές αντιστοιχεί η rRop. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 4.10, η rRop εμπεριέχεται στα κλάσματα 2-7, που αντιστοιχούν 

στην κορυφή B.  
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Εικόνα 4.9. Το διάγραμμα της χρωματογραφίας μοριακής διήθησης της rRop σε 

στήλη Sephacryl S-200. Στο διάγραμμα περιλαμβάνεται και η πρότυπη καμπύλη της 

στήλης Sephacryl S-200 όπου kaverage=(Ve-Vo)/(Vt-Vo), με Ve ο όγκος έκλουσης, 

Vo=121.2 ml ,ο νεκρός όγκος της στήλης (κινητή φάση) και Vt= 314.1, ο συνολικός 

όγκος της στήλης. 
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Εικόνα 4.10. Ανάλυση των κλασμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε κορυφή του 

διαγράμματος της εικόνας 4.9, με πηκτή SDS-PAGE 15%. Η στήλη S είναι το δείγμα 

που φορτώθηκε στην κολώνα. Η στήλη 1 αντιστοιχεί στην κορυφή A, οι στήλες 2-7, 

που φαίνεται να περιέχουν την rRop, αντιστοιχούν στη στήλη B, και η στήλη m 

αποτελεί τον μάρτυρα των μοριακών βαρών που αναγράφονται στις αντίστοιχες 

μπάντες, από την GE Healthcare. 

 

   Αξιοσημείωτο είναι το ότι, με το πρωτόκολλο απομόνωσης της πρωτεΐνης με 

χρωματογραφία συγγενείας και προσθήκη αποδιατακτικού παράγοντα (ενότητες 

7.Β.3.3 & 4.2.3), ο οποίος προκαλεί το ξεδίπλωμα της πρωτεΐνης και στη συνέχεια 

αφαιρείται προκειμένου το μόριο να αναδιπλωθεί ξανά, η rRop παράγεται σε διαλυτή 

μορφή, σε μεγάλη ποσότητα. Αντιθέτως με το πρωτόκολλο απομόνωσης με απλή 

χρωματογραφία συγγενείας χωρίς προσθήκη ειδικών παραγόντων (ενότητες 7.Β.3.2 

& 4.2.2), η rRop παράγεται σε σημαντικά χαμηλότερη συγκέντρωση, η οποία στη 

συνέχεια, στη χρωματογραφία μοριακής διήθησης, εμφανίζει πολλούς 

μεγαλομοριακούς πληθυσμούς. Όταν προστίθεται αποδατακτικός παράγοντας, που 

προκαλεί το ξεδίπλωμα της πρωτεΐνης, και στη συνέχεια αυτός αφαιρεθεί σταδιακά, 

σπρώχνει το μόριο προς τη δημιουργία ενός ομοιογενούς διαλύματος με έναν 

χαρακτηριστικό πληθυσμό. 

 

4.3.4. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΕ ΠΗΚΤΗ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ ΥΠΟ ΜΗ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

   Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών απομόνωσης των μορίων με 

χρωματογραφία μοριακής διήθησης, τα δείγματα αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε 

πηκτή υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες (εικόνα 4.11, native gel). Όπως φαίνεται η 

RM6 και η rRM6 εμφανίζονται ανάμεσα στις δυο τελευταίες μπάντες του μάρτυρα, 

μεταξύ των 45kDa  και 21kDa, κάτι που αντιστοιχεί στο μοριακό βάρος τετραμερούς 

δομής για τα δύο αυτά μόρια. Η rRop από την άλλη, εμφανίζεται κάτω από την 

μπάντα μοριακού βάρους 21kDa, και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της 
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χρωματογραφίας μοριακής διήθησης (κεφ. 4.3.2 και 4.3.3) φαίνεται ότι εκλούεται ως 

μονομερές. 

 

 

Εικόνα 4.11. Ανάλυση των πρωτεϊνών RM6, rRM6 και rRop  σε native gel  10%, 

μετά την απομόνωσή τους  με χρωματογραφία μοριακής διήθησης.. Η στήλη 1 

αντιστοιχεί στην RM6 (20 mg/ml), η στήλη 2 αντιστοιχεί στο rRM6 (14mg/ml), η 

στήλη 3 αντιστοιχεί στο rRop (μετά από απλό καθαρισμό, 5,2mg/ml) και η στήλη 4 

στο rRop (μετά από καθαρισμό με αποδιάταξη με ουρία και αναδίπλωση με σταδιακή 

αφαίρεση του αποδιατακτικού παράγοντα, 12,5mg/ml). Η στήλη m αποτελεί τον 

μάρτυρα των μοριακών βαρών με σειρά από πάνω προς τα κάτω : 450kDa, 272kDa, 

146kDa, 67kDa, 45kDa, 21kDa, από την GE Healthcare. 

 

4.4. ΒΙΟΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΥ 

   Μετά την απομόνωση των μορίων με χρωματογραφία μοριακής διήθησης, οι 

πρωτεΐνες  rRop και rRM6 αναλύθηκαν με τη μέθοδο του κυκλικού διχρωισμού, για 

τον έλεγχο της θερμοσταθερότητάς τους, αλλά και για τη μελέτη τους συγκριτικά με 

τα μόρια Rop και RM6. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η ελλειπτικότητά (θ) τους σε 

εύρος φάσματος από 180 έως 240 nm στους 25ᵒC , η οποία αντιστοιχεί σε καμπύλη 

που υποδεικνύει τα στοιχεία δευτεροταγούς δομής του κάθε δείγματος. Στη συνέχεια 
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καταγράφηκε η ελλειπτικότητα (θ) κατά τη διάρκεια θερμοεπαγόμενης αποδιάταξης 

των μορίων από τους 20ᵒC έως τους 90ᵒC με αύξηση της θερμοκρασίας σε βήματα 

των 10ᵒC, καθώς και πραγματοποιήθηκε ανάλυση SVD (singular value 

decomposition) για κάθε περίπτωση.  

   Στην εικόνα 4.12 φαίνονται τα φάσματα απορρόφησης της αγρίου τύπου Rop και 

των μεταλλαγμάτων της που μελετώνται στην παρούσα εργασία. Το φάσμα της rRop 

(και στις δύο περιπτώσεις καθαρισμού της) διαφέρει σημαντικά από αυτό της wtRop, 

ενώ και οι δύο δίνουν διαγράμματα που αντιστοιχούν σε α-ελικοειδείς πρωτεΐνες. Η 

σημαντική τους διαφορά, έγκειται στις αρνητικές κορυφές οι οποίες εμφανίζονται στα 

διαγράμματά τους. Η wtRop εμφανίζει τις αρνητικές κορυφές που αντιστοιχούν σε 

σπειρωμένο σπείραμα (coiled coil δομή), ενώ στην rRop οι αρνητικές κορυφές 

αντιστρέφονται και η καμπύλη αντιστοιχεί σε απλή α-έλικα (εικόνα 4.13a). Από την 

άλλη, τα διαγράμματα των RM6 και  rRM6 (εικόνα 4.13b) που επίσης αντιστοιχούν 

σε α- έλικοειδείς δομές, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ομοιότητα μεταξύ τους σε ότι 

αφορά τις καμπύλες απορρόφησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι καμπύλες των rRM6 

wtRop χαρακτηρίζονται από ελάχιστα που υποδεικνύουν δομή σπειρωμένου 

σπειράματος και για τα δύο μόρια. 
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Εικόνα 4.12. Συγκριτικό διάγραμμα μοριακής ελλειπτικότητας προς το μήκος 

κύματος, των μορίων wtRop, rRop μετά από native καθαρισμό,  rRop μετά από 

καθαρισμό με προσθήκη αποδιατακτικού παράγοντα (Urea) και σταδιακό refolding, 

RM6, rRM6, σε θερμοκρασία δωματίου. 

 

Εικόνα 4.13. Συγκριτικό διάγραμμα μοριακής ελλειπτικότητας προς το μήκος 

κύματος, των μορίων a) wtRop, rRop μετά από καθαρισμό με προσθήκη 

αποδιατακτικού παράγοντα (Urea) και σταδιακό refolding και b) RM6, rRM6, σε 

θερμοκρασία δωματίου. 
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   Περισσότερες πληροφορίες προσφέρουν τα φάσματα της θερμοεπαγόμενης 

αποδιάταξης των μορίων από τους 20ᵒC έως τους 90ᵒC σε βήματα των 10ᵒC, για τη 

θερμική τους σταθερότητα (εικόνα 4.14). Για κάθε πρωτεΐνη υπολογίστηκε η 

καμπύλη αποδιάταξης στα 222nm στην οποία αντιπροσωπεύεται το σημείο τήξης Tm 

του κάθε μορίου (εικόνα 4.15).  Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία η wild type Rop 

φαίνεται να χάνει τα ελάχιστα των α-ελίκων στα 208nm και 222nm στις καμπύλες 

που αντιστοιχούν στους 50ᵒC και 60ᵒC, παρατηρείται η μετάβαση από τη διπλωμένη 

στην αδίπλωτη μορφή (α-helix to random coil transition) και το σημείο τήξης με βάση 

την καμπύλη αποδιάταξης (εικόνα 4.15) είναι 58ᵒC. Στην περίπτωση της rRop, 

αντίθετα, παρατηρούμε μετάβαση της α- έλικας σε μια άλλη κατάσταση που δεν είναι 

unfolded, αλλά αντιστοιχεί σε μια ενδιάμεση κατάσταση που θα μπορούσε να είναι 

ένα molten globule state. Η αντίστοιχη καμπύλη αποδιάταξης δεν έχει τη 

χαρακτηριστική σιγμοειδή μορφή και δεν προσδιορίζεται Tm για τη rRop. Από την 

άλλη, τα μεταλλάγματα RM6 και  rRM6, τα οποία εμφανίζουν πολύ παρόμοιες 

καμπύλες στους 20ᵒC, έχουν πολύ παρόμοια συμπεριφορά και κατά την αύξηση της 

θερμοκρασίας. Πιο συγκεκριμένα, διατηρούν τις δομές τους μέχρι και τους 90ᵒC 

(εικόνα 4.14), χωρίς να αποδιατάσσονται, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις 

αντίστοιχες καμπύλες αποδιάταξης (εικόνα 4.15), οι οποίες δεν έχουν σιγμοειδή 

μορφή και καταδεικνύουν τη θερμική σταθερότητα των δυο μεταλλαγμάτων. 
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Εικόνα 4.14. Παράθεση φασμάτων της μοριακής ελλειπτικότητας προς το μήκος 

κύματος κατά τη θερμοεπαγόμενη αποδιάταξη των μορίων wtRop και rRop (μετά από 

καθαρισμό με προσθήκη αποδιατακτικού παράγοντα (Urea) και σταδιακό refolding), 

RM6 και  rRM6, από τους 20(μπλε) έως τους 90ᵒC(σκούρο κόκκινο). 
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Εικόνα 4.15. Παράθεση των καμπυλών αποδιάταξης των μορίων wtRop και rRop, 

RM6 και  rRM6.  

 

   Αρκετό ενδιαφέρον εμφανίζει το μετάλλαγμα της rRop όταν συγκρίνουμε τα 

φάσματα της μοριακής ελλειπτικότητας προς το μήκος κύματος κατά τη 

θερμοεπαγόμενη αποδιάταξη, μεταξύ των περιπτώσεων παραγωγής του μορίου με 

φυσικό τρόπο από τη μια, και με προσθήκη ουρίας και σταδιακή αναδίπλωση μετά 

την αφαίρεσή της από την άλλη (Εικόνα 4.16). Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.16, και 

στις δυο περιπτώσεις εμφανίζονται τα φάσματα που υποδεκνύουν α- έλικα και καθώς 

αυξάνει η θερμοκρασία παρατηρείται η μετάβαση σε μια ενδιάμεση κατάσταση  και 

όχι σε unfolded κατάσταση. Στην περίπτωση όμως που το μετάλλαγμα παράγεται με 

φυσικό τρόπο η rRop έχει πιο ασταθή συμπεριφορά στις μετρήσεις του CD και 

περισσότερο θόρυβο. 

    Πέρα από τη διαφορά στον τρόπο παραγωγής του συγκεκριμένου μεταλλάγματος, 

υπάρχει και ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που φαίνεται να παίζει σημαντικό 

ρόλο στη συμπεριφορά του μορίου, κι αυτός είναι η συγκέντρωση. Πιο αναλυτικά, 

στην περίπτωση του φυσικού καθαρισμού η rRop παράγεται σε μικρή ποσότητα και η 
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συγκέντρωση του δείγματος που μετρήθηκε με κυκλικό διχρωισμό ήταν 5 mg/ml, ενώ 

με την αναδίπλωση κατά την αφαίρεση του αποδιατακτικού παράγοντα παράγεται σε 

μεγαλύτερη ποσότητα και το δείγμα που μετρήθηκε ήταν σε συγκέντρωση 12,5 

mg/ml (εικόνα 4.16 a,b). Αυτή η διαφορά φαίνεται να είναι πιο σημαντική από τον 

διαφορετικό τρόπο παραγωγής της πρωτεΐνης, καθώς η αύξηση της συγκέντρωσης 

παίζει ρόλο στη σταθεροποίηση του μορίου, μέσω του “helical stabilization”, δηλαδή 

της σταθεροποίησης των α ελίκων μέσω των αλληλεπιδράσεών τους με άλλες α 

έλικες. Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ σημαντικό στην συγκεκριμένη περίπτωση στην 

οποία αντιστρέφοντας την αλληλουχία της φυσικής πρωτεΐνης Rop έχουμε αλλάξει το 

dipole moment της έλικας, συσσωρεύοντας θετικό φορτίο στο ένα άκρο και αρνητικό 

φορτίο στο άλλο άκρο της έλικας. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η rRop 

εμφανίζεται κυρίως ως μονομερές, με βάση τα γραφήματα της χρωματογραφίας 

μοριακής διήθησης και των αποτελεσμάτων των μετρήσεων SAXS που αναλύονται 

παρακάτω. Επομένως, για κάθε μονομερές της ανεστραμμένης αλληλουχίας ευνοείται 

η αλληλεπίδραση με όμοια γειτονικά μόρια προκειμένου να σταθεροποιηθεί το 

ανεστραμμένο δίπολο. Το γεγονός ότι παίρνουμε πιο σταθερή συμπεριφορά στο 

δείγμα της υψηλής συγκέντρωσης φαίνεται μέσα από τα διαγράμματα θερμικής 

αποδιάταξης της εικόνας 4.16 c, d, όπου οι διαφορετικές συγκεντρώσεις του μορίου 

εμφανίζουν διαφορετικά TMs. Περαιτέρω διερεύνηση γίνεται μέσω ανάλυσης SVD 

των φασμάτων κυκλικού διχρωισμού, καθώς και μέσω των αποτελεσμάτων από τις 

μετρήσεις SAXS.  
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Εικόνα 4.16. a,b. Παράθεση φασμάτων της μοριακής ελλειπτικότητας προς το μήκος 

κύματος κατά τη θερμοεπαγόμενη αποδιάταξη των μορίων rRop(native) μετά από 

φυσικό καθαρισμό (5 mg/ml) και rRop(Urea ref.) , μετά από καθαρισμό με προσθήκη 

αποδιατακτικού παράγοντα (Urea) και σταδιακό refolding (12,5 mg/ml), από τους 

20(μπλε) έως τους 80ᵒC(κόκκινο), c. Η καμπύλη αποδιάταξης της rRop (native/ 5 

mg/ml), d. Η καμπύλη αποδιάταξης της rRop (Urea ref.) / 12,5 mg/ml). 

 

   Ακολουθεί ανάλυση με singular value decomposition (SVD) για τα φάσματα 

θερμικής αποδιάταξης σε κάθε περίπτωση, η οποία καταδεικνύει τις διαφορετικές 

καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται το μόριο κατά τη διαδικασία της αποδιάταξής του, 

καθώς και την ύπαρξη ή μη του “two state model transition”(Εικόνα 4.17). Όπως 

φαίνεται στις εικόνες 4.17 A και C, τα μεταλλάγματα RM6 και rRM6 εμφανίζουν 

πολύ παρόμοια συμπεριφορά κατά τη θερμική τους αποδιάταξη, καθώς μέχρι και τους 

90ᵒ διατηρούν την α ελικοειδή δομή τους. Επίσης η ύπαρξη ενός ισοδιχρωικού 
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σημείου στα 203 nm για όλα τα φάσματα των διαφορετικών θερμοκρασιών είναι 

ενδεικτικό του μοντέλου δυο καταστάσεων ‘two state model’. Η ανάλυση SVD και 

για τα δύο μόρια, RM6 και rRM6 (Εικόνα 4.17 B,D), επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω 

καθώς παράγει μόνο μια ανεξάρτητη καμπύλη (U1W1), ενώ όλες οι υπόλοιπες 

καταστάσεις είναι αμελητέες. Η μοναδική αυτή κατάσταση, στην περίπτωση της 

RM6, αντιστοιχεί σε α ελικοειδή πρωτεΐνη, με το ελάχιστο στα 208 nm να είναι πιο 

χαμηλά από το ελάχιστο στα 222 nm( Εικόνα 4.17 B). Ενώ, στην περίπτωση της 

rRM6 το ελάχιστο στα 208 nm είναι πιο ψηλά από το ελάχιστο στα 222 nm, κι έτσι η 

μοναδική κατάσταση που προκύπτει από την ανάλυση SVD αντιστοιχεί σε 

αναδίπλωση coiled-coil (Εικόνα 4.17 D). Γνωρίζοντας από τη δομή της RM6 ότι 

χαρακτηρίζεται από coiled-coil αλληλεπιδράσεις, θεωρούμε ότι η μικρή αυτή 

διαφορά ως προς τα ελάχιστα των φασμάτων οφείλεται σε πιθανή αυξημένη 

υπερελίκωση των ελίκων της rRM6 σε σχέση με την RM6. Η αντίστοιχη ανάλυση για 

το rRop (Εικόνα 4.17F,H) και για τις δυο περιπτώσεις καθαρισμού και 

συγκέντρωσης, παράγει δυο βασικά φάσματα, άρα δυο βασικές καταστάσεις, η πρώτη 

(U1W1) αντιστοιχεί σε α έλικα και η δεύτερη (U2W2) σε random coil. Όλες οι άλλες 

καταστάσεις είναι αμελητέες. Παρατηρώντας τα διαγράμματα των εικόνων 4.16 και 

4.17E,F,G,H, είναι εμφανές ότι στη χαμηλότερη συγκέντρωση της rRop(native) είναι 

δύσκολο να διακρίνει κανείς ισοδιχρωικό σημείο, κάτι που βελτιώνεται στην 

περίπτωση της αυξημένης συγκέντρωσης rRop(Urea ref.), χωρίς όμως και πάλι να 

είναι σαφές. Το επικρατέστερο σενάριο γι’ αυτό, είναι το ότι η rRop αποτελεί ένα 

παράδειγμα molten globule μορίου, μιας εύπλαστης σφαίρας δηλαδή, κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από τις μετρήσεις SAXS. Περαιτέρω διερεύνηση για τα δομικά 

χαρακτηριστικά της rRop γίνεται με μεθόδους που αναλύονται παρακάτω, όπως η 

μέθοδος SAXS. 
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Εικόνα 4.17. Παράθεση φασμάτων της μοριακής ελλειπτικότητας προς το μήκος 

κύματος κατά τη θερμοεπαγόμενη αποδιάταξη των μορίων RM6 (A), rRM6 (C),  

rRop(native) (E) μετά από φυσικό καθαρισμό (5 mg/ml) και rRop(Urea ref.) (G) , 

μετά από καθαρισμό με προσθήκη αποδιατακτικού παράγοντα (Urea) και σταδιακό 

refolding (12,5 mg/ml). Σε κάθε περίπτωση καταδεικνύεται το ισοδιχρωικό σημείο. Η 

ανάλυση SVD για κάθε μετάλλαγμα απεικονίζεται αντίστοιχα στις εικόνες B,D,F,H.  

 

 

4.5. ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ 

ΓΩΝΙΕΣ (SAXS)  

   Τα πειράματα περίθλασης ακτίνων Χ σε μικρές γωνίες πραγματοποιήθηκαν για την 

αγρίου τύπου Rop, τη rRop, τη RM6 και τη  rRM6, στο συγχροτρόνιο του 

Αμβούργου, DESY στο EMBL P12 beamline. Από την ανάλυση των δεδομένων 

προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες για το σχήμα, το μέγεθος αλλά και τη δομή των 

μορίων, ιδιαίτερα των δυο μεταλλαγμάτων rRop και rRM6, των οποίων η δομή δεν 

έχει προσδιοριστεί κρυσταλλογραφικά.  

   Αρχικά, υπολογίστηκαν οι τιμές Rg του κάθε μορίου (εικόνα 4.18), από τις οποίες 

φαίνεται ότι το Rg του rRop είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό του Rop, κάτι που 

αποτελεί ένδειξη του διαφορετικού διπλώματος μεταξύ των δυο αυτών μορίων. Το 

εκτιμώμενο μοριακό βάρος, το οποίο υπολογίστηκε με βάση τα Guinier plots από τα 

πειράματα περίθλασης, είναι 7,8 kDa, τιμή πολύ κοντινή στο μοριακό βάρος του 

μονομερούς rRop (κεφ. 4.1). Η παραπάνω εκτίμηση έρχεται σε συμφωνία και με την 
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συμπεριφορά του μορίου κατά την χρωματογραφία μοριακής διήθησης (κεφ 4.3.3), 

κατά την οποία εκλούεται ως μονομερές (κεφ.4.3.4). Σχετικά με τα Rg των RM6 και 

rRM6, έχουν επίσης μια διαφορά η οποία υποδηλώνει ότι η rRM6 έχει σχήμα πιο 

επίμηκες σε σχέση με την  RM6. Παράλληλα, υπολογίζοντας και το εκτιμώμενο 

μοριακό βάρος της rRM6, το οποίο είναι 28 kDa, καταλήγουμε στο ότι το 

συγκεκριμένο μετάλλαγμα σχηματίζει τετραμερές, κάτι που έρχεται σε συμφωνία με 

τη χρωματογραφική συμπεριφορά του μορίου (κεφ.4.3.1), καθώς και την 

ηλεκτροφόρηση σε μη αποδιατακτικές συνθήκες (native gel) (κεφ. 4.3.4). 

Συνυπολογίζοντας τη σημαντική ομοιότητά του με το RM6 μόριο ως προς τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων κυκλικού διχρωισμού (κεφ. 4.4), επιβεβαιώνεται η 

εκτίμηση του σχηματισμού ελικοειδούς δεματίου με αναδίπλωση coiled coil. 

 

Μόριο Rop rRop RM6 rRM6 

Rg (nm) 1.77 2.29 2.73 3.11 

 

Εικόνα 4.18. Η εκτιμώμενη τιμή της γυροσκοπικής ακτίνας Rg από τις μετρήσεις 

ακτίνων Χ σε μικρές γωνίες για τα τέσσερα υπό μελέτη μόρια Rop,τη rRop, τη RM6 

και τη  rRM6. 

 

   Η σημαντική ομοιότητα μεταξύ των μεταλλαγμάτων RM6 και rRM6 

επιβεβαιώνεται και από τα διαγράμματα I(s), (εικόνα 4.19), καθώς και η μεγάλη 

διαφορά μεταξύ του Rop και rRop, με το δεύτερο να εμφανίζει στοιχεία που 

υποδηλώνουν την επιμήκη του μορφή (και πιθανώς την παρουσία 

συσσωματωμάτων). 
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Εικόνα 4.19. Τα διαγράμματα I(s), για τα τέσσερα υπό μελέτη μόρια Rop,τη rRop, τη 

RM6 και τη  rRM6. 

 

  Επειδή είναι σχετικά δύσκολο να γίνει εκτίμηση της ποιότητας του δείγματος μόνο 

από τα διαγράμματα I(s), μελετήθηκαν και τα διαγράμματα P(r) (εικόνα 4.21) καθώς 

και τα Kratky (εικόνα 4.20). Τα κανονικοποιημένα διαγράμματα Kratky 

υποδεικνύουν την καλή ή μη αναδίπλωση μιας πρωτεΐνης. Όσο καλύτερα 

σχηματισμένο «σχήμα κώδωνα» έχουν οι καμπύλες των μορίων τόσο πιο καλά 

αναδιπλωμένα είναι τα μόρια. Στην εικόνα 4.20, στην οποία παρατίθενται τα 

διαγράμματα Kratky των υπό μελέτη μορίων, καθώς και της σφαιρικής πρωτεΐνης 

BSA, φαίνεται η μη καλή αναδίπλωση της rRop σε σχέση με την αγρίου τύπου Rop, η 

οποία εμφανίζει κορυφή σε αντίστοιχο sRg με τη BSA. Αντίθετα, οι RM6 και  rRM6 

είναι καλύτερα αναδιπλωμένες από τη rRop, και εμφανίζουν κορυφή σε πολύ κοντινά 

σημεία (2.5 και 3 sRg), σημαντική ένδειξη της ομοιότητάς τους. Η πλάτυνση της 
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κορυφής στις RM6 και rRM6 οφείλεται στην επιμήκη τους δομή σε σχέση με τις BSA 

και Rop. 

 

Εικόνα 4.20. Τα κανονικοποιημένα διαγράμματα Kratky για τα τέσσερα υπό μελέτη 

μόρια Rop,τη rRop, τη RM6 και τη  rRM6, καθώς και για τη BSA. 

 

Οι εντάσεις που μετρώνται με το SAXS μπορούν να αποτυπωθούν σε χώρο 

διανυσμάτων μέσω αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier με τα διαγράμματα p(r) 

που μπορούν να εκτιμηθούν σαν ιστογράμματα συχνότητας αποστάσεων μέσα στην 

πρωτεΐνη. Στην εικόνα 4.19 παρατίθενται οι σχετικές καμπύλες για την αγρίου τύπου 

Rop και για τα τρία μεταλλάγματά της που μελετώνται στην παρούσα εργασία. Το 

p(r) της αγρίου τύπου Rop έχει χαρακτηριστικό σχήμα που μοιάζει με κανονική 

κατανομή που παρατηρείται για σφαιρικές πρωτεΐνες. Η rROP, αντίθετα, έχει 

μετατοπισμένη την κορυφή της καμπύλης και παρουσιάζει μια «ουρά» σε 

μεγαλύτερες αποστάσεις καθώς και αυξημένο Dmax (~8nm ενώ είναι ~6nm για τη 

ROP). Το p(r) της RM6 έχει σχήμα που αντιστοιχεί σε κύλινδρο, αναμενόμενο για 
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επιμήκη ελικοειδή δεμάτια, ενώ το ίδιο ισχύει και για την rRM6 που διατηρεί την ίδια 

κορυφή αλλά παρουσιάζει ελαφρώς μεγαλύτερο Dmax (~9nm για την RM6 και ~10nm 

για την rRM6).  

 

 

Εικόνα 4.21. Τα διαγράμματα P(r) για τα τέσσερα υπό μελέτη μόρια Rop,τη rRop, τη 

RM6 και τη  rRM6. 

   Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα SAXS των εικόνων 4.18, 4.19, 4.20 και 4.21, με τα 

φάσματα κυκλικού διχρωισμού που αναλύθηκαν παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι το 

rRop εμφανίζει χαρακτηριστικά εύπλαστης σφαίρας. Η αντιστροφή της αλληλουχίας 

έχει αφενός σημαντική επίδραση στη διπολική ροπή της έλικας, και αφετέρου 

προκαλεί αλλαγή στους υδρογονικούς δεσμούς του μορίου και συνεισφέρει στο 

σχηματισμό “molten globule” κατάστασης.  
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4.6. ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ  

   Το μετάλλαγμα rRop, μετά την παραγωγή του σε καθαρή και διαλυτή μορφή, 

χρησιμοποιήθηκε σε πειράματα κρυσταλλώσεων με σκοπό τη συλλογή δεδομένων 

σκέδασης και τον προσδιορισμό της δομής του, χωρίς όμως να καταλήξει σε καλής 

ποιότητας κρυστάλλους. Συνεπώς οι κρυσταλλογραφικές μελέτες επικεντρώθηκαν 

στο μετάλλαγμα rRM6, το οποίο κατάφερε να κρυσταλλώσει σε συνθήκες 52% (v/v) 

2- Methyl-2,4-pentanediol (MPD) and 0.1M citrate buffer pH 4.3 (Kefala et al., 

2017). Η συγκέντρωση του πρωτεϊνικού δείγματος ήταν 14mg/ml και οι κρύσταλλοι 

έφτασαν σε τελικό μέγεθος 0.2mm (εικόνα 4.22) σε 30 ημέρες.  

 

Εικόνα 4.22. Κρύσταλλοι του μορίου της rRM6 σε συνθήκες 52% (v/v) 2- Methyl-

2,4-pentanediol (MPD) and 0.1M citrate buffer pH 4.3 (Kefala et al., 2017). 

 

   Από τους παραπάνω κρυστάλλους συλλέχθηκαν δεδομένα περίθλασης ακτίνων Χ 

στο συγχροτρόνιο Swiss Light Source του Paul Scherrer Institut στο Villigen της 

Ελβετίας. Πιο συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν εικόνες ανά 0.2ᵒ σε σύνολο μιας πλήρους 

περιστροφής του κρυστάλλου 360ᵒ και τα δεδομένα καταγράφηκαν σε ανιχνευτή 

Eiger 16MX (133 Hz) και στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν και αναλύθηκαν με τα 

προγράμματα XDS (Kabsch et al., 2010) CCP4 (Winn et al., 2011). Παρακάτω, 

παρατίθεται ο πίνακας (Πίνακας 1) με τα στοιχεία για τη συλλογή κι επεξεργασία των 

δεδομένων καθώς και τα στατιστικά της δομικής ανάλυσης του μορίου (Kefala et al., 

2017). Στην επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων  προσδιορίστηκε η χωροομάδα 

(spacegroup) P41212,  των κρυστάλλων, οι διαστάσεις της στοιχειώδους κυψελίδας, 
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a=b=44.98 Å, c=159.74 Å, ο Matthews coefficient, ο οποίος είναι 3.02 Å3 Da-1 και 

το ποσοστό διαλύτη 59.34%, συμβατό με 2 μόρια στην ασύμμετρη μονάδα. 

   

Πίνακας 1. Στατιστικά της δομικής ανάλυσης της rRM6 (Kefala et al., 2017). 

Diffraction source X06SA beamline at the Swiss Light Source, Paul 
Scherrer Institut 

  Wavelength (Å) 1.000 

  Temperature (K) 100 

  Detector Eiger 16MX (133Hz) detector 

  Crystal-detector distance 

(mm) 
166 

  Rotation range per image 

(°) 
 0.2 

  Total rotation range (°)  360 

  Exposure time per image 

(s) 
 0.1 

  Space group P41212  

  a, b, c (Å)  a=b=44.98, c=159.74 

  α, β, γ (°)  90, 90, 90 

  Mosaicity (°)   1.50 

  Resolution range (Å) 44.98-3.45 (3.64-3.45) 

  Total No. of reflections 53899 (6799) 
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No. of unique reflections 2480 (318) 

Completeness (%) 99.1 (95) 

Multiplicity 21.7 (21.4) 

〈 I/σ(I)〉  19.5 (5.1) 

  Rmeas  0.074 (0.492) 

   

 

 

 

 

 

   Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε υπολογισμός της native Patterson καθώς και της 

συνάρτησης αυτοπεριστροφής (self rotation function, εικόνα 4.23) με το πρόγραμμα 

POLARRFN (Kabsch, 1976) του πακέτου της CCP4, από την οποία φαίνεται ο διπλός 

κρυσταλλογραφικός άξονας συμμετρίας, στο επίπεδο c. Επίσης φαίνονται οι δυο 

κρυσταλλογραφικοί άξονες που είναι κάθετοι μεταξύ τους, και συμπίπτουν με τα 

επίπεδα a,b, καθώς και κρυσταλλογραφικοί άξονες συμμετρίας που φαίνονται στις 

45ᵒ, οι οποίοι σχηματίζονται με βάση τη συμμετρία του spacegroup P41212 (εικόνα 

4.23). Από το pseudo-origin peak της native Patterson, φαίνεται ότι υπάρχει ένας 

τουλάχιστον ενδομοριακός διπλός άξονας συμμετρίας, παράλληλος με κάποιον 

κρυσταλλογραφικό (εικόνα 4.24).  
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Εικόνα 4.23. Εικόνα από τον υπολογισμό της self rotation function, με το πρόγραμμα 

POLARRFN (Kabsch et al., 1976), που αντιστοιχεί στις 180ᵒ (Kefala, 2017). 
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Εικόνα 4.24. Εικόνα από τον υπολογισμό της native Patterson, από το πρόγραμμα 

coot στην οποία φαίνεται όλο το unit cell. Τα μεγάλα peaks στις κορυφές/γωνίες είναι 

τα πραγματικά origin peaks της Patterson, ενώ αυτό που είναι στο κέντρο είναι το 

pseudo-origin peak.  

 

 

   Οι εικόνες του πρότυπου σκέδασης των κρυστάλλων της  rRM6 χαρακτηρίζονται 

από σοβαρή ανισοτροπία σκέδασης (εικόνα 4.25). Η ανισοτροπία σκέδασης είναι η 

διαφορετική ποιότητα σκέδασης στις διαφορετικές κατευθύνσεις, δηλαδή, ένας 

κρύσταλλος μπορεί να σκεδάζει σε υψηλότερη διακριτικότητα στην οριζόντια 

κατεύθυνση σε σχέση με την κάθετη κατεύθυνση. Συχνά, η διαφορετική σκέδαση 

συμπίπτει με τους άξονες της κυψελίδας στο αντίστοφο πλέγμα, a*, b*, c*. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση των κρυστάλλων της  rRM6, η ανισοτροπία εμφανίζεται με 

τη σκέδαση να ποικίλει από 3Å κατά μήκος του c* και 7Å κατά μήκος των a*και  

b*αξόνων. Το πρόβλημα της ανισοτροπίας αποδίδεται στο ότι οι αλληλεπιδράσεις 

κατά το πακετάρισμα των μορίων στη μια κατεύθυνση της κυψελίδας, είναι πιο 

ομοιόμορφες από ότι είναι σε μια άλλη κατεύθυνση. Η ανισοτροπία που εμφανίζουν 
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τα δεδομένα της rRM6, επηρεάζει έντονα την ποιότητα των δεδομένων με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η περαιτέρω ανάλυσή τους για τον προσδιορισμό 

της δομής. Πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες διόρθωσης (Πίνακας 2) από το 

πρόγραμμα του Diffraction Anisotropy Server στο 

http://services.mbi.ucla.edu/anisoscale/ . Με τη δεδομένη ανάλυση ο server 

προσδιορίζει το ποσοστό της ανισοτροπίας που χαρακτηρίζει τα δεδομένα. Στη 

συνέχεια προσδιορίζει τις τρεις συνιστώσες που περιγράφουν την διαφορετική 

σκέδαση για τις τρεις κατευθύνσεις. Η συνιστώσα που περιγράφει την κατεύθυνση με 

την πιο αδύναμη σκέδαση είναι θετικός αριθμός, ενώ η συνιστώσα που περιγράφει 

την κατεύθυνση με την ισχυρή σκέδαση είναι αρνητικός αριθμός. Κατόπιν, ο server 

προτείνει ένα όριο διακριτικότητας κάτω από το οποίο απορρίπτει τις ανακλάσεις, 

θέτοντας ως κριτήριο ο λόγος F/sigma να είναι πάνω από 3.0, γι αυτές που θα 

απορρίψει. Στη συνέχεια, εφαρμόζει ανισότροπους παράγοντες κλιμακοποίησης 

(anisotropic scale factors) για τη διόρθωση της ανισοτροπίας και έπειτα εφαρμόζει 

έναν ισότροπο B factor για να αποκαταστήσει τις ανακλάσεις υψηλής 

διακριτικότητας. Τέλος, παρέχει ένα mtz αρχείο με τους διορθωμένους παράγοντες 

δομής. Τα αποτελέσματα της παραπάνω διαδικασίας για τα δεδομένα της rRM6 

περιγράφονται στον Πίνακα 2, και με το αντίστοιχο mtz output file συνεχίστηκε η 

προσπάθεια για τον προσδιορισμό της δομής. 

 

http://services.mbi.ucla.edu/anisoscale/
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Εικόνα 4.25. Εικόνα από το πρότυπο σκέδασης των κρυστάλλων της rRM6 (Kefala et 

al., 2017), στην οποία φαίνεται η διαφορετική σκέδαση στις δυο κατευθύνσεις. 
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα της ανάλυσης της ανισοτροπίας των δεδομένων της rRM6 
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   Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την επίλυση της δομής του μεταλλάγματος 

rRM6 είναι η Μοριακή αντικατάσταση (Molecular Replacement) με το πρόγραμμα 

Phaser MR του πακέτου CCP4. Τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν έλικες 

βασισμένες στο RM6, καθώς η rRM6 είναι ένα μόριο, το οποίο δεν έχει ομόλογη 

πρωτεΐνη κατατεθειμένη στην Βάση Δεδομένων Πρωτεϊνών, αφού δεν αποτελεί 

native πρωτεΐνη,  αλλά ανεστραμμένη αμινοξική αλληλουχία μιας ήδη 

μεταλλαγμένης πρωτεΐνης. Το πλήθος των μοντέλων ήταν μεγάλο, όμως μόνο 

περιορισμένος αριθμός αυτών κατέληξε σε λύσεις οι οποίες έδωσαν κάποιες 
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σημαντικές δομικές πληροφορίες για το υπό μελέτη μόριο. Η πρώτη κατηγορία 

μοντέλων δημιουργήθηκε μετατρέποντας τις έλικες της RM6 (1QX8) σε μοντέλα 

πολύ-Αλανίνων (εικόνα 4.26). Η δεύτερη κατηγορία αποτελούνταν από 3 μοντέλα 

(εικόνα 4.27). Το πρώτο μοντέλο δημιουργήθηκε μετατρέποντας τις 2 

αντιπαράλληλες α-έλικες της RM6 (1QX8) σε μοντέλο πολύ-Αλανίνων και στη 

συνέχεια με προσθήκη των sidechains με αντίστροφη σειρά, όπως είναι στη rRM6, με 

το πρόγραμμα Swisspdbviewer. Τα άλλα 2 μοντέλα δημιουργήθηκαν μετατρέποντας 

τη μια έλικα του RM6 (1QX8) κάθε φορά (αλυσίδα α και αλυσίδα β) σε μοντέλο 

πολύ-Αλανίνης και στη συνέχεια με προσθήκη των sidechains με αντίστροφη σειρά, 

όπως είναι στη rRM6, με το πρόγραμμα Swisspdbviewer, by Nicolas Guex, 

Alexandre Diemand, Manuel C. Peitsch  & Torsten Schwede. 
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Εικόνα 4.26. Τα 3 μοντέλα πολύ-Αλανίνης που χρησιμοποιήθηκαν για τη μοριακή 

αντικατάσταση, βασισμένα στις έλικες της RM6 (1QX8), a: chainA, b: chainB, c: 

chainA and B.  

 

 

Εικόνα 4.27. Τα 3 μοντέλα με sidechains που χρησιμοποιήθηκαν για τη μοριακή 

αντικατάσταση, βασισμένα στις έλικες της RM6 (1QX8), a: chainA, b: chainB, c: 

chainA and B.  

   Η οπτική παρατήρηση του αντίστροφου πλέγματος έγινε με το πρόγραμμα 

ViewHKL(CCP4) Εικόνες 4.28, 4.29 και 4.30, όπου οι παρούσες ανακλάσεις 

ικανοποιούν τον κανόνα h=2n, l=4n, 2k+l=4n. Οι προτεινόμενες χωροομάδες από την 

αρχική επεξεργασία των δεδομένων ήταν τα  P41212 και P43212 τα οποία 

ικανοποιούνται από τις ίδιες συνθήκες για τις ανακλάσεις h,k,l. Η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε για τη διάκριση μεταξύ των δυο χωροομάδων ξεκίνησε με την 

πραγματοποίηση κάποιων δοκιμών μοριακής αντικατάστασης σε χαμηλότερη 
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συμμετρία (P41 και P43) και στη συνέχεια ο έλεγχος των λύσεων. Τα μοντέλα-λύσεις 

με τα καλύτερα στατιστικά ήταν στις χωροομάδες P41212 και P43212, οπότε 

προχωρώντας πραγματοποιήθηκε μοριακή αντικατάσταση ξεχωριστά για την κάθε 

μία από αυτές. Προκειμένου να προσδιοριστεί η σωστή χωροομάδα μεταξύ των δυο 

έγινε σύγκριση των στατιστικών τιμών LLG(log likelihood gain ≥120 για πιθανή 

λύση), RFZ(rotation function score < 4 για πιθανή λύση), TFZ(translation function 

score ≥ 8 υποδηλώνει σίγουρη λύση) για κάθε προτεινόμενη λύση της μοριακής 

αντικατάστασης. Στο τελευταίο αυτό βήμα τα καλύτερα στατιστικά τα είχαν οι λύσεις 

που ανήκαν στο P41212 (Πίνακας 3).  

 

Εικόνα 4.28. Οπτική παρατήρηση των ανακλάσεων h00 για τη χωροομάδα P41212, με 

το πρόγραμμα ViewHKL(CCP4). 
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Εικόνα 4.29. Οπτική παρατήρηση των ανακλάσεων 0k0 για τη χωροομάδα P41212, με 

το πρόγραμμα ViewHKL(CCP4). 

 

 

Εικόνα 4.30. Οπτική παρατήρηση των ανακλάσεων 00l για τη χωροομάδα P41212, με 

το πρόγραμμα ViewHKL(CCP4). Το τμήμα στο κόκκινο πλαίσιο φαίνεται σε 

μεγαλύτερο zoom έτσι ώστε οι ανακλάσεις να είναι ευδιάκριτες. 
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Πίνακας 3. Στατιστικά αποτελέσματα κάποιων λύσεων του phaser στα πιθανά 

spacegroups και το τελικό Rfree, μετά το refinement των καλύτερων λύσεων στο  

P41212. 

 Spacegroup RFZ TFZ LLG Rfree Rfree final 

P41   sol.1 3.7 6.3 85   

         sol.2 3.7 6.6 82   

         sol.3 3.8 6.1 82   

      

P43   sol.1 3.8 3.7 72   

      

P41212 sol.1 3.2 8.4 149 0.49 0.46 

          sol.2 2.8 7.9 132 0.59 0.55 

          sol.3 3 7.3 118 0.59 0.56 

          sol.4 3 6.8 115 0.55 0.51 

          sol.5 2.8 7.2 111 0.61 0.58 

      

P43212 sol.1 3.2 4.7 59   

          sol.2 3.7 5.2 54   

          sol.3 2.2 4.2 55   

          sol.4 2.3 4.5 46   

          sol.5 2 4.2 48   

 



67 

 

   Οι λύσεις που προέκυψαν από το πρόγραμμα Phaser, για την χωροομάδα P41212, 

στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν για τη διαδικασία του refinement (Πίνακας 3) 

προκειμένου να καταλήξουμε σε μοντέλα με χαμηλά Rwork και Rfree, παράγοντες 

που προσδιορίζουν την  αξιοπιστία του μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, ένα μοντέλο 

που έχει προκύψει από τον προσδιορισμό των φάσεων τροποποιείται κατάλληλα ώστε 

να προκύψει η καλύτερη δυνατή συμφωνία ανάμεσα στους στατιστικούς παράγοντες 

δομής και τους πειραματικούς. Η μεταξύ τους συμφωνία ελέγχεται σε όλα τα στάδια 

μέσω του παράγοντα R, ο οποίος θα πρέπει να είναι πιο κοντά στο μηδέν.  

R=(Σ[ǀFOǀ-ǀFCǀ])/ΣFO), όπου FO= observed F και FC= calculated F 

Παρά τους πολλούς κύκλους Refinement με διαφορετικές στρατηγικές κάθε φορά, οι 

οποίες περιελάμβαναν rigid body,simulated annealing (torsion angles) και B-factors 

refinement, οι παράγοντες  Rwork και Rfree παρέμειναν υψηλοί. 

   Παρά τα υψηλά R, όλες οι λύσεις κατέληγαν σε τετραμερές (εικόνα 4.31), με τις 

περισσότερες φορές οι δυο έλικες να είναι λίγο πιο μετατοπισμένες σε σχέση με τις 

άλλες δυο (εικόνα 4.32). Η παραπάνω παρατήρηση έρχεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα των πειραμάτων SAXS, τα οποία υπέδειξαν μοριακό βάρος αντίστοιχο 

του τετραμερούς, αλλά λίγο μεγαλύτερο μέγεθος για την rRM6 σε σχέση με την RM6 

μέσω του Rg. Πιθανότατα η αποτυχία της Μοριακής Αντικατάστασης να οφείλεται α) 

στην περιορισμένη καταλληλότητα των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν, εφόσον 

δεν υπήρχαν αντίστοιχα στην PDB, β) στην έντονη ανισοτροπία της σκέδασης. 

 

 

 

Εικόνα 4.31. Μια από τις  λύσεις του Molecular Replacement που κατέληγαν σε 

δεμάτιο 4 α- ελίκων, a, b) διαφορετικές όψεις των δυο από τις 4 έλικες και των 

συμμετρικών τους, το κίτρινο πλαίσιο είναι η στοιχειώδης κυψελίδα. 
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Εικόνα 4.32. Μερικές από τις  λύσεις του Molecular Replacement στις οποίες 

φαίνονται οι δυο από τις 4 έλικες του δεματίου, 1a,b) μια από τις λύσεις του phaser 

που προέκυψε χρησιμοποιώντας τις 2 αντιπαράλληλες έλικες του RM6 με τα 

sidechains του rRM6, 2a,b) μια από τις λύσεις του phaser που προέκυψε 

χρησιμοποιώντας τη μια έλικα (chain A) του RM6 με τα sidechains του rRM6, 3a,b) 

μια από τις λύσεις του phaser που προέκυψε χρησιμοποιώντας τις 2 παράλληλες 

έλικες του RM6 με τα sidechains του rRM6, 4a,b) μια από τις λύσεις του phaser που 

προέκυψε χρησιμοποιώντας τη μια έλικα (chain B) του RM6 με τα sidechains του 

rRM6. 

 

 

4.7. ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

   Το μετάλλαγμα rRM6 μετά την απομόνωσή του με χρωματογραφία συγγενείας 

παρουσίαζε μια αξιοσημείωτη συμπεριφορά η οποία κι ελέγχθηκε περαιτέρω. Η 

διαλυτή πρωτεΐνη μετά από φυγοκέντρηση χωρίζεται σε δυο φάσεις, μια διαλυτή, η 
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οποία χρησιμοποιείται στη συνέχεια για χρωματογραφία μοριακής διήθησης και 

κρυσταλλώσεις, και μια με μορφή υδρογέλης, που παραμένει διάφανη, με μεγάλο 

ιξώδες  και διακριτή από την διαλυτή μορφή. Η δεύτερη αυτή φάση της υδρογέλης 

παρατηρήθηκε στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης TEM, καθώς επικράτησε η 

υπόθεση ότι εφόσον η rRM6 δημιουργεί μια μορφή υδρογέλης, σε συνδυασμό με το 

ότι από τις υπόλοιπες βιοφυσικές μελέτες φαίνεται να σχηματίζει δομή σπειρωμένου 

σπειράματος, η μόνη πιθανή εξήγηση είναι ότι πολυμερίζεται και σχηματίζει ινίδια. 

Εξαιτίας της πυκνότητας του δείγματος της υδρογέλης η εικόνα δεν αντιστοιχούσε σε 

διακριτά ινίδια, αλλά δομές που ήταν σχετικά ασαφείς (εικόνα 4.33), και οι οποίες 

στην προσπάθεια να αραιωθεί το δείγμα, καταστρέφονταν. Κάθε δοκιμή αραίωσης 

της υδρογέλης προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συγκέντρωση όπου τα ινίδια θα 

ήταν ευδιάκριτα , κατέληγε στην διάλυση του gel.  
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Εικόνα 4.33 Εικόνες της υδρογέλης που παράγεται από τη rRM6 από το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο διέλευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

   Η σημασία της πρόβλεψης της τρισδιάστατης δομής μιας πρωτεΐνης από την 

αμινοξική της αλληλουχία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση στα επιστημονικά 

πεδία της δομικής βιολογίας και της πρωτεϊνικής μηχανικής. Σε αντίθεση με τον 

γενετικό κώδικα, ο κώδικας της πρωτεϊνικής αναδίπλωσης έχει πολυπλοκότερο 

χαρακτήρα και ιδιότητες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Μια λεπτή ισορροπία 

ανάμεσα στις πολικές αλληλεπιδράσεις, τους δεσμούς υδρογόνου και την 

υδροφοβικότητα, είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό των σταθερών, φυσικών 

πρωτεϊνικών δομών [Ganesan and Matysiak, 2014]. Δεδομένου όμως, του ότι η 

αναδίπλωση των πρωτεϊνών στις λειτουργικές δομές τους υπακούει σε συγκεκριμένα 

κριτήρια και κανόνες, που κρύβονται στις αμινοξικές αλληλουχίες τους, τι είναι αυτό 

που κάνει αλληλουχίες με υψηλή αμινοξική ομολογία να αναδιπλώνονται σε 

σημαντικά διαφορετικές δομές, και ταυτόχρονα αλληλουχίες με ελάχιστη αμινοξική 

ομολογία να υιοθετούν πολύ παρόμοιες αναδιπλώσεις?  

   Γενικά, η αντιστροφή μιας αλληλουχίας αποτελεί δραματική αλλαγή για τα 

πρωτεϊνικά μόρια, και κανείς θα περίμενε αυτές οι αλληλουχίες να αναδιπλώνονται 

διαφορετικά ή και καθόλου. Με βάση το διάγραμμα του Lesk [Chothia and Lesk, 

1986], (εικόνα 1.4), θα περιμέναμε η διαφορά forward και reverse αλληλουχίας να 

ήταν τεράστια ως προς την αναδίπλωση, καθώς αποτελεί την πιο ακραία περίπτωση 

απόστασης μεταξύ δυο αλληλουχιών. Γεγονός, που όμως δεν επιβεβαιώνεται από τις 

μετρήσεις CD και SAXS των μεταλλαγμάτων της παρούσας εργασίας, ειδικά για τα 

μόρια RM6 και rRM6, τα οποία εμφανίζουν όπως αναλύθηκε, πολύ όμοια 

συμπεριφορά.  

   Οι διευθετήσεις των καταλοίπων που επιτρέπουν στις φυσικές πρωτεΐνες να 

αναδιπλώνονται, και είναι συμβατές με το σχηματισμό α- ελίκων και β φύλλων, 

παραμένουν και στις αντίστροφες αλληλουχίες. Ακόμα και πιο πολύπλοκα στοιχεία 

αλληλεπιδράσεων όπως το προφίλ υδροφοβικότητας εξακολουθούν να 

χαρακτηρίζουν τα αντίστροφα μόρια, παρόλα αυτά, η πολυπλοκότητα έγκειται στην 

διαφορετική κατεύθυνση [Lacroix et al, 1998]. Η αναδίπλωση των αντίστροφων 

αλληλουχιών θα μπορούσε να ξεκινάει με το σχηματισμό των στοιχείων 

δευτεροταγούς δομής προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχηματισμός ενός 
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υδρόφοβου πυρήνα και η πρωτεΐνη να σχηματίσει τουλάχιστον μια εύπλαστη σφαίρα 

(molten globule). Το παράδειγμα αυτό το βλέπουμε μέσα από δυο μεταλλάγματα της 

Rop, την A31P [Glykos and Kokkinidis, 2004], και τη rRop η οποία αναλύεται στην 

παρούσα εργασία. Το πρώτο, αποτελεί ένα από τα καλύτερα χαρακτηρισμένα molten 

globule παραδείγματα, ενώ το δεύτερο έχει επίσης αναλυθεί εκτενώς και 

αποδεικνύεται μέσα από τα διαγράμματα CD και SAXS ότι πρόκειται για ένα επίσης 

πολύ καλά χαρακτηρισμένο παράδειγμα εύπλαστης σφαίρας. 

   Κάθε πρωτεΐνη, και κατ’επέκταση και η αντίστροφη αλληλουχία της,  έχει τις  δικές 

της ιδιαιτερότητες όσον αφορά την αναδίπλωσή της, οι οποίες βασίζονται κατά πολύ 

στα στοιχεία δευτεροταγούς δομής από τα οποία αποτελείται. Επομένως, μια δομή 

μιας α- έλικας είναι σαφώς πιο απλή σε σχέση με μια δομή που έχει και β φύλλα και 

στροφές, κάτι που φαίνεται και μέσα από το παράδειγμα της GCN4. Το συγκεκριμένο 

παράδειγμα δείχνει ότι μια μικρή έλικα διατηρεί τη διαμόρφωσή της ακόμα και μετά 

την αντιστροφή της αλληλουχίας της. Στο συμπέρασμα αυτό, καταλήγει και η 

εργασία των Lorenzen et al, η οποία υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

αλληλουχιών που διατηρούν τη διαμόρφωσή τους μετά την αντιστροφή της 

αλληλουχίας είναι α έλικες, γεγονός που δείχνει ότι η αναδίπλωση των ελίκων δεν 

βασίζεται μόνο στην αλληλουχία [Lorenzen, 2003]. Είναι επομένως, απολύτως 

αναμενόμενο η rRop να είναι πιο ασταθής και πολύ διαφορετική σε σχέση με τη Rop, 

όπως φαίνεται από τη δομική και βιοφυσική της ανάλυση στην παρούσα εργασία, 

καθώς το μονομερές της σχηματίζει έλικα -στροφή -έλικα.  Αντίθετα, η RM6 και η  

rRM6 είναι πολύ πιο κοντά στον τρόπο που αναδιπλώνονται, καθώς το μονομερές 

τους είναι μια συνεχόμενη α- έλικα.  

   Από την άλλη η αντιστροφή της αλληλουχίας στις α- έλικες έχει ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή στη διπολική τους ροπή. Καθώς οι πεπτιδικές ομάδες είναι στοιχισμένες με 

τον ίδιο προσανατολισμό κατά μήκος του άξονα της έλικας, και η κάθε πεπτιδική 

ομάδα έχει διπολική ροπή, οι διπολικές ροπές στοιχίζονται κατά μήκος του άξονα της 

έλικας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η α-έλικα έχει συνολική διπολική ροπή με ένα 

μερικό θετικό φορτίο στο αμινοτελικό της άκρο κι ένα μερικό αρνητικό φορτίο στο 

καρβοξυτελικό άκρο της. Οπότε η τοποθέτηση θετικά φορτισμένων αμινοξέων στο 

καρβοξυτελικό άκρο και αρνητικά φορτισμένων στο αμινοτελικό, αυξάνει τη 

σταθερότητα της έλικας. Έχει δειχθεί ότι κατά το πακετάρισμα των ελίκων στα 
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ελικοειδή δεμάτια, οι διπολικές αλληλεπιδράσεις ευνοούν τον αντιπαράλληλο τρόπο 

διευθέτησης των ελίκων [Hol, 1985; Chou, 1988; Cohen and Parry, 1990]. 

Μεταβάλλοντας, επομένως , την κατεύθυνση των αμινοξέων μιας τέτοιας έλικας, 

όπως στις περιπτώσεις Rop /rRop, RM6 /rRM6, προκαλείται συσσώρευση θετικού 

φορτίου στη μια πλευρά της α-έλικας και αρνητικού φορτίου στην άλλη. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την μερική αποσταθεροποίηση της έλικας, η οποία σε συνδυασμό με την 

παρουσία της στροφής στην περίπτωση της rRop, καταλήγει σε διαφορετική 

αναδίπλωση από τη Rop και συνεισφέρει στα χαρακτηριστικά εύπλαστης σφαίρας. 

Από την άλλη, στην περίπτωση της rRM6, καταλήγει σε αναδίπλωση ενός μορίου 

που είναι πιο επίμηκες από τη  φυσική πρωτεΐνη. Πιο συγκεκριμένα, στα μοντέλα που 

αποτελούν λύσεις της μοριακής αντικατάστασης παρατηρείται συστηματική 

ασυμβατότητα στα άκρα των ελίκων, και υποδεικνύει πιθανό ξετύλιγμα των ελίκων 

στα σημεία αυτά, κάτι που είναι σε συμφωνία με η γυροσκοπική ακτίνα που 

υπολογίστηκε για τα δυο μόρια (RM6 /rRM6, κεφ. 4.5 εικόνα 4.18), η οποία για τη 

rRM6 είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την RM6. 

   Ένα ακόμη σημαντικό σημείο στην ανάλυση της αναδίπλωσης των υπό μελέτη 

μεταλλαγμάτων της Rop, είναι ο σχηματισμός δομής σπειρωμένου σπειράματος 

(coiled coil), όπως φαίνεται από τις μελέτες βιοφυσικού χαρακτηρισμού και τα 

πειράματα κυκλικού διχρωισμού. Οι δομές  coiled coil είναι αρκετά σταθερές, και 

μάλιστα πιο σταθερές, είναι αυτές με τον υψηλότερο αριθμό υδρόφοβων 

αλληλεπιδράσεων. Το χαρακτηριστικό αυτό επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση των 

μεταλλαγμάτων rRop, RM6, rRM6, όσον αφορά τη συμπεριφορά τους κατά τη 

θερμική αποδιάταξη. Τα δυο τελευταία μόρια, τα οποία είναι τετραμερή και έχουν 

μεγαλύτερο αριθμό υδρόφοβων καταλοίπων, δεν αποδιατάσσονται (κεφ.4.4 εικόνα 

4.16), ενώ το rRop, μεταβαίνει σε μια ενδιάμεση κατάσταση (molten globule). 

Γενικότερα, το θάψιμο των υδρόφοβων πλευρικών ομάδων είναι ένας από τους 

σημαντικότερους παράγοντες στην πορεία της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών και στην 

σταθερότητα των μορίων.  

   Η μεγάλη θερμική σταθερότητα του μεταλλάγματος rRM6 είναι πολύ σημαντική, 

επίσης, σε συνδυασμό με μια άλλη ιδιότητα του μορίου, την αυτό-οργάνωση, που έχει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρησιμότητα των coiled coils δομών και τις 

βιολογικές τους εφαρμογές. Γενικά, τέτοιου είδους δομές έχει βρεθεί ότι μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν ως ρυθμιστές θερμοκρασίας, σταθεροποιητές για την αύξηση 

διαλυτότητας καθώς και σαν σήματα (purification tags) κατά τον καθαρισμό, 

αντικαρκινικά φάρμακα, υδρογέλες (hydrogels) και συνδετικά συστήματα (linker 

systems) [Mason and Arndt, 2004].  Η rRM6 κατά τον καθαρισμό της, και πιο 

συγκεκριμένα, στο στάδιο μετά τη χρωματογραφία συγγενείας σε κολώνα Νικελίου, 

σχηματίζει υδρογέλη. Οι υδρογέλες που προέρχονται από α-ελικοειδή πεπτίδια έχουν 

ερευνηθεί εκτενώς για τις πολλαπλές βιολογικές τους εφαρμογές, καθώς μιμούνται το 

πολύπλοκο δίκτυο ινιδίων του εξωκυττάριου χώρου, και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη βιοσυμβατικών επιφανειών (biocompatible 

scaffolds) και βιουλικών [Mehrban, 2014; Mehrban, 2015]. Μια αντίστοιχη ιδιότητα 

έχουν κι άλλα μεταλλάγματα της Rop (T19P, RR), τα οποία έχουν μελετηθεί από την 

ομάδα του εργαστηρίου μας (διδακτορική διατριβή Dr. Αμπράζη Μ.), και έχουν την 

τάση να σχηματίζουν ινίδια.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

   Από τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής προέκυψαν σημαντικές πληροφορίες 

για το μονοπάτι αναδίπλωσης πρωτεϊνών όπως η Rop και τα μεταλλάγματά της, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από το συγκεκριμένο μοτίβο της επανάληψης της επτάδας 

των σπειρωμένων σπειραμάτων. Η αντιστροφή της αλληλουχίας, παρότι αποτελεί μια 

δραματική αλλαγή για τις πρωτεΐνες, σε άλλες περιπτώσεις καταλήγει σε πλήρως 

αναδιπλωμένα μόρια και σε άλλες, καταλήγει σε καταστάσεις όπου η πρωτεΐνη 

σχηματίζει δομή εύπλαστης σφαίρας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται ισχυρές 

ενδείξεις ότι η rRop αποτελεί παράδειγμα εύπλαστης σφαίρας και σχηματίζει 

διαμορφώσεις οι οποίες τείνουν να σταθεροποιούνται με την αύξηση της 

συγκέντρωσης μέσω του φαινομένου του helical stabilization. Μάλιστα πειράματα 

που πραγματοποιήθηκαν από μέλη της ερευνητικής μας ομάδας, για τη rRop με τη 

μέθοδο MALS καταδεικνύουν τη ύπαρξη διαφορετικών πληθυσμών μονομερούς 

rRop. Επιπλέον, η παρουσία αποδιατακτικού παράγοντα κατά την απομόνωση της 

πρωτεΐνης, ο οποίος αφαιρείται σταδιακά, ευνοεί ένα μονοπάτι αναδίπλωσης 

οδηγώντας το μόριο να παγιδευτεί ενεργειακά σε μια κατάσταση η οποία εξασφαλίζει 

την αποτροπή της κατακρήμνισης της πρωτεΐνης.  

   Επίσης, παρέχονται δομικές πληροφορίες που δείχνουν το σχηματισμό τετραμερούς 

δεματίου από το μετάλλαγμα της rRM6, το οποίο με βάση τις δομικές και βιοφυσικές 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν, φαίνεται να έχει σημαντική ομοιότητα με το μόριο 

RM6 που αντιστοιχεί στην κανονική αλληλουχία. Το μόνο κρίσιμο κριτήριο φαίνεται 

να είναι η αντιστροφή του διπόλου της έλικας με βάση το οποίο προκαλείται η 

συσσώρευση θετικού φορτίου προς τη μια κατεύθυνση και άρα μερική 

αποσταθεροποίηση της έλικας στα άκρα της. Οπότε σχηματίζεται coiled coil δομή, 

καθοδηγούμενη από τις υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις, πιθανότατα με τις δυο έλικες 

του τετραμερούς να είναι μετατοπισμένες ως προς τις άλλες δύο.  

   Συμπληρωματικά στα παραπάνω, βλέπουμε ότι και στα τρία μεταλλάγματα της Rop 

(rRop, RM6, rRM6) οι υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις αποτελούν βασική 

κατευθυντήρια δύναμη για το μονοπάτι αναδίπλωσης στις διαφορετικές περιπτώσεις. 

Όμως συγκρίνοντας τα μεταλλάγματα rRop, RM6, rRM6 καταλήγουμε και στον 

καθοριστικό ρόλο που παίζει η στροφή, στο μονομερές της Rop, η παρουσία της 
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οποίας δεν επιτρέπει τη διατήρηση των υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων κατά την 

αντιστροφή της αλληλουχίας και συνεισφέρει σε μια διαφορετική διαμόρφωση στη 

rRop. Ταυτόχρονα στην περίπτωση της RM6, η αφαίρεσή της  μετατρέπει το 

μονομερές (έλικα-στροφή-έλικα) σε μια ενιαία α έλικα [Glykos, 2006]. Παράλληλα, 

μια ενιαία α έλικα, ακόμα και μετά την αντιστροφή της αλληλουχίας μπορεί πιο 

εύκολα να διατηρήσει σχετική ομοιότητα με την κανονική αλληλουχία κατά την 

αναδίπλωση, όπως στην περίπτωση RM6/rRM6.  

   Τέλος, το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι δοκιμάζοντας την πιο ακραία 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ δυο αλληλουχιών, εκφράζοντας αντίστροφες 

αλληλουχίες φυσικών πρωτεϊνών όπως αυτές της rRop και rRM6 (που μελετήθηκαν 

στην παρούσα εργασία) και της retro-GCN4 (Mittl, 2000), καταλήγουμε σε 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες που ακολουθούν μονοπάτια αναδίπλωσης των native 

μορίων. Παρατηρούμε δηλαδή αυτές οι εξωπραγματικές πρωτεΐνες ότι καταλήγουν 

στις καταστάσεις αναδίπλωσης που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τις φυσικές 

πρωτεΐνες (folded, molten globule, intrinsically disordered). Επομένως, είναι πολύ 

σημαντική η σύσταση και οι ιδιότητες των αμινοξέων που υπάρχουν σε μια πρωτεΐνη 

και όχι μόνο η σειρά τους, δηλαδή η αμινοξική αλληλουχία. 

   Επιπλέον, στην παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ένα νέο δομικό στοιχείο για 

ανάπτυξη βιουλικών, και συγκεκριμένα υδρογέλης, το οποίο αποτελείται από μια 

πλήρη α-έλικα, και το οποίο παρέχει πλεονεκτήματα σταθερότητας και 

ανθεκτικότητας. Εντούτοις, κρίνεται σκόπιμος ο περαιτέρω δομικός χαρακτηρισμός 

της rRM6, καθώς και της υδρογέλης η οποία σχηματίζεται από το παραπάνω μόριο. 

Για τον προσδιορισμό της δομής της rRM6 θα ήταν σκόπιμο να δοκιμαστεί η μέθοδος 

MAD μετά την ενσωμάτωση Se-Met στην αλληλουχία του μορίου και να 

διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες κρυστάλλωσης. Για το χαρακτηρισμό της 

υδρογέλης, σε πρώτη φάση, θα πρέπει να προσδιοριστούν καλύτερα οι συνθήκες στις 

οποίες σχηματίζεται το υλικό αυτό και να χαρακτηριστεί με βιοφυσικές μεθόδους 

όπως η ρεολογία. Σε δεύτερη φάση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν χιμαιρικά 

μόρια της  rRM6 με ενδονουκλεάσες, αυξητικούς παράγοντες και ένζυμα, 

προκειμένου η υδρογέλη που σχηματίζεται να παρέχει ένα ικρίωμα που θα φέρει σε 

συγκεκριμένους προσανατολισμούς ένζυμα και έτσι θα έχει εφαρμογές βιοιατρικού 

ενδιαφέροντος. 
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   Παράλληλα, θα μπορούσε να ελεγχθεί η δυναμική των συστημάτων που 

δημιουργούν τα μεταλλάγματα αυτά, με τεχνικές όπως η σκέδαση φωτός υπό 

πολλαπλές γωνίες (MALS), προκειμένου να εντοπιστεί ο σχηματισμός πολλαπλών 

πληθυσμών και να ακολουθηθεί το μονοπάτι πολυμερισμού των μορίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

7.Α. ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

7. Α.1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ E.coli 

   Προκειμένου το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο με το επιθυμητό τμήμα DNA να 

μπορέσει να εισέλθει στα κύτταρα κλωνοποίησης και να εκφραστεί, θα πρέπει αυτά 

τα κύτταρα να είναι δεκτικά. Για την διαδικασία παραγωγής δεκτικών E.coli 

(BL21DE3) κυττάρων χρησιμοποιήθηκε μια μοναδική βακτηριακή αποικία, που είχε 

αναπτυχθεί σε στερεό LB agar, και η οποία μόλυνε 5 ml LB. Η προκαλλιέργεια αυτή 

επωάστηκε για 18 ώρες στους 37ᵒC , υπό ανάδευση.  1 ml από αυτή την καλλιέργεια 

εμβολιάστηκε σε 100 ml LB και στη συνέχεια επωάστηκε στους 37ᵒC έως ότου η 

OD550nm να φτάσει τις τιμές 0.6-0.8. Η παραπάνω κυτταρική καλλιέργεια 

φυγοκεντρήθηκε στις 2500rpm  για 10 λεπτά, στους 4ᵒC. Η κυτταρική πάστα από την 

παραπάνω φυγοκέντρηση επαναδιαλύθηκε σε 30 ml διαλύματος TfbI το οποίο είχε 

θερμοκρασία 4ᵒC, και επωάστηκε στον πάγο για 30 λεπτά. Τα διαλυτοποιημένα αυτά 

κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν στις 3500rpm για 10 λεπτά, στους 4ᵒC. Η κυτταρική 

πάστα που συλλέχθηκε διαλυτοποιήθηκε ξανά, σε 4 ml διαλύματος TfbII, το οποίο 

είχε θερμοκρασία 4ᵒC.  Τα επαναδιαλυτοποιημένα κύτταρα χωρίστηκαν σε ποσότητες 

των 100 ml , ψύχθηκαν ακαριαία σε υγρό άζωτο και αποθηκεύτηκαν στους -80ᵒC για 

μετέπειτα χρήση. 

 Σύσταση διαλυμάτων 

TfbI (per 100 ml): 3ml 1M CH3COOK, 5ml 1M MnCl2, 10ml 1M KCl, 1ml 1M 

CaCl2, 15ml Glycerol 

TfbII (per 100ml): 1ml 1M MOPS pH 7, 7,5ml 1M CaCl2, 1ml 1M KCl, 15ml 

Glycerol, 75,5ml H2O   

7.Α.2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΚΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ E.coli ΜΕ 

ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟ DNA ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ 

   100 ml δεκτικών E.coli (BL21DE3) κυττάρων προστίθεται σε 1-10 ng 

πλασμιδιακού DNA. Το δείγμα ανακινείται ελαφρώς και επωάζεται στον πάγο για 30 

λεπτά. Ακολουθεί θερμικό σοκ (heat-shock) των κυττάρων στους 42ᵒC για 90 
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δευτερόλεπτα και στη συνέχεια τα κύτταρα μεταφέρονται ακαριαία στον πάγο όπου 

και επωάζονται για 2 λεπτά. Προστίθενται 400 ml LB και ακολουθεί επώαση υπό 

ανάδευση στους 37ᵒC για 1 ώρα. Ακολουθεί επίστρωση των κυττάρων σε τρυβλία με 

LB agar και κατάλληλο αντιβιοτικό και επώασή τους στους 37ᵒC για 18 ώρες.  

7.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

7. Β.1. ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ 

   Η υπερέκφραση πρωτεΐνης στο πλασμίδιο-φορέα pET26 b(+) έγινε μέσω επαγωγέα 

IPTG. Μια μοναδική αποικία δεκτικών κυττάρων BL21DE3 που έφεραν τον 

κατάλληλο κλώνο εισήχθη σε 100 ml LB, που περιείχε το αντιβιοτικό καναμυκίνη σε 

τελική συγκέντρωση 25μg/ml. Η καλλιέργεια αυτή επωάζεται στους 37ᵒC υπό 

ανάδευση για 18 ώρες. Από αυτή την καλλιέργεια εμβολιάζονται 40 ml σε 1L LB με 

αντιβιοτικό καναμυκίνη, και η καλλιέργεια επωάζεται με έντονη ανάδευση στους 

37ᵒC έως ότου η OD550nm να φτάσει τις τιμές 0.6-0.8. Σε αυτό το σημείο προστίθεται ο 

επαγωγέας IPTG(Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) σε τελική συγκέντρωση 

1mM και η καλλιέργεια για το rRM6,  επωάζεται στους 28ᵒC για 18-20 ώρες, υπό 

ανάδευση, ενώ για το rRop, επωάζεται για 18 ώρες, υπό ανάδευση στους 37ᵒC. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση των κυττάρων για 30 λεπτά στις 6000 rpm, στους 4ᵒC. Τα 

κυτταρικά ιζήματα που συλλέχθησαν διατηρούνται στους -20ᵒC για περαιτέρω χρήση. 

 

7. Β.2. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 

   Με τη χρήση υπερήχων επιτυγχάνεται η διάρρηξη των κυτταρικών τοιχωμάτων με 

αποτέλεσμα την απελευθέρωση των κυτταροπλασματικών συστατικών. Η διάρρηξη 

αυτή όμως συνοδεύεται και από την απελευθέρωση διαφόρων υδρολυτικών ενζύμων, 

όπως πρωτεασών, κι έτσι είναι απαραίτητη η προσθήκη ειδικών αναστολέων στο 

διάλυμα ομογενοποίησης.   Η διαδικασία θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να 

διακόπτεται γιατί κατά την εφαρμογή των υπερήχων αυξάνεται η θερμοκρασία του 

συστήματος και υπάρχει κίνδυνος μετουσίωσης των πρωτεϊνικών μορίων.   

7. Β.2.1. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ rRM6 
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       Τα κυτταρικά ιζήματα από 2lt καλλιέργειας rRM6, που προέκυψαν από την 

φυγοκέντρηση που περιγράφηκε στην παραπάνω ενότητα, επαναδιαλυτοποιήθηκαν 

σε 50  mL διαλύματος λύσης των κυττάρων (lysis buffer), με συστατικά 25 mM Tris 

pH=8, 300 mM NaCL, 5 mM Imidazole, 15 mM β-mercaptoethanol, μέσω 

ανάδευσης. Προς το τέλος της ανάδευσης προστέθηκαν οι αναστολείς των 

πρωτεασών στις εξής αναλογίες: lupeptine 20μgr/ml, benzamidine 150 mg/ml, PMSF 

1 mM. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν υπέρηχοι με συνολική διάρκεια 3 λεπτά, με 

διαλείμματα των 30 δευτερολέπτων και ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 12500 rpm 

για 45’, έτσι ώστε να κατακρημνιστεί οτιδήποτε μη διαλυτό. Το υπερκείμενο της 

φυγοκέντρησης χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση χρωματογραφίας 

συγγενείας και την απομόνωση μέσω αυτής της πρωτεΐνης.  

7. Β.2.2. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ rROP 

   Τα κυτταρικά ιζήματα από 4lt καλλιέργειας rRop, που προέκυψαν από την 

φυγοκέντρηση που περιγράφηκε στην παραπάνω ενότητα, επαναδιαλυτοποιήθηκαν 

σε 60  mL διαλύματος λύσης των κυττάρων (lysis buffer), με συστατικά 25 mM Tris 

pH=8, 300 mM NaCL, 5 mM Imidazole, 15 mM β-mercamptoethanol, μέσω 

ανάδευσης. Προς το τέλος της ανάδευσης προστέθηκαν οι αναστολείς των 

πρωτεασών στις εξής αναλογίες: lupeptine 20μgr/ml, benzamidine 150 mg/ml, PMSF 

1 mM. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν υπέρηχοι με συνολική διάρκεια 5 λεπτά, με 

διαλείμματα των 30 δευτερολέπτων και ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 12500 rpm 

για 1 ώρα, έτσι ώστε να κατακρημνιστεί οτιδήποτε μη διαλυτό. Το υπερκείμενο της 

φυγοκέντρησης χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση χρωματογραφίας 

συγγενείας και την απομόνωση μέσω αυτής της πρωτεΐνης. 

7.Β.3. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ 

   Η χρωματογραφία συγγενείας βασίζεται στην προσρόφηση του επιθυμητού 

βιομορίου σε κατάλληλο υλικό, που φέρει ειδικό δεσμευτή. Για τον καθαρισμό των 

υπό μελέτη πρωτεϊνικών μορίων, οι οποίες παράχθηκαν με επίτοπο έξι ιστιδινών, 

χρησιμοποιήθηκε κολώνα Ni-NTA της Qiagen. Το στρώμα Ni-NTA εμφανίζει υψηλή 

συγγένεια για τον ιμιδαζολικό δακτύλιο, ο οποίος αποτελεί τμήμα της δομής των 

ιστιδινών. Η ουρά των έξι ιστιδινών, που έχουν προστεθεί στο C-τελικό άκρο της 

πρωτεΐνης, δένεται στα ακινητοποιημένα ιόντα Ni2+ τα οποία και αλληλεπιδρούν με 
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τους δακτυλίους του ιμιδαζολίου. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις διαλύματος ιμιδαζολίου 

αποφεύγεται η πρόσδεση στην κολώνα πρωτεϊνών με χαμηλή συγγένεια. Επίσης, με 

προσθήκη χαμηλών συγκεντρώσεων β- μερκαπτοαιθανόλης, η οποία είναι αναγωγικό 

μέσο , ενώ διατηρείται η σταθερότητα της ουράς ιστιδινών, αποφεύγεται η 

δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ των Cys της πρωτεΐνης , έτσι ώστε να μην 

προκληθεί κατακρήμνιση του μορίου. Στα διαλύματα έκλουσης η συγκέντρωση του 

ιμιδαζολίου αυξάνεται προκειμένου η πρωτεΐνη να αποχωριστεί από την κολώνα και 

να εκλουστεί, καθώς το ιμιδαζόλιο δεν μπορούν να το συναγωνιστούν οι ιστιδίνες ως 

προς την πρόσδεση. 

7. Β.3.1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ rRM6 

Για την απομόνωση της rRM6 χρησιμοποιήθηκαν 10 ml αγαρόζης Ni-NTA της 

Qiagen τα οποία εξισσοροπήθηκαν με (20 όγκους) 200 ml lysis buffer (25 mM Tris 

pH=8, 300 mM NaCL, 5 mM Imidazole, 15 mM β-mercamptoethanol). Στη συνέχεια, 

στην στήλη φορτώθηκε το πρωτεϊνικό δείγμα από τη φυγοκέντρηση (υπερκείμενο 

από 2lt)από την εκχύλιση με χρήση υπερήχων. Αφότου συλλέχθηκε το διάλυμα που 

διαπερνά το υλικό (flow through), φορτώθηκαν με τη σειρά τα εξής διαλύματα, wash 

1 (200ml), wash 2 (100ml), wash 3 (50ml) και elutions 1-10 που είχαν την εξής 

σύσταση: 

Wash 1 (200ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 10 mM Imidazole, 15 mM β-

mercamptoethanol 

Wash 2 (100ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 20 mM Imidazole, 15 mM β-

mercamptoethanol 

Wash 3 (50ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 30 mM Imidazole, 15 mM β-

mercamptoethanol 

Elutions 1-2 (20 ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 100 mM Imidazole, 15 mM 

β-mercamptoethanol 

Elutions 3-4 (20 ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 200 mM Imidazole, 15 mM 

β-mercamptoethanol 
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Elutions 5-10 (60 ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 300 mM Imidazole, 15 mM 

β-mercamptoethanol 

7. Β.3.2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ rROP 

   Για την απομόνωση της rRop χρησιμοποιήθηκαν 10 ml αγαρόζης Ni-NTA της 

Qiagen τα οποία εξισσοροπήθηκαν με (20 όγκους) 200 ml lysis buffer (25 mM Tris 

pH=8, 300 mM NaCL, 5 mM Imidazole, 15 mM β-mercamptoethanol). Στη συνέχεια, 

στην στήλη φορτώθηκε το πρωτεϊνικό δείγμα από τη φυγοκέντρηση (υπερκείμενο 

από 4lt)από την εκχύλιση με χρήση υπερήχων. Αφότου συλλέχθηκε το διάλυμα που 

διαπερνά το υλικό (flow through), φορτώθηκαν με τη σειρά τα εξής διαλύματα, wash 

1 (200ml), wash 2 (100ml), wash 3 (50ml) και elutions 1-10 που είχαν την εξής 

σύσταση: 

Wash 1 (200ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 10 mM Imidazole, 15 mM β-

mercamptoethanol 

Wash 2 (100ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 20 mM Imidazole, 15 mM β-

mercamptoethanol 

Wash 3 (50ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 30 mM Imidazole, 15 mM β-

mercamptoethanol 

Elutions 1-2 (20 ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 100 mM Imidazole, 15 mM 

β-mercamptoethanol 

Elutions 3-4 (20 ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 200 mM Imidazole, 15 mM 

β-mercamptoethanol 

Elutions 5-10 (60 ml): 25 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 300 mM Imidazole, 15 mM 

β-mercamptoethanol 

7.Β.3.3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ rROP ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ  

   Για την απομόνωση της rRop, με χρήση αποδιατακτικού παράγοντα 

χρησιμοποιήθηκαν 10 ml αγαρόζης Ni-NTA της Qiagen τα οποία εξισσοροπήθηκαν 

με (20 όγκους) 200 ml lysis buffer (8M Urea, 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 5 
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mM Imidazole, 15 mM β-mercamptoethanol). Στη συνέχεια, στην στήλη φορτώθηκε 

το πρωτεϊνικό δείγμα από τη φυγοκέντρηση (υπερκείμενο από 2lt) από την εκχύλιση 

με χρήση υπερήχων. Αφότου συλλέχθηκε το διάλυμα που διαπερνά το υλικό (flow 

through), φορτώθηκαν με τη σειρά τα εξής διαλύματα, προκειμένου να ξαναδιπλώσει 

σταδιακά η πρωτεΐνη στη φυσική της μορφή: wash 1 (100ml), wash 2 (100ml), wash 

3 (100ml), wash 4 (100ml), wash 5 (100ml), wash 6 (250ml) και elutions 1-10 που 

είχαν την εξής σύσταση: 

Wash 1 (100ml): 6M Urea, 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 10 mM Imidazole, 15 

mM β-mercamptoethanol 

Wash 2 (100ml): 4M Urea, 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 10 mM Imidazole, 15 

mM β-mercamptoethanol 

Wash 3 (100ml): 2M Urea, 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 10 mM Imidazole, 15 

mM β-mercamptoethanol 

Wash 4 (100ml): 1M Urea, 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 10 mM Imidazole, 15 

mM β-mercamptoethanol 

Wash 5 (100ml): 0.5M Urea, 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 10 mM Imidazole, 15 

mM β-mercamptoethanol 

Wash 6 (250ml): 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 20 mM Imidazole, 15 mM β-

mercamptoethanol 

Wash 7 (50ml): 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 40 mM Imidazole, 15 mM β-

mercamptoethanol 

Elutions 1-2 (20 ml): 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 100 mM Imidazole, 15 mM 

β-mercamptoethanol 

Elutions 3-4 (20 ml): 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 200 mM Imidazole, 15 mM 

β-mercamptoethanol 

Elutions 5-10 (60 ml): 20 mM Tris pH=8, 300 mM NaCl, 300 mM Imidazole, 15 mM 

β-mercamptoethanol 

 



84 

 

Οι παραπάνω διαδικασίες καθαρισμού έλαβαν χώρα στους 40C και η πρωτεΐνη 

συλλέχθηκε σε κλάσματα των 10ml και στην περίπτωση της rRop και στην 

περίπτωση της rRM6. Όλα τα στάδια του καθαρισμού ελέχθησαν με SDS-PAGE 

(ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικές συνθήκες) και τα 

καθαρότερα κλάσματα αναμείχθηκαν και υποβλήθηκαν σε ολονύκτια διαπίδυση, 

στους 4ᵒC, έναντι τελικού διαλύματος με σύσταση: 25 mM Tris pH=8, 100 mM NaCl, 

15 mM β-mercamptoethanol. 

7.Β.4. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΕ ΠΗΚΤΗ ΔΩΔΕΚΥΛΘΕΙΙΚΟΥ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ, ΥΠΟ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (SDS-

PAGE) 

   Η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου υπό αποδιατακτικές συνθήκες είναι 

μια τεχνική που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των πρωτεϊνών και τον 

καθορισμό της υπερέκφρασής τους. Το SDS έχει την ιδιότητα να αποδιατάσσει τα 

πρωτεϊνικά μόρια και να τους προσδίδει αρνητικό φορτίο, δίνοντάς τους έτσι τη 

δυνατότητα να μετακινηθούν μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο με βάσει μόνο το μοριακό 

τους βάρος. Η μετακίνηση των πρωτεινών γίνεται μέσω των πόρων της πηκτής του 

δωδεκυλθειικού πολυακρυλαμιδίου. Η πηκτή που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

περιεκτικότητας 12,5% SDS προκειμένου να εξετασθεί η έκλουση του προς 

απομόνωση πρωτεϊνικού δείγματος. Ως μάρτυρας μοριακού βάρους χρησιμοποιήθηκε 

ο marker LMW (low molecular weight calibration kit for SDS electrophoresis) της 

Pharmacia με δείγματα μοριακών βαρών 94 kDa, 67 kDa, 43 kDa, 30 kDa, 20,1 kDa 

και 14,4 kDa. Η ηλεκτροφόρηση έγινε στα 200Volt για 45 λεπτά. Η πηκτή βάφτηκε 

με Coomassie blue R, χρωστική που βάφει μπλε τις πρωτεϊνικές ζώνες,  για 20min και 

στη συνέχεια ξεβάφτηκε με διάλυμα αποχρωματισμού(10% Acetic Acid, 5% 

Methanol), το οποίο απομακρύνει τη μπλε χρωστική από τις μη πρωτεϊνικές ζώνες. 

Μετά τη διαδικασία αυτή τα πρωτεϊνικά δείγματα εμφανίζονται ως μπλε μπάντες σε 

διάφανο φόντο. 

7.Β.5. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΕ ΠΗΚΤΗ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ, ΥΠΟ ΜΗ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

(NATIVE PAGE) 
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   Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου υπό μη αποδιατακτικές 

συνθήκες είναι τεχνική που βασίζεται σε παράγοντες όπως το μέγεθος, το σχήμα και 

το φορτίο. Στη συγκεκριμένη εργασία, για διαχωρισμό με τη μέθοδο native-PAGE 

έχει εφαρμοστεί το πρωτόκολλο της μεθόδου SDS-PAGE χωρίς την προσθήκη του 

SDS και αναγωγικού παράγοντα. Στην τεχνική native-PAGE η κινητικότητα των 

μορίων εξαρτάται από το φορτίο της πρωτεΐνης, στο pH του διαλύματος 

ηλεκτροφόρησης, και από την υδροδυναμική της ακτίνα. Με αυτόν τον τρόπο, υπό μη 

αποδιατακτικές συνθήκες είναι δυνατός ο διαχωρισμός και ο προσδιορισμός 

αναδιπλωμένων πρωτεϊνών, μη αναδιπλωμένων, ολιγομερών ή συσσωματωμάτων. Η 

πηκτή που χρησιμοποιήθηκε ήταν περιεκτικότητας 10% native gel, ο μάρτυρας και τα 

δείγματα περιείχαν native sample buffer και η ηλεκτροφόρηση έγινε στα 100 Volt για 

1 ώρα στον πάγο. Η πηκτή βάφτηκε με Coomassie blue R, χρωστική που βάφει μπλε 

τις πρωτεϊνικές ζώνες,  για 20min και στη συνέχεια ξεβάφτηκε με διάλυμα 

αποχρωματισμού(10% Acetic Acid, 5% Methanol), το οποίο απομακρύνει τη μπλε 

χρωστική από τις μη πρωτεϊνικές ζώνες. Μετά τη διαδικασία αυτή τα πρωτεϊνικά 

δείγματα εμφανίζονται ως μπλε μπάντες σε διάφανο φόντο. 

7.Β.6. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 

ΔΙΗΘΗΣΗΣ 

   Στη χρωματογραφία μοριακής διήθησης ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών βασίζεται 

στην υδροδυναμική τους ακτίνα, η οποία είναι ανάλογη του μοριακού βάρους, όσον 

αφορά σφαιρικές πρωτεΐνες. Το υλικό της στήλης είναι Sephacryl, Sephadex, 

Sepharose, και αποτελείται από σφαιρίδια που φέρουν πόρους. Τα μικρού μεγέθους 

μόρια περνούν μέσα από τους πόρους των σφαιριδίων, ενώ τα μεγάλου μεγέθους 

μόρια αποκλείονται και κινούνται στο χώρο εκτός των σφαιριδίων, ο οποίος 

αντιστοιχεί στο νεκρό όγκο της κολώνας. Έτσι οι πρωτεΐνες εκλούονται σταδιακά, με 

τις μεγάλου μοριακού βάρους να βγαίνουν πρώτες από τη στήλη και στη συνέχεια να 

εκλούονται οι μικρότερου μοριακού βάρους διαδοχικά, καθότι έχουν να διανύσουν 

μεγαλύτερη διαδρομή μέσα από τους πόρους. 

   Η έκλουση των μορίων χαρακτηρίζεται από τη σταθερά κατανομής Kd. Ο όγκος 

της κινητής φάσης ονομάζεται Vo και αντιστοιχεί στο νεκρό όγκο, ενώ ο όγκος της 

στατικής φάσης Vs ισούται με τον όγκο του διαλύτη μέσα στους πόρους. Ο Vs 
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προσδιορίζεται ως η διαφορα Vt-Vo, όπου Vt ο συνολικός όγκος της στήλης. Η 

σταθερά Kd αντιπροσωπεύει το τμήμα της στατικής φάσης στο οποίο διαχέεται ένα 

συγκεκριμένο μοριακό είδος, ενώ η σταθερά Kav (σταθερά διαχωρισμού) 

συσχετίζεται με το μέγεθος του μορίου. Η Kav περιγράφεται από τη σχέση Kav= Ve-

Vo/Vt-Vo, όπου Vt-Vo είναι το Vs. Ο καθορισμός του μοριακού βάρους μιας 

πρωτεΐνης με χρωματογραφία μοριακής διήθησης γίνεται με σύγκριση της τιμής Kav 

του μορίου με αντίστοιχες τιμές από βαθμονόμηση γνωστών πρωτεϊνών. 

    Στη συγκεκριμένη εργασία ακολουθήθηκε και για τα δυο μεταλλάγματα το ίδιο 

πρωτόκολλο χρωματογραφίας μοριακής διήθησης. Πιο συγκεκριμένα, μετά την 

απομόνωση της πρωτεΐνης με χρωματογραφία συγγενείας, τα καθαρά δείγματα 

έκλουσης που συλλέχτηκαν από τη στήλη νικελίου, ενώθηκαν και υποβλήθηκαν σε 

ολονύχτια διαπίδυση, στους 4ᵒC, για την απομάκρυνση του ιμιδαζολίου. Στη συνέχεια 

το δείγμα αυτό συγκεκτρώθηκε έως τα 2.5 ml  και φορτώθηκε σε στήλη Sephacryl S-

200 (GE Healthcare) με διαχωριστική ικανότητα για πρωτεΐνες από 1kD έως 200kD, 

η οποία είχε εξισορροπηθεί με διάλυμα 25 mM Tris pH=8, 100 mM NaCl, 15 mM β-

mercamptoethanol (το αντίστοιχο πρωτεινικό διάλυμα). Η χρωματογραφία 

πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα 1 ml/min και η απορρόφηση στα 280nm 

καταγράφηκε ηλεκτρονικά από το μηχάνημα Akta Purifier της Amersham. Η 

βαθμονόμηση της κολώνας και ο υπολογισμός των μοριακών βαρών των διαφόρων 

πρωτεϊνών έγιναν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα της Amersham Pharmacia Biotech.  

7.Β.7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΜΕ 

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ NANODROP 

   Ο προσδιορισμός συγκέντρωσης πρωτεΐνης με τη μέθοδο nanodrop γίνεται μέσω 

απορρόφησης του υπεριώδους φωτός σε μικρού όγκου πρωτεϊνικά δείγματα ~2μl. Οι 

πρωτεΐνες απορροφούν σε δυο περιοχές του υπεριώδους περισσότερο, στα 200nm και 

στα 280nm. Η απορρόφηση οφείλεται στην πρόσληψη ενός φωτονίου από ένα 

ηλεκτρόνιο και τα ηλεκτρόνια που διεγείρονται στα 280 nm εντοπίζονται στους 

αρωματικούς δακτυλίους διαφόρων αμινοξέων. Τα αμινοξέα που φέρουν αρωματικό 

δακτύλιο είναι η φαινυλαλανίνη, η τρυπτοφάνη, η ιστιδίνη και η τυροσίνη. Το 

μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης είναι το 

NanoDrop ND-1000, το οποίο μετράει απορρόφηση δειγμάτων DNA, RNA, 
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πρωτεϊνών και χρωστικών, και καλύπτει φάσμα από τα 220-750 nm. Η σχέση με την 

οποία υπολογίζεται η συγκέντρωση είναι A=E*b*c, η σχέση Beer-Lambert, όπου 

A=απορρόφηση, E=ο extinction coefficient της πρωτεΐνης, b= το μήκος της μέτρησης 

σε εκατοστά και c= η συγκέντρωση πρωτεΐνης σε mg/ml. 

 

 

 

 

7.Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ 

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

7.Γ.1. ΒΙΟΦΥΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ 

ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΥ 

   Ο κυκλικός διχρωισμός (CD Circular Dichroism) είναι η διαφορετική απορρόφηση 

του αριστερόστροφα και δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένου φωτός. Όταν ασύμμετρα 

μόρια αλληλεπιδρούν με το φως, μπορεί να απορροφήσουν το αριστερόστροφα και 

δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένο φως σε διαφορετικό εύρος και επίσης έχουν 

διαφορετικούς δείκτες διάθλασης για τα δυο κύματα. Το αποτέλεσμα είναι το φως να 

είναι ελλειπτικά πολωμένο. Τα φασματοφωτόμετρα μετρούν μονάδες ΔΑ, όπου ΔΑ η 

διαφορά στην απορρόφηση δεξιόστροφης και αριστερόστροφης ακτινοβολίας 

(ΔΑ=ΑL-AR) ενός ασύμμετρου μορίου, ή βαθμούς ελλειπτικότητας, η οποία ορίζεται 

ως η γωνία, της οποίας η εφαπτωμένη είναι ο λόγος του μικρότερου προς το 

μεγαλύτερο άξονα της έλλειψης. Η σχέση που συνδέει τη διαφορά απορρόφησης με 

την έλλειψη [θ] είναι θ= 32.98ΔA [Kelly, 2005]. 

   Ο κυκλικός διχρωισμός αποτελεί μια άριστη τεχνική για τον προσδιορισμό 

δευτεροταγούς δομής των πρωτεϊνών. Στις πρωτεΐνες τα σημαντικά χρωμοφόρα είναι 

οι πεπτιδικοί δεσμοί, οι αρωματικές πλευρικές αλυσίδες και οι δισουλφιδικοί δεσμοί. 

Όταν χρωμοφόρα ίδιου τύπου είναι στοιχισμένα σε σειρές λειτουργούν ως μια 

μονάδα απορρόφησης η οποία δίνει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα 

διαφορετικά δομικά στοιχεία να δίνουν χαρακτηριστικά φάσματα CD. Για 
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παράδειγμα α-ελικοειδείς πρωτεΐνες έχουν αρνητικές κορυφές στα 222nm και 208nm 

και μια θετική κορυφή στα 193nm [Holzwarth, 1965]. Οι πρωτεΐνες που έχουν καλά 

καθορισμένα β-φύλλα (β-πτυχωτή επιφάνεια) έχουν αρνητική κορυφή στα 218nm και 

θετική κορυφή στα 195nm [Greenfield, 1969], ενώ οι αποδιαταγμένες πρωτεΐνες 

έχουν χαμηλή ελλειπτικότητα πάνω από τα 210nm και αρνητική κορυφή κοντά στα 

195nm [Venyaminov, 1993] (εικόνα 7.1). 

 

Εικόνα 7.1. Φάσματα κυκλικού από πολυπεπτίδια και πρωτεΐνες με 

αντιπροσωπευτικά στοιχεία δευτεροταγούς δομής. (σχήμα από Greenfield, 2006) 

   Με τη μέθοδο του κυκλικού διχρωισμού, όσον αφορά τις πρωτεΐνες, μπορεί να 

προσδιοριστεί η σύνθεση δευτεροταγούς δομής του μορίου, δηλαδή το ποσοστό α 

έλικας, β-πτυχωτής  επιφάνειας και στροφών. Μπορεί, επίσης, να δημιουργηθεί ένα 

προφίλ τεταρτοταγούς δομής της πρωτεΐνης και να προσδιοριστούν καταστάσεις 

εύπλαστης σφαίρας «molten globule» στα μόρια, καθώς και σημεία πρόσδεσης 

συμπαραγόντων. Επιπλέον, η μέθοδος μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα για την 

καθολική δομή μιας πρωτεΐνης σε συνδυασμό με μεθόδους δομικής βιολογίας, όπως η 

κρυσταλλογραφία και η NMR (NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE), και να 
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προσφέρει πληροφορίες για δομικές αλλαγές ενός μορίου καθώς και για την 

αναδίπλωσή του. 

   Ο κυκλικός διχρωισμός χρησιμοποιείται επίσης, για τη μελέτη της συμπεριφοράς 

μιας πρωτεΐνης κατά την αποδιάταξή της, με τη χρήση αποδιατακτικών παραγόντων 

όπως θερμοκρασία, χημικές ουσίες και ακραίες τιμές pH,  καθώς και την 

επαναδιάταξή της με την επαναφορά των παραπάνω συνθηκών [Ramos, 2009]. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσδιοριστεί η θερμική σταθερότητα του μορίου και το 

σημείο τήξης ή αποδιάταξής του. Πολύ σημαντική ένδειξη σε αυτή τη διαδικασία 

αποτελεί το ισοδιχρωικό σημείο, το οποίο είναι το μήκος κύματος στο οποίο η 

μοριακή απορρόφηση είναι ίδια για δυο ή παραπάνω φάσματα. Πιο συγκεκριμένα, 

κατά τη θερμική αποδιάταξη μιας πρωτεΐνης όλες οι καμπύλες απορρόφησης που 

αντιστοιχούν στις διαφορετικές θερμοκρασίες περνούν από το ίδιο σημείο, το 

ισοδιχρωικό σημείο. Η ύπαρξη ενός τέτοιου σημείου για πεπτίδια και πρωτεΐνες 

αποτελεί ένδειξη του ότι η αποδιάταξη του μορίου γίνεται σε ένα βήμα και όχι μέσω 

πολλών ενδιάμεσων καταστάσεων [Ramos, 2009]. 

   Στην παρούσα ερευνητική εργασία μετρήθηκαν δείγματα από τις πρωτεΐνες RM6, 

rRM6, Rop και rRop. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στο DISCO BEAMLINE του 

συγχροτρονίου SOLEIL στο Παρίσι. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση 

χρησιμοποιείται ισχυρή ακτινοβολία SRCD (Synchrotron radiation Circular 

Dichroism)  η οποία επιτρέπει την καταγραφή φασμάτων κυκλικού διχρωισμού από 

165nm εως 400nm, και σε εύρος θερμακρασίας από 0ᵒC εως 100ᵒC. Για την 

καταγραφή φασμάτων στο DISCO BEAMLINE απαιτούνται συγκεντρώσεις 

δείγματος μεταξύ 0.1 και 10 mg/ml  και είναι απαραίτητες ποσότητες μεταξύ 0.5μl 

και 15μl. Οι κυψελίδες που χρησιμοποιούνται είναι από CaF2 και το μέγεθος του 

οπτικού μονοπατιού που παρέχουν ποικίλει από 2.5μm έως 50μm. Η ανάλυση των 

φασμάτων έγινε με τα προγράμματα CDTool και CDPy τα οποία ανήκουν στο 

συγκεκριμένο beamline. Η ελλειπτικότητα μετατράπηκε σε μοριακή ελλειπτικότητα 

(Molecular Residual Ellipticity-MRE), βάσει του αριθμού καταλοίπων και της 

συγκέντρωσης του δείγματος. 

   Στην πρώτη φάση του πειράματος καταγράφηκαν τα φάσματα για τα 4 μόρια RM6, 

rRM6, Rop και rRop, σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή 20ᵒC, σε εύρος από 180 έως 
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260nm. Σε δεύτερη φάση καταγράφηκαν τα φάσματα θερμικής αποδιάταξης των 

μορίων σε εύρος θερμοκρασίας από 20ᵒC έως 90ᵒC. Οι κυψελίδες που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν μέγεθος 12 μm και οι συγκεντρώσεις των δειγμάτων είχαν 

ως εξής: RM6=5 mg/ml, rRM6=7 mg/ml, Rop=4 mg/ml, rRop=12 mg/ml. Κάθε φορά 

πριν από την καταγραφή φάσματος διαφορετικού δείγματος, γινόταν καταγραφή του 

φάσματος του αντίστοιχου (buffer) διαλύματος χωρίς την πρωτεΐνη, και το αντίστοιχο 

φάσμα (baseline) χρησιμοποιούνταν στην ανάλυση των δεδομένων, προκειμένου να 

αφαιρεθεί ο θόρυβος που προκαλούν τα διάφορα αλάτια, από τα οποία αποτελούνται 

τα διαλύματα των πρωτεϊνών.  

 7.Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

7. Δ.1. ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΓΩΝΙΕΣ 

    Η σκέδαση ακτίνων Χ σε μικρές γωνίες (small angle X-ray scattering , SAXS) 

παρέχει δομικές πληροφορίες για την ανομοιογένεια της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

με χαρακτηριστικές διαστάσεις από ένα έως αρκετές εκατοντάδες nm. Η μέθοδος 

προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος και το σχήμα των μορίων, και μπορεί 

να εφαρμοστεί για το χαρακτηρισμό της δομής αποδιαταγμένων ή μερικώς 

οργανωμένων συστημάτων. Γύρω στο 1960 η μέθοδος έγινε αρκετά σημαντική για τη 

μελέτη βιολογικών μακρομορίων σε διάλυμα, καθώς καθιστούσε εφικτό την 

απόκτηση δομικής πληροφορίας χαμηλής διακριτικότητας για το συνολικό σχήμα και 

την εσωτερική δομή του μορίου απουσία κρυστάλλων. Επιπλέον, μπορούσε κανείς να 

μελετήσει διαμοριακές αλληλεπιδράσεις συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

συμπλόκων καθώς και μεγάλης κλίμακας αλλαγών στη διαμόρφωση μορίων, σε 

πραγματικό χρόνο, πάνω στις οποίες βασίζεται η βιολογική λειτουργία των μορίων 

αυτών. 

   Τα πειράματα SAXS απαιτούν ένα ομοιογενές διάλυμα μακρομορίων σε 

φυσιολογικό διαλύτη χωρίς την προσθήκη εξειδικευμένων ουσιών. Για πρωτεΐνες σε 

διάλυμα που αποτελούν μονοδιάσπαρτα συστήματα πανομοιότυπων σωματιδίων, ο 

τυχαίος προσανατολισμός των σωματιδίων αυτών  οδηγεί σε σφαιρικό συμψηφισμό 

της σκέδασης κάθε σωματιδίου, παράγοντας ένα μονοδιάστατο πρότυπο σκέδασης. 

Βασική πρόκληση για τη μέθοδο SAXS αποτελεί η εξαγωγή πληροφοριών για την 

τρισδιάστατη δομή του προς μελέτη μορίου από αυτά τα μονοδιάστατα πειραματικά 
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δεδομένα. Η μεγάλη άνθηση της ανάλυσης SAXS δεδομένων ήρθε με τη δημιουργία 

συγχροτρονίων τρίτης γενιάς, επιτρέποντας έτσι τον αξιόπιστο δομικό καθορισμό του 

σχήματος και των επικρατειών των πρωτεϊνών, καθώς και τη λεπτομερή 

μοντελοποίηση των μακρομοριακών συμπλεγμάτων [Svergun & Koch, 2003]. 

   Κατά τη μέθοδο SAXS, δέσμη ακτίνων Χ πέφτει στο προς ανάλυση δείγμα. Η 

περισσότερη ακτινοβολία το διαπερνά, δεν έχει καμία αλληλεπίδραση με τα 

σωματίδια του δείγματος και είναι μηδενικού ενδιαφέροντος. Η ακτινοβολία όμως 

που αλληλεπιδρά με τα σωματίδια στη συνέχεια σκεδάζεται σε μικρές γωνίες 

σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα του μορίου. Τα σκεδαζόμενα κύματα από αυτή 

την αλληλεπίδραση, καταγράφονται σε έναν δισδιάστατο ανιχνευτή από τον οποίο 

εξάγουμε ένα συγκεκριμένο πρότυπο σκέδασης με βάση το οποίο παράγεται η 

καμπύλη σκέδασης.  

   Η σκέδαση περιγράφεται από έναν μετασχηματισμό Fourier, που συνδέει τον 

πραγματικό χώρο συντεταγμένων (r) με τον αντίστροφο χώρο διανυσμάτων σκέδασης 

(s). Τα πλάτη σκέδασης που περιγράφουν το μετασχηματισμό Fourier της κατανομής 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας ενός σφαιρικού ατόμου είναι συναρτήσεις f(s) του 

ανύσματος σκέδασης  s=4πλ-1 sin(θ) όπου 2θ η γωνία σκέδασης και λ το μήκος 

κύματος [Svergun & Koch, 2003]. 

   Τα πειράματα σε διαλύματα μακρομορίων περιλαμβάνουν ξεχωριστές μετρήσεις 

σκέδασης του διαλύματος και του διαλύτη (εικόνα 7.2). Υποθέτοντας ότι ο διαλύτης 

είναι μια άμορφη ουσία με σταθερή πυκνότητα σκέδασης ρs , η διαφορά του πλάτους 

σκέδασης ενός σωματιδίου ρ(r), από το πλάτος σκέδασης του διαλύτη, ορίζεται από 

τον μετασχηματισμό Fourier της διαφοράς της ηλεκτρονιακής πυκνότητας 

(επιπρόσθετου μήκους σκέδασης) Δ ρ(r) = ρ(r)  - ρs . Σε ένα πείραμα σκέδασης δεν 

μπορεί να μετρηθεί απευθείας το πλάτος της σκέδασης αλλά η ένταση της σκέδασης 

I(s). Εάν πάρουμε ένα σύνολο πανομοιότυπων σωματιδίων, η συνολική σκέδαση 

εξαρτάται από την κατανομή των σωματιδίων αυτών και τη συνεκτικότητα της 

ακτινοβολίας. Στην περίπτωση ενός ιδανικού κρυστάλλου, όλα τα σωματίδια έχουν 

καθορισμένους προσανατολισμούς και είναι κατανεμημένα με περιοδικότητα, έτσι τα 

πλάτη σκέδασης πρέπει να προστεθούν για όλες τις διαμοριακές αλληλεπιδράσεις και 

η συνολική ένταση σκέδασης κατανέμεται κατά μήκος συγκεκριμένων κατευθύνσεων 
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που καθορίζονται από το αντίστροφο πλέγμα. Εάν τα σωματίδια, όμως, είναι τυχαία 

κατανεμημένα και οι προσανατολισμοί τους δεν σχετίζονται, προστίθενται οι 

εντάσεις σκέδασης και όχι τα πλάτη. Εάν τα σωματίδια στο διάλυμα είναι τυχαία 

προσανατολισμένα αλλά αλληλεπιδρούν, τότε η συνολική ένταση σκέδασης (για 

σφαιρικά σωματίδια) περιγράφεται από τη σχέση IS(s) = I(s) × S(s), όπου I(s) η 

σκέδαση του σωματιδίου και S(s) ο παράγοντας αλληλεπίδρασης. 

 

 

Εικόνα 7.2. Σχηματική απεικόνιση πειράματος SAXS και ο μετασχηματισμός Fourier 

από τον πραγματικό στον αντίστροφο χώρο. Το διάνυσμα σκέδασης s=k1-k0, όπου k1 

το διάνυσμα του κύματος της περιθλώμενης ακτίνας και k0 , το διάνυσμα κύματος της 

προσπίπτουσας ακτίνας  [Svergun & Koch, 2003]. 

   Από υψηλής ποιότητας SAXS δεδομένα, υπάρχουν δυο παράμετροι σχετικές με το 

σχήμα και το μέγεθος του σκεδαζόμενου σωματιδίου, που μπορούν να 

προσδιοριστούν με ακρίβεια, οι I(0) και Rg. Το I(0) είναι η ένταση της ακτινοβολίας 

που σκεδάζεται στο σημείο 2θ=0ᵒ, τιμή που δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα, καθώς δεν 

διακρίνεται από την ακτινοβολία που περνά μέσα από το δείγμα χωρίς να σκεδάζεται 

(direct beam). Το I(0) είναι ανάλογο με το τετράγωνο του αριθμού ηλεκτρονίων στο 
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σωματίδιο και τη συγκέντρωσή του και ανεξάρτητο από το σχήμα του οπότε μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της μοριακής του μάζας. Η γυροσκοπική 

ακτίνα (radius of gyration, Rg) , ορίζεται ως η τετραγωνική ρίζα του μέσου όρου των 

τετραγώνων της απόστασης όλων των σκεδαζόμενων σωματιδίων από το κέντρο της 

μάζας τους, σταθμισμένη με την πυκνότητα σκέδασής τους. Μόρια με ίδιο όγκο αλλά 

διαφορετικό σχήμα έχουν διαφορετική Rg . Επομένως η Rg  παρέχει πληροφορία για 

την κατανομή μάζας σε ένα μόριο. Ένας χρήσιμος τρόπος για τον υπολογισμό των 

I(0) και Rg είναι η προσέγγιση Guinier , που δείχνει ότι σε μικρές γωνίες (s)  ισχύει  

I(s) ≈ I(0) exp(-s2Rg
2/3) 

   Για σφαιρικές πρωτεΐνες η σχέση αυτή ισχύει μόνο για sRg < 1.3, ενώ για επιμήκη 

σχήματα το παραπάνω όριο είναι μικρότερο. Όταν το Guinier plot είναι γραμμικό για 

σφαιρικές πρωτεΐνες, αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη καλής ποιότητας 

(μονοδιάσπαρτου) δείγματος, χωρίς σημαντική παρουσία συσσωματωμάτων ή 

απωστικών αλληλεπιδράσεων [Jacques and Trewhella, 2010]. 

   Σε μεγαλύτερες γωνίες ισχύει ο νόμος του Porod όπου η ένταση I(s) εξασθενεί με 

τρόπο που εξαρτάται από το σχήμα του σωματιδίου (π.χ. I(s)~1/s4 για σφαιρικό 

σωματίδιο και I(s)~1/s2 για «τυχαίο σπείραμα»). Απόρροια αυτού είναι πως αν 

αναπαραστήσουμε τα δεδομένα ως s2I(s)  vs s, το λεγόμενο διάγραμμα Kratky, 

μπορούμε εύκολα και γρήγορα να διακρίνουμε αν το σωματίδιο είναι συμπαγές (π.χ. 

αν μια πρωτεΐνη είναι καλά διπλωμένη, σφαιρική, εκτεταμένη ή παρουσιάζει 

σημαντική ευελιξία). Για σφαιρικές, καλά διπλωμένες, πρωτεΐνες το διάγραμμα 

Kratky παρουσιάζει μια χαρακτηριστική «παραβολοειδή» κορυφή ενώ αντίθετα σε 

αδίπλωτες πρωτεΐνες η κορυφή απουσιάζει και παρατηρείται ένα πλατώ (ή αύξηση) 

σε μεγαλύτερες γωνίες. Επειδή το διάγραμμα Kratky εξαρτάται από το μέγεθος του 

μορίου μπορεί να γίνει κανονικοποίηση με την Rg ώστε να προκύψει το αδιάστατο 

διάγραμμα Kratky.. 

   SAXS δεδομένα συλλέχθηκαν για την αγρίου τύπου Rop καθώς και για τα 

μεταλλάγματα rRop, RM6 και rRM6, στο P12 EMBL beamline στο συγχροτρόνιο 

DESY στο Αμβούργο. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στους 15ᵒC. Η απόσταση 

του δείγματος από τον ανιχνευτή ήταν 3m καλύπτοντας ένα εύρος ανύσματος 

σκέδασης 0.003 < s < 0.480 Å−1 (s = 4πsinθ/λ, όπου 2θ είναι η γωνία σκέδασης και λ 
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= 1.033 Å είναι το μήκος κύματος των X-ray). Για την αρχική επεξεργασία των 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πακέτο λογισμικού ATSAS, όπου έγινε η μετατροπή 

σε μονοδιάστατα πρότυπα σκέδασης, αναλύθηκαν ως προς την ζημιά που είχαν 

υποστεί από την ακτινοβολία και έγινε η αφαίρεση της σκέδασης του διαλύτη. Το 

PRIMUS χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Rg  και της έντασης της σκέδασης 

I(0) από την προσέγγιση Guinier [lnI(s) vs s2]. Το GNOM χρησιμοποιήθηκε για τον 

υπολογισμό του p(r) και για την εκτίμηση της μέγιστης απόστασης στο υπό μελέτη 

μόριο, δηλαδή του Dmax. Η μοριακή μάζα του μορίου εκτιμήθηκε από τα SAXS 

δεδομένα από το I(0). 

 

7. Δ.2. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ  

  Η κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ είναι η πιο βασική μέθοδος προσδιορισμού 

ατομικών θέσεων των μορίων στο χώρο. Βασίζεται στην περίθλαση ακτίνων Χ από 

κρυστάλλους υψηλής ποιότητας του μοριακού συστήματος του οποίου η δομή 

μελετάται. Δέσμη ακτίνων Χ χτυπά τον κρύσταλλο και η ακτινοβολία που 

αλληλεπιδρά με τα σωματίδια, περιθλάται, ενώ ταυτόχρονα ο κρύσταλλος 

περιστρέφεται. Με αυτόν τον τρόπο παράγεται ένα φάσμα, το λεγόμενο πρότυπο 

περίθλασης,  το οποίο καταγράφεται, και μέσω της ανάλυσής του μπορεί να 

προσδιοριστεί η δομή του υπό μελέτη μορίου. 

 

7.Δ.2.1. Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ 

   Βασική προϋπόθεση για τον προσδιορισμό της τρισδιάστατης δομής μιας πρωτεΐνης 

με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ είναι να υπάρχει ένας καλά οργανωμένος 

κρύσταλλος, που να περιθλά ισχυρά τις ακτίνες Χ. Ο κρύσταλλος αποτελεί την 

επαναλαμβανόμενη διευθέτηση πολλών ίδιων μορίων. Τα περιοδικά διευθετημένα 

μόρια στον κρύσταλλο περιγράφονται από το κρυσταλλικό πλέγμα το οποίο δομείται 

από επαναλήψεις της στοιχειώδους κυψελίδας. Δηλαδή, η στοιχειώδης κυψελίδα 

(unit cell) είναι η επαναλαμβανόμενη μονάδα η οποία συγκροτεί το κρυσταλλικό 

πλέγμα και μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα μόρια. Η παραγωγή κρυστάλλων 

από πρωτεϊνικά μόρια είναι αρκετά δύσκολή, καθώς οι πρωτεΐνες είναι μόρια μεγάλα 
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και με ανώμαλες επιφάνειες, με αποτέλεσμα κατά το πακετάρισμά τους να 

σχηματίζονται μεγάλα κενά τα οποία καταλαμβάνονται από μόρια του διαλύτη. Αυτά 

τα κενά αποτελούν συνήθως περισσότερο από το μισό όγκο του κρυστάλλου, ενώ οι 

πρωτεΐνες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους σε λίγες μόνο περιοχές. 

    

7.Δ.2.2. Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ 

   Η κρυστάλλωση βιομορίων αποτελεί υποσύνολο της κατακρήμνισης και αποτελεί 

τη μετάβαση αριθμού πρωτεϊνικών μορίων από τη διαλυτή στην κρυσταλλική 

κατάσταση. Το κρυσταλλικό πλέγμα προϋποθέτει επαναλήψεις όμοιων δομικών 

μονάδων, επομένως ανομοιογενή δείγματα βιομορίων δεν μπορούν να 

δημιουργήσουν κρύσταλλο. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

κρυστάλλωση είναι η συγκέντρωση και η ομοιογένεια του βιομορίου στο διάλυμα, η 

φύση των αλατιών, των οργανικών διαλυτών και άλλων βιομορίων που 

χρησιμοποιούνται, η θερμοκρασία και το pH του διαλύματος. 

    Η πορεία της κρυστάλλωσης αποτελείται από τρία στάδια τα οποία απεικονίζονται 

στα διαγράμματα διαλυτότητας ή φάσεων (εικόνα 7.3). Πιο συγκεκριμένα, τα 

διαγράμματα διαλυτότητας είναι αυτά που περιγράφουν τη διαλυτότητα ενός 

βιομορίου ως συνάρτηση της συγκέντρωσής του, της συγκέντρωσης των παραγόντων 

κατακρήμνισης, της θερμοκρασίας, του pH και άλλων μεταβλητών. Καθώς η 

κρυστάλλωση είναι μια πολυπαραγοντική διαδικασία, τα διαγράμματα διαλυτότητας 

είναι χαρακτηριστικά για κάθε βιομόριο. Ένα τέτοιο διάγραμμα απαρτίζεται από δυο 

περιοχές, την περιοχή υποκορεσμού και την περιοχή υπερκορεσμού. Η τελευταία 

περιέχει τα τρία στάδια της διαδικασίας της κρυστάλλωσης, που είναι η ζώνη 

πυρήνωσης, η κατακρήμνιση και η μετασταθερή ζώνη. Η ζώνη πυρήνωσης 

(nucleation zone) ονομάζεται η περιοχή στην οποία δημιουργούνται οι πυρήνες 

κρυστάλλων. Οι πυρήνες κρυστάλλωσης είναι οι μικρότατες οργανωμένες μορφές 

βιομοριακών συσσωματωμάτων και η περιοχή αυτή αποτελεί υποσύνολο της 

περιοχής κατακρήμνισης.  Η μετασταθερή ζώνη (metastable zone) ονομάζεται η 

περιοχή στην οποία δεν δημιουργούνται πυρήνες κρυστάλλωσης, αλλά οι ήδη 

υπάρχοντες πυρήνες συνεχίζουν να μεγαλώνουν. Στην περιοχή του υποκορεσμού, 
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από την άλλη, τα πρωτεινικά μόρια βρίσκονται σε διαλυτή μορφή και άτακτη 

διάταξη. 

 

 

Εικόνα 7.3. Σχηματική απεικόνιση διαγράμματος διαλυτότητας. Διαφαίνονται οι δυο 

περιοχές του υποκορεσμού και υπερκορεσμού. Στους άξονες x και y μεταβάλλονται 

αντίστοιχα οι συγκεντρώσεις του ηλεκτρολύτη και του βιομορίου. 

 

   Η διαδικασία της κρυστάλλωσης περιέχει δύο βασικά βήματα, τον υπερκορεσμό και 

την ανάπτυξη των κρυστάλλων. Κατά τον υπερκορεσμό τα πρωτεϊνικά μόρια, είτε θα 

βγουν από τη διαλυτή μορφή και θα δημιουργήσουν πυρήνες, είτε θα σχηματίσουν 

άμορφο ίζημα. Σε κάποιες περιπτώσεις πυρήνωσης, η πρωτεΐνη μπορεί να παραμείνει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μορφή πολλών πυρήνων, οι οποίοι δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν περαιτέρω με αυτή τη μορφή. Τότε, σαν επόμενο βήμα, το οποίο 

ονομάζεται ενπυρήνωση (seeding), οι πυρήνες αυτοί επιλέγονται και εμβαπτίζονται 

σε διάλυμα βιομορίου που βρίσκεται εκ των προτέρων στη μετασταθερή περιοχή και 

αφήνονται να μεγαλώσουν. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΥΠΕΡΚΟΡΕΣΜΟ   
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Αλλαγή θερμοκρασίας και  pH 

Εναλάτωση (η αύξηση της διαλυτότητας των βιομορίων με ταυτόχρονη αύξηση της 

συγκέντρωσης του ηλεκτρολύτη σε χαμηλές συγκεντρώσεις αλατιών) 

Εξαλάτωση (μείωση της διαλυτότητας των βιομορίων στα πυκνά ηλεκτρολυτικά 

διαλύματα με αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων στο διάλυμα) 

Απομάκρυνση νερού 

Προσθήκη κάποιου πολυμερούς 

Προσθήκη κάποιου παράγοντα που ενώνει διαμοριακές ή ενδομοριακές ομάδες 

Αλλαγή συγκέντρωσης του μακρομορίου 

Απομάκρυνση ποσότητας διαλύτη 

 

7.Δ.2.3.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ 

Υπερκορεσμός (συγκέντρωση βιομορίου και παραγόντων κατακρήμνισης) 

Θερμοκρασία, pH 

Χρόνος (ρυθμός εξισορρόπησης και μεγαλώματος) 

Ιοντική ισχύς και καθαρότητα χημικών συστατικών 

Διάχυση και μεταφορά 

Όγκος και γεωμετρία δείγματος και πειραματικών συσκευών 

Πίεση, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 

Επαναληψιμότητα 

Δέσμευση ουσιών με αλληλεπιδράσεις συγγενείας  

Ειδικές επιπρόσθετες ουσίες 
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Παλαιότητα του δείγματος 

Επιμολύνσεις 

Δομικές ετερογένειες (ευκίνητες μονάδες, πολυμερισμός, συσσωματώματα, 

αποδιάταξη) 

 

7.Δ.2.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ 

   Οι βασικότερες τεχνικές κρυστάλλωσης είναι η ολική ανάμειξη (batch method), η 

διαπίδυση (dialysis) και η διάχυση ατμών (vapor diffusion) (εικόνα 7.4). Στην ολική 

ανάμειξη το βιομόριο διαλύεται σε ένα συγκεκριμένο διάλυμα, όπου μπορούν να 

δημιουργηθούν και να μεγαλώσουν κρύσταλλοι. Στη μέθοδο της διαπίδυσης, διάλυμα 

βιομορίου τοποθετείται σε ημιδιαπερατές μεμβράνες και υποβάλλεται με διαπίδυση 

σε μεταβολές της συγκέντρωσης διαφόρων παραγόντων που ευνοούν την 

κρυστάλλωση. Τα πειράματα διαπίδυσης μπορεί να είναι μικρού ή μεγάλου όγκου. Η 

τεχνική διάχυσης ατμών είναι συχνότερα χρησιμοποιούμενη και βασίζεται στο 

φαινόμενο της τάσης των ατμών. Σε ένα αεροστεγώς κλειστό σύστημα δύο διαλύματα 

εξισορροπούν την τάση ατμών τους μέσω διάχυσης. Αν το ένα διάλυμα που περιέχει 

το βιομόριο είναι σημαντικά μικρότερου όγκου από το άλλο διάλυμα, που ονομάζεται 

δεξαμενή, τότε οι μεταβολές της συγκέντρωσης των διαφόρων ουσιών στο διάλυμα 

του βιομορίου εξαρτώνται άμεσα από τις συγκεντρώσεις των διαφόρων ουσιών της 

δεξαμενής. Αν το διάλυμα του βιομορίου συγκρατιέται με δυνάμεις συνάφειας από το 

καπάκι του κλειστού συστήματος τότε έχουμε τα λεγόμενα πειράματα κρεμαστής 

σταγόνας (hanging drop). Αν το διάλυμα του βιομορίου στηρίζεται σε ειδική 

κοιλότητα στο πάτωμα του κλειστού συστήματος τότε έχουμε τα λεγόμενα πειράματα 

καθιστής σταγόνας (sitting drop).  
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Εικόνα 7.4. Σχηματική απεικόνιση των βασικών τεχνικών κρυστάλλωσης, ολική 

ανάμειξη (batch method), διαπίδυση (dialysis) και διάχυση ατμών (vapor diffusion)  

[σχήμα από Drenth, 2006]. 

 

   Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές της κρεμαστής και καθιστής 

σταγόνας, καθώς και η τεχνική της διαπίδυσης σε ημιδιαπερατές μεμβράνες. Στην 

περίπτωση της κρεμαστής σταγόνας (εικόνα 3.5), η οποία εφαρμόστηκε ευρέως, 

χρησιμοποιήθηκαν πιάτα κρυσταλλώσεων με 24 δεξαμενές, στις οποίες αρχικά 

τοποθετούνται τα συστατικά του διαλύματος (ρυθμιστικό διάλυμα, αλάτι, 

κατακρημνιστής, νερό) σε τελικό όγκο 1ml και αναμειγνύονται πολύ καλά. Στη 

συνέχεια, σε υδρόφοβη καλυπτρίδα αναμειγνύονται 2μl πρωτεϊνικού δείγματος  και 

2μl διαλύματος δεξαμενής και η καλυπτρίδα τοποθετείται ανάποδα πάνω από το 

διάλυμα της δεξαμενής ώστε η σταγόνα να κρέμεται. Το σύστημα κλείνεται 

αεροστεγώς και τα πιάτα διατηρούνται στους 16ᵒC προκειμένου να γίνει η 

εξισορρόπηση της τάσης των ατμών μεταξύ της σταγόνας και του διαλύματος της 

δεξαμενής. Παρόμοια διαδικασία εφαρμόστηκε και στην περίπτωση της καθιστής 
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σταγόνας (εικόνα 7.5) με τη διαφορά ότι οι ποσότητες που αναμειγνύονται στη 

σταγόνα είναι 10 μl από το πρωτεϊνικό δείγμα και 10 μl από το διάλυμα της 

δεξαμενής, και τοποθετούνται σε ειδική κοιλότητα που στερεώνεται στον πάτο της 

δεξαμενής. Τέλος, στην τεχνική της διαπίδυσης χρησιμοποιήθηκαν 3ml διαλύματος 

δεξαμενής και από 10 έως 30μl πρωτεΐνης.  

 

 

Εικόνα 7.5. Σχηματική απεικόνιση των τεχνικών κρυστάλλωσης κρεμαστής σταγόνας 

(hanging drop) και καθιστής σταγόνας (sitting drop). 

 

7.Δ.2.5 ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΟΜΗΣ 

   Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με μικρό μήκος κύματος, η 

οποία παράγεται όταν ηλεκτρόνια μεταβαίνουν από μια υψηλότερη σε μια 

χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Οι πηγές ακτίνων Χ περιστρεφόμενης ανόδου 

αποτελούν τον κλασσικό κρυσταλλογραφικό εξοπλισμό, που χρησιμοποιείται στα 

περισσότερα εργαστήρια. Πολύ ισχυρές δέσμες ακτίνων Χ, σε σχέση με τις 

συμβατικές πηγές, μπορούν να παραχθούν σε κυκλικούς επιταχυντές σωματιδίων, τα 

συγχροτρόνια, όπου ηλεκτρόνια κινούνται με ταχύτητες που πλησιάζουν την 

ταχύτητα φωτός. Τα σωματίδια αυτά παράγουν πολύ ισχυρή ακτινοβολία σε όλα τα 

μήκη κύματος. Όταν χρησιμοποιούνται ως πηγή ακτίνων Χ, αποτελούν έναν 

συνδυασμό διαφορετικών επιταχυντών ηλεκτρονίων, όπου η ακτινοβολία που ανήκει 

σε ένα παράθυρο κατάλληλων μηκών κύματος, διοχετεύεται από το δακτύλιο 

παραγωγής προς τους σταθμούς εργασίας.  
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   Στα πειράματα περίθλασης, μια λεπτή και παράλληλη δέσμη ακτίνων Χ εξέρχεται 

από την πηγή και κατευθύνεται προς τον κρύσταλλο, ώστε να παραχθούν 

περιθλώμενες  ακτίνες, γνωστές ως ανακλάσεις. Προκειμένου να εξαχθεί όλη η 

πληροφορία του κρυστάλλου, θα πρέπει η δέσμη να χτυπήσει τον κρύσταλλο από 

πολλές διαφορετικές γωνίες. Για το λόγο αυτό ο κρύσταλλος με την βοήθεια θηλιάς 

τοποθετείται στην γωνιομετρική κεφαλή, ευθυγραμμίζεται με τη δέσμη και 

περιστρέφεται κατά τη διάρκεια του πειράματος. Η προσπίπτουσα δέσμη προκαλεί 

βλάβες που ενισχύουν την αταξία στον κρύσταλλο και μειώνουν την ένταση της 

σκέδασης. Για να ελαχιστοποιηθεί η ζημιά ο κρύσταλλος ενώ βρίσκεται στη δέσμη 

ψύχεται στους -150ᵒC. Για την αποφυγή σχηματισμού πάγου χρησιμοποιούνται εκ 

των προτέρων κρυοπροστατευτικές ουσίες στις οποίες εμβαπτίζεται ο κρύσταλλος και 

στη συνέχεια ψύχεται σε υγρό άζωτο και μεταφέρεται στη δέσμη ακτίνων Χ, όπου 

διατηρείται σε μια λεπτή δέσμη κρύου αέριου αζώτου. 

   Όταν η δέσμη ακτίνων Χ χτυπάει τον κρύσταλλο, οι περισσότερες από τις 

προσπίπτουσες ακτίνες τον διαπερνούν χωρίς να περιθλώνται. Κάποιες όμως, 

αλληλεπιδρούν με τα ηλεκτρόνια των ατόμων και τα εξαναγκάζουν σε ταλάντωση. 

Τα ταλαντούμενα ηλεκτρόνια λειτουργούν ως δευτερογενείς πηγές ακτίνων και 

σκεδάζουν προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτές οι περιθλώμενες δέσμες 

καταγράφονται σε ειδικούς ανιχνευτές  και συνθέτουν το διάγραμμα περίθλασης , το 

οποίο συνδέεται με τη δομή του κρυστάλλου που προκαλεί την περίθλαση. Ακτίνες Χ 

που ανακλώνται από γειτονικά επίπεδα διανύουν διαφορετικές αποστάσεις. Ο Bragg 

έδειξε ότι η περίθλαση παρατηρείται μόνο όταν η διαφορά στην απόσταση ισούται με 

το μήκος κύματος της ακτινοβολίας. Αυτή η απόσταση εξαρτάται από τη γωνία 

σκέδασης. Η σχέση μεταξύ της γωνίας σκέδασης θ, της απόστασης μεταξύ των 

επιπέδων d, και του μήκους κύματος λ, δίνεται από το νόμο του Bragg  2dsinθ=nλ 

(εικόνα 7.6). Κάθε σημείο του αντίστροφου πλέγματος που βρίσκεται πάνω στην 

επιφάνεια μιας θεωρητικής σφαίρας (σφαίρα του Ewald)  με ακτίνα 1/λ πληροί την 

εξίσωση Bragg και στον ανιχνευτή καταγράφεται σαν μαύρο σποτ. Δηλαδή, η θέση 

των δεδομένων περίθλασης σχετίζει κάθε ανάκλαση με μια συγκεκριμένη ομάδα 

επιπέδων του κρυστάλλου. 
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Εικόνα 7.6. Σχηματική απεικόνιση του νόμου του Bragg. 

 

   

   Η σκέδαση από ένα άτομο μπορεί να περιγραφεί θεωρώντας το ηλεκτρονιακό νέφος 

ως σφαιρικά συμμετρικό γύρω από τον πυρήνα του ατόμου. Η ηλεκτρονική 

πυκνότητα (p) στη θέση r σημειώνεται ως p(r). Ο ατομικός παράγοντας σκέδασης f 

ισούται με  

f = ʃr p(r)exp[2πirS]dr και      f = 2ʃr p(r)cos[2πirS]dr 

Καθώς το άτομο θεωρείται σφαιρικά συμμετρικό δεν διαφέρει αν αλλάζει τον 

προσανατολισμό του σε σχέση με την κατεύθυνση S, έτσι ο ατομικός παράγοντας 

σκέδασης εξαρτάται μόνο από το μέτρο του S . ǀSǀ = (2sinθ)/λ. 

 

  Καθώς, ο κρύσταλλος αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό στοιχειωδών κυψελίδων, 

το συνολικό κύμα που σκεδάζεται από αυτόν είναι το άθροισμα της σκέδασης από 

όλες τις στοιχειώδεις κυψελίδες αναφορικά με την αρχή του συστήματος 

συντεταγμένων. Η αρχή του συστήματος συντεταγμένων ορίζεται σε ένα σημείο του 

κρυσταλλικού πλέγματος. Αν θεωρήσουμε ότι το σύνολο των ατόμων στη στοιχειώδη 

κυψελίδα αντιστοιχεί σε ένα μόριο, και τα ανύσματα θέσης rj  των διαφορετικών 
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ατόμων υπολογίζονται βάση της αρχής των αξόνων της στοιχειώδους κυψελίδας, τότε 

ο τύπος 

F (S) = Σ fj exp(2πisrj) 

αναπαριστά τον παράγοντα δομής στην κρυσταλλογραφία και εξαρτάται από τη 

διευθέτηση των ατόμων στην στοιχειώδη κυψελίδα. Οι παράγοντες δομής από κάθε 

στοιχειώδη κυψελίδα διαθέτουν σταθερό πλάτος αλλά παρουσιάζουν αλλαγή φάσης 

ώστε να στρέφονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η συνολική σκέδαση από τον 

κρύσταλλο είναι μηδενική εκτός των ειδικών περιπτώσεων όπου το εσωτερικό 

γινόμενο των ανυσμάτων σκέδασης και μεταθέσεως του κρυσταλλικού πλέγματος 

είναι ακέραιος αριθμός οπότε όλοι οι παράγοντες δομής στρέφονται προς μια 

κατεύθυνση, δηλαδή σκεδάζουν σε φάση, και η σκέδαση από τον κρύσταλλο αποκτά 

σημαντική τιμή.   

   Τα ανύσματα h, k, l ορίζουν το σύστημα συντεταγμένων του πλέγματος στον 

αντίστροφο χώρο. Λόγω της υψηλής περιοδικότητας του κρυστάλλου η συνολική 

σκέδαση ανακατανέμεται σε ειδικές διευθύνσεις που καθορίζονται από το αντίστροφο 

πλέγμα και η συνάρτηση I(hkl) δίνεται από τον τύπο 

I(hkl) = F(hkl) × F*(hkl)= F(hkl)2 

Η ηλεκτρονική πυκνότητα (p) σε κάθε σημείο x,y,z του πραγματικού χώρου 

σχετίζεται με τις ανακλάσεις hkl που προκύπτουν από το αντίστροφο πλέγμα μέσω 

μετασχηματισμού Fourier. Για να εκτελεστεί ο μετασχηματισμός αυτός είναι 

απαραίτητη η γνώση των παραγόντων δομής F (hkl). Οι παράγοντες δομής όπως 

προαναφέρθηκε είναι αριθμοί που χαρακτηρίζονται από πλάτος και φάση. Το πλάτος 

είναι ανάλογο της τετραγωνικής ρίζας της έντασης I (hkl) των παρατηρούμενων 

ανακλάσεων και συνεπώς πειραματικά γνωστό. Οι φάσεις όμως δεν μπορούν να 

παρατηρηθούν άμεσα.  

   7.Δ.2.6 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

   Για τον προσδιορισμό της δομής του νέου μεταλλάγματος, rRM6, συλλέχθηκαν 

δεδομένα στο beamline X06SA, από το συγχροτρόνιο Swiss Light Source στο Paul 

Scherrer Institute της Ελβετίας. Οι κρύσταλλοι ψύχονταν κατά τη διάρκεια της 



104 

 

ακτινοβόλησης με συνεχές ρεύμα αζώτου στους -170ᵒC. Συλλέχθησαν 720 εικόνες, 

ανά 0.2 ᵒ, κάνοντας πλήρη περιστροφή 360ᵒ, σε μήκος κύματος 1Å. Τα δεδομένα 

καταγράφηκαν σε ανιχνευτή Eiger 16MX, και η αρχική τους επεξεργασία (indexing, 

integration, merging, scaling) έγινε με το πρόγραμμα XDS[Kabsch et al., 2010] και το 

πακέτο CCP4 [Winn, 2011]. Αρχικά προσδιορίζεται ο προσανατολισμός του 

κρυστάλλου, η σχετική θέση των αξόνων του κρυσταλλικού πλέγματος καθώς και η 

χωροομάδα συμμετρίας (spacegroup). Στη συνέχεια αποδίδονται στις ανακλάσεις οι 

δείκτες Miller (h,k,l) και υπολογίζεται η ένταση των ανακλάσεων και τα μέγιστα 

περίθλασης (integration). Ακολουθεί η συγχώνευση των ανακλάσεων (merging) που 

σχετίζονται λόγω συμμετρίας και καθορίζεται το μέγεθος του πειραματικού 

σφάλματος σ. Οι ανακλάσεις στη συνέχεια, χαρακτηρίζονται ως προς τη 

σημαντικότητά τους βάση της αναλογίας της έντασης προς το σφάλμα, I/σ(I) και 

ανάγονται σε κοινή κλίμακα (scaling).  

   Σε αυτό το σημείο γίνεται η επεξεργασία της ανισοτροπίας των δεδομένων, η οποία 

μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα των δεδομένων, με αποτέλεσμα να μην είναι 

δυνατή η περαιτέρω ανάλυσή τους για τον προσδιορισμό της δομής. Η διαφορετική 

ποιότητα σκέδασης στις διαφορετικές κατευθύνσεις, η οποία πολύ συχνά συμπίπτει 

με τους άξονες a*, b* c*, εμποδίζει τη βελτίωση του παράγοντα R, ο οποίος αποτελεί 

το κριτήριο της ποιότητας του μοντέλου δομής που προκύπτει. Αρχικά, αυτό έχει να 

κάνει με το ότι περιλαμβάνονται στην επεξεργασία ασθενείς ανακλάσεις οι οποίες 

αυξάνουν τον R- factor. Η διαδικασία προβλέπει να θέτουμε ένα όριο διακριτικότητας 

(resolution cut off) έτσι ώστε να περιλαμβάνουμε στην ανάλυση ανακλάσεις ισχυρές 

από ένα όριο και πάνω. Αυτό το όριο είναι σφαιρικό, ενώ η κατανομή των 

ανακλάσεων στις περιπτώσεις ανισοτροπίας, είναι ελλειψοειδής. Με αυτό τον τρόπο 

αφαιρούνται ασθενείς ανακλάσεις, και στην υψηλή και στην χαμηλή διακριτικότητα, 

με τις τελευταίες να μη μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες κατά τον 

προσδιορισμό της δομής. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού είναι 

να θέσουμε ένα ελλειψοειδές όριο διακριτικότητας στα δεδομένα, το οποίο αφαιρεί 

επιλεκτικά μόνο ασθενείς ανακλάσεις σε υψηλή διακριτικότητα. 

    Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η ανισοτροπία επηρεάζει τον παράγοντα R είναι 

υποβιβάζοντας την ποιότητα των χαρτών ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος εφαρμόζονται παράγοντες κλιμακοποίησης 
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εξαρτώμενοι από την διακριτικότητα (resolution dependent scale factors), σχετικοί με 

τους B- factors, στις τρεις βασικές κατευθύνσεις των δεδομένων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι ανακλάσεις στην κατεύθυνση χαμηλής διακριτικότητας να 

ενισχύονται, ενώ στην κατεύθυνση υψηλής διακριτικότητας να υποβαθμίζονται. 

Προκειμένου να μην χάνεται η συνεισφορά των ανακλάσεων της υψηλής 

διακριτικότητας εφαρμόζεται στη συνέχεια ένας B factor αντίθετος (negative 

isotropic B-factor) ο οποίος αποκαθιστά τα μεγέθη των ανακλάσεων υψηλής 

διακριτικότητας. Ο B factor (αλλιώς temperature factor ή Debye-Waller factor) είναι 

ο παράγοντας που μετράει την αβεβαιότητα για κάθε άτομο, δηλαδή την στατική ή 

δυναμική κινητικότητα κάθε ατόμου της δομής. Εφαρμόζουμε B factor για κάθε 

άτομο προκειμένου να χαρακτηρίσουμε την απόκλιση των συντεταγμένων του κάθε 

ατόμου, με μεγαλύτερο B factor να σημαίνει μεγαλύτερη απόκλιση.  

    Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την 

αντιμετώπιση της ανισοτροπίας των δεδομένων είναι το 

http://services.mbi.ucla.edu/anisoscale/ , και το αρχείο που προέκυψε από την 

επεξεργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των φάσεων. 

   Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό φάσεων είναι η Μοριακή 

Αντικατάσταση, στην οποία απαιτείται η χρήση ενός πρωταρχικού μοντέλου 

συνήθως από μια ομόλογη πρωτεΐνη. Η ομόλογη δομή τοποθετείται μέσα στην 

στοιχειώδη κυψελίδα του κρυστάλλου ώστε να υπολογιστούν οι αρχικές φάσεις. Η 

τοποθέτηση της ομόλογης δομής στον χώρο της στοιχειώδους κυψελίδας απαιτεί την 

εξαδιάστατη αναζήτηση που αντιστοιχεί στις τρεις συντεταγμένες θέσης x,y,z και σε 

τρεις γωνίες περιστροφής κατά Euler που ορίζουν τον προσανατολισμό της ομόλογης 

δομής. Η εξαδιάστατη έρευνα προς χάριν της ταχύτητας των υπολογισμών χωρίζεται 

σε δυο τρισδιάστατες αναζητήσεις. Αρχικά ερευνάται ο σωστός προσανατολισμός 

του μακρομορίου μέσω συνάρτησης περιστροφής και στη συνέχεια η θέση του στο 

χώρο της στοιχειώδους κυψελίδας.  

   Υπολογίστηκε επίσης η συνάρτηση Patterson, η οποία αποτελεί μια σύνθεση 

Fourier με όρους τις εντάσεις των ανακλάσεων . Η συνάρτηση Patterson παίρνει τιμές 

σε ένα χώρο που έχει το σχήμα και το μέγεθος της στοιχειώδους κυψελίδας. Η 

γραφική απεικόνισή της είναι ένας χάρτης διανυσμάτων. Το μήκος και η διεύθυνση 

http://services.mbi.ucla.edu/anisoscale/
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των διανυσμάτων αντιστοιχεί σε διατομικές αποστάσεις μέσα στη στοιχειώδη 

κυψελίδα. Κάθε συνάρτηση Patterson έχει μέγιστο στο σημείο (0,0,0), που 

αντιπροσωπεύει τα διανύσματα από κάθε άτομο της στοιχειώδους κυψελίδας στον 

εαυτό του. Το σημείο αυτό λέγεται origin peak. Η συνάρτηση παίρνει υψηλές τιμές σε 

σημεία που αντιστοιχούν σε αποστάσεις μεταξύ ατόμων με μεγάλους ατομικούς 

αριθμούς και σε σημεία που αντιστοιχούν σε διανύσματα που επαναλαμβάνονται στη 

στοιχειώδη κυψελίδα.  

Ορισμένες περιοχές της συνάρτησης Patterson που είναι γνωστές ως επίπεδα Harker, 

παρουσιάζουν μεγάλη πυκνότητα και δίνουν πληροφορία για τη συμμετρία του 

κρυστάλλου. Αυτό συμβαίνει διότι τα διανύσματα που συνδέουν συμμετρικά άτομα 

έχουν μια σταθερή συντεταγμένη. Η Patterson περιέχει self vectors (ενδομοριακά 

διανύσματα) και cross vectors (διαμοριακά διανύσματα). Αν το υποσύνολο με τα self 

Patterson vectors  υπερτεθεί με ένα περιστρεφόμενο αντίγραφό του, τότε η επικάλυψη 

των συναρτήσεων θα γίνει μέγιστη για περιστροφές που φέρουν τις δυο ομάδες self 

Patterson διανυσμάτων στον ίδιο προσανατολισμό. Τότε θα αποκαλυφθούν μέγιστα 

σημεία, κορυφές υπέρθεσης, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη μη κρυσταλλογραφική 

συμμετρία του σωματιδίου και η προκύπτουσα συνάρτηση ονομάζεται συνάρτηση 

αυτοπεριστροφής (self rotation function). 

 

7. Δ.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

   Ένα από τα πιο ισχυρά και αποτελεσματικά όργανα για τη μελέτη μικροδομής 

υλικών, κυττάρων και βιολογικών νανοδομών είναι το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, το 

οποίο επιτρέπει τη μεθυμένη απεικόνιση απεικόνιση ενός δείγματος με διακριτική 

ικανότητα της τάξης του nm, μέσω της αλληλεπίδρασής του με μια δέσμη 

ηλεκτρονίων. Ο χειρισμός της δέσμης των ηλεκτρονίων που προσπίπτει στο δείγμα κι 

εκείνων που σκεδάζονται από αυτό, γίνεται με τη βοήθεια μαγνητικών φακών. 

   Στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (Transition Electron Microscopy) το 

δείγμα ακτινοβολείται από μια δέσμη ηλεκτρονίων ομοιόμορφης πυκνότητας 

ρεύματος. Το δυναμικό επιτάχυνσης σε ένα τυπικό μικροσκόπιο είναι 80-120kV, ενώ 

τα μικροσκόπια υψηλής τάσης φτάνουν μέχρι τα 3ΜV. Το δείγμα βρίσκεται σε μια 
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πολύ λεπτή επιφάνεια και συνήθως χρησιμοποιούνται ειδικά πλέγματα χαλκού ή 

νικελίου, με 100-400 περιοχές παρατήρησης, που καλύπτονται από μια λεπτή 

μεμβράνη formvar που συγκρατεί το δείγμα. Για να παρατηρηθούν τα βιολογικά 

δείγματα που είναι διαφανή, απαιτείται ειδική χρώση για να αυξηθεί η αντίθεση. 

Πάνω από το δείγμα που έχει τοποθετηθεί στο πλέγμα προστίθεται ένα διάλυμα 

βαρέων μετάλλων (phosphotungstic acid, PTA) έτσι ώστε να αποτεθεί γύρω από τις 

δομές και να παρέχει αντίθεση για καλύτερη παρατήρηση. Αυτή η μέθοδος 

ονομάζεται αρνητική χρώση. 

   Στην συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 

Διέλευσης (JEOL-JEM 100C και HR-JEOL-JEM 2100 στα 80kV) του εργαστηρίου 

Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας «Βασίλης Γαλανόπουλος» του τμήματος Βιολογίας, του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα δείγματα προετοιμάστηκαν με την εξής διαδικασία, 8μl 

πρωτεινικού δείγματος τοποθετείται πάνω σε πλέγμα (formvar/carbon 300 mesh Ni-

Agar Scientific) για 2 λεπτά. Απορροφάται με διηθητικό χαρτί και προστίθενται 8μl 

διαλύματος 1% PTA για 1,5 λεπτό. Απορροφάται ομοίως η περίσσεια και το πλέγμα 

αφήνεται να στεγνώσει για 2 ώρες πριν την παρατήρηση.  
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