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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

OL λεκτίνες είναι πρωτεΐνες που αναγνωρίζουν συγκεκριμένους υδατάνθρακες 

(σάκχαρα) και συγκολλούν κύτταρα. Η συγκολλητική δράση των λεκτινών αναστέλλεται 

απο σάκχαρα. Οι λεκτίνες έχουν σημαντικές ιδιότητες και αξιοποιούνται στην Βιολογία 

και την Βιοτεχνολογία. Τα δεκάποδα καρκινοειδή είναι μια πηγή λεκτινών με 

πρωτότυπες εξειδικεύσεις στην αναγνώριση σακχάρων. 

Στα πλαίσια της παρούσης διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε 

βιοχημικός καθαρισμός των λεκτινών απο τα δεκάποδα καρκινοειδή Parapenaeus 

longirostris (Η. Lucas, 1846), Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758) και Potamon 

potamios (Bott, 1967). Χαρακτηρίσθηκε επίσης η εξειδίκευση των λεκτινών αυτών στην 

αναγνώριση σακχάρων και κυττάρων απο θηλαστικά. 

1. Καρκινοειδές P. lonsirostris. Στην αιμολέμφο του θαλάσσιου καρκινοειδούς 

P. longirostris ανιχνεύσαμε αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα εναντίον ερυθρών 

αιμοσφαιρίων κουνελιού. Μετά από προσρόφηση σε μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα 

κουνελιού και διαδοχική αποπροσρόφηση με σάκχαρα και τετραοξική αιθυλενοδιαμίνη 

(EDTA), απομονώσαμε δύο λεκτίνες και μία συγκολλητίνη (πρωτεΐνη που προκαλούσε 

αιμοσυγκόλληση μή αναστελόμενη απο σάκχαρα) από την αιμολέμφο του ζώου. 

Η μοριακή μάζα τών πρωτεϊνών αυτών σε φυσική (native) μορφή υπολογίσθηκε 

με μή-αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε βαθμίδωση πολυακρυλαμίδης, παρουσία 

πρωτεϊνών δεικτών. Βρέθηκε να είναι 440 kDa για την μία λεκτίνη, 210 kDa για την 

άλλη λεκτίνη και 160 kDa για την συγκολλητίνη. Η μοριακή μάζα των υπομονάδων των 

πρωτεϊνών αυτών υπολογίσθηκε με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πολυακρυλαμίδη, 

παρουσία θειικού δωδεκακυλικού νατρίου (SDS) και βρέθηκε να είναι 27 kDa, 36 kDa 

και 16 kDa/18 kDa (δύο υπομονάδες) αντίστοιχα. 

Και οι δύο λεκτίνες διαπιστώθηκε ότι αναγνωρίζουν iV-ακετυλιωμένα 

αμινοσάκχαρα και σιαλικά οξέα. Ομως η 440 kDa λεκτίνη είναι εξειδικευμένη γιά Ν-

ακετύλ-νευραμινικό οξύ ενώ η 210 kDa για iV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη. Οι δύο λεκτίνες 

και η συγκολλητίνη που απομονώθηκαν απαιτούσαν δισθενή κατιόντα για να δράσουν. 

Επιπρόσθετα, μετά από επώαση με EDTA το οποίο είναι ένωση που δεσμεύει δισθενή 

κατιόντα, η 440 kDa λεκτίνη αποσυνδέεται σε ολιγομερή μοριακής μάζας 60 kDa. 

Οι δύο λεκτίνες και η συγκολλητίνη που απομονώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν σε 

δοκιμές συγκόλλησης εναντίον νωπών και μονιμοποιημένων βακτηρίων. Παρατηρήθηκε 

ότι οι πρωτεΐνες αυτές συγκολλούν τα Gram-αρνητικά βακτήρια Pseudomonas 

aeruginosa και Escherishia coli αλλά όχι το Gram-Θετικό βακτήριο Bacillus subtillis και 

τον ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae. 

2. Καρκινοειδές L. depurator. Από την αιμολέμφο του θαλάσσιου καρκινοειδούς 

L. depurator απομονώσαμε μια λεκτίνη η οποία αναγνωρίζει σιαλικά οξέα (ΣΟ) και 



παρουσιάζει ισχυρή αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα εναντίον ερυθρών αιμοσφαιρίων 

ποντικού. Η απομόνωση έγινε μετά απο προσρόφηση σε βόεια μουκίνη που ήταν 

συνδεδεμένη σε Sepharose 4Β και αποπροσρόφηση με iV-ακετύλ-γλυκοζαμίνη ή EDTA. 

Η λεκτίνη αποτελείται από υπομονάδες μοριακής μάζας 38-kDa, είναι γλυκοσυλιωμένη 

και έχει ισοηλεκτρικό σημείο περίπου 6,0. 

Η εξειδίκευση της λεκτίνης εναντίον των ΣΟ μελετήθηκε με δοκιμές αναστολής 

της αιμοσυγκόλλησης. Το iV-ακετύλ-νευραμινικό οξύ (Neu5Ac) είναι καλός αναστολέας 

της λεκτίνης και η iV-ακετυλική ομάδα που δεσμεύεται στον άνθρακα 5 (C-5) του μορίου 

αυτού είναι απαραίτητη για τις αλληλεπιδράσεις της λεκτίνης μαζί του ή με τα 

παράγωγα του. Η υποκατάσταση του υδροξυλίου που είναι συνδεδεμένο στον άνθρακα 9 

(C-9) του Neu5Ac με μία Ο-ακετυλική ομάδα (9- 0-Ac-Neu5 Ac) αυξάνει την ικανότητα 

αυτού του μορίου να αναστέλλει την λεκτίνη. 

Περαιτέρω Ο-ακετυλική υποκατάσταση όλων των υδροξυλίων του Neu5 Ac δίνει 

ακόμα καλύτερους αναστολείς της λεκτίνης του L. depurator. Οι αναστολείς αυτοί είναι 

το 2,4,7,8,9- Ο-Ac-Neu5Ac και ο 1-Ο-μέθυλ-εστέρας του. Η απομάκρυνση της 

υδροξυλικής ή της Ο-ακετυλικής ομάδας που συνδέεται στο C-2 των παραπάνω μορίων 

μειώνει την ικανότητα τους να αναστέλλουν την δράση της λεκτίνης. 

Η λεκτίνη που απομονώθηκε απο το καρκινοειδές L. depurator προκαλεί 

συγκόλληση και περιορισμένη διέγερση προς μίτωση στα ανθρώπινα αλλά όχι στα 

ποντικίσια λεμφοκύτταρα. Η λεκτίνη αναστέλλεται επίσης από λιποπολυσακχαρίτη του 

βακτηρίου E. coli (στέλεχος 0111:Β4) ενώ συγκολλά και συγκεκριμένα Gram-αρνητικά 

βακτήρια. 

Η in-vitro σήμανση με [355]μεθειονίνη έδειξε ότι η λεκτίνη συντίθεται στο 

ηπατοπάγκρεας του ζώου. Πειράματα ανοσοφθορισμού έδειξαν ότι ανάμεσα στα 

κύτταρα της αιμολέμφου του ζώου η λεκτίνη εντοπίζεται κυρίως στα κοκκία του 

πληθυσμού των μεγάλων κοκκωδών κυττάρων. 

3. Καρκινοειδές P. potamios. Απομονώσαμε μια λεκτίνη απο την αιμολέμφο του 

χερσαίου καρκινοειδούς Ρ. potamios. Η απομόνωση που οδήγησε σε ηλεκτροφορητική 

καθαρότητα της λεκτίνης, έγινε μετά απο προσρόφηση της πρωτεΐνης σε μέθυλ-α-D-

γαλακτόζη που είχε συνδεθεί σε σωματιδιακή πηκτή Sepharose 6ΜΒ. Για την 

αποπροσρόφηση της λεκτίνης χρησιμοποιήθηκε D-γαλακτόζη ή EDTA. 

Η λεκτίνη αποτελείται απο υπομονάδες μοριακής μάζας 55-kDa, είναι 

γλυκοσυλιωμένη και παρουσιάζει ισοηλεκτρικό σημείο περίπου 5,5. Η λεκτίνη 

παρουσιάζει υψηλή αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα εναντίον ερυθροκυττάρων 

κουνελιού και απαιτεί δισθενή κατιόντα για να παρουσιάσει αυτή την δραστηριότητα. 

Η εξειδίκευση της λεκτίνης στην αναγνώριση υδατανθράκων μελετήθηκε με 

δοκιμές αναστολής της αιμοσυγκόλλησης που προκαλεί η λεκτίνη. Ανάμεσα στα 



σάκχαρα που εξετάσθηκαν οι α-γαλακτοσίδες είναι οι πλέον ικανές στο να αναστέλλουν 

την αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης. Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι οι 

πλευρικές ομάδες που συνδέονται στα άτομα άνθρακα 1 (C-1) και 4 (C-4) του μορίου της 

D-γαλακτόζης συμμετέχουν στην αναγνώριση του μορίου αυτού και των παραγώγων 

του, απο την λεκτίνη. 

Η παρουσία μη-υποκαταστημένων υδροξυλομάδων στις θέσεις C-2 και C-3 του 

μορίου της D-γαλακτόζης είναι εντελώς απαραίτητη για την αναγνώριση του σακχάρου 

αυτού απο την λεκτίνη. Αντίθετα η υποκατάσταση του υδροξυλίου της D-γαλακτόζης στη 

θέση C-6 δεν επηρεάζει καθοριστικά την αναγνώριση αυτή. 



SUMMARY 
Lectins are proteins which recognise specific carbohydrates and agglutinate cells. The 

agglutinin activity of lectins is inhibited by carbohydrates. Lectins have important 

properties and are utilised in Biology and Biotechnology. The decapod-crustacea are a 

source of lectins which express uncommon and important specificities in the recognition 

of carbohydrates. 

In this doctoral thesis we report the biochemical purification and the 

characterisation of the carbohydrate-recognising specificity of the lectins from the 

decapod-crustaceans Parapenaeus longirostris (H. Lucas, 1846), Liocarcinus depurator 

(Linnaeus, 1758) and Potamon potamios (Bott, 1967). 

1. P. longirostris. Hemagglutinin activity toward mammalian erythrocytes was 

detected in the hemolymph of the marine crustacean P. longirostris. Two lectins and one 

agglutinin (protein with hemagglutinin activity not inhibited by carbohydrates) were 

isolated after adsorption on formalinized rabbit erythrocytes and sequential desorption 

with carbohydrates and EDTA. 

The native and the subunit molecular mass estimated with gradient 

nondenaturing-PAGE and SDS-PAGE is 440 kDa (27-kDa subunit) for one of the lectins, 

210 kDa (36-kDa subunit) for the other and 158 kDa (16-kDa/18-kDa subunits) for the 

agglutinin. 

Both lectins recognise iV-acylaminosugars but the 440-kDa lectin is specific for N-

acetylneuraminic acid and the 210-kDa lectin for ^-acetylgalactosamine. The P. 

longirostris lectins and agglutinin require divalent cations, while after treatment with 

EDTA the 440-kDa (27-kDa subunit) lectin dissociates to 60-kDa oligomers. 

Both lectins and the agglutinin strongly agglutinate the Gram-negative bacteria 

Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli but do not agglutinate the Gram-positive 

bacterium Bacillus subtillis and the yeast Saccharomyces cerevisiae. 

2. L. depurator. A lectin which recognises sialic acids and agglutinates mouse 

erythrocytes was purified from the hemolymph of the marine crustacean L. depurator 

after adsorption on bovine mucin conjugated to Sepharose 4B and desorption with N-

acetylglucosamine or EDTA. The lectin is consisted of 38-kDa subunits, is glycosylated 

and has a pi about 6.0. 

The specificity of the lectin was assayed by hemagglutination inhibition. N-

acetylneuraminic acid (Neu5Ac) is a good inhibitor and its iV-acetyl group at C-5 is 

critical for lectin-ligand interactions. Substitution of the C-9 hydroxyl on Neu5Ac with an 

O-acetyl group (9-OAc-Neu5Ac) increases the inhibitory potency of this molecule. 

Furthermore O-acetyl substitution of all the hydroxyl groups on Neu5Ac yields 

even better inhibitors (2,4,7,8,9-OAc-Neu5 Ac and its 1-O-methyl ester). Removal of the 



hydroxyl or O-acetyl group connected to C-2 reduces the potency of these inhibitors. 

The lectin agglutinates and weakly stimulates human but not mouse lymphocytes. 

It is also inhibited by Escherichia coli (0111:B4) lipopolysaccharide and agglutinates 

specific Gram-negative bacteria. 

In-vitro labelling with [35S]methionine indicated that the lectin is synthesised in 

hepatopangreas of L. depurator. Immunofluorescence showed that among hemocytes it 

localises mainly in the large-granule population. 

3. P. potamios. A lectin was purified to electrophoretic homogeneity from the 

hemolymph of the fresh-water/land crustacean P. potamios after adsorption on methyl-

a-D-galactose conjugated to Sepharose 6MB and desorption with D-galactose or EDTA. 

The lectin is composed of 55-kDa molecular-mass subunits, has a PI about 5.0 

and is glycosylated. The P. potamios lectin has high affinity for rabbit erythrocytes and 

requires calcium ions for it's hemagglutinin activity. 

The carbohydrate-binding specificity of the lectin was studied by 

hemagglutination-inhibition assays. Among the saccharides tested, a-galactopyranosides 

are the most potent inhibitors, indicating that the side groups at C-l and C-4 of D-

galactose participates in the lectin-ligand interactions. 

The P. potamios lectin requires non-substituted hydroxyl groups at C-2 and C-3 

to recognise galactose and it's derivatives but could tolerate substitutions of the 

hydroxyl group at C-6. 
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Ε.Ο ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ε.1 Ορισμός των λεκτινών 

Οι λεκτίνες είναι μία τάξη πρωτεϊνών οι οποίες έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν 

υδατάνθρακες. Επειδή αυτοί αποτελούν δομικά στοιχεία των κυτταρικών μεμβρανών η 

δέσμευση τους απο τις λεκτίνες προκαλεί συγκόλληση των κυττάρων. 

Ο ορισμός των λεκτινών σύμφωνα με την Ενωση για την Καθαρή και 

Εφαρμοσμένη Χημεία και Βιοχημεία (Union of Pure and Applied Chemistry and 

Biochemistry ή UPACB) είναι ο παρακάτω: Οι λεκτίνες είναι πρωτεΐνες ("ή 

γλυκοποωτεΐνες) οι οποίες δεσμεύουν υδατάνθρακες, συγκολλούν κύτταρα ή 

κατακρημνί£ουν πολυσακγαοίτες και γλυκσσύμπλοκα. δεν είναι όμως αντισώματα 

[176,136]. Ο ορισμός της UPACB στηρίζεται στην in vitro δραστηριότητα των λεκτινών 

επειδή οι in vivo λειτουργίες των λεκτινών δεν είναι πλήρως διευκρινισμένες [121]. 

Ο ορισμός υπονοεί οτι οι λεκτίνες είναι πολυσθενείς (multivalent) πρωτεΐνες οι 

οποίες φέρουν τουλάχιστον δύο θέσεις δέσμευσης υδατανθράκων ώστε να συγκολλούν 

δύο τουλάχιστον κύτταρα ή δύο σακχαριδικές αλυσίδες. Ο ορισμός των λεκτινών 

αποκλείει ένα μεγάλο αριθμό άλλων πρωτεϊνών που απλώς δεσμεύουν υδατάνθρακες ή 

τους προκαλούν χημικές αλλαγές, όπως είναι διάφορα ένζυμα (π.χ. γλυκοσιδάσες, 

γλυκοσυλτρανσφεράσες) και άλλες πρωτεΐνες οι οποίες δεσμεύουν σάκχαρα (π.χ. 

ορμόνες, βακτηριακές τοξίνες) [79,136]. 

Η διευκρίνιση οτι οι λεκτίνες δεν είναι αντισώματα έχει προστεθεί στον ορισμό 

για να τις διαχωρίσει εννοιολογικά απο τα αντισώματα των σπονδυλωτών, τα οποία 

είναι δυνατόν να αναγνωρίζουν υδατάνθρακες και να συγκολλούν κύτταρα [121,136]. 

Οι λεκτίνες υπάρχουν και στα φυτά, τα βακτήρια και τα ασπόνδυλα τα οποία δεν 

παράγουν αντισώματα [136]. 

Ε.2 Ονοματολογία των λεκτινών 

Ο όρος "λεκτίνη" προέρχεται απο την λατινική λέξη legere που σημαίνει επιλέγω ή 

διαλέγω. Ο όρος εισήχθη το 1954 απο τους Boyd και Shapleigh [136]. Παλαιότερα 

χρησιμοποιούνταν ο όρος "συγκολλητίνη" ή "αιμοσυγκολλητίνη". Ο όρος λεκτίνη δεν 

υιοθετήθηκε ποτέ από τους μελετητές που ασχολούνται με τις αντίστοιχες πρωτεΐνες των 

ιών. Ο όρος που χρησιμοποιείται παραδοσιακά στην ιολογία είναι "αιμοσυγκολλητίνη" 

(hemagglutinin) [164]. Αλλοι όροι που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς πριν να 

επικρατήσει ο όρος "λεκτίνες" είναι οι εξής: "φυτοσυγκολλητίνες", "κανονικά 

αντισώματα", "φυσικές συγκολλητίνες", "ετερόφιλες συγκολλητίνες", "φυσικές 

ετεροσυγκολλητίνες", "ετεροσυγκολλητίνες", "φυσικά αντισώματα", "πρωτεΐνες τύπου 

αντισώματος", "προτεκτίνες" και "πρωτεΐνες ειδικές για τους υποδοχείς" [136,80,121]. 
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Για ορισμένες λεκτίνες χρησιμοποιούνται και εμπειρικά ονόματα. Τα ονόματα 

αυτά δείχνουν την πηγή απο την οποία προέρχεται η λεκτίνη (π.χ καρκινοσκορπίνη από 

το ασπόνδυλο Carcinoscorpius rotunda cauda) [21] ή την φυσιολογική δραστηριότητα της 

λεκτίνης (π.χ. λεκτίνη που δεσμεύει β-γαλακτοσίδες) [66]. 

Ε.3 Ανίχνευση των λεκτινών 

Η κύρια μέθοδος ανίχνευσης των λεκτινών στηρίζεται στην ικανότητα τους να 

συγκολλούν ερυθροκύτταρα [Εικόνα Ε-1] θηλαστικών [136,80,121]. 

Β j 

Εικόνα Ε-1. Αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα λεκτίνΐκ κάτω απο το μικροσκόπιο. Στην εικόνα Α 

παρουσιάζεται η αιμοσυγκόλληση που παρατηρείται μετά απο την ανάμιξη παρασκευάσματος της 

λεκτίνης του καρκινοειδούς Potamon potetmios (βλέπε Κεφάλαιο 3) με νωπά ερυθροκύτταρα κουνελιού. 

Μετά την ανάμιξη και μέχρι να γίνει η μικροσκοπική παρατήρηση μεσολάβησε επώαση 15 min. Στην 

εικόνα Β παρουσιάζεται το αντίστοιχο διάλυμα ελέγχου (control) το οποίο δεν φέρει λεκτίνη και δεν 

παρουσιάζει αιμοσυγκολλητική δράση. Η παρατηρήσεις έγιναν με απλό οπτικό μικροσκόπιο και η τελική 

μεγέθυνση είναι 100 Χ. 
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Ο έλεγχος της αιμοσυγκολλητικής δραστηριότητας των καθαρών λεκτινών ή των 

βιολογικών υλικών που τις περιέχουν γίνεται σε αντικειμενοφόρους πλάκες, σε 

δοκιμαστικούς σωλήνες ή σε πλάκες μικροτιτλοδότησης [Εικόνα Ε-2] [137,274]. 

256 %&%ΜΜΜΜΜφφφφ 
• «•, J-é è è è • * * . • . # . # 

64 ΦΜΜΜΜΜΜΜΜΜ&Μ 

16 #.#<#-# # •####.#·# 
é $ · · m # * · • # # # 

4 é ë è • é • + · * · # # 

He 1 2 3 4 5 6 7 

Εικόνα Ε-2. Αιμοσυγκόλληση σε πλάκες μικοοτιτλοδότησης. Στην εικόνα εμφανίζεται μία πλάκα 

μικροτιτλοδότησης με πηγάδια τύπου V στην οποία έχει γίνει δοκιμή αιμοσυγκόλλησης. Στην πρώτη 

οριζόντια σειρά απο τις στήλες 1 έως 7 έχουν τοποθετηθεί τα κλάσματα (fractions) της καθαρής λεκτίνης 

του καρκινοειδούς P. potamios η οποία έχει αποπροσροφηθεί απο στήλη χρωματογραφίας συγγένειας 

(βλέπε Κεφάλαιο 3). Μετά απο διαδοχικές αραιώσεις (1/4 έως 1/256) των κλασμάτων αυτών στα 

πηγάδια προστέθηκαν ερυθροκύτταρα κουνελιού. Στα πηγάδια που τα ερυθροκύτταρα καταλαμβάνουν 

ολόκληρο τον τύπου V πυθμένα έχουμε αιμοσυγκόλληση. Η συγκόλληση αυτή είναι η αιτία που τα 

ερυθροκύτταρα σχηματίζουν μεταξύ τους μάζες που παρεμποδίζουν την κίνηση και έτσι καθιζάνουν σε 

όλο τον V πυθμένα. Αντίθετα στα πηγάδια που δεν υπάρχει συγκόλληση τα ερυθροκύτταρα ρέουν 

ελεύθερα στα τοιχώματα του πυθμένα και συγκεντρώνονται στο κέντρο του. Η: αιμολέμφος του ζώου. 

Εκτός όμως απο την αιμοσυγκόλληση χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι στην 

ανίχνευση των λεκτινών. Η ανίχνευση μπορεί να γίνει φωτομετρικά [80]. Η 

φωτομετρική μέθοδος στηρίζεται στην αρχή ότι τα ερυθροκύτταρα όταν αναμιχθούν με 

πρωτεΐνη που παρουσιάζει αιμοσυγκολλητική δράση κατακρημνίζονται με ρυθμό 

ανάλογο με την συγκέντρωση της πρωτεΐνης αυτής [80]. 

Μία άλλη μέθοδος ανίχνευσης στηρίζεται στην ιδιότητα των λεκτινών να 

κατακρημνίζουν γλυκοσύμπλοκα [80,5]. Η κατακρήμνιση γλυκοσυμπλόκων, που μπορεί 

να παρατηρηθεί είτε σε υγρά μέσα που βρίσκονται σε τριχοειδή σωληνάρια είτε σε 

ημιστερεά μέσα (πηκτές απο άγαρ), είναι ενδεικτική της παρουσίας λεκτίνης [80,5]. 

Η ηλεκτροφόρηση έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση των λεκτινών [80]. 
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Για τον σκοπό αυτό έχει περιγραφεί τεχνική ηλεκτροφόρησης η οποία συνδυάζει την 

χρωματογραφία συγγένειας με την ηλεκτροφόρηση (affinity electrophoresis). Οι 

πρωτεΐνες προς έλεγχο υπόκεινται σε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή η οποία σχηματίζεται 

απο συμπολυμερισμό σακχαριδικών παραγώγων με την ακρυλαμίδη [96,97]. Οι λεκτίνες 

που αναγνωρίζουν και δεσμεύουν τα σακχαριδικά αυτά κατάλοιπα παρουσιάζουν 

μικρότερη κινητικότητα κατά την ηλεκτροφόρηση (retardation gels) [96,97]. 

E.4 Ποσοτικός προσδιορισμός της δράσης των λεκτινών 

Για την ποσοστικοποίηση της αιμοσυγκολλητικής δραστηριότητας των λεκτινών 

χρησιμοποιείται η αιμοσυγκόλληση σε πλάκες μικροτιτλοδότησης που φέρουν θέσεις 

(πηγάδια) τύπου V [Εικόνα Ε-2]. Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον χρησιμοποιούμενη 

επειδή επιτρέπει ταυτόχρονο έλεγχο σε πολλά δείγματα και ευχερή ποσοστικοποίηση της 

συγκολλητικής δραστηριότητας. Η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα ποσοστικοποιείται 

ώς τίτλος αιμοσυγκόλλτιστκ. που ορίζεται ως το αντίστροφο της μεγίστης αραίωσης ενός 

παρασκευάσματος λεκτίνης, η οποία δίνει ορατή αιμοσυγκόλληση. Η ειδική ενεογότητα 

ενός παρασκευάσματος λεκτίνης είναι το πηλίκον του τίτλου του παρασκευάσματος προς 

την συγκέντρωση της λεκτίνης, η οποία υπολογίζεται ως mg πρωτεΐνης ανά ml 

παρασκευάσματος λεκτίνης. 

Ε.5 Εξειδίκευση των λεκτινών στην αναγνώριση υδατανθράκων 

Η εξειδίκευση των λεκτινών καθορίζεται απο το είδος των υδατανθράκων οι οποίοι 

αναστέλλουν την συγκόλληση συγκεκριμένων κυττάρων ή παρεμποδίζουν την 

κατακρήμνιση συγκεκριμένων πολυσακχαριτών [80,137]. Ολες οι μέθοδοι που 

προαναφέρθηκε ότι χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση των λεκτινών μπορεί θεωρητικά 

να χρησιμοποιηθούν και στην μελέτη της εξειδίκευσης τους [80]. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως απο τις υπόλοιπες στην μελέτη της 

εξειδίκευσης των λεκτινών είναι η αναστολή της συγκόλλησης ερυθροκυττάρων σε 

πλάκες μικροτιτλοδότησης [137,274]. Κατά την μέθοδο αυτή πριν να πραγματοποιηθεί η 

δοκιμή της αιμοσυγκόλλησης γίνεται ανάμιξη και επώαση της λεκτίνης με 

συγκεκριμένους υδατάνθρακες. Ακολουθεί προσθήκη των ερυθροκυττάρων και μετά απο 

ένα ορισμένο χρόνο παρατηρείται δια γυμνού οφθαλμού η συγκόλληση ή η αναστολή της 

συγκόλλησης των ερυθροκυττάρων που προστέθηκαν. Ως τίτλος αναστολής της 

αιμοσυγκόλλησης ορίζεται η συγκέντρωση του υδατάνθρακα (ή του γλυκοσυμπλόκου) 

που αναστέλλει την αιμοσυγκολλητική δράση ορισμένης ποσότητας λεκτίνης [137,274]. 

Στην μελέτη της εξειδίκευσης των λεκτινών χρησιμοποιείται επίσης η μέθοδος της 

δέσμευσης διαλελυμένων υδατανθράκων, επάνω σε λεκτίνες οι οποίες είναι 
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προσροφημένες σταθερά σε στερεά υλικά (π.χ πηκτές χρωματογραφίας) [3,133]. Η 

χρωματογραφική αυτή μέθοδος παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι δίνει πληροφορίες για 

την αλληλεπίδραση μίας λεκτίνης με ένα συγκεκριμένο γλυκοσύμπλοκο. 

Το μειονέκτημα σε όλες τις μεθόδους που μελετούν την εξειδίκευση των λεκτινών 

είναι η τυχαία πολλές φορές διαθεσιμότητα των καταλλήλων υδατανθράκων ή των 

παραγώγων τους τα οποία αναστέλλουν αποτελεσματικά και βοηθούν την εξαγωγή 

εποικοδομητικών συμπερασμάτων σχετικά με την εξειδίκευση αυτή [121]. 

Η εξειδίκευση των λεκτινών στην αναγνώριση ορισμένων υδατανθράκων θέτει το 

πρόβλημα της χημικής εξήγησης αυτής της αναγνώρισης. Η πολυ-υδροξυλική φύση των 

υδατανθράκων εύλογα οδηγεί στην άποψη οτι οι λεκτίνες δεσμεύουν τους υδατάνθρακες 

μέσω υδρογονικών δεσμών και αλληλεπιδράσεων τύπου δίπολου. Τέτοιου είδους 

αλληλεπιδράσεις αποδεικνύονται από τις υπάρχουσες φυσικοχημικές εργασίες [80]. 

Υπάρχουν όμως και ενδείξεις για την ύπαρξη υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων [80]. 

Γενικά θεωρείται ότι οι δεσμοί υδρογόνου και οι δυνάμεις van der Waals είναι οι κύριες 

δυνάμεις που επιδρούν στην δημιουργία των συμπλοκών λεκτίνης-υδατάνθρακα. 

Ε.6 Ανασκόπηση των στόχων της μελέτης των λεκτινών 

Η μελέτη των λεκτινών όπως παρουσιάζεται στην σύγχρονη βιβλιογραφία τείνει στην 

επίτευξη μιας σειράς στόχων. Οι στόχοι αυτοί είναι: 

α. Η ανεύρεση λεκτινών που παρουσιάζουν "στενή εξειδίκευση", δηλαδή υψηλή 

τάση δέσμευσης για περιορισμένο αριθμό υδατανθράκων. Παρά τον μεγάλο αριθμό 

υδατανθράκων των κυτταρικών επιφανειών και των σακχαριδικών αλυσίδων, οι 

λεκτίνες αυτές δεσμεύονται ειδικά στους υδατάνθρακες που αναγνωρίζουν. 

β. Η κατανόηση της αλληλεπίδρασης των λεκτινών (κυρίως των θέσεων δέσμευσης 

υδατανθράκων) με τους υδατάνθρακες και τα παράγωγα τους. 

γ. Η κατανόηση των βιοχημικών ιδιοτήτων των λεκτινών (φυσικοχημικές 

παράμετροι, τρισδιάστατη δομή). 

δ. Η διαλεύκανση του φυσιολογικού ρόλου των λεκτινών στους οργανισμούς. 

ε. Η εφαρμογή των γνώσεων που αφορούν τις λεκτίνες στην βιολογία, την 

βιοτεχνολογία και την βιοϊατρική. 

Ε.7 Εντόπιση και γνωστές λειτουργίες των λεκτινών 

Γενικά οι λεκτίνες θεωρούνται ότι συμμετέχουν στις διαδικασίες μοριακής αναγνώρισης 

σε μία πληθώρα φυτικών, μικροβιακών και ζωικών συστημάτων [136,272]. Παρακάτω 

παραθέτουμε συνοπτικά πληροφορίες για την εντόπιση και τις κύριες λειτουργίες των 

λεκτινών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο τμήμα που αφορά τις λεκτίνες των ασπόνδυλων. 
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E.7.1 Λεκτίνες των φυτών 

Οι φυτικές λεκτίνες είναι οι πρώτες που ανακαλύφθηκαν [121,63] και αποτελούν 

σίγουρα την πλέον μελετημένη ομάδα [136]. Σε αυτό συντελεί η αφθονία πρώτης ύλης 

που επιτρέπει παρασκευαστικούς καθαρισμούς των πρωτεϊνών αυτών. Οι φυτικές 

λεκτίνες δυνατόν να αναγνωρίζουν μία μεγάλη ποικιλία υδατανθράκων, σπάνια όμως 

αναγνωρίζουν σιαλικά οξέα [148]. 

Οι φυτικές λεκτίνες εντοπίζονται στους διάφορους ιστούς και στους σπόρους 

(seeds) των φυτών. Η συγκέντρωση τους όμως στους σπόρους είναι πολύ μεγαλύτερη και 

ενίοτε φθάνει το 10% της συνολικής πρωτεΐνης [63,136]. Η συγκέντρωση όπως και η 

εντόπιση τους στους φυτικούς ιστούς παρουσιάζει μεγάλες διαφορές και εξαρτάται απο 

την ποικιλία του φυτού, το αναπτυξιακό στάδιο και την εποχή του έτους [63,136]. 

Οι γνωστές λειτουργίες των φυτικών λεκτινών ταξινομούνται σε τρείς κύριες 

κατηγορίες: 

α. Φυτικές λεκτίνες και άμυνα. Η άμυνα αυτή είναι δυνατόν να στρέφεται 

εναντίον μυκήτων [134], βακτηρίων [63], ιών [131] ή εντόμων [167,161,131,278]. 

Η συμμετοχή των λεκτινών στην άμυνα επιβεβαιώνεται και απο το γεγονός ότι ο 

τραυματισμός ορισμένων φυτών επάγει την μεταγραφή του mRNA των λεκτινών τους 

[33,161]. Υπάρχουν όμως και ενδείξεις ότι οι φυτικές λεκτίνες δυνατόν να αποτελούν 

ενίοτε τους υποδοχείς παθογόνων μικροοργανισμών ή φυτοτοξινών [63]. 

β. Φυτικές λεκτίνες και συμβίωση με μικοοοογανισιχούς. Σημαντική για την 

αγροτική βιολογία είναι η συμβίωση ανάμεσα στα βακτήρια του γένους Rhizobium 

(αζωτοβακτήρια) και στα φυτά της οικογενείας των ψυχανθών [63,257]. Η συμβίωση 

περιλαμβάνει την προσκόλληση των αζωτοβακτηρίων στις ρίζες των φυτών και την 

εισαγωγή των βακτηρίων στις ρίζες που έχει σαν συνέπεια τον σχηματισμό φυματίων 

(nodules) μέσω των οποίων τα φυτά δεσμεύουν το άζωτο [63,257]. Οι λεκτίνες που 

βρίσκονται στις ρίζες των ψυχανθών παίζουν σημαντικό ρόλο στην δέσμευση των 

αζωτοβακτηριδίων [63,257] και πιθανώς καθορίζουν το είδος των βακτηριδίων που 

προκαλεί τον σχηματισμό φυματίων σε ένα είδος ψυχανθών [63,257]. 

γ. Φυτικές λεκτίνες και αποθηκευτικές ουσίες (storage materials). Οι λεκτίνες 

των φυτικών σπόρων συμμετέχουν στην τοποθέτηση και κινητοποίηση των 

αποθηκευτικών ουσιών (κυρίως πολυσακχαριτών και γλυκοπρωτεϊνών) [63,256]. 

Η λεκτίνη των κονδύλων (tubers) των φυτών της οικογενείας Araceae είναι η 

μεγαλύτερη σε ποσότητα πρωτεΐνη τους και παίζει ρόλο αποθηκευτικής πρωτεΐνης 

(storage protein) [256]. 
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Ε.7.2 Λεκτίνες των μικροοργανισμών 

OL λεκτίνες έχουν βρεθεί σε μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών [121,226,227]. Η 

παρουσία τους εκεί παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την μολυσματική 

ικανότητα των οργανισμών αυτών [227]. 

Ε.7.2.1 Λεκτίνες των μυκήτων 

Οι λεκτίνες των μυκήτων αναγνωρίζουν συνήθως ουδέτερα σάκχαρα ή iV-ακύλ-

αμινοσάκχαρα [121,34]. Ανιχνεύονται στις υφές (hyphae) αλλά και στους σπόρους των 

μυκήτων, εντοπίζονται δε κυρίως στις εξωτερικές κυτταρικές επιφάνειες [37]. Εχει 

αποδειχθεί ότι στους μύκητες οι λεκτίνες βρίσκονται υπό αναπτυξιακό έλεγχο [16]. 

Οι μυκητιακές λεκτίνες παίζουν ρόλο στον σχηματισμό συσσωματωμάτων 

(aggregates) απο μύκητες του ιδίου είδους [16,220], στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

μυκήτων διαφορετικών ειδών και στην αλληλεπίδραση μυκήτων με βακτήρια [16,220]. Η 

πλέον ενδιαφέρουσα όμως ιδιότητα των μυκητιακών λεκτινών είναι ότι συμμετέχουν 

στην προσβολή απο τους μύκητες των κυττάρων-στόχων [34] ή των οργανισμών-στόχων 

[208]. Οι λεκτίνες των ζυμομυκήτων εκφράζονται κυρίως στην επιφάνεια των κυττάρων 

και παίζουν ρόλο επιφανειακού μορίου αναγνώρισης κατά την φυλετική αναπαραγωγή 

[140,141]. 

Ε.7.2.2 Λεκτίνες των βακτηρίων 

Οι βακτηριακές λεκτίνες αναγνωρίζουν ουδέτερους μονοσακχαρίτες, iV-ακύλ-

αμινοσάκχαρα και ενίοτε σιαλικά οξέα [226,189,172]. Εντοπίζονται κατά κύριο λόγο 

στην επιφάνεια των βακτηρίων [226]. Αντίθετα σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις 

εντοπίζονται ενδοκυτταρικά ενώ σπάνια εκκρίνονται [226]. 

Γενικά παρατηρείται πλήρης έλλειψη συσχέτισης μεταξύ της ταξινομικής 

συστηματικής των βακτηρίων και της παρουσίας λεκτινών [121]. Διαφορετικά στελέχη 

του ιδίου βακτηρίου ή όμοια στελέχη που μεγαλώνουν σε διαφορετικά μέσα, δυνατόν να 

περιέχουν διαφορετικές λεκτίνες [226,121]. 

Η δράση των επιφανειακών λεκτινών των βακτηρίων παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής τους σε σοβαρές βακτηριακές μολύνσεις και λοιμώξεις 

[227,78]. Η μελέτη των λεκτινών αυτών μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μεθόδων για 

την καταπολέμηση των βακτηριακών λοιμώξεων [227]. Ενδιαφέρον είναι οτι ορισμένες 

βακτηριακές τοξίνες περιέχουν δομές "τύπου λεκτίνης" τις οποίες χρησιμοποιούν για να 

δεσμεύονται στα σημεία στόχους [49]. 
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E.7.2.3 Αιμοσυγκολλητίνες των ιών 

OL αιμοσυγκολλητίνες των ιών αναγνωρίζουν συγκεκριμένους υποδοχείς, που συνήθως 

φέρουν σιαλικά οξέα, στην επιφάνεια των κυττάρων στόχων και προσροφούνται σε 

αυτούς [60,178]. Η προσρόφηση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα της ενσωμάτωσης των 

ιοσωματίων με την μεμβράνη του κυττάρου στόχου [178,236]. 

Η δράση της αιμοσυγκολλητίνης των ιών συνδυάζεται με την δράση του ενζύμου 

που καταστρέφει τον υποδοχέα της αιμοσυγκολλητίνης (receptor destroying enzyme) 

[164]. Η καταστροφή του υποδοχέα εξασφαλίζει την μή μόλυνση του κυττάρου απο 

άλλον ιό [164,274]. Στην περίπτωση του ιού C της γρίππης η αιμοσυγκολλητίνη έχει 

ταυτόχρονα και δράση Ο-αποακετυλάσης [164]. Ετσι τροποποιεί τον υποδοχέα της με 

αποτέλεσμα πάλι την μη μόλυνση του κυττάρου απο παρόμοιο ιό [164]. 

Οι αλλαγές στην αιμοσυγκολλητίνη ενός ιού επηρεάζουν σημαντικά την 

μολυσματικότητα του όπως και την προσαρμογή του στα κύτταρα στόχους [204,48]. Οι 

αλλαγές αυτές δυνατόν να αφορούν το σακχαριδικό ή το πρωτεϊνικό τμήμα της 

αιμοσυγκολλητίνης [73,204,271]. Σε συνδυασμό δε με αλλαγές στο ένζυμο που 

καταστρέφει τον υποδοχέα αποτελούν τους συνήθεις μηχανισμούς που ρυθμίζουν την 

μολυσματικότητα των ιών [73,271]. Η επίδραση της θερμοκρασίας και του pH στην 

μολυσματικότητα των ιών οφείλεται συχνά στην επίδραση αυτών των παραγόντων στις 

αιμοσυγκολλητίνες [236]. 

Ε.7.3 Λεκτίνες των σπονδυλωτών 

Οι λεκτίνες των σπονδυλωτών δυνατόν να αναγνωρίζουν ένα ευρύ φάσμα σακχάρων 

που περιλαμβάνει ουδέτερα σάκχαρα, iV-ακύλ-αμινοσάκχαρα, σιαλικά οξέα και την 

ηπαρίνη [15,121,113,3,5,122,65]. Εχουν βρεθεί σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και 

ζώων, από τους δηλητηριώδεις αδένες των ερπετών [249,11], τους τελεόστεους ιχθύες 

[210], τα αμφίβια [66,277] και τα πτηνά [90,91] έως τα θηλαστικά [15,90]. 

Ταξινομούνται γενικά σε δύο κατηγορίες. Τις λεκτίνες τύπου C που είναι εξωκυτταρικές 

και απαιτούν ιόντα Ca2+ για να δράσουν και τις τύπου S που είναι ενδοκυτταρικές και 

δεν απαιτούν ιόντα Ca2+ [58]. 

Ενα σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης των λεκτινών των σπονδυλωτών είναι 

οτι κάποιες ομάδες τους παρουσιάζουν παρόμοια δομή, λειτουργία και διασπορά στους 

ιστούς [15]. Το γεγονός αυτό επιτρέπει να ταξινομηθούν σε οικογένειες λεκτινών [15,91]. 

Τέτοιες οικογένειες λεκτινών στα σπονδυλωτά είναι π.χ. οι λεκτίνες που δεσμεύουν β-

γαλακτοσίδες (ß-galactoside-binding lectins) [90,192] και οι γκαλαπτίνες (galaptins) [3]. 

Στα σπονδυλωτά οι λεκτίνες ανιχνεύονται σε εμβρυακούς ή διαφοροποιημένους 

ιστούς και είναι διαλυτές ή συνδεδεμένες με μεμβράνες [15,71]. Οι διαλυτές λεκτίνες 
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των θηλαστικών θεωρείται οτι παίζουν ρόλο στην έκκριση, την οργάνωση ή τις 

αλληλεπιδράσεις των εξωκυτταρικών γλυκοσυμπλόκων [15]. Μία κοινή ιδιότητα που 

παρουσιάζουν οι διαλυτές λεκτίνες είναι οτι το ποσοστό τους στους ιστούς μεταβάλλεται 

κατά τα διάφορα στάδια της εμβρυακής ανάπτυξης [15,114]. Οι μεμβρανικές λεκτίνες 

θεωρείται οτι εμπλέκονται στην μετατόπιση γλυκοσυμπλόκων μέσα στο κύτταρο [15,71]. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των λεκτινών των σπονδυλωτών θα 

μπορούσαν να ταξινομηθούν και πολλές πολυλειτουργικές πρωτεΐνες της εξωκυτταρίου 

ύλης (extracellular matrix proteins), οι οποίες φέρουν και θέσεις δέσμευσης 

υδατανθράκων. Τέτοιες πρωτεΐνες είναι η ινωδονεκτίνη (fibronectin) [270,52,41], η 

λαμινίνη (laminin) [232,203] και η θρομβοσπονδίνη (thrombospondin) [203]. Επίσης ο 

παράγοντας VIII της πήξης του αίματος των θηλαστικών (παράγοντας Von Willebrand) 

παρουσιάζει δράση λεκτίνης, in vitro [23,203]. Στις πρωτεΐνες αυτές η δράση λεκτίνης 

ανακαλύφθηκε μετά την καθιέρωση των εμπειρικών τους ονομάτων. 

Πέραν όμως απο τις προαναφερθείσες λειτουργίες των λεκτινών ορισμένες απο 

αυτές συμμετέχουν και στην άμυνα των σπονδυλωτών παίζοντας ρόλο "οψονίνης" 

[112,113]. Συγκολλούν δηλαδή τους εισβάλλοντες μικροοργανισμούς και προκαλούν την 

καταστροφή τους απο τα αμυντικά κύτταρα του οργανισμού. Μία κατηγορία αμυντικών 

λεκτινών των σπονδυλωτών είναι οι "κολλεκτίνες" (collectins) [94]. Οι κολλεκτίνες 

περιέχουν δομές που ομοιάζουν με το κολλαγόνο όπως και δομές λεκτίνης [94,95]. Οι 

δομές λεκτίνης δεσμεύουν υδατάνθρακες στην επιφάνεια εισβαλλόντων 

μικροοργανισμών και οι δομές κολλαγόνου δεσμεύονται απο τα φαγοκύτταρα [94,95]. 

Οι κολλεκτίνες προκαλούν και ενεργοποίηση του συμπληρώματος, το οποίο είναι ένα 

σύστημα κλειδί στην άμυνα εναντίον των μολύνσεων, με αποτέλεσμα την καταστροφή 

των μικροοργανισμών [94,95]. Αναφέρεται ότι και ο παράγοντας νέκρωσης των όγκων 

(tumor necrosis factor) παρουσιάζει δράση λεκτίνης [145]. 

Μια ιδιαίτερη ομάδα λεκτινών εντοπίζεται στην επιφάνεια των κατ' εξοχήν 

αμυντικών κυττάρων, των λευκοκυττάρων. Οι λεκτίνες αυτές καλούνται "σελεκτίνες" 

(selectins) [68]. Οι σελεκτίνες εμπλέκονται στην αλληλεπίδραση των λευκοκυττάρων με 

τα αγγειακά ενδοθήλια και παίζουν ρόλο στην τοπική συγκέντρωση των λεμφοκυττάρων 

(homing) και την δέσμευση των αιμοπεταλίων [68]. Τέλος αναφέρονται αμυντικές 

λεκτίνες στην επιφάνεια των λεμφοκυττάρων [225,19,177], των κυττάρων φονέων 

(natural killer cells) [20] και των μακροφάγων [50,113,118]. 

Οι λεκτίνες που προσλαμβάνουν τα σπονδυλωτά με την τροφή τους είναι δυνατόν 

να επιδρούν στα επιθηλιακά κύτταρα του πεπτικού σωλήνα και να μεταβάλλουν την 

διαπερατότητα (απορροφητικότητα) του εντέρου [135]. Οι λεκτίνες των τροφών 

μεταβάλλουν και την μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου [135]. 
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E.7.4 Ασπόνδυλα 

Τα ασπόνδυλα είναι η πλέον πολυπληθής ομάδα ζώων και αποτελούν σημαντικό πεδίο 

της έρευνας των λεκτινών 

Ε.7.4.1 Εντόπιση των λεκτινών των ασπόνδυλων και εξειδίκευση τους στην 

αναγνώριση σακχάρων 

Ενα σημαντικό γνώρισμα των λεκτινών των ασπόνδυλων είναι η μεγάλη ποικιλομορφία 

που παρουσιάζουν συχνά στα βιοχημικά και δομικά τους χαρακτηριστικά. Η εξειδίκευση 

τους μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμα και σε πολύ συγγενή είδη. Αλλά και στο ίδιο 

είδος είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες απο μία λεκτίνες. Πέραν τούτου οι 

λεκτίνες των ασπόνδυλων είναι κατά κανόνα μικροετερογενείς στο πρωτεϊνικό ή 

σακχαριδικό τους τμήμα [38,261,265]. 

Ως ασπόνδυλα (invertebrata) αναφέρονται εδώ όλα τα ζώα πλην του υποφύλου 

των σπονδυλωτών (vertebrata) που υπάγεται στο φύλο των χορδωτών (chordata). Η 

έρευνα και οι αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές που αναφέρονται στην διατριβή 

αυτή και αφορούν τις λεκτίνες των ασπόνδυλων εστιάζονται κυρίως στο υποβασίλειο 

των μεταζώων (metazoa, πολυκύτταρα ζώα) και δευτερευόντως στο υποβασίλειο των 

πρωτόζωων (protozoa, μονοκύτταρα ζώα) [12]. 

Στα μετά£ωα οι βιβλιογραφικές αναφορές συγκεντρώνονται κυρίως στον κλάδο 

των παοα£ώων (parazoa) και αφορούν το φύλο των σπόγγων (spongida) όπως και στον 

κλάδο των εντεροζώων (enterozoa) που περιέχει τα εξελιγμένα ζώα που φέρουν 

εντερική κοιλότητα. 

Στους σπόγγους αναφέρεται η ύπαρξη πολλαπλών λεκτινών ανά είδος [30]. Τα 

είδη που έχουν περισσότερο μελετηθεί είναι το Axinella polypoides [30,31], το Geodia 

cydonium [166,167] και το Halichondrìa okadai [110]. Οι λεκτίνες των σπόγγων είναι 

κυρίως εξωκυτταρικές [30]. Η μελέτη της εξειδίκευσης τους στην αναγνώριση σακχάρων 

έδειξε οτι αναγνωρίζουν κυρίως ß-D-γαλακτόζη και ß-D-φουκόζη [30,166]. Ενδιαφέρον 

είναι το γεγονός ότι η λεκτίνη του σπόγγου G. cydonium η οποία αναγνωρίζει ß-D-

γαλακτόζη παρουσιάζει υψηλή ομοιότητα αλληλουχίας στις θέσεις δέσμευσης 

γαλακτόζης, με τις λεκτίνες των σπονδυλωτών που συνδέουν β-γαλακτοσίδες [186]. 

Σπανιότερα οι λεκτίνες των σπόγγων αναγνωρίζουν iV-ακύλ-αμινοσάκχαρα (ΛΓ-ακετύλ-

γλυκοζαμίνη και ΛΓ-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη) [110]. 

Στις επόμενες παραγράφους αναφέρουμε ότι αφορά τις λεκτίνες του κλάδου των 

εντεροζώων. Γίνεται αναφορά στα φύλα όπου επικεντρώνεται η έρευνα των λεκτινών. 

Στο φύλο των ασκελμίνθων (aschelminthes) το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην 

κλάση των νηματωδών σκωλήκων (nematoda). Το νηματώδες Caenorhabditis elegans το 
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οποίο είναι και γενετικό μοντέλο έχει μελετηθεί ιδιαίτερα. Οι λεκτίνες που 

εντοπίσθηκαν στους ιστούς του ζώου αυτού αναγνωρίζουν παράγωγα της D-γαλακτόζης 

[91,92]. Οι λεκτίνες αυτές παρουσιάζουν ομολογία με τις λεκτίνες των θηλαστικών που 

αναγνωρίζουν γαλακτοσίδες [91,92]. 

Στο φύλο των μαλακίων (mollusca) οι βιβλιογραφικές αναφορές αφορούν κυρίως 

την κλάση των πελεκυπόδων οστράκων (pelecypoda) και την κλάση των γαστεροπόδων 

(gastropoda). Τα όστρακα που έχουν μελετηθεί είναι κυρίως τα Crassostrea virgînica 

[1], Mercenaria mercenaria [9], Tridacna maxima [13], Tridacna derasa [177], Pinctada 

fucata martensii [244] και Anadara granosa [53]. Οι λεκτίνες έχουν βρεθεί στην 

αιμολέμφο [1] ή την επιφάνεια των κυττάρων της αιμολέμφου [262,266] των οστράκων 

αυτών. Η ποσότητα των λεκτινών της κυτταρικής μεμβράνης διαφέρει στα κύτταρα ενός 

οστράκου [262,266]. Οι λεκτίνες των οστράκων αναγνωρίζουν σιαλικά οξέα [53], Ν-

ακύλ-αμινοσάκχαρα [13] ή β-γαλακτοσίδες [244,245]. 

Στα γαστερόποδα έχουν μελετηθεί κυρίως τα είδη Helix pomatia [130,269], 

Aplysia californica [181], Biomphalaria glabrata [32,238], Lymnaea stangalis [258], 

Umax flavus [119] και Achatina Mica [146]. Οι λεκτίνες των γαστεροπόδων 

εμφανίζονται συχνά στην αιμολέμφο [154]. Στην περίπτωση όμως του γαστερόποδου 

Η. pomatia οι λεκτίνες εντοπίζονται στον αδένα αλβουμίνης (albumen gland) του ζώου 

ενώ ελάχιστη ποσότητα λεκτίνης κυκλοφορεί στην αιμολέμφο του [165,121]. Οι λεκτίνες 

υπάρχουν ακόμα στο κυτταρόπλασμα και την μεμβράνη των κυττάρων της αιμολέμφου 

των γαστεροπόδων [258], όπως και στην βλέννα (mucus) της σωματικής τους επιφάνειας 

[99]. Οι λεκτίνες των γαστεροπόδων αναγνωρίζουν συνήθως σιαλικά οξέα ή iV-ακύλ-

αμινοσάκχαρα [119,155,156]. Η λεκτίνη "αχατινίνηΗ" απο το γαστερόποδο Α. Mica 

παρουσιάζει ενδιαφέρουσα εξειδίκευση [17,18,157,147,223,224] και αναγνωρίζει Ο-

ακετυλιωμένα σιαλικά οξέα όπως και δισακχαρίτες του JV-ακετύλ-νευραμινικού οξέος με 

την γαλακτόζη [148,146]. 

Στο φύλο αννελίδες (annelida) αναφέρεται η ύπαρξη λεκτινών στο κοελομικό 

(coelomic) υγρό ωρισμένων ειδών όπως τα Glycera dibranchiata [8], Eisenia fetida 

andrei [206] και Lumbricus terestris [237]. Η εξειδίκευση των λεκτινών αυτών στην 

αναγνώριση σακχάρων δεν είναι γνωστή. 

Το φύλο των αοθοοπόδων, που είναι και το πολυπληθέστερο των ασπόνδυλων, 

συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών σε σχέση με τις 

λεκτίνες. Η έρευνα εδώ επικεντρώνεται στην κλάση των αραχνοειδών (arachnoidea), την 

κλάση των εντόμων (inserta) και την κλάση των καρκινοειδών (crustacea). 

Στα αοαγνοειδή οι λεκτίνες ανιχνεύονται συνήθως στην αιμολέμφο και τα 

κύτταρα της αιμολέμφου των τάξεων μεροστόματα (merostomata) και αραχνίδια 
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(araneae). Στην τάξη των μεροστομάτων έχουν μελετηθεί κυρίως οι λεκτίνες των ειδών 

Limulus polyphemus [207,108], Tachypleus trìdentatus [228] και Carcinoscorpius 

rotunda cauda [21]. Τα είδη αυτά φέρουν πολλαπλές λεκτίνες οι οποίες αναγνωρίζουν 

σιαλικά οξέα ή ολιγοσακχαρίτες που περιέχουν σιαλικά οξέα [80,207,108,55,159]. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η αιμολέμφος του L. polyphemus φέρει τουλάχιστον τέσσερεις 

διαφορετικές λεκτίνες [207,108,205,28,253] απο τις οποίες κύρια είναι η λεκτίνη 

"λιμουλίνη" [80]. Ενα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των λεκτινών των 

μεροστομάτων είναι η "πολυεξειδίκευση" (multispecificity) στην αναγνώριση [56,55,57]. 

Η λιμουλίνη π.χ. εκτός απο ολιγοσακχαρίτες που περιέχουν σιαλικά οξέα αναγνωρίζει 

και δεσμεύει γλυκεροφωσφορικές ομάδες που υπάρχουν στο τοίχωμα των Gram-Θετικών 

βακτηρίων και τμήματα των λιποπολυσακχαριτών που υπάρχουν στο τοίχωμα των 

Gram-αρνητικών βακτηρίων [56,28,189]. Πολύπλοκο είναι και το σύστημα των λεκτινών 

στα κύτταρα της αιμολέμφου των μεροστομάτων. Στα κύτταρα αυτά ορισμένες 

πρωτεΐνες (παράγοντας C και κοαγκουλογόνο) που σχετίζονται με την πήξη (clotting) 

παρουσιάζουν δράση λεκτίνης [173,67,142]. Οι λεκτίνες των αραχνιδίων αναγνωρίζουν 

επίσης σιαλικά οξέα και iV-ακύλ-αμινοσάκχαρα [265,4]. 

Η μελέτη των λεκτινών στα έντομα έχει τα τελευταία χρόνια αποκτήσει μεγάλο 

ενδιαφέρον γιατί στα ζώα αυτά αποδείχθηκε για πρώτη φορά η επαγωγή της σύνθεσης 

των λεκτινών μετά απο τραυματισμό των ζώων ή κατά την διάρκεια της ανάπτυξης τους. 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές συγκεντρώνονται στις τάξεις των ορθοπτέρων 

(orthoptera), των λεπιδοπτέρων (lepidoptera) και των διπτέρων (diptera). Στην τάξη 

των οοθοπτέοων εκτεταμένη μελέτη έχει γίνει στις λεκτίνες της αιμολέμφου (των 

ενηλίκων ζώων) και των ιστών των ειδών Perìplaneta americana [128,129], Teleogrylus 

commodus [85], Melanoplus sanguinipes και M. differentialis [106,235,239], 

Extatosoma tiaratum [202], Locusta migratoria [59] και Blaberus discoidalis [43]. Οι 

λεκτίνες τών ορθοπτέρων αναγνωρίζουν συνήθως D-γαλακτόζη [235,202] και D-μαννόζη 

[106], ενώ σπανιότερα Ν-ακύλ-αμινοσάκχαρα [85] και πολύ σπάνια σιαλικά οξέα 

[85,148]. Οι πλέον σημαντικές από πλευράς ευρημάτων ανάμεσα στις γνωστές λεκτίνες 

των ορθοπτέρων είναι οι τρείς λεκτίνες του Β. discoidalis [43] και οι τρείς λεκτίνες της 

Ρ. americana [103,128,129]. Ανάμεσα στις τελευταίες (της Ρ. americana) περιλαμβάνεται 

και μία λεκτίνη που δεσμεύει λιποπολυσακχαρίτες (συστατικά του τοιχώματος των 

Gram-αρνητικών βακτηρίων ) [103]. Οι λεκτίνες των λεπιδοπτέοων απομονώνονται 

συνήθως απο τις προνυμφικές μορφές των εντόμων αυτών. Στην βιβλιογραφία 

αναφέρονται οι λεκτίνες απο τις προνύμφες των ειδών Bombyx mori [246,162], 

Hyalophora cecropia [39], Spodoptera exigua [184], Galleria mellonella [81] και 

Phalera flavescens [255]. Οι λεκτίνες των λεπιδοπτέρων αναγνωρίζουν συνήθως D-
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γαλακτόζη [39,184], L-φουκόζη [81], γλυκουρονικό οξύ [246] και σπανιότερα iV-ακετύλ-

γαλακτοζαμίνη [39,81] και ηπαρίνη [246]. OL λεκτίνες των διπτέοων εντοπίζονται 

επίσης στις προνύμφες των εντόμων αυτών. Εχουν μελετηθεί οι λεκτίνες απο τα είδη 

Sarcophaga peregrina [124,125], Drosophila melanogaster [40] και Glossina fuscipes 

fuscipes [101]. Οι λεκτίνες των διπτέρων αναγνωρίζουν απλά σάκχαρα (κυρίως D-

γαλακτόζη) [247] και σπανιότερα θειούχα σάκχαρα [40]. 

Οι λεκτίνες των καοκινοειδών αναγνωρίζουν κυρίως σιαλικά οξέα [148] και Ν-

ακύλ-αμινοσάκχαρα [38] και σπανιότερα απλά σάκχαρα όπως η D-γαλακτόζη [254] και 

η D-ριβόζη [100]. Σημαντική θεωρείται η πρωτότυπη εξειδίκευση ορισμένων λεκτινών 

των καρκινοειδών στην αναγνώριση παραγώγων των σιαλικών οξέων [197]. Οι λεκτίνες 

των καρκινοειδών δυνατόν να αναγνωρίζουν και λιποπολυσακχαρίτες [260,127,69]. Οι 

πληροφορίες που αφορούν τις λεκτίνες των καρκινοειδών προέρχονται σε μεγάλο βαθμό 

απο την υποκλάση κιριπέδια (cirripedia) και από την τάξη δεκάποδα (decapoda) της 

υποκλάσης μαλακόστρακα (malacostraca). Οι λεκτίνες στα καρκινοειδή εντοπίζονται 

στην αιμολέμφο των ζώων αυτών. Από τα κιοιπέδια έχει μελετηθεί το είδος 

Megabalanus rosa το οποίο φέρει πολλαπλές λεκτίνες οι οποίες αναγνωρίζουν 

γαλακτόζη [170,171]. Περισσότερα είδη έχουν μελετηθεί απο την τάξη των δεκαπόδων. 

Αναφέρονται τα μακρόουρα δεκάποδα Panulirus argus [2], Homarus americanus 

[83,84], Penaeus monodon [194], Macrobrachium rosenbergii [268], Penaeus 

californiensis [260], Penaeus stylirostris stimpson [259], Pacifastacus leniusculus [127], 

και Jasus novahollandiae [100]. Επίσης τα βραχύουρα δεκάποδα Cancer anntenarius 

[197], Scylla serrata [153], Callinectes sapidus [38] και Charybdis japonica [254]. 

Στο φύλο των εχινοδεομάτων (echinodermata) επαρκή στοιχεία υπάρχουν απο 

την τάξη των εχινοειδών (echinoidea) και την τάξη των ολοθουριοειδών (holothuroidea). 

Στα εχινοειδη οι λεκτίνες εντοπίζονται στο κοελομικό υγρό [76,77], το σπερματικό υγρό 

[275] και τα αυγά [212]. Αναφέρεται η μελέτη των λεκτινών στα είδη Anthocidaris 

crassispina [212] και Hemicentrotus pulcherrimus [275]. Οι λεκτίνες των εχινουροειδών 

αναγνωρίζουν κυρίως D-γαλακτόζη, L-αραβινόζη και JV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη 

[179,275]. Στα ολοθουοιοειδή οι λεκτίνες εντοπίζονται στο κοελομικό υγρό και 

αναγνωρίζουν JV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη και D-γαλακτόζη [86,149]. Αναφέρονται στα 

είδη Holothurìa polii [36], Cucumaria echinata [86] και Stichopus japonicus [149]. 

Οι λεκτίνες στο φύλο των χοοδωτών (πλην των σπονδυλωτών) εμφανίζονται στην 

αιμολέμφο των ζώων αυτών. Αναφέρονται στα είδη Botrylloides leachii [219], 

Didemnum candidum [264], Halocynthia roretzi [276], και Branchiostoma lanceolatum 

[158]. Αναγνωρίζουν συνήθως D-γαλακτόζη και λακτόζη [219,264,276] και σπανιότερα 

άλλα σάκχαρα, όπως η iV-ακετύλ-χιτοτριόζη [158]. 
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E.7.4.2 Ρόλοι των λεκτινών στα ασπόνδυλα 

Οι λεκτίνες των ασπόνδυλων, αν και ο ρόλος τους δεν έχει πλήρως διαλευκανθεί, 

εξυπηρετούν γενικά την άμυνα του οργανισμού [261,126]. Η βασική αυτή λειτουργία του 

οργανισμού εξυπηρετείται απο τις λεκτίνες λόγω της ιδιότητας τους να συγκολλούν 

κύτταρα, βακτήρια και πολυσακχαρίτες. Η βασική λειτουργία της άμυνας έχει 

προσαρμοσθεί εξελικτικά μέσα στους διάφορους οργανισμούς [261]. Οι λεκτίνες των 

ασπόνδυλων αν και εξυπηρετούν την άμυνα συχνά δεν παρουσιάζουν καμία πρωτεϊνική 

ομοιότητα μεταξύ τους και είναι πιθανόν ότι δεν προέκυψαν απο κοινούς πρωτεϊνικούς 

προγόνους. Ετσι παρουσιάζονται σε συγγενείς οργανισμούς διαφορετικές λεκτίνες με 

παρόμοια ή μη εξειδίκευση ως προς την αναγνώριση σακχάρων. Ο ρόλος των λεκτινών 

αναφέρεται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους ανα ομάδα ζώων. 

Στους σπόγγους οι λεκτίνες συμμετέχουν στην συσσωμάτωση (aggregation) των 

κυττάρων. Στο φαινόμενο αυτό συμμετέχουν και άλλες πρωτεΐνες της κυτταρικής 

μεμβράνης όπως ο παράγοντας συσσωμάτωσης (aggregation factor), ο υποδοχέας 

συσσωμάτωσης (aggregation receptor) και ο υποδοχέας αναστολής της συσσωμάτωσης 

(antiaggregation receptor) [30,168]. Οι λεκτίνες των σπόγγων δεσμεύουν και 

απενεργοποιούν τον υποδοχέα αναστολής της συσσωμάτωσης [166,168]. Οταν ο 

υποδοχέας αυτός ενεργοποιηθεί δεσμεύει τον παράγοντα συσσωμάτωσης και εμποδίζει 

την εκδήλωση του φαινομένου [166,168]. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι πέραν της 

συνεισφοράς των λεκτινών η ρύθμιση της συσσωμάτωσης των κυττάρων των σπόγγων 

είναι μια πολύπλοκη λειτουργία στην οποία συμμετέχει και το σύστημα της 

ουμπικουϊτίνης (ubiquitin) που είναι ένα σύστημα ελεγχόμενης καταστροφής πρωτεϊνών 

[186]. Οι λεκτίνες των σπόγγων έχουν επίσης την δυνατότητα να συγκολλούν κύτταρα 

σπόγγων άλλων ειδών [166,31], όπως και βακτήρια [31]. 

Στα νηματώδη η ομοιότητα της αλληλουχίας και της εξειδίκευσης των λεκτινών 

με αντίστοιχες των σπονδυλωτών [91,92] (λεκτίνες που δεσμεύουν β-γαλακτοσίδες και 

γκαλαπτίνες) δείχνει οτι πιθανόν οι πρωτείνες αυτές εξυπηρετούν παρόμοιες 

λειτουργίες στα νηματώδη και τα σπονδυλωτά. Αν και οι λειτουργίες αυτές δεν είναι 

πλήρως γνωστές η μελέτη στο νηματώδες C. elegans, που είναι απλούστερο γενετικό 

μοντέλο απο τα σπονδυλωτά μπορεί να δώσει απαντήσεις για τις λειτουργίες αυτές. 

Ο ρόλος των λεκτινών στα όστοακα είναι αμυντικός [1,9]. Οι λεκτίνες των 

οστράκων παίζουν ρόλο οψονίνης δηλαδή συγκολλούν βακτήρια και ενεργοποιούν την 

φαγοκύττωση [9]. Αυτό έχει αποδειχθεί πειστικά στο μύδι (Mytilus edulis) [199]. 

Ορισμένες έρευνες έδειξαν ότι η μόλυνση οστράκων με βακτήρια αυξάνει τους τίτλους 

των λεκτινών στην αιμολέμφο των οστράκων [44]. Συστηματικές μελέτες που έγιναν 

στην μόλυνση του οστράκου C. virginîca απο το παράσιτο (πρωτόζωο) Perkinsus 
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marìnus που προκαλεί την κύρια θανατηφόρο νόσο του ζώου έδειξαν ότι δεν υπήρχε 

καμία συσχέτιση των λεκτινών της αιμολέμφου με οποιοδήποτε στάδιο της παθογένειας 

του παρασίτου αυτού [44]. 

Οι λεκτίνες των γαστεροπόδων έχουν την ικανότητα να συγκολλούν βακτήρια 

[88,165]. Εχει αποδειχθεί ότι μετά την πειραματική μόλυνση γαστεροπόδων με βακτήρια 

ελαττώνεται σημαντικά η ποσότητα των λεκτινών που κυκλοφορεί στην αιμολέμφο όπως 

και ο αριθμός των κυττάρων της αιμολέμφου [182]. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν οι 

λεκτίνες στα γαστερόποδα δυνατόν να συμβάλλουν στην κάθαρση (clearence) της 

εσωτερικής κοιλότητας των ζώων απο εισβάλλοντα βακτήρια [182]. Σημαντικές είναι οι 

μελέτες που έγιναν στις μολύνσεις του γαστερόποδου Β. glabrata [88,238]. Κατά την 

μόλυνση του ζώου αυτού απο το πρωτόζωο Schistoma mansoni διαπιστώθηκε ότι οι 

λεκτίνες κάλυπταν τις εγκυστωμένες στο σώμα του μορφές του παρασίτου [238]. Το 

συμπέρασμα της έρευνας αυτής ήταν ότι οι λεκτίνες του Β. glabrata ουσιαστικά 

προστάτευαν το παράσιτο S. mansoni απο το αμυντικό σύστημα του γαστερόποδου [238]. 

Στην περίπτωση της παρασιτικής μόλυνσης του Β. glabrata απο το τρηματώδες 

Echinostoma parensii η εισβολή του παρασίτου επάγει την σύνθεση πολυπεπτιδίων που 

έχουν δράση λεκτίνης και τα οποία επίσης δεσμεύονται στο σώμα του παρασίτου [88]. 

Οι λεκτίνες των αννελιδών έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν βακτηριοστατική 

δράση in vitro, εμποδίζουν δηλαδή τον πολλαπλασιασμό ορισμένων βακτηρίων [206]. 

Επίσης η πειραματική εισαγωγή ερυθροκυττάρων στην κοελομική κοιλότητα του 

γεοσκώληκα L. terrestris προκαλεί αύξηση του τίτλου των λεκτινών του κοελομικού 

υγρού [237]. 

Τα αοαγνοειδή είναι η μοναδική ομάδα ζώων στην οποία κατ' εξοχήν υπάρχει 

ομοιογένεια όσον αφορά την εξειδίκευση των λεκτινών [265]. Ουσιαστικά όλες οι 

γνωστές λεκτίνες απο την κλάση αυτή αναγνωρίζουν σιαλικά οξέα [252,207,265,80]. Η 

συντήρηση στην εξειδίκευση δείχνει ότι οι λεκτίνες εξυπηρετούν κύριες ανάγκες αυτών 

των ζώων. Εκτός απο την ικανότητα τους να δεσμεύουν βακτήρια [57,189] ορισμένες 

λεκτίνες των αραχνοειδών παρουσιάζουν και αντιβακτηριακή δράση, καταστρέφουν 

δηλαδή βακτήρια [80]. Η λεκτίνη λιμουλίνη απο το είδος L. polyphemus παρουσιάζει και 

κυτταρολυτική δράση [10]. Το γεγονός αυτό μαζί με την πολυεξειδίκευση της 

(multispecificity) θεμελιώνει την αμυντική δράση της λιμουλίνης [189]. 

Στα έντομα οι πληροφορίες που αφορούν την δράση των λεκτινών των 

οοθοπτέοων προέρχονται απο το είδος Ρ. americana και το είδος Β. discoidalis. Η 

λεκτίνη του είδους Ρ. americana, η οποία δεσμεύει λιποπολυσακχαρίτες θεωρείται οτι 

συμμετέχει στην κάθαρση (clearence) της αιμολέμφου απο μικροοργανισμούς [111,104], 

αν και δεν φαίνεται να δρά σαν οψονίνη [209]. Ομοίως φαίνεται ότι δεν δρά σαν 
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οψονίνη και η λεκτίνη του M. sanguinipes [26]. Η πειραματική μόλυνση της Ρ. 

americana με βακτήρια προκαλεί αύξηση της μεταγραφικής δραστηριότητας του 

γονιδίου της λεκτίνης, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη οτι η πρωτεΐνη αυτή 

συμμετέχει στην άμυνα [103,104]. Σημαντική συμβολή στην φυσιολογία των λεκτινών 

αποτελεί και η ανεύρεση δύο λεκτινών της Ρ. americana οι οποίες παίζουν ρόλο στην 

αναγέννηση (regeneration) των αποκοπέντων άκρων του ζώου [128,129]. Η μία απο τις 

λεκτίνες αυτές εκφράζεται κατά το μέσο στάδιο της αναγέννησης και συμμετέχει στην 

διαμόρφωση της επιδερμίδας του άκρου [129], ενώ η δεύτερη κατά το τελευταίο στάδιο 

και συμβάλλει στην σταθεροποίηση του αναγεννημένου άκρου [128]. Μία πρωτότυπη 

τέλος παρατήρηση προέρχεται απο τις λεκτίνες του είδους Β. discoidalis στο οποίο 

βρέθηκε ότι οι πρωτεΐνες αυτές δρουν ώς ενεργοποιητές του συστήματος της 

φαινολοξειδάσης [42]. Οι λεκτίνες εδώ θεωρείται οτι ρυθμίζουν την πρωτεολυτική 

ενεργοποίηση των φαινολοξειδασών, οι οποίες καλύπτουν με μελανίνη τα ξένα σώματα 

στα ασπόνδυλα [42,102]. 

Η οψονική δράση των λεκτινών δεν επιβεβαιώνεται σε όλα τα είδη των 

λεπιδοπτέοων. Ενώ η λεκτίνη του 5. exigua δρά ως οψονίνη εναντίον ορισμένων 

μυκήτων δεσμευόμενη σε βλαστοσπόρους [184], η λεκτίνη της G. mellonella δεν 

αναγνωρίζει βακτήρια [81]. Σημαντικές όμως είναι οι πληροφορίες απο την μελέτη της 

λεκτίνης του μεταξοσκώληκα Bombyx mori [162]. Η λεκτίνη αυτή, η οποία ονομάζεται 

και αιμοκυτίνη "hemocytin" αυξάνεται ποσοτικά κατά τις εκδύσεις των τελευταίων 

προνυμφικών μορφών, την περίοδο δηλαδή που είναι αυξημένη η ορμόνη εκδυσόνη 

[246,162,126]. Εχει αποδειχθεί οτι η σύνθεση της αιμοκυτίνης ρυθμίζεται απο την 

εκδυσόνη [6]. Η αιμοκυτίνη επομένως συμμετέχει στις μεταβολές των ιστών που είναι 

απαραίτητες κατά την ανάπτυξη και τις μεταμορφώσεις του μεταξοσκώληκα [246]. Το 

μόριο της αιμοκυτίνης παρουσιάζει σημαντική ομολογία αλληλουχίας με τον παράγοντα 

Von Willebrand των σπονδυλωτών ο οποίος συμμετέχει στην προσκόλληση των 

αιμοπεταλίων στο ενδοθήλιο των αγγείων [126]. Η αιμοκυτίνη μπορεί να δρά σαν 

προσκολλητική πρωτεΐνη (adhesive protein) και πιθανώς συμμετέχει στην κυτταρική 

άμυνα του ζώου [126]. Η ένεση αιμοκυτίνης στις προνύμφες του μεταξοσκώληκα 

προκαλεί συσσωμάτωση (aggregation) των κυττάρων της αιμολέμφου [126]. 

Η μελέτη της λεκτίνης απο την 5. peregrina έχει αποφέρει σημαντικές 

πληροφορίες που αφορούν την δράση των λεκτινών στα δίπτεοα. Η συγκέντρωση της 

λεκτίνης της S. peregrina αυξάνει στην αιμολέμφο κατά την διάρκεια του προνυμφικού 

σταδίου [125]. Η συγκέντρωση της λεκτίνης παραμένει σταθερή κατά το στάδιο της 

νύμφης αλλά μειώνεται γρήγορα πρίν την ενηλικίωση και εξαφανίζεται στην ενήλικη 

μύγα [247,248]. Ο φυσιολογικός ρόλος της λεκτίνης αυτής πιστεύεται οτι είναι η 



17 

απομάκρυνση άχρηστων ιστών κατά την ανάπτυξη [247,248]. Η δέσμευση της λεκτίνης 

στα μόρια που αναγνωρίζει (D-γαλακτόζη) μεταβάλλει την διαμόρφωση της πρωτεΐνης 

αυτής και την καθιστά πλέον ευπρόσβλητη σε πρωτεόλυση [123]. Στοιχεία υπάρχουν 

επίσης και για την ρύθμιση της σύνθεσης της λεκτίνης της 5. peregrina. Το ερέθισμα απο 

τον τραυματισμό της προνύμφης μεταδίδεται σε ειδικό ιστό που βρίσκεται στο πρόσθιο 

τμήμα της προνύμφης και απο εκεί μέσω ενός ενδιαμέσου μορίου (mediator molecule) 

στο λιπαρό σώμα (fat body) το οποίο συνθέτει το mRNA της λεκτίνης [229]. Το 

ενδιάμεσο μόριο δρά πιθανώς μέσω οξείδωσης των σουλφυδρικών ομάδων αγνώστων 

πρωτεϊνών του λιπαρού σώματος [243]. Το γονίδιο της λεκτίνης της S. peregrina 

υπόκειται στην μεταγραφική ρύθμιση μίας πρωτεΐνης μοριακής μάζας 59 kDa [120]. Η 

πρωτείνη αυτή δεσμεύεται σε μοτίβα (motifs, πρότυπα επαναλαμβανόμενης 

αλληλουχίας) του υποκινητή του γονιδίου της λεκτίνης, αντίστοιχα με τα μοτίβα όπου 

δεσμεύεται ο παράγοντας NF-kappa Β των θηλαστικών [120]. 

Ο ρόλος των λεκτινών των καρκινοειδών είναι λιγότερο διευκρινισμένος. Γενικά 

θεωρείται οτι οι λεκτίνες εδώ εξυπηρετούν την αναγνώριση και απομάκρυνση ξένων 

ουσιών [150,261]. Ο πιθανός αυτός ρόλος ενισχύεται από την ικανότητα των λεκτινών 

των καρκινοειδών να δεσμεύουν λιποπολυσακχαρίτες και βακτήρια [195,260,69]. Η 

ικανότητα συγκόλλησης βακτηρίων είναι πιο σημαντική όταν αυτά είναι αποδεδειγμένα 

παθογόνα των ειδών απο τα οποία προέρχονται οι λεκτίνες [195]. 

Οι προσπάθειες να διαπιστωθεί εάν η συγκέντρωση των λεκτινών στα 

καρκινοειδή αυξάνεται μετά απο ένεση ερυθροκυττάρων έδειξαν ότι δεν υπάρχει 

επαγωγή της σύνθεσης τους απο το ερέθισμα αυτό [180]. Μετά την ένεση παρατηρείται 

μια μικρή αύξηση του τίτλου στην αιμολέμφο για διάστημα λίγων ωρών [180], 

οφειλόμενη πιθανώς σε απελευθέρωση λεκτίνης απο τα εσωτερικά όργανα του ζώου ή τα 

κύτταρα της αιμολέμφου. Σε κάθε περίπτωση όμως ακολουθεί μια δραματική πτώση του 

τίτλου της λεκτίνης στην αιμολέμφο [180]. Ο τίτλος τείνει να επανέλθει στο κανονικό 

μετά απο παρέλευση μίας εβδομάδας [180], λόγω σύνθεσης νέας λεκτίνης. Τα 

αποτελέσματα αυτά ενισχύουν την άποψη ότι οι λεκτίνες των καρκινοειδών δρουν 

αμυντικά κυρίως κατά το πρώτο στάδιο μίας εξωτερικής μόλυνσης (acute phase 

response) [261]. 

Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση για την φυσιολογία των λεκτινών στα 

καρκινοειδή έγινε στο είδος P. stylirostris stimpson [259]. Στο είδος αυτό η συγκέντρωση 

των λεκτινών στην αιμολέμφο παρουσιάζει συσχέτιση με το μέγεθος των ζώων [259]. Ο 

τίτλος αιμοσυγκόλλησης της αιμολέμφου του P. stylirostris stimpson αυξάνεται όσο 

αυξάνεται το μέγεθος των καρκινοειδών κατά την ανάπτυξη [259]. Κατά συνέπεια οι 

λεκτίνες του καρκινοειδούς αυτού, σε αντίθεση με τα έντομα, εξυπηρετούν περισσότερο 
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λειτουργίες των ενηλίκων και όχι των νεαρών ατόμων. 

Τέλος στο είδος Μ. rosa (κιριπέδιο) παρατηρήθηκε ομολογία ανάμεσα στις 

αλληλουχίες (sequences) των λεκτινών της αιμολέμφου και την αλληλουχία της λεκτίνης 

του εντόμου 5. peregrina [170]. Η συγκέντρωση των λεκτινών της αιμολέμφου του Μ. 

rosa ακολουθεί ετήσιο κύκλο. Η συγκέντρωση αυτή αυξάνει την θερινή περίοδο και 

παρουσιάζει την μέγιστη συγκέντρωση της λίγο πριν αρχίσει η ωρίμανση των ωοθηκών 

για αναπαραγωγή ενώ μειώνεται σημαντικά κατά την περίοδο της ωοτοκίας [169]. 

Στα εχινοδέοματα η συγκέντρωση των λεκτινών της αιμολέμφου ακολουθεί 

επίσης ετήσιο κύκλο. Ο ρόλος όμως των λεκτινών δεν έχει διευκρινισθεί. Η εχινοειδίνη, 

η οποία είναι μια λεκτίνη απο την αιμολέμφο του αχινού Α. crassispina παρουσιάζει 

σημαντική ομολογία αλληλουχίας με την λεκτίνη του διπτέρου S. peregrina και με την 

λεκτίνη που δεσμεύει μαννόζη στο ήπαρ του ποντικού [76]. 

Οι λεκτίνες των αυγών των εχινοδερμάτων εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα 

πρίν την γονιμοποίηση ενώ μετά την γονιμοποίηση στο κέλυφος του αυγού [212]. Η 

μετατόπιση των λεκτινών στο κέλυφος του αυγού είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται 

και στα αυγά των αμφιβίων όπως και των ψαριών και πιθανώς τα προστατεύει απο την 

πολυσπερμία, δηλαδή την είσοδο πολλών σπερματοζωαρίων μέσω της μικροπύλης των 

αυγών [212]. 

Στα ολοθούοια έχει αποδειχθεί οτι οι λεκτίνες δεν επάγωνται από πειραματικές 

βακτηριακές μολύνσεις [36], Οι λεκτίνες των ολοθουρίων [149] πιθανώς συμμετέχουν 

στον μηχανισμό πήξης του κοελομικού τους υγρού. 

Η μελέτη των λεκτινών στα Υοοδωτά έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της θέσης τους 

στην βιολογική εξέλιξη [273]. Πράγματι απο τις μέχρι τώρα έρευνες έχει δειχθεί ότι οι 

λεκτίνες των χορδωτών παρουσιάζουν ομοιότητες με τις λεκτίνες των σπονδυλωτών, όσο 

και με τις λεκτίνες των ασπόνδυλων [264]. 

Οι πληροφορίες που προαναφέρθηκαν οδηγούν σε ορισμένα συστηματικά 

συμπεράσματα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι λεκτίνες μπορούν να συμμετέχουν στην 

άμυνα των ασπόνδυλων εναντίον βακτηρίων και μυκήτων, την μορφογένεση των ιστών, 

την ιστόλυση και την αποβολή των ιστών κατά την ανάπτυξη και την αναγέννηση. 

Αναφέρεται επίσης ένας αντίθετος ρόλος των λεκτινών. Ορισμένα παράσιτα 

επικαλύπτονται απο τις λεκτίνες των ασπόνδυλων και με τον τρόπο αυτό αποφεύγουν 

τα αμυντικά τους συστήματα και την φαγοκυττάρωση [238,88]. 

Πολλές πρόσφατες εργασίες αναδεικνύουν την συνεργασία των λεκτινών των 

ασπόνδυλων με το σύστημα της φαινολοξειδάσης [42,102] και το σύστημα πήξης της 

αιμολέμφου των ζώων αυτών [67,173,142]. Και τα δύο αυτά συστήματα συμμετέχουν 

στην λειτουργία της άμυνας του οργανισμού. 
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Στην περίπτωση που μία λεκτίνη αναγνωρίζει σάκχαρα που υπάρχουν 

φυσιολογικά μέσα σε ένα ασπόνδυλο δημιουργείται το ερώτημα πώς η λεκτίνη δεν 

δεσμεύεται σε μόρια του οργανισμού. Το θέμα αυτό ουσιαστικά δεν έχει μελετηθεί 

πειραματικά. Μία πιθανή απάντηση είναι ότι οι λεκτίνες διαθέτουν καλυμμένες και 

εκτεθειμένες θέσεις σύνδεσης σακχάρων [24]. Οταν υπάρχει δέσμευση μέσω των 

εκτεθειμένων θέσεων, αλλάζει η διαμόρφωση της πρωτεΐνης και επιτρέπεται η δέσμευση 

των σακχάρων που υπάρχουν και στον οργανισμό [24]. 

Μία παρόμοια διφασική αντίδραση δέσμευσης των λεκτινών θα επέτρεπε την 

ενεργοποίηση των λεκτινών μετά την επαφή με ξένα σώματα (π.χ. βακτήρια) στο σώμα 

των ασπόνδυλων [24]. 

Ε.8 Αλλες βιολογικές ιδιότητες των λεκτινών 

Οι λεκτίνες είναι μόρια που αναγνωρίζουν υδατάνθρακες και συγκολλούν κύτταρα. 

Εκτός όμως αυτών δυνατόν να παρουσιάζουν και άλλες βιολογικές ιδιότητες. 

Αναφέρονται ενδεικτικά οι πλέον συνήθεις : 

α. Ιδιότητα της διπλήc λειτουργίας fbifunctional molecules). Ορισμένες λεκτίνες 

εκτός της δυνατότητας να δεσμεύουν υδατάνθρακες έχουν την δυνατότητα παράλληλα 

να δεσμεύουν και πρωτεΐνες [72]. Η δεύτερη αυτή δέσμευση συνδυάζεται με την πρώτη 

και εξυπηρετεί τον ρόλο της λεκτίνης [72]. 

β. Κυτταοοτο£ικιί ιδιότητα. Αφορά κυρίως ορισμένες λεκτίνες των φυτών. Οι 

λεκτίνες αυτές αποτελούνται απο δύο υπομονάδες [137]. Η μία υπομονάδα δεσμεύεται 

στην επιφάνεια των κυττάρων ενώ η δεύτερη εισέρχεται στο κύτταρο και αδρανοποιεί τα 

ριβισώματα αντιδρώντας με το 28S rRNA [62]. 

γ. Μιτωτική ιδότητα. Είναι η ικανότητα του ερεθισμού (stimulation) 

λεμφοκυττάρων προς μίτωση [174,137]. Το ερέθισμα που δίδεται είναι αποτέλεσμα της 

δέσμευσης των λεκτινών στην επιφάνεια των λεμφοκυττάρων [137]. 

Αντίστοιχα αναφέρεται και η αντιμιτωτική ιδιότητα όπου η δέσμευση εμποδίζει 

την δράση άλλων μιτογόνων [109]. 

δ. Ιδιότητα της διευκόλυνσης της κυτταοοτο£ικότητας. Η επώαση λεμφοκυττάρων 

ή μακροφάγων με συγκεκριμένες λεκτίνες και κύτταρα-στόχους οδηγεί σε λύση των 

κυττάρων-στόχων [137]. Η λεκτίνη διευκολύνει την κυτταροτοξικότητα δεσμεύοντας 

παράλληλα τα λευκοκύτταρα και τα κύτταρα-στόχους [137]. 

ε. Ιδιότητα της διευκόλυνσης της φαγοκύττωσης. Η λεκτίνη δρά φέρνοντας σε 

επαφή τα μακροφάγα με τα κύτταρα-στόχους [93,137]. 
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E.9 Εφαρμογές των λεκτινών 

OL ιδιότητες των λεκτινών και κυρίως η αντιστρεπτή αλληλεπίδραση τους με τα σάκχαρα 

παρέχει την δυνατότητα πολλών εφαρμογών: 

α. Στην μελέτη των υδατανθράκων: Χρησιμοποιούνται στην ανίχνευση, 

παρακολούθηση και απομόνωση των υδατανθράκων που αναγνωρίζουν. Οι 

υδατάνθρακες μπορεί να βρίσκονται σε διάλυση ή σε κυτταρικές επιφάνειες [250,74]. 

β. Στην μελέτη των γλυκοποωτεϊνών: Χρησιμοποιούνται στην απομόνωση των 

γλυκοπρωτεϊνών και τον χαρακτηρισμό της γλυκοζυλίωσής τους [144,98]. 

γ. Στην κυτταοοβιολογία: Οι λεκτίνες χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν ή 

να εμποδίσουν την μίτωση των λεμφοκυττάρων [46]. Επίσης για τον διαχωρισμό 

διαφορετικών πληθυσμών κυττάρων [174,109]. 

δ. Στην ποοστασία των φυτών: Γονίδια λεκτινών που παρουσιάζουν εντομοκτόνο 

δράση εισάγονται γενετικά στα φυτά για να τα προστατεύσουν απο τα έντομα [175]. 
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Σ.Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Η διατριβή αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ανιχνευθούν, να καθαρισθούν και να 

μελετηθούν νέες λεκτίνες απο καρκινοειδή της τάξης των δεκαπόδων. Στην μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στον χαρακτηρισμό της εξειδίκευσης των 

λεκτινών στην αναγνώριση σακχάρων και κυττάρων απο θηλαστικά. Η εξειδίκευση αυτή 

καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την επιλογή κάποιων ειδών για περαιτέρω μελέτη των 

λεκτινών τους. Καθορίζει επίσης το δυναμικό αξιοποίησης μίας λεκτίνης στην ανάπτυξη 

εφαρμογών για την μελέτη των κυτταρικών μεμβρανών των θηλαστικών. 

Τα δεκάποδα καρκινοειδή παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα για την 

βιοχημική μελέτη των λεκτινών: α. Οι βιβλιογραφικές αναφορές συντείνουν στην άποψη 

οτι στα ζώα αυτά οι λεκτίνες παρουσιάζουν πρωτότυπες εξειδικεύσεις στην αναγνώριση 

σακχάρων. ÉL Οι λεκτίνες των δεκαπόδων συχνά αναγνωρίζουν παράγωγα των σιαλικών 

οξέων, για την μελέτη των οποίων υπάρχει γενικότερο βιολογικό και βιοϊατρικό 

ενδιαφέρον. γ_. Πολλά είδη έχουν ικανοποιητικό μέγεθος και επιτρέπουν την λήψη 

μεγάλης ποσότητας δείγματος. Το πλεονέκτημα αυτό είναι σημαντικό δεδομένου οτι η 

συγκέντρωση των λεκτινών στα ασπόνδυλα είναι χαμηλή (0,1-10 μg ανα 100 mg 

πρωτείνης). Ετσι διευκολύνεται η λήψη ποσοτήτων λεκτίνης αρκετών για να 

πραγματοποιηθούν τα αναγκαία πειράματα, δ. Η διατήρηση των περισοτέρων 

δεκαπόδων σε συνθήκες εργαστηρίου δεν απαιτεί πολύπλοκες εγκαταστάσεις ή συνθήκες. 

Τα ζώα αυτά είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, άρα κατάλληλα για in vivo πειράματα, ε. Η 

καλλιέργεια των καρκινοειδών αποκτά σταδιακά αυξανόμενη οικονομική σημασία 

γεγονός που αυξάνει το ενδιαφέρον για συστήματα που συμμετέχουν στην άμυνα των 

ζώων αυτών. Ενα τέτοιο σύστημα είναι και οι λεκτίνες. 

Η αλιεία ή η συλλογή των δεκαπόδων καρκινοειδών παρουσιάζει εποχιακές 

διακυμάνσεις και η απόδοση της διαφέρει ανάλογα με την περιοχή αλιείας ή συλλογής. 

Για να υπάρχει συνέχεια στην ροή των δειγμάτων και αξιοποίηση του διαθέσιμου 

χρόνου χρησιμοποιήσαμε περισσότερα του ενός είδη καρκινοειδών. 

Επιλέξαμε τρία είδη καρκινοειδών που οι πληθυσμοί τους είναι πολυπληθείς 

στον θαλάσσιο ή χερσαίο χώρο της Κρήτης: το θαλάσσιο καρκινοειδές Parapenaeus 

longirostris (μακρόουρο), το θαλάσσιο καρκινοειδές Liocarcinus depurator (βραχύουρο) 

και το χερσαίο καρκινοειδές Potamon potamios (βραχύουρο). Το γεγονός ότι τα ζώα 

αυτά είναι πολυπληθή επιτρέπει τον παρασκευαστικό καθαρισμό των λεκτινών τους και 

την πιθανή αξιοποίηση των ευρημάτων αυτής της διατριβής σε εφαρμογές. 
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1.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΕΚΤΙΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΑΕΜΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ PARAPENAEUS LONGIROSTRIS (Η. LUCAS, 1846). 

1.1 ΠΕΡΙΑΗΨΗ 

Στην οαμολέμφο του θαλάσσιου καρκινοειδούς Parapenaeus longirostris ανιχνεύσαμε 

αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα εναντίον ερυθρών αιμοσφαιρίων κουνελιού. Μετά 

από προσρόφηση σε μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα κουνελιού και διαδοχική 

αποπροσρόφηση με σάκχαρα και συμπλεκτικούς παράγοντες, απομονώσαμε δύο 

λεκτίνες και μία συγκολλητίνη από την αιμολέμφο του ζώου. 

Η μοριακή μάζα τών πρωτεϊνών αυτών σε φυσική μορφή υπολογίσθηκε με μή-

αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε βαθμίδωση πολυακρυλαμίδης, παρουσία πρωτεϊνών 

δεικτών. Βρέθηκε να είναι 440 kDa για την μία λεκτίνη, 210 kDa για την άλλη λεκτίνη 

και 160 kDa για την συγκολλητίνη. Η μοριακή μάζα των υπομονάδων των πρωτεϊνών 

αυτών υπολογίσθηκε με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πολυακρυλαμίδη, παρουσία 

θεϊκού δωδεκακυλικού νατρίου (SOS) και βρέθηκε να είναι 27 kDa, 36 kDa και 16 

kDa/18 kDa (δύο υπομονάδες) αντίστοιχα. 

Και οι δύο λεκτίνες διαπιστώθηκε ότι αναγνωρίζουν Ν-ακετυλιωμένα σάκχαρα. 

Ομως η 440 kDa λεκτίνη είναι εξειδικευμένη γιά το iV-ακετύλ-νευραμινικό οξύ ενώ η 

210 kDa για την JV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη. Οι δύο λεκτίνες και η συγκολλητίνη που 

απομονώθηκαν απαιτούν δισθενή κατιόντα για να δράσουν. Επιπρόσθετα, μετά από 

επώαση με τετραοξική αιθυλενοδιαμίνη (EDTA) η οποία δεσμεύει δισθενή κατιόντα, η 

440 kDa λεκτίνη αποσυνδέεται σε ολιγομερή μοριακής μάζας 60 kDa. 

Οι δύο λεκτίνες και η συγκολλητίνη που απομονώθηκαν χρησιμοποιήθηκαν σε 

δοκιμές συγκόλλησης εναντίον νωπών και μονιμοποιημένων βακτηρίων. Παρατηρήθηκε 

ότι οι πρωτεΐνες συγκολλούν τα Gram-αρνητικά βακτήρια Pseudomonas aeruginosa και 

Escherishia coli αλλά όχι το Gram-Θετικό βακτήριο Bacillus subtillis και τον ζυμομύκητα 

Saccharomyces cerevisiae. 
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1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αιμολέμφος των ασπόνδυλων ζώων περιέχει διαλελυμένες πρωτεΐνες οι οποίες έχουν 

την ικανότητα να συγκολλούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια των θηλαστικών [14]. Οι 

πρωτεΐνες αυτές ονομάσθηκαν αρχικά συγκολλητίνες αλλά σήμερα έχει αποδειχθεί οτι 

πολλές απο αυτές είναι λεκτίνες [265,121]. Ο όρος συγκολλητίνη χρησιμοποιείται πλέον 

όταν δεν είναι γνωστός ο μηχανισμός συγκόλλησης των κυττάρων και ο όρος λεκτίνη 

όταν η συγκόλληση γίνεται μέσω της δέσμευσης των σακχάρων της επιφανείας των 

κυττάρων [121,79]. Η εξειδίκευση των λεκτινών καθορίζεται από τα σάκχαρα τα οποία 

αναστέλλουν πιό αποτελεσματικά την συγκολλητική δραστηριότητα τους [136,80]. 

Οι λεκτίνες των εντόμων αναγνωρίζουν κυρίως ουδέτερα σάκχαρα, σπανιότερα 

iV-ακύλ-αμινοσάκχαρα και πολύ σπάνια σιαλικά οξέα [183,148]. Οι μελέτες στίς 

λεκτίνες των ζώων αυτών έδειξαν την παρουσία πολλών λεκτινών, με διαφορετική 

εξειδίκευση και διαφορετική ή όμοια αντιγονικότητα [39,43]. Οι λεκτίνες τών εντόμων 

δυνατόν να υποβοηθούν, σάν μόρια αναγνώρισης, την άμυνα εναντίον 

μικροοργανισμών [163]. Επίσης συμμετέχουν στην λύση τών ιστών του ζώου κατά την 

ανάπτυξη του εντόμου από προνύμφη σε νύμφη [124] και συμβάλλουν στην διαδικασία 

αναγέννησης των αποκοπέντων μελών του σώματος [129]. 

Στην οικογένεια των καρκινοειδών οι λεκτίνες και οι συγκολλητίνες δυνατόν να 

προστατεύουν τα ζώα αυτά από μικροβιακές μολύνσεις [213,259]. Αναφέρεται επίσης 

ότι είναι δυνατόν να δρουν σαν οψονίνες δηλαδή να συγκολλούν τα εισβάλλοντα 

βακτήρια και ταυτόχρονα να ενεργοποιούν την φαγοκυττάρωση [151,152]. Τέλος, έχει 

διαπιστωθεί ότι οι λεκτίνες ορισμένων καρκινοειδών εμφανίζουν αυξημένη 

δραστηριότητα κατά την ανάπτυξη τών ζώων, στην οποία πιθανόν να διαδραματίζουν 

κάποιο ρόλο [263]. 

Σε αντίθεση με τα έντομα, οι περισσότερες λεκτίνες που μελετήθηκαν στην 

οικογένεια των καρκινοειδών βρέθηκαν να είναι εξειδικευμένες κυρίως στην 

αναγνώριση ακυλαμινοσακχάρων και σιαλικών οξέων [267,38]. Η εξειδίκευση όμως των 

λεκτινών των καρκινοειδών διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα διάφορα είδη. Η λεκτίνη 

απο το βραχύουρο καρκινοειδές Cancer antennarius αποτελείται από υπομονάδες 

μοριακής μάζας 36 kDa και αναγνωρίζει ειδικά τα Ο-ακετυλιωμένα σιαλικά οξέα [197] 

ενώ η λεκτίνη από το βραχύουρο καρκινοειδές Scylla serrata αποτελείται από 

υπομονάδες 30 kDa και 25 kDa και αναγνωρίζει iV-γλυκολύλ-νευραμινικό οξύ [153]. 

Από το μακρόουρο καρκινοειδές Hommarus americanus απομονώθηκαν δύο 

λεκτίνες. Η μία εξειδικευμένα αναγνωρίζει Ν-ακετύλ-νευραμινικό οξύ και η άλλη Ν-

ακετύλ-γαλακτοζαμίνη [83,84]. Και οι δύο όμως αποτελούνται από υπομονάδες 

μοριακής μάζας 55 kDa [83,84]. Μία λεκτίνη που απομονώθηκε από το μακρόουρο 
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καρκινοειδές Macrobrachium rosenbergii και αποτελείται από υπομονάδες μοριακής 

μάζας 9,5 kDa θεωρήθηκε ειδική για τα 9-Ο-ακετυλιωμένα σιαλικά οξέα [268]. Τέλος η 

λεκτίνη πού απομονώθηκε από το μακρόουρο καρκινοειδές Penaeus monodon και 

ονομάσθηκε μονοδίνη αποτελείται από υπομονάδες μοριακής μάζας 27 kDa [194] και 

έχει εξειδίκευση παρόμοια με την λεκτίνη του Η. amerìcanus που δεσμεύει iV-ακετύλ-

νευραμινικό οξύ. 

Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι στην αιμολέμφο του μακρόουρου καρκινοειδούς 

Parapenaeus longirostris (Η. Lucas, 1846) υπάρχουν τρεις διαφορετικές πρωτεΐνες που 

εμφανίζουν αιμοσυγκολλητική δράση εναντίον ερυθροκυττάρων κουνελιού. 

Περιγράφουμε μία διαδικασία απομόνωσης των πρωτεϊνών αυτών που περιλαμβάνει 

προσρόφηση σε μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα και διαδοχική αποπροσρόφηση με 

σάκχαρα και συμπλεκτικούς παράγοντες [75] (παράγοντες που σχηματίζουν σταθερά 

σύμπλοκα με δισθενή κατιόντα). Η εξειδίκευση των πρωτεϊνών που απομονώθηκαν 

προσδιορίσθηκε με βάση τα σάκχαρα που αναστέλλουν την δράση τους. Για να εξάγουμε 

συμπεράσματα ως προς τον ρόλο των πρωτεϊνών αυτών στην σχέση του ζώου με την 

μικροβιακή χλωρίδα ελέγξαμε την συγκολλητική τους δράση εναντίον ορισμένων 

μικροοργανισμών. 
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1.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

1.3.1 Αντιδραστήρια 

Χρησιμοποιήθηκε δισόξινο φωσφορικό νάτριο (ΝαΗ2Ρ04), μονόξινο φωσφορικό νάτριο 

(ΝαΗΡ04. Η 2 0), ϋ(+)-γλυκόζη, ϋ(+)-γαλακτόζη (D-Gal), μέθυλ-ϋ-γαλακτοπυρανοσίδη 

(1-O-Me-D-Gal), ϋ(+)-μαννόζη, ϋ(+)-φουκόζη, Ν-ακετύλ-Ό-γλυκοζαμίνη (GlcNAc), Ν-

ακετύλ-ϋ-γαλακτοζαμίνη (GalNAc), α-λακτόζη, σουκρόζη, φρουκτόζη, μαλτόζη, Ν-

ακετύλ-νευραμινικό οξύ (Neu5Ac), βόεια μουκίνη (BSM) τύπου I-S (λυοφιλοποιημένη 

σκόνη πρωτεΐνης που περιέχει περίπου 12% δεσμευμένα σιαλικά οξέα), ασιαλομουκίνη 

(βόεια μουκίνη που έχει υποστεί κατεργασία με νευραμινιδάσες προς αποδέσμευση των 

σιαλικών οξέων), φετουίνη (από έμβρο βοοειδούς), ασιαλοφετουίνη, βόεια αλβουμίνη 

(BSA), χοίρεια θυρογλοβουλίνη και τριχλωροξικό οξύ (TCA) που αγοράσθηκε από την 

Sigma CC. Ακρυλαμίδη, δισακρυλαμίδη, υπερθειικό αμμώνιο, ΛζΝ,Ν',Ν'-τετραμέθυλ-

αιθυλενοδιαμίνη (EDTA), αιθυλεν-δις(οξυαιθυλενενιτρίλο)τετραοξικό οξύ (EGTA), 

θειικό δωδεκακυλικό νάτριο (SDS), φορμαλίνη (37% υδατική διάλυση φορμαλδεΰδης), 

ορθοφωσφορικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, αζίδιο του νατρίου (ΝαΝ3), χλωριούχο 

ασβέστιο, κιτρικό νάτριο, κιτρικό οξύ, τριυδροξυαιθύλ-αμινομεθάνιο (Tris), γλυκίνη, 2-

μερκαπτοαιθανόλη, γλυκερόλη, κυανό της βρωμοφαινόλης, φαινύλ-μεθύλ-σουλφονύλ-

φλουορίδιο (PMSF), βενξαμιδίνη, απροτινίνη, λευπεπτίνη και λαμπερή κυανή χρωστική 

(Coomassie R-250 και G-250) αγοράσθηκε από την Merck. Οι πλάκες 

μικροτιτλοδότησης (12 Χ 8 = 96 πηγάδια) αγοράσθηκαν από την Nunk και οι μεμβράνες 

διαπίδυσης (Spectrapor 3) από την Serva. Η ενεργοποιημένη με βρωμοκυάνιο Sepharose 

(CNBr-Sepharose 4Β) και οι δείκτες μοριακής μάζας αγοράσθηκαν από την Pharmacia. 

1.3.2 Προετοιμασία της αιμολέμφου 

Τα καρκινοειδή αλιεύθηκαν ζωντανά από βάθος 150-400 m στον θαλάσσιο χώρο βόρεια 

της Κρήτης. Τα ζώα (μήκους 8-12 cm) αφαιμάχθηκαν μέ διάτρηση του κοιλιακού πόρου 

(ventral sinus) και η αιμολέμφος συλλέχθηκε και αφέθηκε να πήξει σε σωλήνες τύπου 

eppendorf γιά 2 ώρες στους 22° C και ακολούθως για 16 ώρες στους 5° C. Το πήγμα 

διασπάσθηκε με υπερηχοβόληση (sonication). Η αιμολέμφος φυγοκεντρήθηκε (15.000 g, 

20 min, 5° C) γιά να απομακρυνθούν τα στερεά υπολείμματα της πήξης και διατηρήθηκε 

σε θερμοκρασία -20° C. 

1.3.3 Προετοιμασία των ερυθροκυττάρων 

Ανθρώπινα ερυθροκύτταρα (RBC) ομάδας Ο, ερυθροκύτταρα ποντικού (BALB/c), 

κουνελιού (λευκής φυλής Νέας Ζηλανδίας) και προβάτου (φυλής Χίου) λήφθηκαν με 

σύριγγα από περιφερεικά αγγεία ή με καρδιακή παρακέντηση (στα ποντίκια) και 
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αραιώθηκαν απευθείας 1/10 (όγκος κατ' όγκον: ν/ν) σε φυσιολογικό ορό (0,9 % NaCl). Τα 

μονιμοποιημένα με φορμαλίνη ερυθροκύτταρα (FRBC) προετοιμάσθηκαν γενικά όπως 

περιγράφεται από τον Csizmas [51]. Συνοπτικά, η φορμαλίνη (25ml) εξισορροπήθηκε σε 

pH 7,0 με την βοήθεια ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών αλάτων συγκέντρωσης IM 

και τοποθετήθηκε σε μεμβράνες διαπίδυσης. Ακολούθως εμβαπτίσθηκε σε εναιώρημα 

ερυθροκυττάρων (100 ml, 1/5 ν/ν σε ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM φωσφορικών αλάτων 

που περιείχε 150 mM NaCl) επί 24 ώρες. Ακολούθως η μεμβράνη διαπίδυσης διατρήθηκε 

μηχανικά και η φαρμαλίνη αφέθηκε να επιδράσει στα αιμοσφαίρια επι 72 ώρες. Τα 

αιμοσφαίρια κατακρημνίσθηκαν με φυγοκέντρηση (1.500 g, 10 min, 5° C) και πλύθηκαν 

επανειλημμένα με φυσιολογικό ορό. 

Η δέσμευση τών ελεύθερων αλδεϋδικών ομάδων στην επιφάνεια των 

μονιμοποιημένων ερυθροκυττάρων έγινε με επώαση τους επί 24 ώρες σε ρυθμιστικό 

διάλυμα φωσφορικών αλάτων 100 mM, pH 7,5 που περιείχε 150 mM NaCl και 2% BSA. 

Τα μονιμοποιημένα αιμοσφαίρια συντηρούνταν στους 5° C παρουσία 0,05% ΝαΝ3. 

Τα ερυθροκύτταρα που μονιμοποιούνται με την μέθοδο που περιγράφηκε 

παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: GL Δεν αιμολύονται μετά από 

παρατεταμένη συντήρηση (μηνών) στους 5° C. (i Δεν αυτοσυγκολλούνται. γ_. 

Κατακρημνίζονται στίς ίδιες συνθήκες φυγοκέντρησης με τα νωπά αιμοσφαίρια (1.000 

g, 5 min, 15° C). δ. Δεν απελευθερώνουν πρωτεΐνη μετά από πλύσιμο με διάλυμα που 

περιέχει 500 mM NaCl ή 50 mM EDTA, pH 8,0. 

Μόνο τα μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα που πληρούσαν αυτές τις προϋποθέσεις 

χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω. Πρίν να χρησιμοποιηθούν, όλα τα ερυθροκύτταρα 

πλύθηκαν με 50 όγκους 0,9% NaCl και εναιωρήθηκαν σε διάλυμα που περιείχε 50 mM 

NaCl και 100 mMCaCl2· 

1.3.4 Δοκιμές αιμοσυγκόλλησης 

Οι δοκιμές αιμοσυγκόλλησης έγιναν χρησιμοποιώντας πλάκες μικροτιτλοδότησης με 

πηγάδια τύπου V. Εκατό μικρολίτρα (100 μΐ) από το κάθε δείγμα αραιώθηκαν σε 50 mM 

NaCl, 100 mM CaCl2 και τοποθετήθηκαν σε πηγάδι της πλάκας μικροτιτλοδότησης. Σε 

κάθε πηγάδι προστέθηκαν 100 μΐ εναιωρήματος (2% ν/ν) ερυθροκυττάρων. Ο 

προσδιορισμός του τίτλου αιμοσυγκόλλησης έγινε μετά από επώαση δύο ωρών στους 22° 

C. Ως τίτλος αιμοσυγκόλλησης θεωρήθηκε το αντίστροφο της υψηλότερης αραίωσης του 

δείγματος που προκαλούσε αιμοσυγκόλληση ορατή με γυμνό οφθαλμό. 

1.3.5 Δοκιμές αναστολής της αιμοσυγκόλλησης 

Στις δοκιμές αναστολής της αιμοσυγκόλλησης έγινε έλεγχος σακχάρων και 
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γλυκοπρωτεϊνών. Τα σάκχαρα διαλύθηκαν και αραιώθηκαν σε 50 mM NaCl, 100 mM 

CaCl2 ενώ οι γλυκοπρωτεΐνες και τα σιαλικά οξέα σε ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-

HC1, pH 8,0 που περιείχε 100 mM NaCl καιΙΟ mM CaCl2. Οι δοκιμές έγιναν σε πλάκες 

μικροτιτλοδότησης στους 22° C. Σε κάθε πηγάδι της πλάκας μικροτιτλοδότησης 

αναμίχθηκαν 50 μΐ από συνεχόμενες αραιώσεις αιμολέμφου με 50 μΐ διαλύματος 

σακχάρου ή γλυκοπρωτε'ί'νης. Μετά από επώαση 1 ώρας έγινε δοκιμή αιμοσυγκόλλησης. 

Η εξειδίκευση των πρωτεϊνών που απομονώθηκαν ελέγχθηκε μετά από αραίωση 

τους ώστε να παρουσιάζουν τίτλο αιμοσυγκόλλησης 4. Πενήντα μικρόλιτρα (50 μΐ) από 

κάθε δείγμα πρωτεΐνης τοποθετήθηκαν σε πηγάδια πλάκας μικροτιτλοδότησης. Στη 

συνέχεια, σε κάθε πηγάδι προστέθηκαν 50 μΐ από διαδοχικές αραιώσεις σακχάρου ή 

γλυκοπρωτε'ί'νης, έγινε επώαση 1 ώρας και ακολούθησε δοκιμή αιμοσυγκόλλησης. Ως 

τίτλος αναστολής της αιμοσυγκόλλησης θεωρήθηκε το αντίστροφο της μικρότερης 

αραίωσης αναστολέα που απαιτούνταν για πλήρη αναστολή της αιμοσυγκόλλησης. 

1.3.6 Συγκόλληση μικροοργανισμών 

Το στέλεχος XL-1 του βακτηρίου E. coli, το στέλεχος ATCC 9027 του βακτηρίου Ρ. 

aeruginosa και το στέλεχος AHU 1235 του βακτηρίου Β. subtillis αναπτύχθηκαν στους 

37° C σε θρεπτικό υγρό LB [211]. Το στέλεχος S288C του σακχαρομύκητα 5. cerevisiae 

αναπτύχθηκε στους 30° C σε θρεπτικό υγρό YEPD [105]. Οι μικροοργανισμοί 

κατακρημνίσθηκαν με φυγοκέντρηση (3.000 g, 15 min, 15° C), μονιμοποιήθηκαν όπως τα 

ερυθροκύτταρα (βλέπε προετοιμασία των ερυθροκυττάρων), πλύθηκαν και 

εναιωρήθηκαν σε 50 mM NaCl, 100 mM CaCl2. Τα εναιωρήματα στη συνέχεια 

αραιώθηκαν ώστε να παρουσιάζουν οπτική πυκνότητα (OD) περίπου 1,0 στα 550 nm. Οι 

δοκιμές συγκόλλησης έγιναν αναμιγνύοντας 50 μΐ διαλύματος πρωτεΐνης (με τίτλο 

αιμοσυγκόλλησης 4) με 5 μΐ εναιωρήματος μικροοργανισμού, σε αντικειμενοφόρους 

πλάκες. Μετά από επώαση 15 min στους 22° C έγινε επικάλυψη με καλυπτρίδες και η 

συγκόλληση αξιολογήθηκε στο μικροσκόπιο ως ακολούθως: (+) ισχυρή συγκόλληση, (+) 

ελαφρά συγκόλληση ή ίχνη συγκόλλησης, (-) απουσία συγκόλλησης. Διάλυμα BSA (2% 

w/v) χρησιμοποιήθηκε ως διάλυμα ελέγχου για την εμφάνιση μή ειδικής συγκόλλησης 

των μικροοργανισμών. 

1.3.7 Απαίτηση σε δισθενή κατιόντα 

Για να ελεγχθεί αν απαιτούνται δισθενή κατιόντα για την εμφάνιση της 

αιμοσυγκολλητικής δράσης της αιμολέμφου και των πρωτεϊνών που απομονώθηκαν, 

χρησιμοποιήθηκαν άλατα που δεσμεύουν τα ιόντα αυτά και δημιουργούν σταθερά 

σύμπλοκα μαζί τους (συμπλεκτικοί παράγοντες, chelating agents) [75]. Πενήντα 
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μικρόλιτρα (50 μΐ) αναραίωτης αιμολέμφου τοποθετήθηκαν σε πηγάδι πλάκας 

μικροτιτλοδότησης και αναμίχθηκαν με 50 μΐ EDTA ή EGTA ή ουδέτερο ρυθμιστικό 

διάλυμα κιτρικού νατρίου. Μετά από επώαση 20 min προστέθηκαν 100 μΐ απο 

εναιώρημα ερυθροκυττάρων κουνελιού (2% ν/ν σε 0,9 % NaCl) και έγινε δοκιμή 

αιμοσυγκόλλησης. Καταγράφηκε η ελάχιστη συγκέντρωση των συμπλεκτικών 

παραγόντων, που απαιτούνταν για να ανασταλλεί η αιμοσυγκόλληση. 

Γιά να ελεχθεί εάν οι πρωτεΐνες που απομονώθηκαν απαιτούν δισθενή κατιόντα 

για να προκαλέσουν αιμοσυγκόλληση προστέθηκε στη διάλυση τους EDTA, pH 8.0 

(τελική συγκέντρωση 20 mM) και έγινε δοκιμή αιμοσυγκόλλησης με ερυθροκύτταρα 

κουνελιού (2% ν/ν σε 0,9 % NaCl). 

1.3.8 Διαδικασία καθαρισμού των πρωτεϊνών 

1.3.8α Χρωματογραφία συγγένειας 

Σε πηκτή (bits) Sepharose 4Β που είχε ενεργοποιηθεί με βρωμοκυάνιο συνδέθηκε βόεια 

μουκίνη όπως έχει περιγραφεί [188]. Η Σεφαρόζη τοποθετήθηκε σε στήλη 

χρωματογραφίας (1 Χ 10 cm) και εξισορροπήθηκε με ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-

HC1, pH 8,0 που περιείχε 500 mM NaCl και 10 mM CaCl2. Η στήλη συνδέθηκε σε 

μονάδα υγρής χρωματογραφίας (στήλη, αντλία, φωτόμετρο στα 280 nm, συλλέκτης 

κλασμάτων, καταγραφέας). Μετά την εξισορρόπηση δόθηκε στην στήλη αιμολέμφος του 

καρκινοειδούς και κατόπιν η στήλη πλύθηκε με διάλυμα εξισορρόπησης έως ότου δεν 

απελευθέρωνε πρωτεΐνη ανιχνεύσιμη από το φωτόμετρο της μονάδας χρωματογραφίας. 

Η αποπροσρόφηση των πρωτεϊνών που δεσμεύθηκαν στην στήλη με δυνάμεις συγγένειας 

έγινε με ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 που περιείχε 100 mM NaCl και 40 

mM ουδέτερο κιτρικό νάτριο (TBS/κιτρικό νάτριο). Ο ρυθμός έκλουσης ήταν 0,5 ml/min 

και συλλέχθηκαν κλάσματα όγκου 3 ml. Στα κλάσματα που συλλέχθηκαν έγινε έλεγχος 

της αιμοσυγκολλητικής δραστηριότητας και υπολογίσθηκε η συγκέντρωση πρωτεΐνης. Η 

ποσότητα της πρωτεΐνης μετρήθηκε με την μέθοδο του Bradford [25] και 

χρησιμοποιήθηκε BSA για την κατάρτιση της πρότυπης καμπύλης αναφοράς. 

1.3.8β Προσρόφηση σε μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα 

Σε αιμολέμφο που είχε υποστεί φυγοκέντρηση (15.000 g, 30 min, 5° C) προστέθηκε 

μείγμα αναστολέων πρωτεασών (ενώσεων που αναστέλουν την δράση των πρωτεασών), 

ώστε να δώσει τελική συγκέντρωση 80 μg/ml απροτινίνης, 150 μg/ml βενζαμιδίνης, 20 

μg/ml λευπεπτίνης και 1 mM PMSF. Στη συνέχεια σε δύο όγκους αυτής της αιμολέμφου 

προστέθηκε ένας όγκος εναιωρήματος μονιμοποιημένων ερυθροκυττάρων που 

αποτελούνταν από 50% ν/ν ερυθροκύτταρα εναιωρημένα σε διάλυμα 50 mM NaCl, 100 
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mM CaCl2. Ακολούθησε ήπια ανάδευση και επώαση για 30 min στους 22° C. Μετά την 

επώαση τα μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα κατακρημνίσθηκαν με φυγοκέντρηση στά 

1.000 g για 5 min στους 10° C και πλύθηκαν δέκα φορές με 5 όγκους διαλύματος 50 mM 

NaCl, 100 mM CaCl2. Η αποπροσρόφηση των πρωτεϊνών που είχαν προσροφηθεί στην 

επιφάνεια των ερυθροκυττάρων έγινε με διαλύματα σακχάρων ή με EDTA. Τα 

ερυθροκύτταρα διαχωρίζονταν από τις αποπροσροφούμενες πρωτεΐνες με φυγοκέντρηση 

(1.000 g, 10 min, 10° C) και επαναιωρούνταν σε άλλο διάλυμα σακχάρου. 

Τα διαλύματα των πρωτεϊνών το οποία αποπροσροφήθηκαν χρησιμοποιώντας 

διάφορα σάκχαρα επαναφυγοκεντρήθηκαν (15.000 g, 15 min, 5° C) ώστε να 

απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα ερυθροκυττάρων. Ακολούθως χρησιμοποιήθηκαν σε 

δοκιμές συγκόλλησης και αναστολής της συγκόλλησης, όπως και σε πειράματα 

ηλεκτροφόρησης. 

1.3.9 Ηλεκτροφόρηση 

Εφαρμόσθηκε η μέθοδος της ηλεκτροφόρησης σε πηκτή πολυακρυλαμίδης (PAGE). 

Χρησιμοποιήθηκε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση παρουσία θειικού δωδεκακυλικού 

νατρίου (SDS-PAGE), μη-αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (native-PAGE) και 

ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (2D-PAGE). Η ηλεκτροφόρηση και ο υπολογισμός της 

μοριακής μάζας έγινε όπως έχει ήδη περιγραφεί [240,241,143]. 

Πρίν να υποβληθούν σε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) τα δείγματα 

πρωτεΐνης αναμίχθηκαν με ίσο όγκο ρυθμιστικού διαλύματος μετουσίωσης (62,5 mM 

Tris-HCl, pH 6,8 που περιείχε 2,5% ν/ν SDS, 5% ν/ν 2-μερκαπτοαιθανόλη, 10% ν/ν 

γλυκερόλη και 0,1% w/v κυανό της βρωμοφαινόλης) και θερμάνθηκαν στους 100° C για 2 

min. 
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1.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1.4.1 Συγκολλητική δραστηριότητα της αιμολέμφου του P. longirostris 

Ο τίτλος της αιμοσυγκολλητικής δραστηριότητας στην αιμολέμφο των ατόμων του είδους 

P. longirostris παρουσιάζει διακύμανση μεταξύ 128 και 512 όταν μετράται με 

ανθρώπινα ερυθροκύτταρα ομάδας Ο, μεταξύ 256 και 1024 όταν μετράται με 

ερυθροκύτταρα ποντικού, μεταξύ 512 και 2048 όταν μετράται με ερυθροκύτταρα 

κουνελιού και μεταξύ 64 και 512 όταν μετράται με ερυθροκύτταρα προβάτου. Στα 

πειράματα που αναφέρονται παρακάτω χρησιμοποιήθηκαν ερυθροκύτταρα κουνελιού. 

Η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της αιμολέμφου μηδενίζεται μετά από θέρμανση 

στους 100° C ή μετά από κατακρήμνιση με τριχλωροξικό οξύ (τελική συγκέντρωση 10% 

TCA στην αιμολέμφο). Τα παραπάνω πειράματα δείχνουν ότι η αιμολέμφος περιέχει 

πρωτεΐνες που παρουσιάζουν υψηλή αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα εναντίον 

ερυθροκυττάρων απο θηλαστικά. Η επίδραση σακχάρων και γλυκοπρωτεινών στην 

αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της αιμολέμφου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Η 

βόεια μουκίνη προκαλεί έντονη αναστολή της δραστηριότητας αυτής. Ανάμεσα στα 

σάκχαρα που ελέχθηκαν τα JV-ακύλ-αμινοσάκχαρα παρουσιάζονται πλέον 

αποτελεσματικά. Η αιμοσυγκόλληση αναστέλλεται επίσης από συμπλεκτικούς 

παράγοντες (σχηματίζουν σύμπλοκα με τα δισθενή κατιόντα). Η τελική αναστέλλουσα 

συγκέντρωση των παραγόντων αυτών όταν προστεθούν στην αιμολέμφο είναι 2,5 mM 

EDTA ή 1,5 mM EGTA, pH 8,0 ή 5 mM κιτρικό νάτριο pH 7,0. 

Πίνακας 1. Αναστολή της αιμοσυγκολλητικής δραστηριότητας της αιμολέμφου 

Προστιθέμενο σάκχαρο Τίτλος Προστιθέμενη γλυκοπρωτείνη Τίτλος 

50 mM* 1% w/v * 

2048 - 2048 

Neu5Ac 64 Μουκίνη 8 

GalNAc 256 Ασιαλομουκίνη 256 

GlcNAc 512 Φετουίνη 64 

D-Gal 1024 θυοογλοβουλίντι 1024 

* Τελική συγκέντρωση αναστολέα στην αιμολέμφο. Χρησιμοποιήθηκαν ερυθροκύτταρα κουνελιού. Δεν 

ανέστελλαν: D-γλυκόίΙη. Ρ-μαννόίη. Ρ-φουκόί:η. α-λακτό£η. σουκοόίη. φοουκτό&η. μαλτόίη. 

1.4.2 Καθαρισμός των λεκτινών της αιμολέμφου του Ρ. longirostris 

1.4.2α. Χρωματογραφία συγγένειας. 

Ολες οι διαδικασίες του καθαρισμού έγιναν στους 22° C. Πέντε χιλιοστόλιτρα (5 ml) 
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αιμολέμφου φυγοκεντρήθηκαν (15.000 g, 30 min, 5° C) και το υπερκείμενο περάσθηκε 

απο μια στήλη μουκίνης-Sepharose 4Β όγκου 7 ml. Η στήλη πλύθηκε με 500 ml 

ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 8,0 που περιείχε 500 mM NaCl και 10 mM 

CaCl2 για να απομακρυνθούν οι κύριες ποσοτικά πρωτεΐνες της αιμολέμφου, 

αιμοκυανίνη και λιποπρωτείνη [240,241]. Οι πρωτεΐνες που προσροφήθηκαν ειδικά στη 

στήλη μουκίνης-Σεφαρόζης 4Β αποπροσροφήθηκαν με ρυθμιστικό διάλυμα TBS/κιτρικό 

νάτριο. Οι πρωτεΐνες απολλάχθηκαν απο τα κιτρικά άλατα με την μέθοδο της 

διαπίδυσης. Προς το σκοπό αυτό η πρωτεϊνική διάλυση τοποθετήθηκε σε μεμβράνες 

διαπίδυσης και έγινε εκτεταμένη διαπίδυση σε ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 

8,0 που περιείχε 100 mM NaCl και 20 mM CaCl2 (TBS/Ca2+). Οι δοκιμές 

αιμοσυγκόλλησης έδειξαν ότι επετεύχθη αύξηση της ειδικής ενεργότητας περίπου 83 

φορές. Η συνολική αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα που ανακτάται απο την στήλη με 

την διαδικασία αυτή αντιστοιχεί στο 30% έως 40% της αρχικής. Η ηλεκτροφόρηση σε 

αποδιατακτική πηκτή δείχνει ότι στα κλάσματα που παρουσιάζουν αιμοσυγκολλητική 

δραστηριότητα εμφανίζονται τέσσερεις άγνωστες πρωτεϊνικές ζώνες [Εικόνα 1]. 

Α Β C 

9 4 — » .. 
67 — > êto mm ''*"*• *— He 

c-;& 

20.1-

14Λ —> # 

•1 

•2 

< — 3 

Εικόνα 1. Αποδιατακτική ηλεκτοοφόοηση σε 12.5 % πηκτή πολυακουλαμίδης CSDS-PAGE'). Εγινε 

ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών που δεσμεύονται ειδικά στη στήλη μουκίνης-Sepharose 4Β. Στήλη Α. 

Πρωτεΐνες δείκτες μοριακής μάζας: φωσφορυλάση-Β 94 kDa, βόεια αλβουμίνη 67 kDa, οβαλβουμίνη 43 

kDa, καρβονική ανυδράση 30 kDa, αναστολέας της τρυψίνης 20,1 kDa, α-λακταλβουμίνη 14,4 kDa. 

Στήλη Β. He: αιμοκυανίνη, η κύρια αναπνευστική πρωτεΐνη του ζώου. Στήλη C. Τα βέλη 1, 2, 3 και 4 

δείχνουν τις τέσσερεις άγνωστες πρωτεϊνικές ζώνες. Το βέλος 1 δείχνει το 36-kDa πολυπεπτίδιο, το 

βέλος 2 το 27-kDa, το 3 το 18-kDa και το 4 το 18-kDa πολυπεπτίδιο. 
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1.4.2(5 Προσρόφηση σε ερυθροκύτταρα μονιμοποιημένα με φορμαλίνη 

Οι λεκτίνες του καρκινοειδούς P. longirostris διαχωρίσθηκαν μεταξύ τους πλήρως μετά 

από προσρόφηση σε μονιμοποιημένα με φορμαλίνη ερυθροκύτταρα κουνελιού (FRRBC). 

Χρησιμοποιήθηκαν τα κλάσματα της χρωματογραφίας συγγένειας που παρουσίαζαν 

αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα ή αιμολέμφος απευθείας. 

Δεκαέξι χιλιοστόλιτρα (16 ml) αιμολέμφου αναμίχθηκαν με 8 ml FRRBC 

(50%ν/ν) και ακολούθησε επώαση 30 min στους 22° C. Μετά την επώαση τα FRRBC 

κατακρημνίσθηκαν (1.000 g, 5 min, 15° C) και εναιωρήθηκαν σε 50 raM NaCl, 100 mM 

CaCl2. Ακολούθως πλύθηκαν δέκα φορές με το ίδιο διάλυμα. Οι πρωτεΐνες που 

προσροφούνται ειδικά στα μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα με την μέθοδο αυτή, 

αποπροσροφούνται διαδοχικά χρησιμοποιώντας διάφορα διαλύματα σακχάρων. 

Διάλυμα D-γαλακτόζης (300 mM) προκαλεί μερική αποπροσρόφηση του 27-kDa 

πολυπεπτιδίου. Σε συγκέντρωση 500 mM όμως η D-γαλακτόζη προκαλεί πλήρη 

αποπροσρόφηση του 27-kDa πολυπεπτιδίου [Εικόνα 2, στήλη Β]. Διαδοχική 

αποπροσρόφηση με διάλυμα iV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνης 300 mM και 500 mM αποδίδει 

εμπλουτισμένα παρασκευάσματα του 36-kDa πολυπεπτιδίου [Εικόνα 2, στήλες C και D]. 

Το 18-kDa πολυπεπτίδιο και το 16-kDa πολυπεπτίδιο δεν αποπροσροφούνται με 

επίδραση διαλυμάτων σακχάρου στα μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα. 

Αποπροσροφούνται όμως ταυτόχρονα απο τα ερυθροκύτταρα, με 50 mM EDTA, pH 8,0 

[Εικόνα 2, στήλη Ε] δείχνοντας ότι είναι υπομονάδες συγκολλητίνης αλλά όχι λεκτίνης. 

Πίνακας 2. Αιιχοσυνκολλτιτικη δοάση των 

αποποοσοοα>ΐίθΐΐκαν από 

Κλάσμα Ογκος 

(ml) 

ποωτεϊνώ\ 

μονιμοποιημένα εουθοοκύτταοα. 

Πρωτείνη Τίτλος« 

(mz) 

ΕιδικήΡ 

ενεογότητα 

' της αιμολέμφου που 

ΟλικήΥ Καθαρισμός0 

ενεογότητα 

Αιμολέμφος 16 13,82 1024 11,85 16,384 1 

300mMD-Gale 4 0,16 64 1.600 256 135 

300mMGalNAce 4 0,21 128 2.438 512 205 

50 mM ΕΡΤΑε 4 053 32 241.5 128 20 

α. Ο τίτλος προσδιορίσθηκε με ερυθροκύτταρα κουνελιού, μετά από εκτενή διαπίδυση των πρωτεϊνών σε 

TBS/Ca2+. [3. Ειδική ενεργότης = τίτλος / (mg πρωτεΐνης/ml). γ. Ολική ενεργότης = τίτλος Χ όγκο. δ. 

Καθαρισμός = ειδική ενεργότης κλάσματος / ειδική ενεργότης αιμολέμφου. ε. Συστατικό που 

ΥΟίίσιμοποιήθηκε για ττιν αποποοσοόφηση των ποωτεΐνών από τα μονιμοποιημένα εουθοοκύτταοα. 

Τα κλάσματα της πρωτεΐνης που αποπροσροφήθηκαν από τα μονιμοποιημένα 

ερυθροκύτταρα υπέστησαν εκτενή διαπίδυση εναντίον ρυθμιστικού διαλύματος 
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TBS/Ca2+ και ελέχθηκε η αιμοσυγκολλητική τους δραστηριότητα [Πίνακας 2]. 

Ακολούθησε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων, με μη-αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε 

βαθμιδωτή πηκτή (5-10% native-PAGE) ως πρώτη διάσταση [Εικόνα 3Α] και 

αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (12,5% SDS-PAGE) ως δεύτερη διάσταση [Εικόνα 3Β]. 
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Εικόνα 2. Αποδιατακτική ΐΐλεκτοοφόοηση σε πηκτή 15% (SDS-PAGE"). Ηλεκτροφορήθηκαν οι πρωτεΐνες 

που αποπροσροφήθηκαν από τα μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα διαδοχικά με 500 mM D-Gal (στήλη Β), 

300 mM GalNAc (στήλη C), 500 mM GalNAc (στήλη D) και 50 mM EDTA, pH 8,0 (στήλη E). He: 

Αιμοκυανίνη στίς στήλες Β, C, D και Ε. Πρωτεΐνες δείκτες μοριακής μάζας στην στήλη Α. Το βέλος 1 

δείχνει το 36-kDa πολυπεπτίδιο στις στήλες C και D. Το βέλος 2 δείχνει το 27-kDa πολυπεπτίδιο στην 

στήλη Β. Το βέλος 3 δείχνει το 18-kDa και το 16-kDa πολυπεπτίδιο στη στήλη Ε. Παρατηρήστε την 

μερική έκλουση του 18-kDa πολυπεπτιδίου στην στήλη Β. Το 36-kDa πολυπεπτίδιο (βέλος 1, στήλες C και 

D) αναλύεται σε δύο πολυπεπτίδια σε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) με συγκέντρωση 

πολυακρυλαμίδης 15% ή μεγαλύτερη. 

Η ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων έδειξε ότι η πρωτεΐνη που αποπροσροφάται απο τα 

μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα με 300 mM D-γαλακτόζη και εκείνη που 

αποπροσροφάται με 300 mM JV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη είναι δύο διαφορετικές λεκτίνες 

[Εικόνα 3Α, 3Β]. Η πρωτεΐνη που αποπροσροφάται με 50 mM EDTA, pH 8,0 

αποτελείται από δύο υπομονάδες με μοριακή μάζα 18 kDa και 16 kDa αντίστοιχα 

[Εικόνα 3A, 3Β]. 
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Εικόνα 3A. Βαθμιδωτή μη αποδιατακτική ηλεκτοοφόοηση (native-PAGE) των πρωτεϊνών που 

αποποοσοοφήθηκαν από τα μονιμοποιημένα εουθοοκύτταοα. Στήλη Α. Πρωτεΐνες δείκτες μοριακής 

μάζας: Θυρογλοβουλίνη 669 kDa, φερριτίνη 440 kDa, αλδολάση 140 kDa, βόειος αλβουμίνη 67 kDa. 

Στήλη Β. Πρωτεΐνη που αποπροσροφήθηκε με GalNAc. Στήλη C. Πρωτεΐνη που αποπροσροφήθηκε με D-

Gal. Στήλη D. Πρωτεΐνη που αποπροσροφήθηκε με EDTA. He: Αιμοκυανίνη. Βέλος 1: Λεκτίνη στη 

στήλη C. Βέλος 2: Λεκτίνη στη στήλη Β. Βέλος 3: Συγκολλητίνη στη στήλη D. 
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Εικόνα 3B. Αποδιατακτική ηλεκτοο<χ>όοηση iSPS-PAGEì δεύτεοτις διάστασης σε πηκτή πολυακουλαμίδτκ 

12.5%. Οι πρωτεϊνικές ζώνες που σημαίνονται από τα βέλη He, 1, 2, και 3 στην Εικόνα 4Α (πρώτη 

διάσταση) αποκόπηκαν απο την πηκτή και υποβλήθηκαν σε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση δεύτερης 

διάστασης (SDS-PAGE). Τα βέλη δείχνουν την μοριακή μάζα (kDa). Οι στήλες He, 1, 2 και 3 

αντιστοιχούν στην αιμοκυανίνη, 27-kDa λεκτίνη, 36-kDa λεκτίνη και 16-kDa/18-kDa συγκολλητίνη 

αντίστοιχα. Τα άλλα μικρότερα πολυπεπτίδια που εμφανίζονται στην πηκτή θεωρούνται προϊόντα 

διάσπασης των πρωτεϊνών, λόγω των χειρισμών που περιγράφηκαν. 
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1.4.3 Χαρακτηρισμός των λεκτινών της αιμολέμφου του L. depurator 

Αμφότερες οι λεκτίνες αναστέλλονται από τις γλυκοπρωτεΐνες μουκίνη και φετουίνη σε 

παρόμοιες συγκεντρώσεις, παρατηρούνται όμως διαφορές στην αναστολή των δύο 

λεκτινών απο σάκχαρα [Πίνακας 3]. Οι δύο λεκτίνες και η συγκολλητίνη απαιτούν την 

παρουσία δισθενών κατιόντων (Ca2+) για να παρουσιάσουν αιμοσυγκολλητική δράση. 

Πίνακας 3. Αναστολή της αιμοσυγκολλητικικ δοάσης των λεκτινών και της 

συγκολλητίντις της αιμολέμφου 

Αναστολέας01 

GalNAc 

Neu5Ac 

GlcNAc 

D-Gal 

1-O-Me-D-Gal 

Μουκίνη (mg/ml) 

Φετουίνη 

27-kDa λεκτίνη 

25 mM 

12,5 mM 

50 mM 

100 mM 

100 mM 

0,06 

0.250 

Ρ 36-kDa λεκτίνη" 

6,25 mM 

12,5 mM 

25 mM 

-

-

0,03 

0.250 

0,250 

0.500 
α. Ο πίνακας παρουσιάζει τις ελάχιστες συγκεντρώσεις των αναστολέων (βλέπε Πίνακα 1) που 

ανέστελαν αιμοσυγκολλητικό τίτλο 4 εναντίον ερυθροκυττάρων κουνελιού. Η μέγιστη συγκέντρωση που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν 100 mM για τα σάκχαρα και lmg/ml για τις γλυκοπρωτείνες. Οι διαφορές στην 

αναστολή επιβεβαίωσαν την παρουσία τριών διαφορετικών πρωτεϊνών με αιμοσυγκολλητική δράση. β. 

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στην πρωτεΐνη που αποπροσροφήθηκε με 300 mM ή 500 mM D-

Gal. γ. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στην πρωτεΐνη που αποπροσροφήθηκε με 300 mM ή 500 

mM GalNAc. δ. Παρατηρήστε ότι η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της πρωτεΐνης αυτής δεν 

αναστέλλεται απο κανένα εκ των σακχάρων που χρησιμοποιήθηκαν παρά μόνο απο τις γλυκοπρωτεΐνες 

μουκίνη και φετουίνη. 

Επιπρόσθετα, η επεξεργασία των πρωτεϊνών αυτών με 50 mM EDTA, pH 8,0 

προκαλεί την αποσύνδεση, σε ολιγομερή μοριακής μάζας 60 kDa, της λεκτίνης που 

αποπροσροφάται από τα μονιμοποιημένα αιμοσφαίρια με 300 mM D-Gal [Εικόνα 4]. 

Σε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) η λεκτίνη που αποσυνδέεται σε 

ολιγομερή 60 kDa και η πολυμερής 440 kDa λεκτίνη αναλύονται στην ίδια πρωτεϊνική 

ζώνη (27 kDa). Οι λεκτίνες και η συγκολλητίνη που απομονώθηκαν τοποθετήθηκαν σε 

μεμβράνες διαπίδυσης και έγινε εκτενής διαπίδυση σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS/Ca2+. 

Ακολούθως έγινε έλεγχος της συγκολλητικής δραστηριότητας των πρωτεϊνών αυτών 

εναντίον μονιμοποιημένων και νωπών μικροοργανισμών επάνω σε αντικειμενοφόρους 

πλάκες. Χρησιμοποιήθηκαν τα Gram-αρνητικά βακτήρια E. coli και Ρ. aeruginosa 

[Εικόνα 4], το Gram-Θετικό βακτήριο Β. subtilïïs και κύτταρα σακχαρομύκητα (5. 

cerevisiaë). Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Συγκόλληση μικροοργανισμών από TIC λεκτίνες και την συγκολλητίνη της 

αιμολέμφου. 

Μικο/σμόςα 27-kDa λεκτίνηβ 36-kDa λεκτίν-nß 16-kPa/18-kPa συγκολλητ.β 

E. coli + + + 

P. aeruginosa + + + 

B.subtillis - +Ύ 

S. cerevisiae : z : 

α Χρησιμοποιήθηκαν μονιμοποιημένοι και νωποί μικροοργανισμοί, β. Οι πρωτεΐνες αποπροσροφήθηκαν 

από FRRBC, αραιώθηκαν ώστε να έχουν τίτλο αιμοσυγκόλλησης 4 και τοποθετήθηκαν σε 

αντικειμενοφόρους πλάκες. Τα βακτήρια και τα κύτταρα σακχαρομύκητα εναιωρήθηκαν σε 50 mM 

NaCl, 100 mM CaCl2, (OD 1,0 στα 550 nm) και προστέθηκαν στα διαλύματα των πρωτεϊνών. Μετά από 

επώαση 15 min στους 22° C αξιολογήθηκε η συγκόλληση με τη βοήθεια μικροσκοπίου. (+): ισχυρή 

συγκόλληση, (+): ελαφρά συγκόλληση, (-): απουσία συγκόλλησης. Διαλύματα ελέγχου (controls) με 2% 

BSA διαλυμένη σε 50 mM NaCl, 100 mM CaCl2 δεν παρουσίασαν συγκολλητική δραστηριότητα, γ. 

Ελαφοά συγκόλληση παρατηρήθηκε όταν η επώαση παρατεινόταν από 15 min σε 0.5 ή 1 ώοα. 

1.4.4 Υπολογισμός της μοριακής μάζας των λεκτινών και της 

συγκολλητίνης του P. longirostris 

Η λεκτίνη που αποπροσροφάται από τα μονιμοποιημένα αιμοσφαίρια με Ρ-γαλακτόζη 

έχει μοριακή μάζα σε φυσική μορφή 440+20 kPa [Εικόνα 3Α]. Η λεκτίνη αυτή με την 

επίδραση ΕΡΤΑ (50 mM, pH 8,0) αποσυνδέεται σε ολιγομερή μοριακής μάζας 60+4,0 

kPa [Εικόνα 5]. Η λεκτίνη που αποπροσροφάται με iV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη έχει 

μοριακή μάζα σε φυσική μορφή 220+25 kPa, ενώ η συγκολλητίνη μοριακή μάζα 

160+19,0 kPa [Εικόνα 3Α]. 

Οταν αναλύσαμε τις πρωτεΐνες αυτές σε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (2Ρ-

PAGE) βρήκαμε ότι αποτελούνται από υπομονάδες με διαφορετική ηλεκτροφορητική 

κινητικότητα [Εικόνα 3Β]. Η 440 kPa λεκτίνη (και το 60 kPa ολιγομερές της) αναλύεται 

σε υπομονάδες 27+2,0 kPa. Η 210-kPa λεκτίνη αναλύεται σε υπομονάδες 36+2,5 kPa 

και η 160 kPa συγκολλητίνη σε υπομονάδες 18+2,5 kPa και 16±2,0 kPa [Εικόνα 3]. Τα 

δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι η 440-kPa λεκτίνη αποτελείται από 16 υπομονάδες και 

η 210-kPa λεκτίνη από 6 υπομονάδες. 
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Εικόνα 4. Συγκόλληση του βακτηριδίου P. aeruginosa όπακ παρατηρείται μιχοοσχοπιπά.Σε 

αντικειμενρφόρο πλάκα τοποθετήθηκε διάλυση της 36-kDa λεκτίνης του P. longirostris σε 50 mM NaCl, 

100 mM CaCl2 (Εικόνα Β) και διάλυμα ελέγχου απο 50 mM NaCl, 100 mM CaQ2 χωρίς παρουσία 

λεκτίνης (Εικόνα Α). Ακολούθως προστέθηκαν βακτήρια του είδους P. aeruginosa τα οποία 

παρατηρήθηκε ότι συγκολλούνται απο την λεκτίνη αλλά οχι απο το διάλυμα ελέγχου. 
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Εικόνα 5. Μη-αποδιατακτική ηλεκτοοφόοηση των λεκτινών και της συγκολλητίνης της αιμολέμφου οι 

οποίες εκλούσθηκαν από μονιμοποιηαένα αιμρσφαίρια με 50 mM EDTA. pH 8.0. Στήλη Α. Πρωτεΐνες 

δείκτες μοριακής μάζας, όπως στην Εικόνα 4Α συν καταλάση (232 kDa). Στήλη Β. Ανάλυση με 

ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (2D-PAGE) έδειξε ότι η πολυμέρεια της 36-kDa λεκτίνης (βέλος 1) και 

της 16-kDa/18-kDa συγκολλητίνης (βέλος 2) δεν επηρεάσθηκε απο το EDTA. Αντίθετα η 27-kDa λεκτίνη 

αποσυνδέθηκε σε ολιγομερή μοριακής μάζας περίπου 60 kDa (βέλος 3). Η 27-kDa λεκτίνη παρρυσία 

ιόντων Ca 2 + εμφανίζεται με μοριακή μάζα περίπου 440 kDa (Εικόνα 4Α, στήλη C, βέλος 1). 
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1.5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους απομονώσαμε δύο λεκτίνες και μία 

συγκολλητίνη απο την αιμολέμφο του μακρόουρου καρκινοειδούς P. longirostrìs. Μετά 

απο χρωματογραφία συγγένειας σε στήλη μουκίνης-Sepharose 4Β, οι πρωτεΐνες αυτές 

διαχωρίσθηκαν απο τις υπόλοιπες πρωτεΐνες της αιμολέμφου. Μετά απο προσρόφηση σε 

μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα και διαδοχικές αποπροσροφήσεις η κάθε λεκτίνη και η 

συγκολλητίνη διαχωρίσθηκαν μεταξύ τους. 

Θεωρούμε ότι η προσρόφηση σε εναιώρημα μονιμοποιημένων ερυθροκυττάρων 

είναι μια μέθοδος καθαρισμού με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα όταν επιδιώκεται η 

απομόνωση πολλαπλών λεκτινών και συγκολλητινών με άγνωστη εξειδίκευση. Με την 

μέθοδο που αναπτύξαμε είναι δυνατόν να ελεγχθούν ταυτόχρονα και με ευχέρεια (σε 

δοκιμαστικούς σωλήνες) πολλά σχήματα αποπροσρόφησης των λεκτινών και 

συγκολλητινών. Ετσι, επιτυγχάνεται ταχεία κατάρτιση και βελτιστοποίηση του σχήματος 

αποπροσρόφησης και καθαρισμός των πρωτεϊνών αυτών. 

Οπως δείχθηκε με βαθμιδωτή μη-αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση και 

αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση, η λεκτίνη που αποπροσροφάται από τα μονιμοποιημένα 

αιμοσφαίρια με D-γαλακτόξη έχει μοριακή μάζα σε φυσική μορφή περίπου 440 kDa και 

αποτελείται από 16 υπομονάδες των 27 kDa. Η λεκτίνη που αποπροσροφάται με Ν-

ακετύλ-γαλακτοζαμίνη έχει μοριακή μάζα σε φυσική μορφή περίπου 210 kDa και 

αποτελείται απο 6 υπομονάδες των 36 kDa. Μετά απο επίδραση EDTA η 440 kDa 

αποσυνδέεται σε ολιγομερή 60 kDa. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η πολυμερική 

οργάνωση της λεκτίνης αυτής εξαρτάται από την παρουσία δισθενών κατιόντων. Η 

σταθεροποίηση της πολυμερικής οργάνωσης απο κατιόντα είναι μία ιδιότητα που έχει 

παρατηρηθεί και σε άλλες πρωτεΐνες, όπως η θερμολυσίνη και η ινσουλίνη [139]. Η 

απομάκρυνση των δισθενών κατιόντων μεταβάλλει το σχήμα ή την φόρτιση του μορίου 

της λεκτίνης του εντόμου Extatosoma tiaratum με αποτέλεσμα την αλλαγή της 

πολυμερικής της οργάνωσης και τον σχηματισμό ανανεργών συσσωματωμάτων [202]. Τα 

δικά μας αποτελέσματα δείχνουν ότι η συγκολλητική δραστηριότητα των λεκτινών και 

της συγκολλητίνης του Ρ. longirostrìs απαιτεί δισθενή κατιόντα. Αυτή η ιδιότητα 

φαίνεται ότι είναι κοινή για πολλές λεκτίνες των ασπόνδυλων [196]. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αναστολής της αιμοσυγκόλλησης δείχνουν ότι και 

οι δύο λεκτίνες που απομονώσαμε αναγνωρίζουν iV-ακετύλ-αμινοσάκχαρα και Ν-

ακετύλ-νευραμινικό οξύ, γεγονός που υποδηλώνει ότι είναι δυνατόν να συνεργάζονται 

στις ίδιες φυσιολογικές λειτουργίες. Η 27-kDa λεκτίνη παρουσιάζει μεγαλύτερη 

συγγένεια για το iV-ακετύλ-νευραμινικό οξύ και η 36-kDa λεκτίνη για την iV-ακετύλ-

γαλακτοζαμίνη. Μία άλλη σημαντική διαφορά τών δύο λεκτινών είναι η αναστολή της 
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δραστηριότητας της 27-kDa λεκτίνης απο υψηλές συγκεντρώσεις γαλακτόζης. Η 27-kDa 

λεκτίνη του P. longirostrìs έχει κοινή εξειδίκευση με την λεκτίνη μονοδίνη απο το 

καρκινοειδές Ρ. monodon [194]. Η 27-kDa λεκτίνη έχει επιπροσθέτως την ίδια μοριακή 

μάζα (σε φυσική μορφή και υπομονάδες) με την μονοδίνη και δυνατόν να είναι κοινή 

στα Peneidae. Η μονοδίνη έχει ανιχνευθεί ανοσολογικά και στα καρκινοειδή Penaeus 

merguiensis και Metapenaeus monoceros [194]. Από την άλλη πλευρά η 36-kDa λεκτίνη 

του Ρ. longirostrìs παρουσιάζει κοινή εξειδίκευση για iV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη με την 

λεκτίνη απο το μακρόουρο καρκινοειδές Η. americanus [83,84]. Λεκτίνες ειδικές για Ν-

ακετύλ-γαλακτοζαμίνη που αποτελούνται απο περίπου 38-kDa υπομονάδες έχουν βρεθεί 

και στα έντομα [39]. Το εάν αυτές οι λεκτίνες παρουσιάζουν δομική ομοιότητα ή 

συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία δεν έχει ακόμα μελετηθεί. 

Οι λεκτίνες των ασπόνδυλων μπορούν να συγκολλούν μικροοργανισμούς [189]. 

Ομως η συμβολή των λεκτινών και συγκολλητινών των καρκινοειδών στην άμυνα 

εναντίον των μικροοργανισμών δεν έχει αξιολογηθεί πλήρως. Τα καρκινοειδή είναι 

ευάλωτα σε πολλές βακτηριακές μολύνσεις [193]. Ιδιαίτερα τα Gram-αρνητικά βακτήρια 

(Vibrio sp., Moraxella sp., Pseudomonas sp., Aeromonas sp., και Pasteurella sp.) 

συνδέονται συχνά με τις ασθένειες των μακρόουρων καρκινοειδών [160]. 

Οι λεκτίνες και οι συγκολλητίνες των μακρόουρων καρκινοειδών είναι δυνατόν 

να συγκολλούν Gram-αρνητικά βακτήρια ή να δεσμεύουν τα συστατικά τους. Η 

συγκολλητίνη που απομονώθηκε απο το μακρόουρο καρκινοειδές Penaeus californiensis 

holmes δεσμεύει λιποπολυσακχαρίτες (LPS), που είναι συστατικά των τοιχωμάτων των 

Gram-αρνητικών βακτηρίων [260]. Επίσης συγκολλά διάφορα είδη Vibrio (Gram-

αρνητικό βακτήριο) [260]. Η αιμοσυγκολλητίνη από το πλάσμα του μακρόουρου 

καρκινοειδούς Pacifastacus leniusculus δεσμεύει επίσης λιποπολυσακχαρίτες [127]. Τέλος 

η λεκτίνη μονοδίνη απο το μακρόουρο καρκινοειδές P. monodon συγκολλά το Vibrio 

vulnificus που είναι το κύριο μολυσματικό βακτήριο που προσβάλλει το συγκεκριμένο 

ζώο [195]. 

Τα κύρια Gram-αρνητικά βακτήρια και τα κύρια Gram-θετικά βακτήρια που 

απομονώθηκαν απο την αιμολέμφο του μακρόουρου καρκινοειδούς M. rosenbergii σε 

περίπτωση τραυματισμού, ήταν είδη Pseudomonas και Bacillus αντίστοιχα [27]. Τα 

αποτελέσματα μας έδειξαν ότι όταν ελέγχονται in vitro οι λεκτίνες και η συγκολλητίνη 

του Ρ. longirostrìs προκαλούν ισχυρή συγκόλληση της Ρ. aeruginosa όχι όμως και του Β. 

subtillis. Ο in-vivo ρόλος αυτών των πρωτεϊνών στην άμυνα του ζώου εναντίον 

συγκεκριμένων μικροοργανισμών απαιτεί περαιτέρω έρευνα. 

Μέρος των στοιχείων που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό έχουν δημοσιευθεί: Fragkiadakis G. and 

Stratakis E. (1995) Characterization of hemolymph lectins in the crustacean Parapenaeus longirostrìs. J. 

Invertebr. Pathol, 65, 111-117. 
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2.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΑΕΜΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΑΟΥΣ LIOCARCINUS DEPURATOR (LINNAEUS, 1758). 

2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Από την αιμολέμφο του θαλάσσιου καρκινοειδούς Liocarcinus depurator απομονώσαμε 

μια λεκτίνη η οποία αναγνωρίζει σιαλικά οξέα (ΣΟ) και παρουσιάζει ισχυρή 

αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα εναντίον ερυθρών αιμοσφαιρίων ποντικού. Η λεκτίνη 

αποτελείται από υπομονάδες μοριακής μάζας 38-kDa και έχει ισοηλεκτρικό σημείο 

περίπου 6,0. 

Η εξειδίκευση της λεκτίνης εναντίον των ΣΟ μελετήθηκε με δοκιμές αναστολής 

της αιμοσυγκόλλησης. Το JV-ακετύλ-νευραμινικό οξύ (Neu5Ac) είναι καλός αναστολέας 

της λεκτίνης και η iV-ακετύλ-ομάδα στον άνθρακα 5 (C-5) είναι απαραίτητη για να 

αναγνωρίσει η λεκτίνη τα ΣΟ. Η υποκατάσταση του υδροξυλίου που είναι συνδεδεμένο 

στον άνθρακα 9 (C-9) του Neu5Ac με μία Ο-ακετύλ-ομάδα (9- OAc-Neu5Ac) αυξάνει 

την ικανότητα αυτού του μορίου να αναστέλλει την λεκτίνη. 

Περαιτέρω Ο-ακετύλ-υποκατάσταση όλων των υδροξυλίων του Neu5Ac δίνει 

ακόμα καλύτερους αναστολείς της λεκτίνης του L. depurator (2,4,7,8,9-0-Ac-Neu5Ac και 

ο 1-Ο-μέθυλ εστέρας του). Η απομάκρυνση της ύδροξυλ- ή της Ο-ακετύλ-ομάδας που 

συνδέεται στο C-2 των παραπάνω μορίων ελαττώνει την ικανότητα τους να αναστέλλουν 

την δράση της λεκτίνης. 

Η λεκτίνη που απομονώθηκε απο το καρκινοειδές L. depurator προκαλεί 

συγκόλληση και μίτωση στα ανθρώπινα αλλά όχι στα ποντικίσια λεμφοκύτταρα. Η 

λεκτίνη αναστέλλεται επίσης από λιποπολυσακχαρίτη του βακτηρίου E. coli (στέλεχος 

0111:Β4) ενώ συγκολλά και συγκεκριμένα Gram-αρνητικά βακτήρια. 

Η in-vitro σήμανση με [355]μεθειονίνη έδειξε ότι η λεκτίνη συντίθεται στο 

ηπατοπάγκρεας του ζώου. Πειράματα ανοσοφθορισμού έδειξαν ότι ανάμεσα στα 

κύτταρα της αιμολέμφου του ζώου η λεκτίνη εντοπίζεται κυρίως στον πληθυσμό των 

μεγάλων κοκκωδών κυττάρων. 
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2.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι λεκτίνες είναι πρωτείνες που δεσμεύουν υδατάνθρακες και συγκολλούν κύτταρα 

[136]. Λειτουργούν ως μόρια αναγνώρισης υδατανθράκων (σακχάρων) και εμπλέκονται 

στην βιολογική δραστηριότητα των σακχάρων της κυτταρικής επιφανείας [272]. Η 

εξειδίκευση των λεκτινών ορίζεται συνήθως από τα σάκχαρα τα οποία αναστέλλουν την 

συγκολλητικής τους δραστηριότητας [80]. 

Λεκτίνες οι οποίες δεσμεύουν σιαλικά οξέα (ΣΟ) έχουν βρεθεί κυρίως στα 

ασπόνδυλα, αλλά και στα σπονδυλωτά, στα μικρόβια και σπανίως στα φυτά [148]. Τα 

ΣΟ είναι μια οικογένεια υδατανθράκων που αποτελείται απο τα iV-ακετύλ-, Ν-

γλυκολύλ- και Ο-ακετύλ-παράγωγα του νευραμινικού οξέος [214]. Το νευραμινικό οξύ 

είναι ένας μονοσακχαρίτης που αποτελείται από εννέα άτομα άνθρακα (C-1 έως C-9) 

[214]. Το πλέον σύνηθες ανάμεσα στα σιαλικά οξέα στην φύση είναι το Ν-ακετυλιωμένο 

στον άνθρακα 5 (C-5) νευραμινικό οξύ (Neu5Ac) [115]. Τα ΣΟ καταλαμβάνουν κυρίως 

τελικές θέσεις στις αλυσίδες των υδατανθράκων και συμμετέχουν στις μοριακές 

αλληλεπιδράσεις [215]. 

Η Ο-ακετυλίωση των ΣΟ ορισμένων αντιγόνων εμποδίζει την αναγνώριση τους 

(non-self recognition) απο το αμυντικό σύστημα των σπονδυλωτών [216,231,215]. 

Παράλληλα αναστέλλει ή περιορίζει σημαντικά την δράση των σιαλιδασών, οι οποίες 

είναι τα ένζυμα που διασπούν τα ΣΟ [214,217]. Τα Ο-ακετυλιωμένα ΣΟ εμφανίζονται 

στα γλυκοσύμπλοκα των θηλαστικών [214] και σε ορισμένα βακτήρια [89]. Είναι 

σημαντικό ότι μπορούν να εμφανισθούν και σε καρκινικά ανθρώπινα ερυθροκύτταρα, 

ασθενών που πάσχουν απο λευχαιμία [222] ή σε κύτταρα μελανώματος ή 

νευροβλαστώματος [231,242]. Τα Ο-ακέτυλ-ΣΟ αυξάνουν επίσης σε ανθρώπινα 

λεμφοκύτταρα από ασθενείς που πάσχουν απο μελάνωμα ή απο καρκίνωμα του 

μαστικού αδένα [230,231,242]. Κατά συνέπεια οι αλλαγές στην Ο-ακετυλίωση των ΣΟ 

δυνατόν να αποτελούν δείκτη (marker) διαφοροποίησης ή μεταλλαγής κυττάρων. 

Ανάμεσα στις λεκτίνες που αναγνωρίζουν ΣΟ έχει βρεθεί μικρός αριθμός 

λεκτινών οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη εξειδίκευση για τα Ο-ακετύλ-ΣΟ. Η 

λεκτίνη του βραχύουρου καρκινοειδούς Cancer antennarius αναγνωρίζει παράγωγα του 

Neu5Ac, Ο-ακετυλιωμένα στον άνθρακα 4 ή στον άνθρακα 9 (4-0- και 9-0-Ac-Neu5 Ac) 

[197]. Οι λεκτίνες απο το μακρόουρο καρκινοειδές Macrobrachium rosenbergii [268], το 

γαστερόποδο Achatina Mica (Αχατινίνη^) [146], τον ανθρώπινο πλακούντα [5] και η 

αιμοσυγκολλητίνη του ιού C της γρίππης [164] μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν 9-0-

Ac-Neu5Ac. Αυτές οι λεκτίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανίχνευση και μελέτη 

της διαφοροποίησης των κυττάρων, όταν αυτή συνδέεται με την Ο-ακετυλίωση των ΣΟ. 

Στην παρούσα μελέτη καθαρίσαμε σε ομοιογένεια και χαρακτηρίσαμε μια 
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λεκτίνη, η οποία αναγνωρίζει Ο-ακετυλιωμένα-ΣΟ, απο την αιμολέμφο του βραχύουρου 

καρκινοειδούς Liocarcinus depurator (Linnaeus, 1758). Η εξειδίκευση της λεκτίνης 

μελετήθηκε χρησιμοποιώντας καθαρά ΣΟ και κύτταρα θηλαστικών που περιέχουν ΣΟ 

στην επιφάνεια τους. Η μιτογόνος δραστηριότητα και η θέση σύνθεσης της πρωτεΐνης 

προσδιορίσθηκε επίσης. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η λεκτίνη έχει πιθανό 

δυναμικό χρήσης στην κυτταρική βιολογία για την ανίχνευση, σήμανση και διαχωρισμό 

κυττάρων απο θηλαστικά. 
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2.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.3.1 Αντιδραστήρια 

Χρησιμοποιήθηκε ϋ(+)-γλυκόζη, ϋ(+)-φουκόζη, ϋ(+)-μανόζη, ϋ(+)-γαλακτόζη, 1-άμινο-

Ι-δεόξυ-β-ϋ-γαλακτόζη, D-γλυκουρονικό οξύ, D-γαλακτουρονικό οξύ, Ν-ακετύλ-ϋ-

γλυκοζαμίνη (GlcNAc), ΛΓ-ακετύλ-ϋ-γαλακτοζαμίνη (GalNAc), iV-ακετύλ-νευραμινικό 

οξύ (Neu5Ac), iV-ακετύλ-μουραμικό οξύ (MurNAc), iV-γλυκολύλ-νευραμινικό οξύ 

(Neu5Gc), χιτίνη (απο όστρακα καρκινοειδών), βόεια μουκίνη (BSM, 12% ΣΟ), 

φετουίνη, ασιαλοφετουίνη, ασιαλομουκίνη, βόεια αλβουμίνη (BSA), χοίρεια 

θυρογλοβουλίνη, κονκαναβαλίνη Α συνδεδεμένη με ισοθειοκυανιούχο φλουορεσκεΐνη 

(FITC-conA), φαινυλθειοουρία και λιποπολυσακχαρίτης της E. coli (στέλεχος 0111:Β4) 

που αγοράσθηκε απο την Sigma. Ο προσδιορισμός της ποσότητας των σιαλικών οξέων 

και η προετοιμασία της απο- Ο-ακετυλιωμένης μουκίνης πραγματοποιήθηκε όπως έχει 

περιγραφεί [200]. To 9-0-Ac-Neu5Ac δωρήθηκε απο τον Dr. G. Reuter. Τα υπόλοιπα 

παράγωγα του Neu5Ac, τα οποία συνθέθηκαν απο τον Dr. W. Korytnyk, δωρήθηκαν από 

τον Dr. G. Vasta. Η ηπαρίνη αγοράσθηκε απο την Leo. Η [358]μεθειονίνη (1141 

Cl/mmole) και η [3Η]θυμιδίνη (25 Ci/mmole) αγοράσθηκαν απο την ICN. 

2.3.2 Καθαρισμός της λεκτίνης 

Τα καρκινοειδή αλιεύθηκαν στο Κρητικό Πέλαγος σε βάθος 250 έως 400 m και 

αφαιμάχθηκαν απο τα άκρα. Η αιμολέμφος αφέθηκε να πήξει για δύο ώρες στους 22° C 

και για 16 ώρες στους 5° C. Ακολούθως το πήγμα διασπάσθηκε με υπερηχοβόληση και 

φυγοκεντρήθηκε στα 15.000 g για 30 min. Στην αιμολέμφο προστέθηκαν λίγοι κόκκοι 

φαινυλθειουρίας για να αναστείλλει την δράση των φαινολοξειδασών [102]. Βόεια 

μουκίνη (BSM) συνδέθηκε με Σεφαρόζη 4Β [188]. Η πηκτή τοποθετήθηκε σε στήλη υγρής 

χρωματογραφίας και εξισορροπήθηκε με 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 που περιείχε 500 mM 

NaCl και 10 mM CaCl2. Αιμολέμφος που περιείχε 50 μξ/πυ απροτινίνη και 100 μg/ml 

βενζαμιδίνη δόθηκε στην στήλη. Μετά απο έκπλυση της στήλης με ρυθμιστικό διάλυμα 

εξισορρόπησης η λεκτίνη αποπροσροφήθηκε με 100 mM JV-ακετύλ-γλυκοζαμίνη σε 50 

mM Tris-HCl, pH 7,5 που περιείχε 100 mM NaCl και 10 mM CaCl2 (TBS/Ca2+). Η 

ποσότητα της πρωτείνης προσδιορίσθηκε με την μέθοδο του Bradford χρησιμοποιώντας 

BSA για την κατάρτιση της πρότυπης καμπύλης μέτρησης [25]. 

2.3.3 Προετοιμασία των ερυθροκυττάρων 

Η αιμοληψία απο ποντίκια (BALB/c) και λευκούς αρουραίους (Wistar) έγινε με 

καρδιακή παρακέντηση. Το αίμα από πρόβατο (φυλή Χίου) και άλογο που 

χρησιμοποιήθηκε, δωρήθηκε απο τους τοπικούς κτηνιάτρους του Υπουργείου Γεωργίας. 
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Το ανθρώπινο αίμα δωρήθηκε απο το Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο. Τα ερυθροκύτταρα 

(RBC) κατακρημνίσθηκαν με φυγοκέντρηση στα 1.500 g και πλύθηκαν με 0,9% NaCl. 

Πρίν να χρησιμοποιηθούν πλένονταν και εναιωρούνταν σε 50 mM NaCl, 100 mM CaCl2. 

Ερυθροκύτταρα μονιμοποιημένα με φορμαλίνη προετοιμάσθηκαν όπως έχει περιγραφεί 

[51,69] (Βλέπε Υλικά και Μέθοδοι, Κεφάλαιο 1) και οι ελεύθερες αλδεΰδες της 

επιφανείας τους δεσμεύθηκαν με 2% BSA σε TBS. 

2.3.4 Δοκιμές αιμοσυγκόλλησης και αναστολής αιμοσυγκόλλησης 

Οι δοκιμές αιμοσυγκόλλησης πραγματοποιήθηκαν, όπως έχει περιγραφεί (βλέπε Υλικά 

και Μέθοδοι, Κεφάλαιο 1), σε πλάκες μικροτιτλοδότησης στους 22° C. Τα δείγματα (100 

μΐ) τοποθετήθηκαν στα πηγάδια της πλάκας και αραιώθηκαν με 50 mM NaCl, 100 mM 

CaCl2. Ακολούθως προστέθηκαν 100 μΐ απο 2% RBC. Μετά απο 2 ώρες ο τίτλος 

καταγράφηκε ώς το αντίστροφο της υψηλότερης αραίωσης που προκαλούσε συγκόλληση. 

Τα συστατικά που ελέχθηκαν στις δοκιμές αναστολής της αιμοσυγκόλλησης διαλύθηκαν 

σε TBS/Ca2+. Προστέθηκε καθαρισμένη λεκτίνη και μετά απο μία ώρα έγινε δοκιμή 

αιμοσυγκόλλησης. Ως τίτλος αναστολής θεωρήθηκε η μικρότερη αναστέλλουσα 

συγκέντρωση ενός συστατικού. 

2.3.5 Συγκόλληση κυττάρων και μικροβίων 

Ανθρώπινα και ποντικίσια περιφερεικά λεμφοκύτταρα απομονώθηκαν σε βαθμιδώσεις 

πυκνότητας Ficoll-Paque, όπως έχει περιγραφεί [187]. Οι κυτταρικές σειρές Μ-12 

(ανθρώπινο Β-λέμφωμα), 70Ζ (ποντικίσιο προ-Β λέμφωμα) και Jurkat (ανθρώπινη Τ-

λευχαιμία) καλλιεργήθηκαν σε RPMI1640 που περιείχε 10% ορό εμβρύου βοοειδούς ενώ 

η σειρά EL-4 (λέμφωμα ποντικού) σε θρεπτικό υγρό Dulbecco's που περιείχε επίσης 10% 

ορό εμβρύου βοοειδούς. Τα κύτταρα κατακρημνίσθηκαν με φυγοκέντρηση στα 1.500 g 

και πλύθηκαν 5 φορές με 0,9 % NaCl. 

Τα στελέχη D21 και D2U2 αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υγρό LB παρουσία 

αμπικιλλίνης [22]. Τα βακτήρια Bacillus subtillis (στέλεχος ATCC 33608), Pseudomonas 

aeruginosa (ATCC 33584), Staphylococcus aureus (ATCC 27691), Streptococcus faecalis 

(ATCC 29302), Serratia sp. (ATCC 39006) και Enterobacter aerogenes (ATCC 29008) 

αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υγρό LB [211]. Κύτταρα του σακχαρομύκητα 

Saccharomyces cerevisiae (S288C) αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό υγρό YEPD [105]. Τα 

μικρόβια κατακρημνίσθηκαν με φυγοκέντρηση στα 2.500 g. 

Καθαρισμένη λεκτίνη (25 μΐ, τίτλος 4) και κύτταρα ή μικρόβια (2 μΐ, OD 1.0) σε 

TBS/Ca2+ αναμίχθηκαν για 30 min στους 22° C. Η συγκόλληση παρατηρήθηκε κάτω απο 

μικροσκόπιο με BSA 2% ώς διάλυμα ελέγχου της αυτοσυγκόλλησης των μικροβίων και 
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των κυττάρων. 

2.3.6 Οργανα που συνθέτουν την λεκτίνη 

Τα εσωτερικά όργανα αρσενικών ζώων (καρδιά, ηπατοπάγκρεας, βράγχια, επιδερμίδα 

και όρχεις) ομογενοποιήθηκαν σε ισότονο διάλυμα καρκινοειδούς (ΙΔΚ) που περιείχε 21 

gr NaCl, 0,5 gr KCl, 1,2 gr CaCl2, 1,8 gr MgCl2, 2,15 gr Na2S04, 0,3 gr NaHC03, 50 

mg βενζαμιδίνης και 1 mM PMSF ανά λίτρο. Τα εκχυλίσματα φυγοκεντρήθηκαν στα 

15.000 g για 30 min και αραιώθηκαν με ΙΔΚ ώστε να περιέχουν 50 mg πρωτείνη/ml. 

Αιμολέμφος αρσενικών ζώων συλλέχθηκε απευθείας μέσα σε σύριγγες που 

περιείχαν ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικό/EDTA [233] έτσι ώστε η αιμολέμφος να αραιωθεί 

1/2 με το ρυθμιστικό διάλυμα. Τα κύτταρα της αιμολέμφου διαχωρίσθηκαν ακολούθως 

σε βαθμιδώσεις πυκνότητας απο Percoli (55%) [233]. Τα διαχωρισμένα σε ομάδες 

κύτταρα της αιμολέμφου (μικρά υαλώδη, υαλώδη μικρά κοκκώδη, μεγάλα κοκκώδη) 

πλύθηκαν τρείς φορές με ΙΔΚ, ελέχθηκαν μικροσκοπικά [47] και καταμετρήθηκαν με ένα 

αιμοκυττόμετρο Buchner. Ορισμένα απο τα διαχωρισμένα κύτταρα της αιμολέμφου 

ομογενοποιήθηκαν σε ΙΔΚ. Τα εκχυλίσματα των οργάνων και των κυττάρων της 

αιμολέμφου του ζώου ελέχθηκαν με δοκιμές αιμοσυγκόλλησης και αναστολής της 

αιμοσυγκόλλησης. 

Για σήμανση της de novo παραγώμενης λεκτίνης, το ηπατοπάγκρεας του ζώου 

επωάσθηκε για 6 ώρες στους 14° C σε 10 ml θρεπτικό υγρό Landreau [64] το οποίο 

περιείχε 10% αιμολέμφο (ελεύθερη κυττάρων) και 40 μα/ml [355]μεθειονίνη. Περίπου 8 

Χ 105 αιμοκύτταρα επωάσθηκαν κάτω απο τις ίδιες συνθήκες. Για να αποφευχθεί η λύση 

των κυττάρων κατά την έκπλυση το προσημασμένο ηπατοπάγκρεας και τα αιμοκύτταρα 

ομογενοποιήθηκαν απευθείας στο υγρό επώασης τους. Τα εκχυλίσματα 

φυγοκεντρήθηκαν στα 15.000 g για 30 min, τοποθετήθηκαν σε μεμβράνες διαπίδυσης και 

εμβαπτίσθηκαν για 12 ώρες σε ΙΔΚ (τρείς ενδιάμεσες αλλαγές του υγρού διαπίδυσης). Η 

λεκτίνη των εκχυλισμάτων προσροφήθηκε σε μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα ποντικού 

[69] (βλέπε Υλικά και Μέθοδοι, Κεφάλαιο 1) και αποπροσροφήθηκε με 300 mM JV-

ακέτυλ-γλυκοζαμίνη. 

Η ραδιενέργεια των εκχυλισμάτων και των παρασκευασμάτων λεκτίνης 

μετρήθηκε μετά απο κατακρήμνιση των πρωτεϊνών με 10% τελική συγκέντρωση TCA, σε 

μετρητή ακτινοβολίας Beckman LS-1701. Για τα πειράματα αυτοραδιογραφίας οι 

πρωτεΐνες αναλύθηκαν σε SDS-PAGE. Οι πηκτές εμβαπτίσθηκαν σε ενισχυτικό διάλυμα 

αυτοραδιογραφίας (Du Pont) για 1 ώρα, αποξηράνθηκαν και εκτέθηκαν στους -80° C σε 

φίλμ χημειοφωταύγειας (Kodak). 
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2.3.7 Ελεγχος μιτωτικής ικανότητας 

Ολικά περιφερεικά ανθρώπινα λεμφοκύτταρα και ολικά ποντικίσια σπληνοκύτταρα 

καθαρίσθηκαν σε βαθμιδώσεις πυκνότητας απο Ficoll-Paque [187]. Διαχωρισμένα 

μεταξύ τους ανθρώπινα Β- και Τ- λεμφοκύτταρα δωρήθηκαν απο το εργαστήριο 

Εφαρμοσμένης Βιοχημείας και Ανοσολογίας του ΙΜΒΒ (Δρ. Η. Κραμποβίτης). Τα 

μονοκύτταρα απομακρύνθηκαν μετά απο δέσμευση σε πλαστικά πιάτα. Τα 

λεμφοκύτταρα εναιωρήθηκαν τελικά σε σε RPMI 1640 που περιείχε γλουταμίνη 2 

mM/ml, αμπικιλλίνη 50 μξ/πΰ και 10% ορό εμβρύου βοοειδούς. Καθαρισμένη λεκτίνη 

αναμίχθηκε με τα κύτταρα για να ελεχθεί κατά πόσον τους προκαλούσε μίτωση ενώ σαν 

μιτογόνο ελέγχου χρησιμοποιήθηκε η κονκαναβαλίνη Α και λιποπολυσακχαρίτης απο 

E. coli [35]. 

2.3.8 Ανοσολογικά 

Αντισώματα εναντίον της λεκτίνης αναπτύχθηκαν σε ποντίκια [240]. Τα αντισώματα 

καθαρίσθηκαν με την μέθοδο του καθαρισμού συγγένειας σε νιτροκυτταρίνη [61] ώστε 

να γίνουν μονοειδικά (monospecific) και χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα western blot 

[241] και πειράματα ανοσοφθορισμού [218]. Αντισώματα εναντίον ποντικού, τα οποία 

είχαν αναπτυχθεί σε αίγα και συνδεθεί με υπεροξειδάση (horseradish peroxidase) ή 

FITC δωρήθηκαν από την ομάδα του Δρ. Η. Κραμποβίτη (ΙΜΒΒ). Για τα πειράματα 

ανοσοφθορισμού τα κύτταρα της αιμολέμφου πλύθηκαν τρείς φορές με ΙΔΚ και 

μονιμοποιήθηκαν με την μέθοδο μεθανόλης/ακετόνης επάνω σε αντικειμενοφόρους 

πλάκες [218]. 

2.3.9 Ηλεκτροφόρηση και ηλεκτροεστιασμός 

Χρησιμοποιήθηκε μη-αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (native-PAGE), αποδιατακτική 

ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) και ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (2D-PAGE), όλα 

βασισμένα στο σύστημα του Laemmli [132], όπως έχει περιγραφεί [29,240,241]. Ο 

υπολογισμός της μοριακής μάζας έγινε επίσης όπως έχει περιγραφεί [69,221,240,241]. 

Για τον προσδιορισμό του ισοηλεκτρικού σημείου (pi) πραγματοποιήθηκε ισοηλεκτρικός 

εστιασμός σε κυλινδρικές πηκτές πολυακρυλαμίδης [143,29]. Οι πηκτές χρωματίσθηκαν 

με χρωστική coomassie ή με χρώση αργύρου [221]. Για να ανιχνευθεί η γλυκοσυλίωση 

της λεκτίνης η πρωτεΐνη ηλεκτροφορήθηκε, δεσμεύθηκε σε νιτροκυτταρίνη (blot) [251] 

και χρωματίσθηκε με κονκαναβαλίνηΑ συνδεμένη με FITC [70]. 
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2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2.4.1 Αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της αιμολέμφου του L. depurator 

Οι δοκιμές αιμοσυγκόλλησης έδειξαν ότι η αιμολέμφος του L. depurator προκαλεί 

συγκόλληση των ερυθροκυττάρων διαφόρων θηλαστικών (ανθρώπου, κουνελιού, 

προβάτου κ.λ.π). Η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα είναι συνδεδεμένη με πρωτεΐνη 

και εξαφανίζεται μετά από θέρμανση στους 100° C ή κατακρήμνιση με 10% τελική 

συγκέντρωση TCA. Η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα μπορεί να ανασταλλεί απο 

μονοσακχαρίτες (κυρίως σιαλικά οξέα και JV-ακύλ-αμινοσάκχαρα) και γλυκοπρωτε'ίνες, 

γεγονός που δείχνει ότι οφείλεται στην παρουσία μιας λεκτίνης. 

2.4.2 Καθαρισμός της λεκτίνης του L. depurator 

Η λεκτίνη απομονώθηκε απο την αιμολέμφο του L. depurator μετά από διέλευση της 

αιμολέμφου μέσω στήλης BSM-Sepharose 4Β [Εικόνα 6]. 
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Εικόνα 6. Καθαρισμός της λεκτίνης του L. depurator με νοωματογοαφία συγγένειας. Αιμολέμφος (5 ml) 

δόθηκε σε στήλη BSM-Sepharose 4Β (όγκου 5 ml). Ο ρυθμός ροής ήταν 10 ml/ώρα. Η πηκτή πλύθηκε με 

500 ml ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 που περιείχε 500 mM NaCl και 10 mM CaCl2. Η 

πρωτεΐνη που είχε προσροφηθεί στην πηκτή αποπροσροφήθηκε με 100 mM GlcNAc σε TBS/Ca2+ ή με 10 

mM EDTA σε TBS. Συλλέχθηκαν κλάσματα 1 ml. (Ι): Πλύσιμο της πηκτής. (Π): Εκλουση της πηκτής με 

GlcNAc. ( ): αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της πρωτεΐνης εναντίον ερυθροκυττάρων ποντικού, 

μετά απο διαπίδυση σε TBS/Ca2+. Στο ένθετο παρουσιάζεται πηκτή (SDS-PAGE) που δείχνει την 

καθαρότητα της πρωτεΐνης μετά απο χρώση αργύρου. Στήλη 1: Αιμοκυανίνη (η κύρια πρωτεΐνη της 

αιμολέμφου). Στήλη 2: Πρωτεΐνες δείκτες μοριακής μάζας (kDa). Στήλη 3: Καθαρισμένη λεκτίνη. 
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Η καθαρή λεκτίνη απελευθερώθηκε από την ΛΓ-ακετύλ-γλυκοζαμίνη, που 

χρησιμοποιήθηκε για την έκλουσή της, μετά απο εκτεταμένη διαπίδυση σε TBS/Ca2+. 

Ακολούθως ελέχθηκε η αιμοσυγκολλητική της δραστηριότητα. Οταν η λεκτίνη 

συγκεντρώθηκε (με συμπυκνωτές τύπου Centricon) σε τίτλο 256 για τα ποντικίσια 

ερυθροκύτταρα, ο τίτλος για τα ερυθροκύτταρα αλόγου και αρουραίου ήταν 32, για τα 

ερυθροκύτταρα κουνελιού 16 και για τα ερυθροκύτταρα προβάτου και ανθρώπου (Α, Β, 

Ο) ήταν 8. Η αύξηση της ειδικής ενεργότητας της λεκτίνης που επιτυγχάνεται με τον 

καθαρισμό που περιγράφηκε είναι περίπου 570Χ, ενώ η επανάκτηση (recovery) της 

αιμοσυγκολλητικής δραστηριότητας είναι περίπου 10% [Πίνακας 5]. 

Πίνακας 5. Καθαοισμός της λεκτίνης 

Κλάσμα Ογκος 

(m\) 

Αιμολέμφος 5 

Λεκτίνη 7 

Πρωτείνη 

(mz) 

325 

0.05 

του L. depurator με Υοωματογοαφία συγγένειας 

Τίτλος 

256 

16 

Ειδική™ 

3,93 

2.240 

Ολικήβ 

1.280 

112 

Καθαρισμός^ 

1 

570 

Η λεκτίνη προσροφήθηκε οε στήλη BSM-Σεφαρόζης 4Β και αποπροσροφήθηκε με 100 mM GlcNAc (βλέπε 

Εικόνα 6). Ο τίτλος αιμοσυγκόλλησης προσδιορίσθηκε με ποντικίσια ερυθροκύτταρα μετά απο 

εκτεταμένη διαπίδυση σε TBS/Ca2+. Η πρωτεΐνη προσδιορίσθηκε με την μέθοδο Bradford. Τα δεδομένα 

που παρουσιάζονται έχουν συλλεχθεί απο 5 διαφορετικά πειράματα, α. Ειδική ενεργότητα = τίτλος / mg 

πρωτεΐνης ανα ml. β. Ολική ενεργότητα = τίτλος Χ όγκο. γ. Καθαρισμός = ειδική ενεργότητα της 

λεκτίνης / ειδική ενεργότητα της αιμολέμφου. Παρόμοια αποτελέσματα με αυτά που παρουσιάζονται 

στον παραπάνω Πίνακα επετεΰνθησαν όταν η έκλουση της λεκτίνης έγινε με EDTA και óyi GlcNAc. 

2.4.3 Εξειδίκευση της λεκτίνης του L. depurator 

Η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης (τίτλος 4) εναντίον ερυθροκυττάρων 

ποντικού αναστέλλεται απο γλυκοπρωτε'ί'νες και ελεύθερα σάκχαρα [Πίνακας 6], όπως 

και η αντίστοιχη δραστηριότητα της αιμολέμφου. Ανάμεσα στις γλυκοπρωτεΐνες η βόεια 

μουκίνη (BSM), η οποία φέρει στην επιφάνεια της σιαλικά οξέα (ΣΟ) [214], είναι ο 

πλέον αποτελεσματικός αναστολέας (40 μ§/τη1). Αντίθετα η αντίστοιχη βόεια μουκίνη 

απο την οποία έχουν απομακρυνθεί τα σιαλικά οξέα (ασιαλομουκίνη) αδυνατεί να 

αναστείλλει, ακόμα και σε συγκέντρωση 5 mg/ml. Επιπροσθέτως η λεκτίνη δεν 

δεσμεύεται σε ασιαλομουκίνη συνδεδεμένη με Σεφαρόζη 4Β. Αυτά τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η λεκτίνη είναι εξειδικευμένη στην αναγνώριση ΣΟ. Η χοίρεια 

θυρογλοβουλίνη, η οποία περιέχει υψηλό ποσοστό iV-γλυκολύλ-νευραμινικού οξέος 

[153], αδυνατεί να αναστείλλει ακόμα και σε συγκέντρωση 5 mg/ml. Τα πλέον κοινά ΣΟ 

το οποία φέρει η βόεια μουκίνη είναι το 9-0-Ac-Neu5Ac και το 8,9- OAc-Neu5Ac [214]. 
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Οταν οι Ο-ακετυλομάδες της BSM αντικατασταθούν απο απλές ακετυλομάδες (απο-Ο 

ακετυλιωμένη μουκίνη), η πρωτεΐνη αυτή αναστέλλει σε συγκέντρωση 200 μg/ml 

δείχνοντας ότι η λεκτίνη παρουσιάζει μεγαλύτερη συγγένεια για τα Ο-ακετυλιωμένα 

ΣΟ. 

Πίνακας 6. Αναστολή της αιμοσυγκολλητικής δραστηριότητας της λεκτίνης του L. 

derurator 

Avαστoλέαc Συγκέντρωση 

2,4,7,8,9-0-Ac-Neu5Ac-l-0-Me* 1,50 mM 

2,4,7,8,9-penta-O-acetyl-NANA* 3,12 mM 

2-Deoxy-2,3-dehydro-4,7,8,9-0-Ac-Neu5Ac* 6,25 mM 

9-0-Ac-Neu5Ac 6,25 mM 

2,4,7,8,9-Ac-Neu5Ac-l-0-Me* 6,25 mM 

4-Ac-Neu5Ac* 12,5 mM 

Neu5Ac 12,5 mM 

MurNAc 25 mM 

GlcNAc 50 mM 

GalNAc 50 mM 

2-Deoxy-2,3-dehydro-Neu5Ac 100 mM 

Neu5Gc 100 mM 

1 -amino- 1-deoxy-ß-D-Gal 100 mM 

Μουκίνη 0,04 mg/ml 

Λιποπολυσακχαρίτης E. coli 0,16 mg/ml 

Απο-Ο-ακετυλιωμένη μουκίνη 0,20 mg/ml 

Φετουίνη 0.25 mg/ml 

*Τα σάκχαρα αυτά συνθέθηκαν χημικά. Για τις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν ερυθροκύτταρα ποντικού. 

Κάθε συστατικό ελέχθηκε εναντίον διάλυσης λεκτίνης που παρουσίαζε τίτλο αιμοσυγκόλλησης 4, 

τουλάχιστον 5 φορές. Τα σάκχαρα και οι γλυκοπροπεΐνες που αδυνατούσαν νε αναστείλλουν τίτλο 4 

ήταν: ϋ(+)-γλυκόζη, ϋ(+)-φουκόζη, 0(+)-μαννόζη, ϋ(+)-γαλακτόζη, D-γλυκουρονικό οξύ, D-

γαλακτουρονικό οξύ, θυρογλοβουλίνη, ασιαλοψετουίνη και ασιαλομουκίνη. Η φωσφορυλχολίνη δεν 

ανέστελε σε συγκέντρωση 200 μβ/ιηΐ και η ηπαρίνη 2.500 Units/ml. Η χιτίνη δεν ανέστελε ώς εναιώρημα 

5 mg/ml. 

Οι αναστολές που έγιναν χρησιμοποιώντας ελεύθερα ΣΟ επιβεβαιώνουν την 

παραπάνω άποψη. Το πόλυ-Οακετυλιωμένο παράγωγο 2,4,5,7,8,9-0-Ac-Neu5Ac-l-0-
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Me είναι ο πλέον ικανός αναστολέας απο όσους ελέχθηκαν. To 9-0-Ac-Neu5Ac 

αναστέλλει την αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης εναντίον 

ερυθροκυττάρων ποντικού, σε συγκέντρωση 6,25 mM και είναι ο καλύτερος αναστολέας 

ανάμεσα στα ΣΟ που είναι σύνηθη στη φύση. Το μη υποκαταστημένο Neu5Ac 

αναστέλλει σε συγκέντρωση 12,5 mM. Η αντικατάσταση του υδροξυλίου που είναι 

συνδεδεμένο στον άνθρακα 4 (C-4) του iV-ακετύλ-νευραμινικού οξέος, με ένα ακετύλιο 

(4-Ac-Neu5 Ac) δεν έχει καμία επίδραση στην αποτελεσματικότητα του ώς αναστολέα. 

Το Ν-γλυκολύλ-νευραμινικό οξύ δεν αναστέλει ακόμα και σε συγκέντρωση 50 

mM. Αλλες όξινες γλυκοενώσεις, όπως το γλυκουρονικό και το γαλακτουρονικό οξύ και 

η ηπαρίνη αδυνατούν να αναστείλλουν δείχνοντας ότι η λεκτίνη αναγνωρίζει ειδικά τα 

ΣΟ που την αναστέλλουν. 

Ο λιποπολυσακχαρίτης της E. coli αναστέλλει ως εναιώρημα συγκέντρωσης 160 

μβΑηΙ. Η διαπίδυση σε διάλυμα 50 mM EDTA, pH 8,0 αναστέλλει την αιμοσυγκολλητική 

δραστηριότητα της λεκτίνης δείχνοντας ότι η πρωτεΐνη απαιτεί δισθενή κατιόντα για να 

δράσει. 

2.4.4 Ηλεκτροφορητικός χαρακτηρισμός της λεκτίνης του L. depurator 

Η λεκτίνη μετακινείται αργά σε μη-αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση και παρουσιάζει 

φαινόμενη μοριακή μάζα περίπου 700 kDa [Εικόνα 7]. 

Α 1 2 3 

669-

440* 

232* 

Εικόνα 7. Μη-αποδιατακτική τιλεκτοοφόοϊΐστι (5-10Ψο) tue λεκτίνΐΐί του !.. depuraînr. Η πηκτή 

χρωματίσθηκε με χρωστική coomassie R-250. Στήλη 1: Αιμολέμφος η οποία διήλθε μέσω της στήλης. 

Στήλη 2: Πρωτεΐνες δείκτες μοριακής μάζας. Στήλη 3: Απομονωμένη λεκτίνη. 
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Παρουσία όμως 4M ουρίας η λεκτίνη αποσυνδέεται σε δύο πρωτεϊνικέ! 

(250 kDa και 150kDa). Η ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων χρησιμοποιώντας SDS-

για την δεύτερη διάσταση έδειξε ότι τα 700 kDa, 250 kDa και 150 kDa μόρια 

αποτελούνται από 38-kDa υπομονάδες [Εικόνα 8]. Η λεκτίνη εμφανίζεται φθορίζουσα 

μετά απο σήμανση με FITC-κονκαναβαλίνη Α σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, δείχνοντας 

ότι είναι γλυκοσυλιωμένη. 

Η μη-μετουσιωμένη (native) λεκτίνη εστιάζεται ώς μια ζώνη με ισοηλεκτρικό 

σημείο περίπου 6,5 [Εικόνα 9, κυλινδρική πηκτή 2]. Ομως όταν η λεκτίνη εστιασθεί 

παρουσία 8Μ ουρίας, αναλύεται σε πολλαπλές πρωτεϊνικές ζώνες με ισοηλεκτρικό 

σημείο από 5,5 έως 6,5 [Εικόνα 9, κυλινδρική πηκτή 3] δείχνοντας ότι είναι 

μικροετερογενής στο πρωτεϊνικό ή σακχαριδικό της τμήμα. 

1 2 3 4 

% - - · > 

Εικόνα 8. Ηλεκτοοφόοηση δύο διαστάσεων, ττκ λεκτίντκ τον L. depurator. Η ευρεία πρωτεϊνική ζώνη 

που εμφανίζεται στην στήλη 3 της Εικόνας 7 αποκόπηκε σε τεμάχια, μετουσιώθηκε, τοποθετήθηκε στα 

πηγάδια αποδιατακτικής πηκτής (15% συγκέντρωσης ακρυλαμίδης) και ηλεκτροφορήθηκε όπως στην 

Εικόνα 6. Ακολούθως η πηκτή χρωματίσθηκε με χρώση αργύρου. Στήλη 1: Το παρασκεύασμα λεκτίνης 

που ηλεκτροφορήθηκε στην στήλη 3 της Εικόνας 7. Στήλη 2: Πρωτεΐνες δείκτες μοριακής μάζας. Στήλες 

3 και 4: Ηλεκτροφόρηση δεύτερης διάστασης των τεμαχίων της πρωτεϊνικής ζώνης που εμφανίζεται στην 

στήλη 3 της Εικόνας 7. 
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2.4.5 Συγκόλληση κυττάρων/βακτηρίων απο την λεκτίνη του L. depurator 

Η ικανότητα της λεκτίνης να συγκολλά λεμφοκύτταρα και μικρόβια ελέχθηκε κάτω απο 

το μικροσκόπιο. Ανάμεσα στα λεμφοκύτταρα η λεκτίνη συγκολλά ολικά και Β-

εμπλουτισμένα ανθρώπινα λεμφοκύτταρα, ενώ συγκολλά ασθενώς τα ανθρώπινα Τ-

λεμφοκύτταρα και δεν συγκολλά τα λεμφοκύτταρα του ποντικού. Είναι αξιοσημείωτο 

ότι όλες οι λυμφοειδικές κυτταρικές σειρές που ελέχθηκαν, είτε ανθρώπινες (Μ-12, 

Jurkat) είτε ποντικίσιες (EL-4, 70-Ζ), συγκολλούνται απο την λεκτίνη. 
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Εικόνα 9. Ισοηλεκτοικός ^oτιααμóc της λεκτίνηα του L. depurator. Ο εστιασμός πραγματοποιήθηκε σε 

κυλινδρικές πηκτές πολυακρυλαμίδης (3,5%) χρησιμοποιώντας αμφολύτες (Servalyt, 7% τελική 

συγκέντρωση στην πηκτή) με εύρος pH 5 έως 8. Στην κάθοδο της συσκευής εστιασμού τοποθετήθηκε 

διάλυμα που περιείχε 20 gr NaOH ανα λίτρο ενώ στην άνοδο διάλυμα που περιείχε 34 ml Η 3 Ρ 0 4 (85%) 

ava λίτρο. Στην συσκευή διοχετεύθηκε ρεύμα σταθερής ισχύος 2 W ανά κυλινδρική πηκτή για 18 ώρες 

στους 22° C. Μετά τον εστιασμό οι αμφολύτες και η ουρία απομακρύνθηκαν απο τις πηκτές μετά απο 

πλύσιμο με διάλυμα που περιείχε 30% μεθανόλη, 12% TCA και 4% σουλφοσαλικυλικό οξύ. Οι πηκτές 

χρωματίσθηκαν με χρωστική comassie Blue R-250. Πηκτή 1: Αιμοκυανίνη. Πηκτή 2: Μη μετουσιωμένη 

λεκτίνη. Πηκτή 3: Η λεκτίνη εστιασμένη παρουσία 8Μ ουρίας. Πηκτή 4: Πρωτεΐνες δείκτες 

ισοηλεκτρικού σημείου. 
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Εικόνα 10. Χωρισμός των κυττάρων ττκ αιμολέμφου του L. depiirator σε ποοσγηματισμένη βαθμίδωση 

55% Percoli. Απεικονίζεται σχηματικά η συνήθης θέση των κυττάρων της αιμολέμφου. Η: Αιμολέμφος. 

MY: Μικρά υαλώδη κύτταρα. Υ+Κ: Υαλώδη και μικρά κοκκώδη κύτταρα. Κ: Μεγάλα κοκκώδη 

κύτταρα. 

Ο ενδοκυτταρικός εντοπισμός της λεκτίνης στα κύτταρα της αιμολέμφου 

μελετήθηκε με ανοσοφθορισμό χρησιμοποιώντας μονοειδικά αντισώματα εναντίον του 

38-kDa πολυπεπτιδίου. Η λεκτίνη ανιχνεύεται σε όλα τα κύτταρα της αιμολέμφου εκτός 

απο τα μικρά υαλώδη, αλλά ο πλέον ισχυρός ανοσοφθορισμός είναι συνδεδεμένος με τα 

μεγάλα κοκκώδη κύτταρα [Εικόνα 11]. Παρατηρώντας τα ίδια μικροσκοπικά πεδία κάτω 

απο ορατό και υπεριώδες φώς προσέξαμε ότι η λεκτίνη δεν είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένη στο κυτταρόπλασμα των μεγάλων κοκκωδών κυττάρων αλλά είναι 

συγκεντρωμένη κυρίως στα κοκκία που περιέχουν [Εικόνα 11]. 

Ο τίτλος αιμοσυγκόλλησης του εκχυλίσματος του ηπατοπαγκρέατος (16 εναντίον 

ποντικίσιων ερυθροκυττάρων, για συγκέντρωση πρωτεΐνης 50 mg/ml) είναι χαμηλός σε 

σύγκριση με την αιμολέμφο (256 για 50 mg/ml αντίστοιχα). Αναφέρεται ότι στο 

ηπατοπάγκρεας των καρκινοειδών δυνατόν να υπάρχουν ΣΟ εξωγενούς προέλευσης 

[214]. Ομως ο τίτλος του εκχυλίσματος του ηπατοπαγκρέατος δεν μεταβάλεται μετά απο 

εκτεταμένη διαπίδυση (dialysis) σε TBS/Ca2+ δείχνοντας ότι ένας εσωτερικός αναστολέας 

της λεκτίνης (π.χ ΣΟ) δεν επηρεάζει την δραστηριότητα της λεκτίνης του 

ηπατοπαγκρέατος. Για να διαπιστωθεί η θέση σύνθεσης της λεκτίνης πραγματοποιήθηκε 

in-vitro σήμανση των αιμοκυττάρων και του ηπατοπαγκρέατος χρησιμοποιώντας 

[355]μεθειονίνη. Η λεκτίνη απο τα εκχυλίσματα τους προσροφήθηκε σε μονιμοποιημένα 

με φορμόλη ερυθροκύτταρα ποντικού [69] και αποπροσροφήθηκε με 300 mM JV-ακετύλ-

γλυκοζαμίνη. Η ραδιενέργεια των παραπάνω παρασκευασμάτων [Πίνακας 7] και τα 

πειράματα αυτοραδιογραφίας [Εικόνα 12] δείχνουν ότι η λεκτίνη συντίθεται στο 

ηπατοπάγκρεας. 
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Εικόνα 11. Κατανομή τικ λεκτίνης του L. depurator στα κύτταρα της αιμολέμφου του ίΐώου. ÇL 

Μονιμοποιημένα κύτταρα της αιμολέμφου του L. depurator κάτω απο οπτικό μικροσκόπιο (800 Χ τελική 

μεγέθυνση). (3. Τα ίδια κύτταρα κάτω απο υπεριώδες φως. Τα κύτταρα επωάσθηκαν για 2 ώρες στους 

22° C, χρησιμοποιώντας 2% BSA για να δεσμευθούν οι μη ειδικές θέσεις δέσμευσης. Ακολούθως 

προστέθηκε το μονοειδικό αντίσωμα που αναπτύχθηκε σε ποντίκια εναντίον της 38-kDa λεκτίνης και η 

επώαση εξακολούθησε για 2 ώρες. Η δέσμευση του αντισώματος έγινε ορατή με αντίσωμα που 

αναγνώριζε τις ανοσοσφαιρίνες του ποντικού και ήταν συνδεδεμένο με φλουορεσκεΐνη. Επωάσεις 

ελέγχου (control) πραγματοποιήθηκαν με προάνοσο ορό. L: Μικρά υαλώδη κύτταρα. Η: Υαλώδη 

κύτταρα. G: Κοκκώδη κύτταρα. CG: Αδρά κοκκώδη κύτταρα. Προσέξτε ότι ο φθορισμός είναι 

ισχυρότερος στα κοκκώδη κύτταρα και ειδικά σε εκείνα που εμφανίζονται αδρά. ν.. Ενα μεγάλο 

κοκκώδες κύτταρο, σημασμένο όπως στην Εικόνα 11β, κάτω απο υπεριώδες φώς (τελική μεγέθυνση 

2000Χ). Προσέξτε ότι η λεκτίνη είναι παρούσα κυρίως στά κοκκία. çL Ενα μεγάλο κοκκώδες κύτταρο 

χρωματισμένο με χρώση Giemsa. 
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Ανάμεσα στα Gram-αρνητικά βακτήρια η λεκτίνη προκαλεί ισχυρή συγκόλληση 

των βακτηρίων E. aerogenes και E. coli Κ-12 (D21 και D21f2), ασθενή συγκόλληση των 

Ρ. aeruginosa και καμία συγκόλληση των Serratia sp. Αυτό δείχνει ότι η δομή του 

λιποπολυσακχαρίτη, ο οποίος αποτελεί την εξωτερική μεμβράνη των Gram-αρνητικών 

βακτηρίων, επηρεάζει σημαντικά την δέσμευση της λεκτίνης στα βακτήρια αυτά. 

Η λεκτίνη δεν συγκολλά ούτε τα Gram-αρνητικά βακτήρια (Β. subtillis, Staph, 

aureus, Strep, faecalis), ούτε τα κύτταρα ζυμομύκητα (Sac. cerevisiae) που ελέχθηκαν. 

2.4.6 Οργανα που συνθέτουν την λεκτίνη του L. depurator 

Για να προσδιορισθεί η θέση σύνθεσης της λεκτίνης ελέχθηκε αρχικά η αιμοσυγκολλητική 

δραστηριότητα των εκχυλισμάτων απο τα κύτταρα της αιμολέμφου και τα εσωτερικά 

όργανα του ζώου. 

Μία διαλυτή λεκτίνη, με χαρακτηριστικά όμοια με την λεκτίνη της αιμολέμφου 

(υψηλή συγγένεια για τα ερυθροκύτταρα του ποντικού και τα ΣΟ) εντοπίσθηκε στα 

κύτταρα της αιμολέμφου και το ηπατοπάγκρεας. Η παρουσία της λεκτίνης της 

αιμολέμφου στα σημεία αυτά επιβεβαιώθηκε από τα πειράματα ανοσοφθορισμού και τα 

πειράματα in-vitro σήμανσης. 

Για να διαχωρισθούν τα κύτταρα της αιμολέμφου, 15 ml αιμολέμφου 

επιστοιβαδεύθηκαν σε προσχηματισμένες βαθμιδώσεις πυκνότητας απο Percoli (55%) 

[Εικόνα 10]. Μετά απο φυγοκέντρηση στα 1.000 g για 10 min τα υαλώδη και τα μικρά 

κοκκώδη κύτταρα της αιμολέμφου εμφανίζονται ώς μία ζώνη στο άνω τρίτο της 

βαθμίδωσης ενώ τα μεγάλα κοκκώδη κύτταρα ως μία διάχυτη ζώνη κοντά στον πυθμένα 

του σωλήνα φυγοκέντρησης. Τα μικρά υαλώδη κύτταρα παραμένουν στην διαχωριστική 

επιφάνεια αιμολέμφου-Percoll. 

Ο τίτλος αιμοσυγκόλλησης του εκχυλίσματος (200 μΐ) των κυττάρων της 

αιμολέμφου που απομονώθηκαν στην παραπάνω βαθμίδωση πυκνότητας ελέχθηκε με 

ερυθροκύτταρα ποντικού. Βρέθηκε να είναι 16 για τα υαλώδη και μικρά κοκκώδη , 16 

για τα μεγάλα κοκκώδη και 0 για τα μικρά υαλώδη κύτταρα της αιμολέμφου. 

Η μετρηθείσα αναλογία των κυττάρων αυτών είναι 69% για τα υαλώδη και 

μικρά κοκκώδη, 26% για τα μεγάλα κοκκώδη και 3% για τα μικρά υαλώδη κύτταρα της 

αιμολέμφου. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο πληθυσμός των μεγάλων κοκκωδών 

κυττάρων της αιμολέμφου παρουσιάζει την υψηλότερη δραστηριότητα λεκτίνης ανα 

κύτταρο. 
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Πίνακας 7. Μερικός καθαρισμός της de novo παοαγώμενης λεκτινης του L. depurator 

Πηγή προετοιμασίας Ολικές Πρωτείνηβ Κρούσεις παρασκ. Λεκτίνη 

κοούσεις (c.p.rrOa (mg) λεκτίνης (αρ.ιτί)α (mg) 

Ηπατοπάγκρεας 

Κύτταοα 

10.298.080 

313.945 

3.497 

5.6 

28.620 

1.261 

0,339 

0.027 

Ηπατοπάγκρεας απο τρία ενήλικα ζώα και περίπου 8 Χ 105 κύτταρα της αιμολέμφου επωάσθηκαν για 6 

ώρες σε θρεπτικό υγρό Landreau ενισχυμένο με 10% αιμολέμφο και 40 μα/ml [355]μεθειονίνη. Το 

προσημασμένο ηπατοπάγκρεας και τα κύτταρα ομογενοποιήθηκαν. Ακολούθως έγινε μερικός 

καθαρισμός της λεκτίνης απο τα εκχυλίσματα τους με προσρόφηση σε μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα 

ποντικού και αποπροσρόφηση με 300 mM GlcNAc. Η ραδιενέργεια μετρήθηκε σε καταμετρητή 

ακτινοβολίας Beckman LS-1701 και η πρωτεΐνη προσδιορίσθηκε με την μέθοδο Bradford. Τα 

αποτελέσματα συγκεντρώθηκαν απο τρία πειράματα, α. c.p.m: κρούσεις ανα λεπτό, μετρημένες μετά 

απο κατακρήμνιση μέρους των πρωτεϊνών με TCA. β. Η ποσότητα της πρωτεΐνης προσδιορίσθηκε μετά 

απο ομογενοποίηστι και απομάκρυνση των κυτταρικών υπολειμάτων με φυγοκέντοηση. 

2.4.7 Μιτογόνος όραση της λεκτίνης του L. depurator 

Πίνακας 8. Μιτογόνος δραστηριότητα της λεκτίνης του L. depurator 

Μιτογόνο Ποντικίσια 

λεμφοκύτταρα 

cpmo+SEß SIY 

Ανθρώπινα 

λεμφοκύτταρα 

c.p.m+SE SI 

Β-εμπλουτισμένα 

ανθρώπινα λεμφοκύτταρα 

c.p.m+SE SI 

Κανένα 

con Α (0,1 μβ) 

LPS (10 μg) 

Λεκτίνη (5 μζ) 

967+100 

14.092+826 

3.198+125 

1.021+132 

1 

14,5 

3,3 

1,05 

710+64 

6.158+76 

2.149+72 

1.561+54 

1 

8,6 

3 

2,2 

728+30 

1.664+63 

3.960+137 

2.048+39 

1 

2,3 

5,4 

2,8 

Ενα μιτογόνο τοποθετήθηκε σε κάθε πηγάδι πλάκας μικροτιτλοδότησης τύπου U. Κάθε δείγμα 

λεμφοκυττάρων ελέχθηκε εις εξαπλούν ( 2 X 3 πηγάδια με 2 Χ 105 λεμφοκύτταρα ανά πηγάδι). Τα 

κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 72 ώρες σε 8% 0 2 , 12% C0 2 , 80% Ν2 στους 37° C και ακολούθως 

προστέθηκε 1 μΟ [3Η]θυμιδίνη ανα πηγάδι. Η επώαση συνεχίσθηκε για 18 ώρες και κατόπιν τα 

λεμφοκύτταρα πλύθηκαν και προσκολλήθηκαν σε χαρτί Whatman. Η ραδιενέργεια που είχε ενσωματωθεί 

στα λεμφοκύτταρα μετρήθηκε με μετρητή Beckman 1701-LS. Μετά απο ηλεκτροφόρηση σε 

αποδιατακτικές πηκτές και χρώση με άργυρο των παρασκευασμάτων λεκτίνης που χρησιμοποιήθηκαν 

δεν ανιχνεύθηκε παρουσία LPS. Προκαταρτικά πειράματα είχαν δείξει ότι περισσότερα απο 10 μ-g 

λεκτίνης L. depurator ανέστελαν την μίτωση των ανθρώπινων λεμφοκυττάρων ενώ λιγότερα απο 2 μg 

δεν παρουσίαζαν καμία επίδραση, α. c.p.m: Κρούσεις ανα λεπτό. β. SE: Τυπική απόκλιση, γ. SI: 

Συντελεστής ενεργοποίησης: c.p.m δείγματος/ΰ.ρ.ιη διαλύματος ελέγνου που δεν πεοιένει ιιιτογόνο. 
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Ελέχθηκε η ικανότητα της λεκτίνης να ενεργοποιεί λεμφοκύτταρα προς μίτωση. 

Η λεκτίνη δεν έχει καμία μιτογόνο δράση εναντίον ολικών αιμοσφαιρίων ποντικού 

[Πίνακας 8]. Παρουσιάζει μικρή μιτογόνο δράση εναντίον ολικών λεμφοκυττάρων 

ανθρώπου (δείκτης ενεργοποίησης 2,2), η οποία αυξάνεται (δείκτης ενεργοποίησης 2,8) 

όταν χρησιμοποιηθούν ανθρώπινα λεμφοκύτταρα εμπλουτισμένα σε Β-κύτταρα. 

1 2 3 4 

Η 

Εικόνα 12. Αυτοοαδιογοαφία τικ de novo παοαγώμενικ λεκτίντκ του L. depurator. Η de novo 

παραγώμενη λεκτίνη (βλέπε Πίνακα 7) που ήταν παρούσα στα εκχυλίσματα του προσημασμένου 

ηπατοπαγκρέατος και των προσημασμένων κυττάρων της αιμολέμφου προσροφήθηκε σε μονιμοποιημένα 

ερυθροκύτταρα ποντικού και αποπροσροφήθηκε με 300 mM GlcNAc. Τα παρασκευάσματα της λεκτίνης 

αναλύθηκαν σε αποδιατακτικές πηκτές (12% συγκέντρωση ακρυλαμίδης) και εκτέθηκαν (2-5 Χ ΙΟ3 

c.p.m/στήλη της πηκτής) για έξι εβδομάδες σε φίλμ χημειοφωταύγειας. Τα φίλμ εμφανίσθηκαν με ένα 

αυτόματο εμφανιστή Agfa Curix 60. Στήλη 1: Εκχύλισμα ηπατοπαγκρέατος μετά την σήμανση. Η κύρια 

πρωτεϊνική ζώνη σε αυτή τη στήλη είναι η αιμοκυανίνη. Στήλη 2: Μερικώς καθαρισμένη λεκτίνη απο 

εκχύλισμα ηπατοπαγκρέατος. Η λεκτίνη είναι η κύρια πρωτεϊνική ζώνη η οποία παρουσιάζει μεγαλύτερη 

κινητικότητα απο την αιμοκυανίνη και είναι ραδιενεργή. Στήλη 3: Εκχύλισμα κυττάρων της αιμολέμφου 

μετά την σήμανση. Στήλη 4: Αυτό το παρασκεύασμα πρωτεΐνης αποπροσροφήθηκε απο τα 

μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα ποντικού που επωάσθηκαν με τα σημασμένα εκχυλίσματα των 

κυττάρων της αιμολέμφου. Δεν ανιχνεύθηκε ραδιενεργή λεκτίνη. C: Για την αναγνώριση των πρωτεϊνών 

χρησιμοποιήθηκαν λωρίδες απο τις παραπάνω αποδιατακτικές πηκτές ακρυλαμίδης, όπου είχε 

ηλεκτροφορηθεί λεκτίνη και αιμοκυανίνη. Οι λωρίδες αυτές χρωματίσθηκαν με Coomassie blue R-250. 

He: Αιμοκυανίνη. L: Λεκτίνη του L. depurator. 
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2.5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η 38-kDa λεκτίνη που απομονώθηκε απο το καρκινοειδές L. depurator συγκολλά κυρίως 

ερυθροκύτταρα ποντικού, τα οποία φέρουν στην επιφάνεια τους υψηλό ποσοστό 9- O-Ac-

Neu5Ac. Οι δοκιμές αναστολής της συγκόλλησης έδειξαν ότι ανάμεσα στα συνήθη στη 

φύση ΣΟ που ελέχθηκαν, το 9-0-Ac-Neu5Ac [Πίνακας 6] είναι ο καλύτερος αναστολέας 

της λεκτίνης. Οι δοκιμές αναστολής έδωσαν επίσης στοιχεία για τις θέσεις αναγνώρισης 

σακχάρων που φέρει το μόριο της πρωτεΐνης. 

Εφόσον όλα τα σιαλικά οξέα τα οποία αναστέλλουν ισχυρά την λεκτίνη είναι Ν-

ακετυλιωμένα στην θέση 5 (C-5) [Εικόνα 13], αυτή η ακετυλομάδα είναι απαραίτητη για 

την αναγνώριση των ΣΟ απο την λεκτίνη. Η εισαγωγή μίας Ο-ακετυλομάδας στην θέση 

9 (C-9) του Neu5Ac [Εικόνα 13] αυξάνει την ανασταλτική ικανότητα αυτού του μορίου 

εναντίον της λεκτίνης του L. depurator. 

AcHN 5 / 3 
OH 

AcO 

AcQ 
AcO H 

OAc 

AcO COOH 

OAc 

Εικόνα 13. Σιαλικά oSéot που αναστέλουν την λεκτίνη του L. depurator. L Neu5Ac. Οι αριθμοί δείχνουν 

τα άτομα άνθρακα του μορίου και ορίζουν τις αντίστοιχες θέσεις._Ζ 9-0-Ac-Neu5Ac. 3. 2,4,7,8,9-O-Ac-

Neu5Ac-l-0-Me._4. 2-deoxy-2,3-dehydro-4„7,8,9-0-Ac-Neu5Ac. 

Οπως αναφέρεται απο τους Haverkamp et al [87] η εισαγωγή μιας Ο-

ακετυλομάδος στο μόριο του Neu5Ac (θέση C-7 ή C-8) προάγει τον σχηματισμό 

υδρογονικού δεσμού ανάμεσα σε αυτή την Ο-ακετυλομάδα και στο αμιδικό πρωτόνιο της 

θέσης 5 (C-5). Η θέση C-9 η οποία δεν σχηματίζει υδρογονικό δεσμό με την αμινομάδα 
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στη θέση 5 λόγω στερεοχημικής απόστασης [87], σχηματίζει πιθανώς υδρογονικό δεσμό 

με κάποια ελεύθερη αμινομάδα των αμινοξέων της λεκτίνης. Ενας τέτοιος υδρογονικός 

δεσμός είναι δυνατόν να σταθεροποιεί το σύμπλοκο λεκτίνη-ΣΟ. Η σταθεροποίηση αυτή 

ίσως είναι και η αιτία που ορισμένες λεκτίνες οι οποίες αναγνωρίζουν ΣΟ 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγγένεια προς το 9-0-Ac-Neu5Ac παρά προς το Neu5Ac 

[148]. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αναστολής δείχνουν ότι η λεκτίνη του L. 

depurator παρουσιάζει υψηλή συγγένεια προς το χημικά συντεθημένο μόριο 2,4,7,8,9-

penta-0-Ac-Neu5Ac [Εικόνα 13, Πίνακας 6] και τον 1-Ο-μεθυλεστέρα του (Me). Αν και 

οι πέντε πρόσθετες Ο-ακέτυλ ομάδες καθιστούν το μόριο του υδατάνθρακα περισσότερο 

ογκώδες η δέσμευση του απο την λεκτίνη είναι αποτελεσματικότερη, πιθανόν λόγω 

αλλαγών στις στερικές αλληλεπιδράσεις στην θέση δέσμευσης. Είναι επίσης πιθανόν να 

σχηματίζονται περισσότεροι υδρογονικοί δεσμοί μεταξύ των Ο-ακετυλομάδων του 

υδατάνθρακα και των ελεύθερων αμινομάδων της περιοχής δέσμευσης. 

Το penta-ONeu5 Ac αναστέλλει και την λιμουλίνη (μία λεκτίνη απο το Limulus 

polyphemus) [45]. Αλλά η ανασταλτική ικανότητα του αντίστοιχου μεθυλεστέρα (penta-

0-Neu5Ac-l-0-Me) εναντίον της λιμουλίνης είναι εξαιρετικά μικρότερη σε σχέση με το 

μη εστεροποιημένο στη θέση C-1 μόριο. Ετσι, αντίθετα απο την λιμουλίνη η λεκτίνη που 

απομονώθηκε απο το καρκινοειδές L. depurator δεν απαιτεί την παρουσία μιας 

ελεύθερης καρβοξυλομάδας στην θέση 1 [Εικόνα 13], για αποτελεσματική δέσμευση των 

ΣΟ. 

Οι 2,3-δέϋδρο (2,3-dehydro) μορφές του Neu5Ac και του penta- OAc-Neu5Ac 

[Εικόνα 13, Πίνακας 6] παρουσιάζουν ανασταλτική δραστηριότητα εναντίον της 

λεκτίνης του L. depurator, μειωμένη κατά 2Χ έως 4Χ σε σχέση με το Neu5Ac και το 

penta-OAc-Neu5Ac. Οι δέϋδρο-μορφές προκύπτουν εις βάρος της υδροξυλομάδας ή της 

Ο-ακετυλομάδας που συνδέονται στην θέση 2 (C-2) τών μορίων αυτών. Κατά συνέπεια 

οι πλευρικές ομάδες που συνδέονται στην θέση 2 είναι σημαντικές για την αναγνώριση 

των μορίων αυτών απο την λεκτίνη. 

Τα πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκαν λεμφοκύτταρα έδειξαν ότι η λεκτίνη 

του L. depurator προκαλεί συγκόλληση και μίτωση των λεμφοκυττάρων του ανθρώπου 

αλλά όχι του ποντικού. Το αποτέλεσμα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη δεδομένου οτι τα 

ανθρώπινα λεμφοκύτταρα περιέχουν κυρίως 9-0-Ac-Neu5Ac και Neu5Ac στην 

κυτταρική τους μεμβράνη [107] ενώ τα ποντικίσια λεμφοκύτταρα iV-γλυκολύλ-

νευραμινικό οξύ (Neu5Gc) [214]. Οι αιμοσυγκολλητίνες του ιού Α της γρίπης οι οποίες 

αναγνωρίζουν Neu5Gc a(2-6)-συvδεδεμέvo με γαλακτόζη προκαλούν μίτωση των 

λεμφοκυττάρων του ποντικού [7]. Αντίθετα οι αντίστοιχες αιμοσυγκολλητίνες που 
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αναγνωρίζουν Neu5Aca(2-6)-Gal δεν προκαλούν μίτωση των λεμφοκυττάρων του 

ποντικού [7]. Η εξειδίκευση της λεκτίνης του L. depumtor, η οποία δεν αναγνωρίζει 

αποτελεσματικά το Neu5Gc, εξηγεί το γιατί η πρωτείνη αυτή δεν προκαλεί μίτωση στα 

λεμφοκύτταρα του ποντικού. Ενισχυτικό της απόψεως αυτής είναι το γεγονός είναι ότι η 

λιμουλίνη η οποία εξίσου καλά αναγνωρίζει Neu5Ac και Neu5Gc προκαλεί μίτωση των 

λεμφοκυττάρων και των δύο ειδών (ανθρώπου και ποντικού) [80]. 

Η λεκτίνη του L. depumtor αναστέλλεται επίσης απο λιποπολυσακχαρίτη της Ε. 

coli, ο οποίος αποτελεί την εξωτερική μεμβράνη του βακτηρίου αυτού. Η λεκτίνη 

προκαλεί συγκόλληση συγκεκριμένων Gram-αρνητικών βακτηρίων και ανάμεσα τους 

του στελέχους D21f2 στο οποίο το KDO (2-keto-3-deoxyoctonate), ένα μόριο το οποίο 

ομοιάζει δομικά με το Neu5Ac [189], είναι τελικό στην εξωτερική λιποπολυσακχαριδική 

στοιβάδα [22]. To KDO μπορεί να είναι ο in-vivo στόχος της λεκτίνης απο το 

αραχνοειδές Carcinoscopius rotunda cauda [57]. Αλλες γνωστές λεκτίνες καρκινοειδών 

συγκολλούν επίσης κυρίως Gram-αρνητικά βακτήρια [260,195,69]. Επιπροσθέτως τα ΣΟ 

αναφέρεται ότι δεν συντίθενται στα καρκινοειδή αλλά ανιχνεύονται σε αυτά μόνο ως 

προϊόντα καταβολισμού βακτηρίων ή τροφών [197,214]. Τα δεδομένα που 

προαναφέρθηκαν ενισχύουν την άποψη ότι οι λεκτίνες των καρκινοειδών οι οποίες 

αναγνωρίζουν ΣΟ συμμετέχουν στους μηχανισμούς αναγνώρισης του ξένου στα ζώα 

αυτά και δρουν εναντίον συγκεκριμένων μικροοργανισμών ή των συστατικών τους (LPS, 

KDO) [261]. 

Η λεκτίνη της αιμολέμφου του L. depurator ανιχνεύεται στα κύτταρα της 

αιμολέμφου και στο ηπατοπάγκρεας του ζώου. Ανάμεσα στα κύτταρα της αιμολέμφου 

εντοπίζεται κυρίως στον πληθυσμό των μεγάλων κοκκωδών κυττάρων τα οποία 

περιέχουν επίσης τις φαινολοξειδάσες (πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην 

μελανινοποίηση, δηλαδή την κάλυψη ξένων σωμάτων με μελανίνη) [102] στο ίδιο είδος 

(Macropipus ή L. depurator) [233]. Κατά συνέπεια η λύσις αυτών των κυττάρων 

απελευθερώνει ταυτόχρονα την λεκτίνη και τις φαινολοξειδάσες του L. depurator, 

πιθανώς για να δράσουν εναντίον τοπικών παραγόντων που ενεργοποιούν την 

κυτταρική άμυνα του ζώου. Τα πειράματα in vitro σήμανσης έδειξαν, για πρώτη φορά 

στα καρκινοειδή, ότι η λεκτίνη δυνατόν να συντίθεται απο το ηπατοπάγκρεας των ζώων 

αυτών. Η de novo παραγώμενη λεκτίνη δεν ανιχνεύθηκε στα κύτταρα της αιμολέμφου, 

πιθανώς λόγω αργότερου ρυθμού σύνθεσης των πρωτεϊνών στα κύτταρα αυτά. 

Οι λεκτίνες οι οποίες αναγνωρίζουν Ο-ακετύλ-ΣΟ παρουσιάζουν διαφορετική 

συγκολλητική δραστηριότητα εναντίον των ερυθροκυττάρων των σπονδυλωτών. Αν και η 

λεκτίνη απο τον ανθρώπινο πλακούντα [5], όπως και η λεκτίνη του καρκινοειδούς L. 

depurator αναγνωρίζει 9-0-Ac-Neu5Ac η πρώτη συγκολλά κυρίως ερυθροκύτταρα 
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κουνελιού και ποντικού ενώ η δεύτερη κυρίως ερυθροκύτταρα ποντικού. Η λεκτίνη του 

καρκινοειδούς C. antennarìus συγκολλά εξίσου καλά τα ερυθροκύτταρα ποντικού και τα 

ερυθροκύτταρα του αλόγου [197]. Είναι ενδιαφέρον ότι ούτε η λεκτίνη του 

καρκινοειδούς M. rosenbergii ούτε η λεκτίνη ΑχατινίνηΗ (απο το γαστερόποδο 

Achatina Mica) συγκολλούν ερυθροκύτταρα ποντικού [268,146], τα οποία θεωρείται οτι 

περιέχουν το υψηλότερο ποσοστό σε 8- και 9-Ο-ακετύλ-ΣΟ [201,217]. 

Η συγγένεια των λεκτινών που αναγνωρίζουν ΣΟ εναντίον του Neu5Gc είναι 

επίσης σημαντικά διαφορετική. Το συστατικό αυτό (Neu5Gc) είναι αποτελεσματικός 

αναστολέας της ΑχατινίνηςΗ [146], της λεκτίνης του ανθρώπινου πλακούντα [5] και της 

λεκτίνης του καρκινοειδούς C. antennarìus [197]. Δεν είναι όμως αποτελεσματικός 

αναστολέας της λεκτίνης του καρκινοειδούς Μ. rosenbergii, ούτε της λεκτίνης του 

καρκινοειδούς L. depurator. 

Η Ο-ακετυλίωση των ΣΟ στα θηλαστικά είναι ειδική του είδους, του ιστού και 

του σταδίου διαφοροποίησης [214]. Η λεκτίνη του καρκινοειδούς C. antennarìus 

αναγνωρίζει την Ο-ακετυλιωμένη γαγγλιοσίδη GD3 [198], που είναι ένας δείκτης του 

κακοήθους μελανώματος. Επίσης η λεκτίνη ΑχατινίνηΗ συγκολλά μη-κανονικά 

ερυθροκύτταρα απο ανθρώπους που πάσχουν απο λευχαιμία [222]. Η λεκτίνη του 

καρκινοειδούς L. depurator αναγνωρίζει Ο-ακετυλιωμένα παράγωγα του Neu5Ac και 

κύτταρα που φέρουν αυτά τα παράγωγα στην επιφάνεια τους. Η περαιτέρω μελέτη της 

αναγνώρισης των Ο-ακετυλιωμένων ΣΟ απο τις λεκτίνες που προαναφέρθηκαν θα 

βοηθήσει στην καθιέρωση της χρησιμότητας των λεκτινών αυτών στην κυτταρική 

βιολογία και την βιοϊατρική. 

Στοιχεία απο το κεφάλαιο αυτό έχουν υποβληθεί για δημοσίευση: Fragkiadakis G. and Stratakis E. 

(1996). The lectin from the crustacean Liocarcinus depurator recognises O-acetylsialic acids. Comp. 

Biochem. Physiol., Section B, Comp. Biochem. Mol. Biol, (submmited). 
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3.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΑΕΜΦΟΥ ΤΟΥ 

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΑΟΥΣ ΡΟΤΑΜΟΝ POTAMIOS (ΒΟΤΤ, 1967). 

3.1 ΠΕΡΙΑΗΨΗ 

Απομονώσαμε μια λεκτίνη απο την αιμολέμφο του χερσαίου καρκινοειδούς Potamon 

potamios. Η απομόνωση που οδήγησε σε ηλεκτροφορητική καθαρότητα της λεκτίνης, 

έγινε μετά απο προσρόφηση της πρωτεΐνης σε μέθυλ-α-ϋ-γαλακτόζη που είχε συνδεθεί 

σε σωματιδιακή πηκτή Sepharose 6ΜΒ. 

Η λεκτίνη αποτελείται απο υπομονάδες μοριακής μάζας 55-kDa, είναι 

γλυκοσυλιωμένη και παρουσιάζει ισοηλεκτρικό σημείο περίπου 5,5. 

Η λεκτίνη παρουσιάζει υψηλή αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα έναντι των 

ερυθροκυττάρων του κουνελιού ενώ χρειάζεται δισθενή κατιόντα για να παρουσιάσει 

αυτή την δραστηριότητα. 

Η εξειδίκευση της λεκτίνης στην αναγνώριση υδατανθράκων μελετήθηκε με 

δοκιμές αναστολής της αιμοσυγκόλλησης που προκαλεί η λεκτίνη. Ανάμεσα στα 

σάκχαρα που εξετάσθηκαν οι α-γαλακτοσίδες είναι οι πλέον ικανές στο να αναστέλλουν 

την αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης. Η παρατήρηση αυτή δείχνει ότι οι 

πλευρικές ομάδες που συνδέονται στα άτομα άνθρακα 1 (C-1) και 4 (C-4) του μορίου της 

γαλακτόζης, συμμετέχουν στην αναγνώριση του μορίου αυτού και των παραγώγων του 

απο την λεκτίνη. 

Η παρουσία μη-υποκαταστημένων υδροξυλομάδων στις θέσεις C-2 και C-3 του 

μορίου της γαλακτόζης είναι εντελώς απαραίτητη για την αναγνώριση της απο την 

λεκτίνη. Αντίθετα η υποκατάσταση του υδροξυλίου στη θέση C-6 δεν επηρεάζει 

καθοριστικά την αναγνώριση αυτή. 
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3.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι λεκτίνες είναι πρωτεΐνες οι οποίες δεσμεύουν αντιστρεπτά υδατάνθρακες και 

συγκολλούν κύτταρα ή κατακρημνίζουν γλυκοσύμπλοκα [136]. Οι λεκτίνες 

παρουσιάζουν διαφορετική συγγένεια δέσμευσης έναντι των υδατανθράκων που 

αναγνωρίζουν και είναι χρήσιμες στην in vitro ανίχνευση των υδατανθράκων αυτών σε 

γλυκοσύμπλοκα που είναι ελεύθερα ή συνδεδεμένα με κυτταρικές μεμβράνες [138]. 

Η δέσμευση των υδατανθράκων απο τις λεκτίνες οφείλεται σε πολικές ή μη 

πολικές αλληλεπιδράσεις (interactions) μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών μορίων [80]. 

Οι πολικές αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν κυρίως τον σχηματισμό υδρογονικών 

δεσμών μεταξύ των υδροξυλομάδων των υδατανθράκων και των πολικών πλευρικών 

αλυσίδων ορισμένων αμινοξέων των λεκτινών [80]. Οι μη πολικές αλληλεπιδράσεις 

περιλαμβάνουν κυρίως την εξάσκηση δυνάμεων Van der Waals [80]. 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει την παρουσία λεκτινών στους ιστούς και τα υγρά 

των ζώων. Μερικές απο αυτές τις λεκτίνες έχουν απομονωθεί και έχει μελετηθεί η 

εξειδίκευση τους ώς προς την αναγνώριση υδατανθράκων [80]. Λεκτίνες οι οποίες 

αναγνωρίζουν και δεσμεύουν την γαλακτόζη και τα παράγωγα της ανιχνεύθηκαν στα 

σπονδυλωτά (λεκτίνες που δεσμεύουν β-γαλακτοσίδες, γκαλαπτίνες κ.λ.π) [234,3] όπως 

και στα ασπόνδυλα ζώα [261,18,223]. 

Στα ασπόνδυλα, λεκτίνες που δεσμεύουν γαλακτόζη ανιχνεύθηκαν στους 

σπόγγους [30], τα δίθυρα μαλάκια [245], τα εχινοδέρματα [179], τα ουροχορδωτά [219] 

και τα αρθρόποδα. Στα αρθρόποδα, λεκτίνες που αναγνωρίζουν γαλακτόζη 

ανιχνεύθηκαν μεταξύ άλλων στο ορθόπτερο έντομο Melanoplus differentialis [235], το 

δίπτερο έντομο Sarcophaga peregrina [124], το λεπιδόπτερο έντομο Spodoptera exigua 

[183] και το βραχύουρο καρκινοειδές Charybdis japonica [254]. 

Η βιοχημική μελέτη των αλληλεπιδράσεων αυτών των λεκτινών με τις 

γαλακτοσίδες αναμένεται να αποδώσει λεπτομερειακές πληροφορίες για την 

εξειδίκευση τους και επίσης συμπεράσματα σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές 

των θέσεων δέσμευσης γαλακτόζης που υπάρχουν στην φύση. 

Στην παρούσα εργασία ανιχνεύσαμε και μελετήσαμε την ισχυρή 

αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της αιμολέμφου του βραχύουρου καρκινοειδούς 

Potamon potamios (Bott, 1967). Το καρκινοειδές αυτό είναι ζώο της ξηράς και των 

γλυκών υδάτων [191]. 

Η έρευνα μας εστιάσθηκε στην αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό του μορίου 

που είναι υπεύθυνο για την αιμοσυγκολλητική αυτή δραστηριότητα. Σαν συνέπεια 

απομονώσαμε μία λεκτίνη και χαρακτηρίσαμε την εξειδίκευση της στην αναγνώριση 

υδατανθράκων χρησιμοποιώντας διάφορους υδατάνθρακες, γλυκοπρωτεΐνες και 
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ερυθροκύτταρα θηλαστικών. 

Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η λεκτίνη του P. potamios αναγνωρίζει α-

γαλακτοσίδες και κατάλοιπα α-γαλακτόζης τα οποία είναι τελικά στις υδατανθρακικές 

αλυσίδες και συγκολλά κυρίως ερυθροκύτταρα κουνελιού. 

Η υδροξυλομάδα που συνδέεται στον άνθρακα 2 (C-2) της γαλακτόζης παίζει 

σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση του σακχάρου αυτού απο την λεκτίνη του Ρ. 

potamios. Η αναγωγή της (δεοξυγόνωση) ή η υποκατάσταση της με μία αμινομάδα έχει 

σαν αποτέλεσμα η λεκτίνη να μην αναγνωρίζει πλέον το τροποποιημένο μόριο της 

γαλακτόζης. Σημαντική συνέπεια της ιδιότητας αυτής της λεκτίνης είναι ότι δεν 

αναγνωρίζει καθόλου την γαλακτοζαμίνη και την JV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη. 
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3.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΑΟΙ 

3.3.1 Αντιδραστήρια 

Χρησιμοποιήθηκε ϋ(+)-γαλακτόζη (D-Gal), Ι_(+)-αραβινόζη (L-Ara), ϋ(-)-αραβινόζη (D-

Ara), ϋ(-)-φρουκτόζη (D-Fru), ϋ(+)-φουκόζη ή ό-δεόξυ-ϋ-γαλακτόζη (6-deoxy-D-Gal), 

ί(-)-φουκόζη (L-Fuc), ϋ(+)-γλυκόζη (D-Glc), ϋ(+)-μαννόζη (D-Man), ϋ(+)-ξυλόζη (D-

Xyl), 1-Ο-μέθυλ-α-ϋ-γαλακτοπυρανόζη (1-O-Me-a-D-Gal), 1 - Ο-μέθυλ-β-D-

γαλακτοπυρανόζη (1-O-Me-ß-D-Gal), 1-άμινο-1-δεόξυ-β-Ό-γαλακτόζη (1-amino-l-

deoxy-ß-D-Gal), ουρυδύλ-διφώσφο-γαλακτόζη (UDP-Gal), 2-δεόξυ-Β-γαλακτόζη (2-

deoxy-D-Gal), 6-Ο-μέθυλ-ϋ-γαλακτοπυρανόζη (6-O-Me-D-Gal), Ι-θείο-β-D-

γαλακτοπυρανόζη (1-S-ß-D-Gal), μέθυλ-β-ϋ-θειογαλακτοσίδη (1-S-Me-ß-D-Gal), Ì-O-

μέθυλ-α-ϋ-γλυκοπυρανόζη (1-O-Me-D-Glc), 2-δεόξυ-ϋ-γλυκόζη (2-deoxy-D-Glc), 3-

δεόξυ-Β-γλυκόζη (3-deoxy-D-Glc), Β-Ο-μέθυλ-ϋ-γλυκοπυρανόζη (3-O-Me-D-Glc), D-

γαλακτουρονικό οξύ, D-γλυκουρονικό οξύ, D-γαλακτοζαμίνη (2-amino-2-deoxy-D-Gal), 

D-γλυκοζαμίνη (2-amino-2-deoxy-D-Glc), Λί-ακετύλ-ϋ-γαλακτοζαμίνη (GalNAc), Ν-

ακετύλ-ϋ-γλυκοζαμίνη (GlcNAc), ΛΓ-ακετύλ-νευραμινικό οξύ (Neu5Ac), Ν-γλυκολύλ-

νευραμινικό οξύ (Neu5Gc), Ν-ακετύλ-μουραμικό οξύ (MurNAc), 4-O-a-D-

γαλακτοπυρανοσύλ-ϋ-γαλακτοπυρανόζη (Galal-4Gal), μέθυλ-3- 0-(2-ακετάμιδο-2-

δεόξυ-β-0-γλυκοπυρανοσύλ)-β-ϋ-γαλακτοπυρανοσίδη (ClcNAcßl-3Galß- O-Me), 6- 0-(2-

ακετάμιδο-2-δεόξυ-β-0-γλουκοπυρανοσύλ)-ϋ-γαλακτοπυρανόζη (GlcNAcßl-6Gal), 

ϋ(+)-κελλοβιόζη (Glcßl-4Glc), a-λακτόζη (Glcal-4Galß), σουκρόζη (Glcal-5Fru), 

θειοδιγαλακτοσίδη (Galß-S43Gal), δεξτράνη 70 kDa (Glcßl-6Glc), χιτίνη (ένα πολυμερές 

της iV-ακετύλ-γλυκοζαμίνης, συνδεδεμένο με δεσμούς ßl-4), Ν-ακετύλ-γλυκίνη, γλυκύλ-

γλυκίνη, βόεια μουκίνη (BSM), ασιαλομουκίνη, φετουίνη, ασιαλοφετουίνη, 

θυρογλοβουλίνη, βόεια αΓόξινη γλυκοπρωτεΐνη, τρανσφερρίνη, φαινυλθειουρία, 

προνάση Η, α-γαλακτοσιδάση απο πράσινο καρπό καφέ, κονκαναβαλίνη Α συνδεδεμένη 

με ισοθειοκυανιούχο φλουορεσκείνη (FITC-conA), επόξυ-ενεργοποιημένη σωματιδιακή 

πηκτή Sepharose 6ΜΒ και τριχλωροξεικό οξύ (TCA) που αγοράσθηκε απο την Sigma. Η 

ηπαρίνη (ένα πολυμερές θειούχου D-γλυκουρονικού οξέος και θειούχου D-γλυκοζαμίνης 

που συνδέονται με δεσμούς 1-4) αγοράσθηκε απο την Leo Pharmaceuticals. Η 

σωματιδιακή πηκτή αγαρόζης (bits) Bio-Gel 5m αγοράσθηκε απο την Bio-Rad ενώ η 

πηκτή Sephadex G-200 απο την Pharmacia. 

3.3.2 Προετοιμασία της αιμολέμφου 

Τα καρκινοειδή του είδους P. potamios συλλέχθηκαν τους καλοκαιρινούς μήνες απο 

ποτάμια της Κρήτης ή απο την λίμνη του Κουρνά (Ρέθυμνο, Κρήτη). Τα ζώα 

αφαιμάχθηκαν με σύριγγα, απο τις μεμβράνες των αρθρώσεων των άκρων τους. Η 
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αιμολέμφος αφέθηκε να πήξει για δύο ώρες στους 22° C και κατόπιν όλη την νύκτα 

στους 5° C. Το πήγμα της αιμολέμφου διασπάσθηκε με υπερηχοβόληση (sonication) και η 

αιμολέμφος φυγοκεντρήθηκε στα 15.000 για 30 min. Ακολούθως προστέθηκε απροτινίνη 

(20 μg/ml), λευπεπτίνη (15μβ/ηι1) και φαινυλθειουρία (λίγοι κρύσταλλοι) και η 

αιμολέμφος διηθήθηκε μέσω ηθμών μεγέθους 0,22 μπι (Millipore). 

3.3.3 Καθαρισμός της λεκτίνης 

Σε σωματιδιακή πηκτή Sepharose 6ΜΒ συνδέθηκε μεθύλ-α-ϋ-γαλακτόζη, όπως έχει 

περιγραφεί. Η πηκτή τοποθετήθηκε σε στήλη χρωματογραφίας και εξισορροπήθηκε 

στους 22° C, με ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 που περιείχε 500 mM NaCl 

και 10 mM CaCl2. Στην στήλη δόθηκε αιμολέμφος. Μετά την διέλευση της αιμολέμφου η 

πηκτή πλύθηκε με ρυθμιστικό διάλυμα εξισορρόπησης. Η πρωτεΐνη που είχε 

προσροφηθεί στην πηκτή αποπροσροφήθηκε με ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, 

pH 7,5 που περιείχε 100 mM NaCl και 10 mM EDTA (TBS/EDTA). Το διάλυμα που 

περιείχε την πρωτεΐνη τοποθετήθηκε σε μεμβράνες διαπύδησης που επέπλεαν σε 

ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 που περιείχε 100 mM NaCl και 10 mM 

CaCl2 (TBS/Ca2+). Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης προσδιορίσθηκε με την μέθοδο 

Bradford χρησιμοποιώντας βόεια αλβουμίνη για την χάραξη της πρότυπης καμπύλης 

[25]. 

3.3.4 Προετοιμασία των ερυθροκυττάρων 

Ανθρώπινα ερυθροκύτταρα (ομάδας Α, Β και Ο) δωρήθηκαν απο το Βενιζέλειο Γενικό 

Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Η αιμοληψία απο κουνέλια (λευκά Νέας Ζηλανδίας), 

ποντίκια (BALB/c), αρουραίους (Wistar), σκύλο, άλογο και πρόβατο έγινε με σύριγγα 

από περιφερειακά αγγεία των ζώων ή απευθείας απο την καρδιά. Πολύτιμη υπήρξε η 

βοήθεια κατά τις αιμοληψίες αυτές των κτηνιάτρων των Κτηνιατρικών Εργαστηρίων 

Ηρακλείου του Υπουργείου Γεωργίας. Τα ερυθροκύτταρα του αίματος 

κατακρημνίσθηκαν μετά απο φυγοκέντρηση στα 1.500 g για 10 min και ακολούθως 

εναιωρήθηκαν σε διάλυμα 150 mM NaCl που περιείχε 100 μg προνάση Η ανα ml για 30 

min στους 37° C. Η επεξεργασία των ερυθροκυττάρων με α-γαλακτοσιδάση έγινε ως 

ακολούθως: 100 μΐ ερυθροκύτταρα που είχαν κατακρημνισθεί με φυγοκέντρηση (1.500 g 

για 5 min) εναιωρήθηκαν σε 1 ml ρυθμιστικό διάλυμα 100 mM κιτρικών/φωσφορικών, 

pH 6,5 που περιείχε 10 μονάδες (units) α-γαλακτοσιδάσης. Η επώαση των 

ερυθροκυττάρων με την α-γαλακτοσιδάση διήρκεσε 12 ώρες και έγινε στους 37° C. Η 

προνάση Η και η α-γαλακτοσιδάση απομακρύνθηκαν απο τα ερυθροκύτταρα μετά απο 

πέντε επανειλημένες κατακρημνίσεις με φυγοκέντρηση (1.500 g, 10 min, 15° C) και 
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επαναιωρήσεις των ερυθροκυττάρων σε φυσιολογικό ορό. 

3.3.5 Δοκιμές αιμοσυγκόλλησης και αναστολής της αιμοσυγκόλλησης 

Οι δοκιμές της αιμοσυγκόλλησης πραγματοποιήθηκαν σε πλάκες μικροτιτλοδότησης 

όπως έχει περιγραφεί [βλέπε κεφάλαιο 1 και 2, Υλικά και Μέθοδοι]. Συνοπτικά, 

αιμολέμφος του καρκινοειδούς P. potamios ή καθαρή λεκτίνη απο το ζώο αυτό 

τοποθετήθηκε στα πηγάδια της πλάκας μικροτιτλοδότησης και ακολούθως προστέθηκαν 

ερυθροκύτταρα εναιωρημένα (2%) σε 50 mM NaCl, 100 mM CaCl2. Μετά από επώαση 

δύο ωρών στους 22° C ο τίτλος αιμοσυγκόλλησης καταγράφηκε ως το αντίστροφο της 

μεγαλύτερης αραίωσης που συγκολλούσε τα ερυθροκύτταρα. Για την πραγματοποίηση 

των δοκιμών αναστολής της αιμοσυγκόλλησης τα συστατικά προς έλεγχο διαλύθηκαν και 

αραιώθηκαν διαδοχικά σε ρυθμιστικό διάλυμα TBS/Ca2+ και τοποθετήθηκαν στα 

πηγάδια της πλάκας μικροτιτλοδότησης. Στα ίδια πηγάδια προστέθηκε αιμολέμφος ή 

καθαρισμένη λεκτίνη που παρουσίαζαν τίτλο αιμοσυγκόλλησης 4. Μετά απο επώαση 1 

ώρας στους 22° C προστέθηκαν ερυθροκύτταρα και έγινε δοκιμή αιμοσυγκόλλησης. Ως 

τίτλος αναστολής της αιμοσυγκόλλησης ενός αναστολέα θεωρήθηκε η μικρότερη 

συγκέντρωση του η οποία ανέστελε την αιμοσυγκόλληση κάτω απο τις συνθήκες που 

περιγράφηκαν πριν. 

3.3.6 Ηλεκτροφόρηση και ισοηλεκτρικός εστιασμός 

Για την πραγματοποίηση της ηλεκτροφόρησης σε πηκτές πολυακρυλαμίδης 

χρησιμοποιήθηκε το ασυνεχές σύστημα του Laemmli [132]. Για την μή-αποδιατακτική 

ηλεκτροφόρηση τα δείγματα της πρωτεΐνης αναμείχθηκαν (1/1 ν/ν) με μή-αποδιατακτικό 

ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης. Το διάλυμα αυτό αποτελούνταν απο 50 mM Tris-

HC1, pH 6,8 που περιείχε 25 mM Tris-75 mM γλυκίνη, pH 8,4 και περιείχε 20% w/v 

σουκρόζη και 0,1% w/v κυανό της βρωμοφαινόλης. Για την αποδιατακτική 

ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) τα δείγματα της πρωτεΐνης αναμείχθηκαν (1/1 ν/ν) με 

αποδιατακτικό ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης. Το διάλυμα αυτό αποτελούνταν 

απο 50 mM Tris-HCl, pH 6,8 το οποίο περιείχε 5% ν/ν 2-μερκαπτοαιθανόλη, 0,1 % SDS, 

20% w/v σουκρόζη και 0,05% w/v κυανό της βρωμοφαινόλης. Πρίν να υποβληθούν σε 

αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση τα δείγματα θερμαίνονταν στους 100° C για 2 min. Η 

λεκτίνη που είχε υποβληθεί σε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση μεταφέρθηκε με την 

βοήθεια συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος (electroblot) σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης [251] 

και επωάσθηκε με κονκαναβαλίνη Α που είχε συνδεθεί με ισοθειοκυανυούχο 

φλουορεσκεΐνη (FITC-conA) [70]. Ο ισοηλεκτρικός εστιασμός πραγματοποιήθηκε κάτω 

απο αποδιατακτικές συνθήκες, όπως έχει περιγραφεί (Υλικά και Μέθοδοι, κεφάλαιο 2). 
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3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.4.1 Αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της αιμολέμφου του P. potamios 

Οι δοκιμές αιμοσυγκόλλησης στις οποίες χρησιμοποιήθηκε αιμολέμφος δείχνουν την 

παρουσία μίας ουσίας η οποία προκαλεί συγκόλληση ερυθροκυττάρων απο θηλαστικά 

[Πίνακας 9]. Η αιμολέμφος του Ρ. potamios παρουσιάζει ισχυρή αιμοσυγκολλητική 

δραστηριότητα εναντίον ερυθροκυττάρων κουνελιού, ενώ εναντίον ερυθροκυττάρων 

ανθρώπου (ομάδας Α, Β, Ο) η δραστηριότητα αυτή είναι περιορισμένη. 

Πίνακας 9. Αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της αιμολέμφου του καρκινοειδούς Ρ. 

potamios εναντίον εουθοοκυττάοων θηλαστικών. 

Εουθοοκύτταοα Τίτλος αιμοσυγκόλληστκ 

Ανθρώπου (ομάδας Α) 8 

Ανθρώπου (ομάδας Β) 8 

Ανθρώπου (ομάδας Ο) 8 

Προβάτου 8 

Ποντικού 16 

Αλόγου 16 

Σκύλου 32 

Αρουραίου 64 

Κουνελιού 512-4096 

Ο τίτλος αιμοσυγκόλλησης προσδιορίσθηκε σε πλάκες μικροτιτλοδότησης χρησιμοποιώντας διαδοχικές 

αραιώσεις της αιμολέμφου του καρκινοειδούς και εναιωρήματα ερυθροκυττάρων (2% ν/ν) των 

θαλαστικών που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον 

Πίνακα είναι οι μέσοι όροι από τον προσδιορισμό του τίτλου αιμοσυγκόλλησης της αιμολέμφου 

τουλάχιστον δέκα καρκινοειδών Ρ. potamios για κάθε κατηγορία εουθοοκυττάοων. 

Η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της αιμολέμφου χάνεται μετά από κατακρήμνιση 

με TCA. Οταν 1 ml αιμολέμφου επωασθεί με 1 ml (50% ν/ν) σωματιδιακή αγαρόζη (bits) 

για 1 ώρα στους 22° C, όλη η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα προσροφάται στην πηκτή 

της αγαρόζης. Η πηκτή Bio-Gel είναι ένα πολυμερές της D-γαλακτόζης και της 3,6-

άνυδρο-ί-γαλακτόζης [188]. Αντίθετα, όταν σε παρόμοια πειράματα επώασης 

χρησιμοποιείται Sephadex δεν παρατηρείται προσρόφηση της αιμοσυγκολλητική 

δραστηριότητα της αιμολέμφου στην πηκτή αυτή. Η πηκτή Sephadex είναι ένα 

πολυμερές της D-γλυκόζης [188]. Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, προκαταρτικά 

πειράματα αναστολής της αιμοσυγκόλλησης έδειξαν ότι η δραστηριότητα αυτή της 

αιμολέμφου αναστέλλεται από παράγωγα της D-γαλακτόζης και απο γλυκοπρωτεΐνες 
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(κυρίως ασιαλομουκίνη). Οταν η αιμολέμφος τοποθετηθεί σε ημιδιαπερατές μεμβράνες 

και υποστεί εκεταμένη διαπίδυση σε ρυθμιστικό διάλυμα 500 mM Tris-HCl, pH 8,0 το 

οποίο περιέχει 100 mM NaCl και 20 mM EDTA η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της 

δεν είναι πλέον ανιχνεύσιμη. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν την παρουσία μίας 

λεκτίνης εξειδικευμένης για παράγωγα της γαλακτόζης στην αιμολέμφο του 

καρκινοειδούς P. potamios. Η λεκτίνη αυτή απαιτεί δισθενή κατιόντα για να 

παρουσιάσει την αιμοσυγκολλητική της δραστηριότητα. 

3.4.2 Καθαρισμός της λεκτίνης του Ρ. potamios 

Το γεγονός οτι τα προκαταρτικά πειράματα έδειξαν οτι η αιμοσυγκολλητική 

δραστηριότητα της αιμολέμφου αναστέλλεται από παράγωγα της D-γαλακτόζης μας 

οδήγησαν στην χρήση της χρωματογραφίας συγγένειας για τον καθαρισμό της λεκτίνης. 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε μέθυλ-α-ϋ-γαλακτόζη συνδεδεμένη σε 

σωματιδιακή πηκτή Sepharose 6ΜΒ, ως υπόστρωμα για προσρόφηση της λεκτίνης. Οταν 

20 ml αιμολέμφου περάσθηκαν τρείς φορές απο την στήλη που περιείχε το παραπάνω 

υπόστρωμα στους 22° C, ή λεκτίνη προσροφήθηκε πλήρως στο υλικό αυτό. Η 

προσροφημένη λεκτίνη αποπροσροφήθηκε με ρυθμιστικό διάλυμα TBS/EDTA [Πίνακας 

10]. Η λεκτίνη που αποπροσροφήθηκε παρουσίασε ξανά αιμοσυγκολλητική 

δραστηριότητας μετά την αφαίρεση του EDTA με την μέθοδο της διαπίδυσης σε 

ημιδιαπερατές μεμβράνες. Οι μεμβράνες τοποθετήθηκαν για 24 ώρες σε ρυθμιστικό 

διάλυμα TBS/Ca2+. Η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα που επανακτάται μετά τα 

πειράματα αυτά είναι περίπου το 12% της συνολικής αιμοσυγκολλητικής 

δραστηριότητας της αιμολέμφου [Πίνακας 10]. 

Πίνακας 10. Καθαοισμόα me λεκτίνης του Ρ. potamios 

Πηγή Ογκος Πρωτείνη Τίτλος Ειδικήα Ολικήβ Καθαρισμός^ 

m] mg ενεογότητα ενεογότητα 

Αιμολέμφος 20 1.425 1024 14,37 20.480 1 

Καθαοή λεκτίνΐί 5 0.248 512 10.322 2.560 718 

Αιμολέμφος του καρκινοειδούς Ρ. potamios διήλθε τρείς φορές μέσω 10 ml πηκτής Me-a-D-Gal-

Sepharose 6ΜΒ που ήταν τοποθετημένη σε στήλη χρωματογραφίας. Η πηκτή πλύθηκε εκταταμένα με 

ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 που περιείχε 500 mM NaCl και 10 mM CaCl2. Η λεκτίνη 

αποπροσροφήθηκε με EDTA. Η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης εναντίον των 

ερυθροκυττάρων του κουνελιού ελέχθηκε μετά από διαπίδυση των παρασκευασμάτων της σε διάλυμα 

TBS/Ca2+. α. Ειδική ενεργότητα = Τίτλος / mg πρωτεΐνης / ml. (3. Ολική ενεργότητα = Τίτλος Χ όγκο. ν_. 

Καθαρισμός = Ειδική ενεργότητα της καθαρισμένης λεκτίνης / Ειδική ενεργότητα της αιμολέμφου. 

Παρόμοια αποτελέσματα λήφθηκαν όταν η αποποοσοόφηστι της λεκτίνης έγινε με 100 mM Ρ-γαλακτόϋη. 
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3.4.3 Ηλεκτροφορητικός χαρακτηρισμός της λεκτίνης του P. potamios 

Οταν τα παρασκευάσματα της ενεργού λεκτίνης υποβάλονται σε αποδιατακτική 

ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) παρατηρείται μία πρωτεϊνική ζώνη [Εικόνα 14]. Η 

μοριακή μάζα του μονομερούς που αντιστοιχεί στην ζώνη αυτή υπολογίσθηκε με βάσει 

πρωτεΐνες δείκτες μοριακής μάζας ότι είναι περίπου 55+2,0 kDa [Εικόνα 14]. 

To 55-kDa μονομερές όταν μεταφερθεί σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης και 

επωασθεί με FITC-conA εμφανίζεται να φθορίζει κάτω απο υπεριώδες φώς [Εικόνα 15]. 

Αυτό δείχνει ότι η κονκαναβαλίνη Α συνδέεται με κατάλοιπα μαννόζης ή γλυκόζης τα 

οποία αναγνωρίζει και τα οποία κατά συνέπεια φέρει η λεκτίνη του P. potamios. Η 

προσθήκη 50 mM μεθύλ-α-ϋ-μαννόζης στο διάλυμα επώασης κονκαναβαλίνηςΑ-

λεκτίνης έχει σαν αποτέλεσμα το να μην παρουσιάζεται η δεσμευμένη στην 

νιτροκυτταρίνη λεκτίνη του P. potamios ως φθορίζουσα. Η αναστολή αυτή επιβεβαιώνει 

ότι η λεκτίνη είναι γλυκοπρωτεΐνη και φέρει κατάλοιπα μαννόζης και γλυκόζης. 
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Εικόνα 14. Καθαρισμός της λεκτίνης του P. potamios . Αιμολέμφος (20 ml) δόθηκε σε πηκτή Me-a-D-

Gal-Σεφαρόζης 6ΜΒ (όγκου 10 ml) τοποθετημένη σε στήλη. Ο ρυθμός ροής ήταν 10 ml/ώρα. Η πηκτή 

πλύθηκε με 500 ml ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 που περιείχε 500 mM NaCl και 10 mM 

CaCl2. Η πρωτεΐνη που είχε προσροφηθεί στην πηκτή αποπροσροφήθηκε με 10 mM EDTA σε TBS ή με 

100 mM D-γαλακτόζη σε TBS/Ca2+. Συλλέχθηκαν κλάσματα όγκου 1 ml. (Ι): Πλύσιμο της πηκτής. (Π): 

Εκλουση της πηκτής με 10 mM EDTA σε TBS. ( ): Αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της πρωτεΐνης 

εναντίον ερυθροκυττάρων κουνελιού, μετά απο διαπίδυση σε TBS/Ca2+. Στο ένθετο πηκτή (SDS-PAGE, 

12,5%) μετά από χρώση με Coommassie blue R-250. Στήλη 1:Αιμοκυανίνη. Στήλη 2: Καθαρισμένη 55-

kDa λεκτίνη. Οταν η λεκτίνη αποθηκεύονταν στους 5° C παρατηρούνταν σε SDS-PAGE μία ζώνη 

μοριακής μάζας 28 kDa, λόγω διάσπασης του 55 kDa πολυπεπτιδίου. Στήλη 3: Πρωτεΐνες δείκτες. 
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Εικόνα 15. Επώαση της λεκτίνης του P. potamios με κονκαναβαλίντι Α συνδεδεμένη με ισοθειοκυανιούγο 

φλουοοεσκεΐνη (FITC-conAt. Η λεκτίνη ηλεκτροφορήθηκε σε αποδιατακτική πηκτή (SDS-PAGE, 12,5%), 

μεταφέρθηκε σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης και επωάσθηκε με FITC-conA σε TBS/Ca2+. Η μεμβράνη της 

νιτροκυτταρίνης πλύθηκε επανειλημμένα με ρυθμιστικό διάλυμα 50 mM Tris-HCl, pH 7,5 που περιείχε 

500 mM NaCl, εκτέθηκε σε υπεριώδες φως (256 nm) και φωτογραφήθηκε. 

Η λεκτίνη παρουσιάζει ελάχιστη ηλεκτροφορητική κινητικότητα όταν υποβάλεται σε μη-

αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή με περιεκτικότητα πολυακρυλαμίδης 5% και 

παραμένει στην κορυφή της πηκτής [Εικόνα 16]. Αυτό δείχνει ότι η πρωτεΐνη 

αποτελείται απο μόρια μεγάλης μοριακής μάζας ή τείνει να σχηματίσει 

συσσωματώματα. Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα της λεκτίνης δεν βελτιώνεται με την 

επίδραση 4M ουρίας ή 0,5% w/w ταυρίνης. 

1 2 

Εικόνα 16. Μή-αποδιατακτική τιλεκτοοφόοτιστι TTÌC λεκτίνης του P. potamios. Πραγματοποιήθηκε σε 

κυλινδρικές πηκτές πολυακρυλαμίδης 5%. Στήλη 1: Αιμοκυανίνη. Στήλη 2: Καθαρισμένη λεκτίνη. 
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Το ισοηλεκτρικό σημείο της λεκτίνης που καθαρίσθηκε από το καρκινοειδές P. potamios 

προσδιορίσθηκε κάτω απο αποδιατακτικές συνθήκες [ΕικόναΠ]. Ο ισοηλεκτρικός 

εστιασμός σε κυλινδρικές πηκτές πολυακρυλαμίδης δείχνει ότι το 55-kDa πολυπεπτίδιο 

της λεκτίνης αναλύεται σε μία σειρά απο πρωτεϊνικές ζώνες που παρουσιάζουν 

ισοεστιακά σημεία μεταξύ pi 5,0 και 5,85. Η πλειοψηφία των πρωτεϊνικών αυτών ζωνών 

είναι στην περιοχή του 5,5. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η λεκτίνη είναι 

μικροετερογενής στο πρωτεϊνικό ή υδατανθρακικό τμήμα της. 

1 2 | 

7.35- { ~ 

5.85' * | 

5.20- - Ι 

Εικόνα 17. Ισοηλεκτοικόα εστιασμός της λεκτίνικ του P. potamios σε αποδιατακτικές συνθήκες. 

Πραγματοποιήθηκε σε κυλινδρικές πηκτές πολυακρυλαμίδης (3,5%) με αμφολύτες (Servalyt, 7% τελική 

συγκέντρωση στην πηκτή) εύρους pH 3-7. Οι συνθήκες του εστιασμού ήταν όπως περιγράφονται στην 

Εικόνα 9. Κυλινδρική πηκτή 1: Πρωτεΐνες δείκτες pi. Κυλινδρική πηκτή 2: Καθαρισμένη λεκτίνη. 

3.4.4 Εξειδίκευση της λεκτίνης του P. potamios στην αναγνώριση 

υδατανθράκων 

Η καθαρισμένη λεκτίνη χάνει την α ι μο συγκολλητική της δραστηριότητα μετά απο 

κατακρήμνιση με TCA και επαναδιάλυση σε TBS/Ca2+. Η παρατήρηση αυτή 

επιβεβαιώνει ότι η αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης οφείλεται σε 

αλληλεπιδράσεις του αναδιπλωμένου (folded) πρωτεϊνικού τμήματος της λεκτίνης με 

τους υδατάνθρακες που η λεκτίνη αναγνωρίζει και όχι σε μη-ειδικές αλληλεπιδράσεις 

του σακχαριδικού τμήματος της λεκτίνης με τους υδατάνθρακες αυτούς. Η 
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δραστηριότητα δηλαδή της λεκτίνης οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-σακχάρου 

και όχι σακχάρου-σακχάρου. 

Η ικανότητα της λεκτίνης να συγκολλά ερυθροκύτταρα θηλαστικών είναι 

παρόμοια με την αντίστοιχη της αιμολέμφου [Πίνακας 9] δείχνοντας η λεκτίνη είναι ο 

κύριος παράγοντας που προκαλεί την δραστηριότητα αυτή της αιμολέμφου. Η λεκτίνη 

παρουσιάζει υψηλό τίτλο εναντίον των ερυθροκυττάρων του κουνελιού (τίτλος 512 για 

συγκέντρωση της λεκτίνης 50 \xg/m\) και χαμηλό εναντίον των ανθρώπινων Β 

ερυθροκυττάρων (τίτλος 4 για συγκέντρωση λεκτίνης 50 μg/ml). Η κατεργασία των 

ερυθροκυττάρων του κουνελιού με το ένζυμο α-γαλακτοσιδάση, το οποίο κόβει τις 

τελικές α-γαλακτόζες απο τις υδατανθρακικές αλυσίδες [185,116], ελαττώνει σημαντικά 

την συγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης έναντι των κυττάρων αυτών. Αντίθετα η 

δραστηριότητα της λεκτίνης εναντίον των ερυθροκυττάρων του κουνελιού τα οποία είχαν 

υποστεί κατεργασία με προνάση Η, η οποία απομακρύνει τις γλυκοπρωτείνες της 

κυτταρικής επιφάνειας [185,116], παραμένει ανεπηρέαστη [Πίνακας 11]. Η κατεργασία 

των ερυθροκυττάρων του κουνελιού με α-γαλακτοσιδάση/προνάση-Η μειώνει αλλά δεν 

εξαφανίζει την αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης εναντίον τους. 

Πίνακας 11. Αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης του P. potamios εναντίον 

εουθοοκυττάοων κουνελιού που είχαν υποστεί εν£υματική κατεργασία. 

Κατεργασία Τίτλος αιμοσυγκόλλησηε 

Καμία κατεργασία 1024 

α-γαλακτοσιδάση 128 

Προνάση Η 512 

Ποονάση Η και α-γαλακτοσιδάση» 64 

OL συνθήκες της ενζυμικής κατεργασίας των ερυθροκυττάρων περιγράφονται στο τμήμα Υλικά και 

Μέθοδοι (Κεφαλαίου 3). α. Τα ερυθροκύτταρα του κουνελιού υπέστησαν κατεργασία αρχικά με προνάση 

Η. Ακολούθως πλύθηκαν 5 φοοές με φυσιολογικό οοό και υπέστησαν κατεργασία με α-γαλακτοσιδάση. 

Οι δοκιμές αναστολής της αιμοσυγκόλλησης που προκαλούσε στα ερυθροκύτταρα του 

κουνελιού η καθαρισμένη λεκτίνη έδειξαν ότι ανάμεσα στά ελεύθερα σάκχαρα που 

ελέχθηκαν, τα παράγωγα της D-γαλακτόζης είναι οι πλέον αποτελεσματικοί αναστολείς 

[Πίνακας 12]. Ανάμεσα στα παράγωγα αυτά η Ι-Ο-μέθυλ-α-ϋ-γαλακτοπυρανόζη, η 4-

O-a-D-γαλακτοπυρανοσύλ-ϋ-γαλακτοπυρανόζη και η θειοδιγαλακτοσίδη είναι τα πλέον 

αποτελεσματικά [Πίνακας 12, συστατικά No 1, 2 και 3]. Τα παράγωγα της D-γλυκόζης 

είναι λιγότερο αποτελεσματικοί αναστολείς [Πίνακας 12, συστατικά No 4 και 13]. Η D-

γαλακτόζη και τα παράγωγα της που εξετάσαμε είναι 2-8 φορές περισσότερο ισχυροί 
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Πίνακας 12. Αναστολή της αιμοσυγκολλητικής δραστηριότητας που προκαλεί η λεκτίνη 

του καρκινοειδούς P. potamios στα εουθοοκύτταοα του κουνελιού. 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Συστατικό 

1-OMe-a-D-Gal 

Galal-4Gal 

Galß-S-ßGal 

1-O-Me-a-D-Glc 

1-O-Me-ß-D-Gal 

1-S-Me-ß-D-Gal 

1-S-ß-D-Gal 

6-O-Me-D-Gal 

Galal-4Glc 

D-Gal 

1 -amino-1 -deoxy-ß-D-Gal 

D-γαλακτουρονικό οξύ 

1-O-Me-ß-D-Glc 

Glcal-4Galß 

D-Glc 

6-deoxy-D-Gal 

D-Xyl 

Glcßl-3Fru 

L-Ara 

Glcßl-4Glc 

GlcNAcßl-6Gal 

D-γλυκουρονικό οξύ 

D-Man 

D-Ara 

νατριούχος ηπαρίνη 

ασιαλοφετουίνη 

θυοογλοβουλίνη 

Τίτλος αναστολής αι 

12.5 mM 

12.5 mM 

12.5 mM 

25 mM 

25 mM 

25 mM 

25 mM 

25 mM 

50 mM 

50 mM 

50 mM 

75 mM 

75 mM 

75 mM 

100 mM 

100 mM 

100 mM 

100 mM 

100 mM 

100 mM 

150 mM 

150 mM 

150 mM 

150 mM 

2,500 U/ml 

2,500 ng/ml 

5.000 με/ml 

Ελεύθερα σάκχαρα τα οποία δεν ανέστελλαν σε συγκέντρωση 150 mM: 28, L-Fuc. 29, D-Fru. 30, 2-deoxy-

D-Gal (το υπόστρωμα της οξειδάσης της γαλακτόζης). 31, 2-deoxy-D-Glc. 32, 3-deoxy-D-Glc. 33, 3-0-

methyl-D-Glc. 34, UDP-Gal. 35, 2-amino-2-deoxy-D-Gal. 36, 2-amino-2-deoxy-D-Glc. 37, GalNAc. 38, 

GlcNAc. 39, L-Fuc. 40, D-Fru. 41, Neu5Ac. 42, Neu5Gc. 43, MurNAc. 44, δεξτράνη 70 kDa. 45, 

GlcNAcßl-3Galß-0-Me. 46, Ν-ακέτυλ-γλυκίνη. 47, Ν-γλυκύλ-γλυκίνη. Η χιτίνη (48) δεν αναστέλλει ως 

εναιώρημα 5 mg/ml. Γλυκοπρωτεΐνες οι οποίες δεν αναστέλλουν την αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα 

της λεκτίνης του Ρ. potamios εναντίον ερυθροκυττάρων κουνελιού σε συγκέντρωση 10 mg/ml ή μικρότερη: 

49. ασιαλομουκίνη. 50. φετουίνη. 51. apôËivri γλυκοποωτείνπ. 52. τοανσφεοοίνη. 53. βόεια μουκίνη. 
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αναστολείς απο τα παράγωγα της D-γλυκόζης (επιμερές της γαλακτόζης στην θέση 4). 

Αυτό δείχνει ότι το πλευρικό υδροξύλιο στην θέση 4 του δακτυλίου της γαλακτόζης είναι 

σημαντικό για την αναγνώριση της απο την λεκτίνη. 

Τα α-μεθυλιωμένο ανομερές της D-γαλακτόζης (συστατικό No 1) είναι 4 φορές 

περισσότερο ισχυρός αναστολέας απο την D-γαλακτόζη. Αυτό δείχνει οτι η πλευρική 

ομάδα που συνδέεται στον άνθρακα 1 (C-1) του δακτυλίου της γαλακτόζης συμμετέχει 

στην αναγνώριση του υδατάνθρακα αυτού απο την λεκτίνη [Εικόνα 18]. Η σημασία της 

θέσεως αυτής του δακτυλίου της πυρανόζης για την αναγνώριση που προαναφέρθηκε 

επιβεβαιώνεται απο το γεγονός οτι και το α-μεθυλιωμένο ανωμερές της D-γλυκόζης 

είναι 4 φορές ισχυρότερος αναστολέας από αυτήν (συστατικό No 4). 

Η δεόξυ- ή η άμινο-υποκατάσταση της υδροξυλομάδας που συνδέεται στο C-1 δεν 

αλλάζει σημαντικά την ανασταλτική ικανότητα της D-γαλακτόζης (συστατικό 11). 

Αντίθετα, η εισαγωγή μίας ουρυδύλ-διφωσφορικής ομάδας (UDP) στον C-1 της D-

γαλακτόζης, (η UDP-γαλακτόζη είναι το υπόστρωμα των γαλακτοσυλτρανσφερασών) [3], 

εξαφανίζει την ανασταλτική της ικανότητα εναντίον της λεκτίνης του P. potamios. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι θειογαλακτοσίδες που ελέχθηκαν 

(συστατικά No 3, 6 και 7) παρουσιάζουν ισχυρή ανασταλτική ικανότητα εναντίον της 

λεκτίνης, αν και είναι β-ανωμερικής διαμόρφωσης. 

HO OMe 

CH2OH 

Εικόνα 18. Χημικός τύπος ορισμένων αναστολέων της λεκτίνης του Ρ. potamios. 1. Ι-Ο-μέθυλ-α-D-

γαλακτόζη. Οι αριθμοί δείχνουν τα άτομα του άνθρακα στον δακτύλιο της γαλακτοπυρανόζης. 2. 

Διθειογαλακτοσίδη. 
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Η θέση 2 (C-2) της D-γαλακτόζης παίζει κρίσιμο ρόλο για την αναγνώριση της 

απο την λεκτίνη. Η τροποποίηση της δομής της υδροξυλομάδας που συνδέεται στο C-2 

(μετατροπή σε δεόξυ- ή άμινο- μορφή) εξαφανίζει δραστικά την ικανότητα της D-

γαλακτόζης να αναστέλλει την δράση της λεκτίνης του P. potamios (συστατικά No 30, 35, 

και 37). Η παραπάνω παρατήρηση επιβεβαιώνεται πειραματικά και στην D-γλυκόζη 

(συστατικά No 31, 36 και 38). Σημαντική συνέπεια της αναγκαιότητας ύπαρξης μίας 

ελεύθερης υδροξυλομάδας στην θέση C-2 είναι ότι η λεκτίνη δεν αναγνωρίζει τα συνήθη 

αμινοπαράγωγα της γαλακτόζης (γαλακτοζαμίνη και iV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη). 

Μία μη υποκαταστημένη υδροξυλομάδα είναι επίσης απαραίτητη στην θέση C-3 

μια που η λεκτίνη αδυνατεί να αναγνωρίσει το κατάλοιπο γαλακτόζης του δισακχαρίτη 

μέθυλ-3-0-(2-ακετάμιδο-2-δεόξυ-β-0-γλυκοπυρανοσύλ)-β-ϋ-γαλακτοπυρανοσίδη 

(συστατικό No 45) αν και αναγνωρίζει αυτό το κατάλοιπο στον δισακχαρίτη 6-0-(2-

ακετάμιδο-2-δεόξυ-β-ϋ-γλουκοπυρανοσύλ)-ϋ-γαλακτοπυρανόζη (συστατικό No 21). 

Ενισχυτική για την ανάγκη μίας ελεύθερης (μη-υποκαταστημένης) 

υδροξυλομάδας στην θέση C-3 είναι το γεγονός ότι η απομάκρυνση του ατόμου του 

οξυγόνου (συστατικό No 32) ή η εισαγωγή μίας Ο-μέθυλ-ομάδας (συστατικό No 33) στην 

θέση C-3 της D-γλυκόξης εξαφανίζει πλήρως την ανασταλτική ικανότητα αυτού του 

μορίου. 

Η L-αραβινόζη (συστατικό No 19) η οποία παρουσιάζει την ίδια διαμόρφωση με 

την D-γαλακτόζη αλλά δεν φέρει την ομάδα CH2OH συνδεδεμένη στην θέση 5 (C-5) 

είναι κατά το ήμισυ δραστική σε σχέση με την D-γαλακτόζη. Αυτό δείχνει οτι η πλευρική 

αυτή ομάδα (C-6 και η αντίστοιχη υδροξυλομάδα) συμμετέχει στην αναγνώριση του 

σακχάρου απο την λεκτίνη. 

Η απομάκρυνση του ατόμου του οξυγόνου απο την υδροξυλομάδα στην θέση C-6 

(συστατικό No 16) μειώνει την ανασταλτική ικανότητα της D-γαλακτόζης. Η εισαγωγή 

μίας μεθυλικής (συστατικό No 8) ή μίας καρβονυλικής ομάδας (συστατικό No 12) στην 

θέση C-6 επηρεάζει επίσης την ανασταλτική ικανότητα της D-γαλακτόζης. Η εισαγωγή 

της μεθυλικής ομάδας αυξάνει αυτή την ανασταλτική ικανότητα, ενώ η εισαγωγή της 

καρβονυλικής ομάδας την ελαττώνει. 

Ανάμεσα στις γλυκοπρωτεΐνες που ελέχθηκαν (συστατικά No 26, 27, 49, 50, 51, 

52, 53) την πλέον ισχυρή ανασταλτική ικανότητα παρουσιάζει η ασιαλοφετουίνη 

(φετουίνη απο την οποία έχουν απομακρυνθεί τα σιαλικά οξέα, συστατικό No 26). 

Τα ελεύθερα σιαλικά οξέα (συστατικά No 41, 42 και 43) που ελέχθηκαν 

αδυνατούν να αναστείλλουν την αιμοσυγκολλητική δράση που παρουσιάζει η λεκτίνη 

του P. potamios εναντίον των ερυθροκυττάρων του κουνελιού. 
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3.5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην αιμολέμφο του καρκινοειδούς P. potamios βρέθηκε μόνο μια λεκτίνη. Η λεκτίνη 

αυτή εμφανίζεται ομογενής σε αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση παρουσία SDS (SDS-

PAGE). Αποτελείται απο υπομονάδες μοριακής μάζας 55 kDa, είναι γλυκοζυλιωμένη 

και σχηματίζει πολυμερή μεγάλης μοριακής μάζας. Πειράματα ισοηλεκτρικού εστιασμού 

έδειξαν ότι η λεκτίνη είναι μικροετερογενής και έχει ισοηλεκτρικό σημείο περίπου 5,5. Η 

παρουσία δισθενών κατιόντων στα διαλύματα της είναι απαραίτητη ώστε η λεκτίνη να 

παρουσιάσει την αιμοσυγκολλητική της δραστηριότητα. 

Αν και η συντριπτική πλειοψηφία των λεκτινών απο τα καρκινοειδή που έχει 

μελετηθεί είναι ειδικές για iV-ακύλ-αμινοσάκχαρα και σιαλικά οξέα [148,54] η λεκτίνη 

του P. potamios αναγνωρίζει εξειδικευμένα την γαλακτόζη και τα παράγωγα της. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η υδροξυλομάδα στη θέση C-4 της 

γαλακτόζης είναι σημαντική για την δέσμευση της λεκτίνης. Η υψηλή ανασταλτική 

ικανότητα του παραγώγου της D-γαλακτόζης το οποίο φέρει μία α-ανωμερική μεθυλική 

ομάδα συνδεδεμένη μέσω Ο στην θέση C-1 δείχνει ότι η λεκτίνη παρουσιάζει μεγαλύτερη 

συγγένεια για τα α-ανομερή. 

Το γεγονός ότι το παράγωγο το οποίο φέρει μία β-ανωμερική μεθυλική ομάδα 

στην ίδια θέση είναι επίσης καλύτερος αναστολέας απο την γαλακτόζη δείχνει ότι η 

λεκτίνη αλληλεπιδρά με την μεθυλική ομάδα στην θέση C-1. Οι αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στις Ο-μεθυλικές ομάδες των σακχάρων και στις λεκτίνες έιναι μή πολικές 

στην φύση τους [80] και πιθανώς σταθεροποιούν τα σύμπλοκα που σχηματίζουν οι 

λεκτίνες με τους υδατάνθρακες [80]. 

Οι θειογαλακτοσίδες που ελέχθηκαν είναι αποτελεσματικοί αναστολείς αν και 

έχουν β-ανωμερική διαμόρφωση. Το γεγονός μπορεί να αποδωθεί σε ειδικές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ατόμου του θείου (S) και της λεκτίνης. Ειδικά για την 

διθειογαλακτοσίδη έχει προταθεί ότι το μόριο της είναι καλός αναστολέας των λεκτινών 

που αναγνωρίζουν γαλακτοσίδες λόγω της υψηλής συμμετρίας του, η οποία κινητικά 

διευκολύνει την δέσμευση των λεκτινών [133]. 

Οι ελεύθερες πλευρικές υδροξυλομάδες στις θέσεις C-2 και C-3 της γαλακτόζης 

είναι απαραίτητες για την δέσμευση της λεκτίνης. Οι υποκαταστάσεις στις θέσεις C-2 και 

C-3 πιθανώς εμποδίζουν τον σχηματισμό υδρογονικών δεσμών οι οποίοι είναι 

απαραίτητοι για να δεσμεύσει η λεκτίνη την γαλακτόζη. 

Αντίθετα με τις θέσεις C-2 και C-3, μία ελεύθερη (μη υποκαταστημένη) 

υδροξυλομάδα στην θέση C-6 δεν είναι απαραίτητη για την δέσμευση της γαλακτόζης. 

Στην θέση C-6 δημοιυργείται πιθανώς ένας υδρογονικός δεσμός μεταξύ της γαλακτόζης 

και της λεκτίνης. Αυτός ο υδρογονικός δεσμός δεν είναι όμως εντελώς απαραίτητος για 
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να δεσμεύσει το σάκχαρο η λεκτίνη. 

Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές αιμοσυγκόλλησης στις οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν γλυκοπρωτεΐνες είναι δυνατόν να εξηγηθούν αφενός μεν απο την 

παρουσία της γαλακτόζης στις τελικές θέσεις των σακχαριδικών τους αλυσίδων 

αφετέρου δε από το ποσοστό της παρουσίας του α-ανωμερούς της γαλακτόζης. Η λεκτίνη 

του καρκινοειδούς P. potamios δεσμεύει τα κατάλοιπα γαλακτόζης της iV-ακετύλ-

λακτοζαμίνης (Galßl,4- και Galßl,3-GlcNAc), η οποία είναι ο τελικός δισακχαρίτης που 

φέρει η ασιαλοφετουίνη στις σακχαριδικές αλυσίδες της [82]. Η υψηλή συγκέντρωση 

ασιαλοφετουίνης που είναι απαραίτητη για την αναστολή της λεκτίνης του Ρ. potamios 

είναι δυνατόν να αποδωθεί στην β-ανωμερική διαμόρφωση των καταλοίπων γαλακτόζης 

που είναι τελικά στις σακχαριδικές της αλυσίδες. Η χοίρεια θυρογλοβουλίνη αναστέλλει 

επίσης την αιμοσυγκολλητική ικανότητα της λεκτίνης του Ρ. potamios. Το γεγονός αυτό 

είναι δυνατόν να αποδωθεί στα κατάλοιπα α-γαλακτόζης, τα οποία είναι τελικά στο 

24% των όξινων σακχαριδικών αλυσίδων που φέρει η θυρογλοβουλίνη [54]. Η λεκτίνη 

δεν δεσμεύεται στα κατάλοιπα iV-ακετύλ-γλυκοζαμίνης, τα οποία είναι τελικά στις 

σακχαριδικές αλυσίδες που φέρει η ασιαλομουκίνη [117]. 

Η λεκτίνη του καρκινοειδούς Ρ. potamios παρουσιάζει έντονη αιμοσυγκολλητική 

δράση εναντίον των ερυθροκυττάρων του κουνελιού, τα οποία αναφέρεται ότι περιέχουν 

κυρίως α-γαλακτόζες ως τελικά σάκχαρα στις μεμβράνες τους [185]. Η απομάκρυνση 

των γλυκοπεπτιδίων απο την επιφάνεια αυτών των κυττάρων με την βοήθεια της 

προνάσης δεν επηρεάζει την συγκόλληση τους απο την λεκτίνη. Αυτό δείχνει ότι τα 

κατάλοιπα γαλακτόζης που αναγνωρίζει η λεκτίνη υπάρχουν και στην γλυκολιπιδική 

στοιβάδα των ερυθροκυττάρων του κουνελιού. Η παρατήρηση μας αυτή συμφωνεί με τα 

δημοσιευμένα στοιχεία, τα οποία αναφέρουν ότι και η στοιβάδα αυτή στο κουνέλι 

περιέχει κυρίως κατάλοιπα α-γαλακτόζης ως τελικές μονάδες στις σακχαριδικές της 

αλυσίδες [185,65]. Κατά συνέπεια η λεκτίνη του Ρ. potamios εκτός απο σάκχαρα και 

γλυκοπρωτεΐ'νες δεσμεύει και γλυκολιπίδια. 

Η επεξεργασία των ερυθροκυττάρων του κουνελιού με το ένζυμο α-

γαλακτοσιδάση (κόβει τελικά κατάλοιπα α-γαλακτόζης) αν και μειώνει δραστικά δεν 

καταργεί την συγκολλητική δραστηριότητα της λεκτίνης εναντίον τους. Η παραμένουσα 

αιμοσυγκολλητική δραστηριότητα οφείλεται πιθανώς σε αλληλεπιδράσεις της λεκτίνης 

με τα κατάλοιπα β-γαλακτόζης, τα οποία γίνονται τελικά μετά την κατεργασία των 

ερυθροκυττάρων του κουνελιού με την α-γαλακτοσιδάση [185,65]. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι λεκτίνες οι οποίες 

αναγνωρίζουν και δεσμεύουν μόρια α-γαλακτόζης παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές 

στην ικανότητα τους να προκαλούν αιμοσυγκόλληση των ερυθροκυττάρων του 
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κουνελιού, του αρουραίου και του ανθρώπου (ομάδας Β) [185,116,254], άν και όλα αυτά 

τα ερυθροκύτταρα φέρουν τελικά κατάλοιπα α-γαλακτόζης στην επιφάνεια τους 

[185,116]. Το φαινόμενο αυτό δυνατόν να οφείλεται σε διαφορές στην στερεοχημεία των 

επιτόπων που περιέχουν α-γαλακτόζη, στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων αυτών. 

Οταν επιχειρήθηκε σύγκριση ανάμεσα στην λεκτίνη του βραχύουρου 

καρκινοειδούς P. potamios και της λεκτίνης του επίσης βραχύουρου καρκινοειδούς C. 

japonica [254] παρατηρήθηκαν ομοιότητες αλλά και διαφορές. Και οι δύο λεκτίνες 

αναγνωρίζουν κατάλοιπα α-γαλακτόζης τα οποία είναι τελικά στις σακχαριδικές 

αλυσίδες. Επίσης και οι δύο λεκτίνες χρειάζονταν τα υδροξύλια στις θέσεις C-2 και C-3 

να είναι ελεύθερα, για να αναγνωρίσουν το σάκχαρο αυτό. Τέλος και οι δύο λεκτίνες 

χρειάζονταν δισθενή κατιόντα για να παρουσιάσουν την αιμοσυγκολλητική τους δράση. 

Παρά όλες όμ(»ς τις παραπάνω ομοιότητες η λεκτίνη του καρκινοειδούς C. japonica 

συγκολλά κυρίως ερυθροκύτταρα ανθρώπου (ομάδα Β), προσροφάται στην επιφάνεια 

της σωματιδιακής πηκτής Sephadex και αναστέλλεται απο την δεξτράνη η οποία είναι 

ένα πολυμερές της γλυκόζης. Αντίθετα η λεκτίνη του καρκινοειδούς P. potamios 

συγκολλά κυρίως ερυθροκύτταρα κουνελιού, δεν προσροφάται σε πηκτή Sephadex αλλά 

σε πηκτή Bio-Gel (αγαρόζη) ενώ τέλος δεν αναστέλλεται απο την δεξτράνη. 

Το καρκινοειδές Ρ. potamios μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική πηγή λεκτίνης 

η οποία αναγνωρίζει γαλακτοσίδες. Αυτή η ιδιότητα της λεκτίνης του Ρ. potamios είναι 

δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στην κυτταρική βιολογία για την ανίχνευση καταλοίπων α-

γαλακτόζης σε κυτταρικές επιφάνειες και γλυκοσύμπλοκα. Σημαντικό είναι το γεγονός 

οτι η λεκτίνη του Ρ. potamios δεν αναγνωρίζει την iV-ακετύλ-γαλακτοζαμίνη. Κατά 

συνέπεια το μόριο αυτό που παρουσιάζει ομοιότητες με την γαλακτόζη δεν 

παρεμβάλεται στην αναγνώριση της απο την λεκτίνη. Η ισολεκτίνη Β4 απο το φυτό 

Griffonia (Bandeiraea) simplicifolia η οποία έχει την ίδια ιδιότητα χρησιμοποιείται ήδη 

ευρέως στην ιστοχημεία για την ανίχνευση της γαλακτόζης [138]. 

Ο ακριβής ρόλος των λεκτινών που αναγνωρίζουν γαλακτόζη δεν είναι επαρκώς 

κατανοητός ακόμα, αν και θεωρείται ότι εμπλέκονται στα συμβάντα της κυτταρικής 

αναγνώρισης [234,261]. Περαιτέρω χαρακτηρισμός της εξειδίκευσης τους στην 

αναγνώριση υδατανθράκων θα βοηθήσει στην διαλεύκανση των λειτουργιών τους. Είναι 

δυνατόν επίσης να βοηθήσει στο να αυξήσουμε τις γνώσεις μας στις αλληλεπιδράσεις 

των λεκτινών με τα σάκχαρα και στην μοριακή αναγνώριση, σε τομείς δηλαδή που 

παρουσιάζουν βασικό βιολογικό ενδιαφέρον. 

Μέρος των στοιχείων που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό έχουν προετοιμασθεί προς δημοσίευση. 

Fragkiadakis G. and Stratakis E. (1996) (in preparation). 
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4.0 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟΥ 

Στην διατριβή αυτή αναφέρεται η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός της εξειδίκευσης 

στην αναγνώριση υδατανθράκων και κυττάρων, των λεκτινών της αιμολέμφου των 

δεκαπόδων καρκινοειδών P. longirostris, L. depumtor και P. potamios. Η μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε έδειξε ότι πράγματι τα τρία διαφορετικά είδη καρκινοειδών που 

μελετήθηκαν φέρουν εντελώς διαφορετικά συστήματα λεκτινών. 

Τα χαρακτηριστικά των λεκτινών που απομονώθηκαν απο τα τρία καρκινοειδή 

εμπίπτουν στα γενικά χαρακτηριστικά των λεκτινών των καρκινοειδών. Ομως οι 

λεκτίνες που απομονώθηκαν παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες που θα μπορούσαν 

να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην αναγνώριση σακχάρων και κυττάρων απο 

θηλαστικά. Είναι δυνατόν δηλαδή να αξιοποιηθούν στην Βιοϊατρική και την 

Βιοτεχνολογία. 

Η λεκτίνη που καθαρίσθηκε σε ομοιογένεια από την αιμολέμφο του 

καρκινοειδούς P. potamios παρουσιάζει μία σπάνια για τα δεκάποδα καρκινοειδή 

εξειδίκευση στην αναγνώριση υδατανθράκων. Πρόκειται για την δεύτερη μόλις λεκτίνη 

των ζώων αυτών που αναφέρεται ότι δεν αναγνωρίζει σιαλικά οξέα αλλά παράγωγα της 

γαλακτόζης. Το ενδιαφέρον είναι οτι μέσα στα παράγωγα αυτά δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα συνήθη αμινοπαράγωγα γαλακτοζαμίνη και Ν-ακετύλ-

γαλακτοζαμίνη. 

Στην μελέτη αυτή διαπιστώθηκε οτι η λεκτίνη του P. potamios δεσμεύει 

επιλεκτικά τις α-ανωμερικές μορφές των γαλακτοσιδών. Οι ιδιότητες που 

προαναφέρθηκαν προσδίδουν στην λεκτίνη του P. potamios ένα δυναμικό εφαρμογής 

στην ανίχνευση της γαλακτόζης στα γλυκοσύμπλοκα της κυτταρικής μεμβράνης. 

Η ιδιαιτερότητα της λεκτίνης αυτής όπως και η ευχέρεια διατήρησης του Ρ. 

potamios είναι δυνατόν να καθιερώσει μελλοντικά το ζώο αυτό ως σύστημα μοντέλο για 

την μελέτη των λεκτινών στα δεκάποδα καρκινοειδή. 

Στο μακρόουρο καρκινοειδές P. longirostris βρέθηκαν δύο λεκτίνες. Και οι δύο 

λεκτίνες αναγνωρίζουν iV-ακύλ-αμινοσάκχαρα αν και παρουσιάζουν σημαντικές άλλες 

διαφορές. Η μέθοδος που αναπτύξαμε για τον διαχωρισμό των λεκτινών του Ρ. 

longirostris (διαδοχική αποπροσρόφηση απο μονιμοποιημένα ερυθροκύτταρα 

θαλαστικών) είναι μία βελτίωση και προέκταση παλαιοτέρων μεθόδων καθαρισμού 

λεκτινών με χρήση μονιμοποιημένων κυττάρων. Η μέθοδος αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί 

περαιτέρω για τον παρασκευαστικό καθαρισμό λεκτινών. 

Οι λεκτίνες του P. longirostris θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην 
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ανίχνευση των σακχάρων που αναγνωρίζουν σε κυτταρικές μεμβράνες. Το γεγονός ότι 

και οι δύο αυτές λεκτίνες συγκολλούν Gram-αρνητικά βακτήρια δείχνει ότι είναι 

δυνατόν να παίζουν ρόλο στην παθοφυσιολογία των λοιμώξεων του ζώου. 

Η λεκτίνη του καρκινοειδούς L. depurator παρουσιάζει μια σημαντική 

εξειδίκευση στην αναγνώριση των πόλυ-Ο-ακετυλιωμένων παραγώγων των σιαλικών 

οξέων. Η λεκτίνη αυτή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στην ανίχνευση και μελέτη της 

Ο-ακετυλίωσης των σιαλικών οξέων που βρίσκονται σε διάλυση ή στην επιφάνεια 

κυττάρων. 

Το φαινόμενο της Ο-ακετυλίωσης των σιαλικών οξέων εμφανίζεται στους ιστούς 

διαφόρων σπονδυλωτών ζώων κατά την ανάπτυξη, παρουσιάζεται όμως και σε 

παθολογικές καταστάσεις σε κύτταρα ιστών ή οργάνων που εμφανίζουν νεοπλασματική 

μεταλλαγή. Ηδη αναφέρεται στην βιβλιογραφία ότι λεκτίνη του γαστερόποδου Α. Mica 

όπως και η λεκτίνη του καρκινοειδούς C. anntenarius αξιοποιούνται στην μελέτη της Ο-

ακετυλίωσης των σιαλικών οξέων σε νεοπλαστικά κύτταρα των θηλαστικών. 

Το πλεονέκτημα της λεκτίνης του L. depurator σε σχέση με τις δύο λεκτίνες που 

προαναφέρθηκαν είναι ότι αναγνωρίζει μόνο παράγωγα του iV-ακετύλ-νευραμινικού 

οξέος και όχι του JV-γλυκολύλ-νευραμινικού οξέος. Η "στενότερη" αυτή εξειδίκευση 

επιτρέπει την ασφαλέστερη μελέτη των σιαλικών οξέων. 

Πέραν όμως της δυνατότητας χρήσης της λεκτίνης του L. depurator στην 

ανάπτυξη εφαρμογών ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περαιτέρω μελέτη της δέσμευσης 

των Ο-ακετυλιωμένων σιαλικών οξέων, σε βιοχημικό/βιοφυσικό επίπεδο. Η έρευνα της 

δέσμευσης αυτής είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια του "πυρηνικού 

μαγνητικού συντονισμού" (NMR), όπως ερευνάται ήδη η δέσμευση άλλων σιαλικών 

οξέων απο τις αιμοσυγκολλητίνες των ιών. 

Τα αποτελέσματα αυτής της διατριβής όπως και όσα προαναφέρθηκαν 

επιτρέπουν την αξιολόγηση των λεκτινών που απομονώθηκαν και των προοπτικών 

εφαρμογής τους, ιδίως στην αναγνώριση σακχάρων και κυττάρων απο θηλαστικά. Για 

την περαιτέρω μελέτη των λεκτινών αυτών απαιτείται η χρήση και άλλων τεχνικών. 

Η κλωνοποίηση (molecular cloning) ειδικότερα τουλάχιστον μίας απο τις 

λεκτίνες αυτές μπορεί να δώσει πληροφορίες για την αλληλουχία της και να επιτρέψει 

την έκφραση της σε ετερόλογα συστήματα. Λόγω της μικρής συγκέντρωσης των λεκτινών 

στην αιμολέμφο η επιτυχής σύνθεση και υπερέκφραση (overexpression) ενεργού 

λεκτίνης σε ετερόλογο σύστημα (π.χ. ζύμες ή βακτήρια) θα επέτρεπε την ευχερέστερη και 

εκτενέστερη βιοχημική και βιοφυσική έρευνα. 

Πολλές πλευρές του ρόλου των λεκτινών στα ασπόνδυλα παραμένουν 

αδιευκρίνιστες. Τα πειράματα αυτής της εργασίας εξυπηρετούν και τον μακροπρόθεσμο 
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στόχο της έρευνας που είναι η πλήρη διαλεύκανση του ρόλου των λεκτινών. Οι λεκτίνες 

των ασπόνδυλων δεν δρουν αυτόνομα αλλά φαίνεται ότι συνεργάζονται και με άλλα 

συστήματα των οργανισμών αυτών [42,173,67,142,102]. Αρα θα πρέπει παράλληλα με 

τις λεκτίνες να μελετούνται και άλλα συστήματα των ασπόνδυλων όπως το σύστημα των 

φαινολοξειδασών, των λιποπρωτεϊνών και το σύστημα της πήξης της αιμολέμφου. Το 

εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Βιολογίας, υπό την καθοδήγηση του Καθ. Μ. 

Στρατάκη, μελετά συστηματικά τα συστήματα αυτά στα δεκάποδα καρκινοειδή. 
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5.0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1. BSA: bovine serum albumin. 

2. BSM: bovine submaxillary mucin. 

3. con A: concanavalin A. 

4. CNBr: cyanogen bromide. 

5. cpm: counts per min. 

6. EDTA: ethylenediamine tetraacetate. 

7. EGTA: ethyleneglycol tetraacetate. 

8. FITC: fluoresceine isothiocyanate. 

9. FRRBC: ficed rabbit red blood cells. 

10. ΙΔΚ: ισότονο διάλυμα καρκινοειδούς. 

11. KDO: ketodeoxyoctonate. 

12. LB: Luria-Bertani medium. 

13. OD: optical density. 

14. PAGE: Polyacrylamide gel electrophoresis. 

15. PMSF: fenylmethylsulfonylfluoride. 

16. RBC: red blood cells. 

17. RRBC: rabbit red blood cells. 

18. SDS: sodium dodecyl sulfate. 

19. SE: standard error. 

20. SI: stimulation index. 

21. ΣΟ: σιαλικά οξέα. 

22. TBS: tris buffer saline. 

23. TBS/Ca2+: tris buffer saline/calcium. 

24. TCA: trichloroacetic acid. 

25. Tris: tris(hydrohymethyl)aminomethane. 

26. UDP: uridine diphosphate. 

27. YEPD: yeast extract peptone and dextrose medium. 
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