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Ετφαπιςσίερ... 

 

Απφικά θα ήθελα να εκυπάςψ ένα πολύ μεγάλο ετφαπιςσώ καθώρ και σην 

απεπιόπιςση εκσίμηςη μοτ ςσον καθηγησή πύπο Ετθτμιόποτλο ποτ με δέφσηκε 

ςσο επγαςσήπιο σοτ για σην εκπόνηςη σηρ παπούςαρ επγαςίαρ αλλά κτπίψρ για 

σην καθοδήγηςη, σην απψγή, σην αμέπιςση ςτμπαπάςσαςη και σην ππαγμασικά 

ανεξάνσληση τπομονή σοτ όλο ατσό σον καιπό.  

 

Ένα μεγάλο ετφαπιςσώ ουείλψ επίςηρ ςσην σόσε διδακσοπική (πλέον μεσα-

διδακσοπική) υοισήσπια Μαπία Σςαφάκη για σην αντπολόγιςση (φψπίρ τπεπβολή) 

βοήθεια σηρ ςσην εκπόνηςη σηρ επγαςίαρ, για σην τπομονή σηρ, για σην ενσόρ 

και εκσόρ επγαςσηπίοτ χτφαγψγία καθώρ και για ση ςύνσομη αλλά 

κασαπληκσική υιλοξενία σηρ.  

 

Θα ήθελα να ετφαπιςσήςψ σιρ σόσε πποπστφιακέρ (πλέον μεσαπστφιακέρ…) 

υοισήσπιερ Ανδπιάνα Υεσάνη και Νσιάνα Σόλη για ση βοήθεια σοτρ και για σην 

πολύ καλή παπέα σοτρ ποτ έκανε σιρ μέπερ ςσο επγαςσήπιο πάπα πολύ 

ετφάπιςσερ. 

 

Όλοι μαζί σα μέλη σοτ επγαςσηπίοτ ςτνέβαλαν ςσο να κάνοτν σην παπαμονή μοτ 

εκεί όφι μόνο επψυελή αλλά και ιδιαίσεπα διαςκεδαςσική και φαίπομαι ποτ όλο 

σο επγαςσήπιο ήσαν μια μικπή παπέα με καλούρ υίλοτρ... 

 

 

 

 

Να μην παπαλείχψ όμψρ να ετφαπιςσήςψ και κάποιοτρ εκσόρ επγαςσηπίοτ ποτ 

βοήθηςαν με σον σπόπο σοτρ όλο ατσόν σον καιπό σηρ εκπόνηςηρ σηρ επγαςίαρ.  

 

Σην καθηγήσπια Κική Θεπμού, ποτ σην σαλαιπώπηςα (και θα σην σαλαιπψπήςψ 

για λίγο ακόμα μέφπι να σελειώςψ), για σην καθοδήγηςη σηρ ςε πολλά θέμασα 

ενσόρ και εκσόρ μεσαπστφιακού. 

 

Σέλορ σοτρ γονείρ μοτ, ποτ με ενθάππτναν όλα ατσά σα φπόνια και ςτνεφίζοτν 

να με ενθαππύνοτν για σην ακαδημαωκή, επαγγελμασική αλλά και πποςψπική 

μοτ ποπεία, καθώρ και για σην ςτναιςθημασική και τλική γενναιόδψπη 

πποςυοπά σοτρ.  
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Η BRI2 (Itm2b) είναι μία σύποτ ΙΙ διαμεμβπανική ππψσεΐνη. Διαυοπεσικέρ 

μεσαλλαγέρ σηρ ππψσεΐνηρ ατσήρ ςτνδέονσαι με δύο ςπάνιερ νετποεκυτλιςσικέρ 

νόςοτρ, σιρ οικογενείρ άνοιερ σύποτ Βπεσανίαρ (FBD) και σύποτ Δανίαρ (FDD), oι 

οποίερ εμυανίζοτν αξιοςημείψσερ νετποπαθολογικέρ ομοιόσησερ με ση νόςο σοτ 

Alzheimer (AD). Οι δύο μεσαλλαγμένερ μοπυέρ σηρ ππψσεΐνηρ, όσαν τπόκεινσαι 

ςε ππψσεολτσική επεξεπγαςία από ση υοτπίνη, έφοτν ψρ αποσέλεςμα σην 

παπαγψγή αμτλοειδικών πεπσιδίψν ποτ ςτςςψπεύονσαι ςσοτρ εγκευάλοτρ σψν 

αςθενών. Η λεισοτπγία σηρ BRI2 δεν έφει ακόμα αποςαυηνιςσεί. Ανάλτςη σηρ 

αμινοξικήρ αλληλοτφίαρ σηρ ππψσεΐνηρ τπέδειξε μια πιθανή θέςη Ν-

γλτκοζτλίψςηρ ςσην αςπαπαγίνη 170. Διάυοπερ μελέσερ έφοτν δείξει όσι η Ν-

γλτκοζτλίψςη παίζει μεσαξύ άλλψν ςημανσικό πόλο ςση ςψςσή αναδίπλψςη, 

ςσαθεποποίηςη, ενδοκτσσαπική μεσακίνηςη και ςσόφετςη, ππψσεόλτςη και 

βιολογική δπαςσηπιόσησα μιαρ ππψσεΐνηρ. Για να κασανοήςοτμε σιρ ιδιόσησερ 

σηρ BRI2, μελεσήςαμε σην Ν-γλτκοζτλίψςη σηρ και σον πιθανό σηρ πόλο ςσην 

έκυπαςη σηρ BRI2 ςσην κτσσαπική επιυάνεια, σον τποκτσσαπικό ενσοπιςμό και 

σην ππψσεολτσική σηρ επεξεπγαςία. Με ση φπήςη ενόρ αναςσολέα σηρ Ν-

γλτκοζτλίψςηρ δείξαμε απφικά όσι ππάγμασι η BRI2 Ν-γλτκοζτλιώνεσαι. ση 

ςτνέφεια, δημιοτπγώνσαρ μεσαλλαγή σηρ αςπαπαγίνηρ 170 ςε αλανίνη, 

επιβεβαιώςαμε όσι ατσή είναι η μοναδική θέςη Ν-γλτκοζτλίψςηρ σηρ ππψσεΐνηρ. 

Η μεσαλλαγμένη ατσή μοπυή σηρ BRI2 φπηςιμοποιήθηκε για σιρ επακόλοτθερ 

πειπαμασικέρ διαδικαςίερ. Με πειπάμασα βιοσιντλίψςηρ και pulse-chase με 35S, 

παπασηπήςαμε όσι παπόλο ποτ και οι δύο μοπυέρ σηρ ππψσεΐνηρ υσάνοτν ςσην 

κτσσαπική επιυάνεια, η μεσαλλαγμένη μοπυή εμυανίζεσαι ςε μικπόσεπη 

ποςόσησα και με πιο απγό πτθμό.  Επίςηρ, με ση φπήςη BRI2 ππψσεωνών 

ςημαςμένψν με YFP, παπασηπήθηκε και μικποςκοπικά όσι η μη Ν-

γλτκοζτλιψμένη BRI2 ςτςςψπεύεσαι ενδοκτσσαπικά και εμυανίζεσαι μειψμένη 

ςσην κτσσαπική επιυάνεια. Σέλορ, εξεσάζονσαρ σα επίπεδα σοτ εκκπινόμενοτ 

πεπσιδίοτ, ποτ παπάγεσαι από σην ππψσεολτσική επεξεπγαςία σηρ BRI2 από ση 

υοτπίνη, τποδείξαμε όσι η Ν–γλτκοζτλίψςη δεν είναι ςημανσική για σην 

ππψσεολτσική επεξεπγαςία σηρ BRI2. Σα αποσελέςμασα ατσά ςτμβάλλοτν ςση 

μελέση σψν υτςιολογικών λεισοτπγιών και ιδιοσήσψν σηρ BRI2, οι οποίερ είναι 

ςημανσικέρ για σην αποςαυήνιςη σψν παθολογικών μηφανιςμών ποτ οδηγούν 

ςση νετποεκυύλιςη. 
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ABSTRACT 

 

BRI2 (Itm2b) is a type II transmembrane protein. Different mutations of this protein 

are associated with two rare neurodegenerative diseases, Familial British Dementia 

(FBD) and Familial Danish Dementia (FDD). Those two dementias show remarkable 

neuropathological similarities with Alzheimer’s disease (AD). Like the wild type 

protein, the mutated forms undergo proteolytic processing that, in case of mutant 

proteins, results in the production of peptides that are amyloidogenic and 

accumulate in the brains of patients. The function of BRI2 is so far unknown. Protein 

sequence analysis of BRI2 revealed a possible N-glycosylation site on asparagine 170 

(N170) in its extracellular domain. It is known from other studies that N-

glycosylation is important among others for proper protein folding, stability, 

trafficking and targeting, processing and biological activity. In order to better 

understand the biological properties of BRI2, we decided to study its N-glycosylation 

and its possible role in BRI2 cell surface expression, subcellular localization and 

proteolytic processing. At first, using an N-glycosylation inhibitor, we showed that 

BRI2 is actually N-glycosylated. Following that, mutation of asparagine 170 to 

alanine verified that N170 is the only N-glycosylation site of the protein. This mutant 

BRI2 protein was used to the following experiments. We performed biotinylation and 

pulse-chase experiments with 35S in cells expressing the wild type or the mutant 

protein. We observed that although both BRI2 proteins reach the cell surface, non N-

glycosylated form appears at lower amount and has a slower rate of appearance at 

the cell surface than the N-glycosylated form. Moreover, YFP-tagged BRI2 proteins 

were used to observe under microscope that non N-glycosylated form of the protein 

accumulates intracellularly and its cell surface appearance is much lower than that of 

the wild type protein. Finally, examining the secreted peptide levels of the wild type 

or the mutant protein indicated that there is no effect of N-glycosylation on 

proteolytic processing of BRI2. Those results contribute to the study of BRI2 

physiological function and properties, which is important for the elucidation of the 

pathological mechanisms that lead to neurodegeneration. 
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111...   ΕΕΕΙΙΙΑΑΑΓΓΓΨΨΨΓΓΓΗΗΗ   

 

1.1. Η ΠΡΨΣΕΩΝΗ BRI2 

1.1.1. Οικογένεια ππψσεωνών και γονιδίψν BRI 

Η ππψσεΐνη BRI2 [εναλλακσικά ITM2B (integral membrane protein 2B) ή E25B] 

είναι μέλορ σηρ οικογένειαρ ππψσεωνών BRI και εκυπάζεσαι σόςο ςσον άνθπψπο 

όςο και ςσον πονσικό. Η οικογένεια ατσή αποσελείσαι από σοτλάφιςσον άλλα δύο 

μέλη, σιρ ππψσεΐνερ BRI1 (Deleersnijder et al, 1996) και BRI3 (Vidal et al, 2001), οι 

οποίερ παποτςιάζοτν διαυοπεσικό ππόστπο έκυπαςηρ. Η BRI1 εκυπάζεσαι 

κτπίψρ ςε μη νετπικούρ ιςσούρ, η BRI2 παποτςιάζει πιο ετπεία κασανομή ενώ η 

BRI3 εκυπάζεσαι κτπίψρ ςσον εγκέυαλο. Κοινό φαπακσηπιςσικό σηρ οικογένειαρ 

BRI είναι μια ςτνσηπημένη πεπιοφή ςσο εξψκτσσαπικό σοτρ σμήμα, η επικπάσεια 

BRICHOS (εικόνα 1). Η πεπιοφή ατσή ενσοπίζεσαι, εκσόρ από ση BRI, ςσιρ 

οικογένειερ ChM-I (Chondromodulin-I), SP-C (Surfactant protein C) και CA11 

(Carbonic anhydrase XI) (Sanchez-Pulido et al, 2002). Αν και ππόκεισαι για σελείψρ 

διαυοπεσικέρ ππψσεΐνερ, όλερ είναι διαμεμβπανικέρ σύποτ ΙΙ και τπόκεινσαι ςε 

ππψσεολτσική επεξεπγαςία (processing) από ση υοτπίνη (όπψρ θα αναυεπθεί 

και παπακάσψ). Οπόσε εικάζεσαι όσι η επικπάσεια BRICHOS μποπεί να ςφεσίζεσαι 

με σην ππψσεολτσική σοτρ επεξεπγαςία ή/και με ση ςσόφετςη σοτρ ςσο εκκπισικό 

μονοπάσι. 

Σα γονίδια σψν 3 ππψσεωνών σηρ οικογένειαρ BRI έφοτν φαπσογπαυηθεί ςε 

διαυοπεσικά φπψμοςώμασα. σον άνθπψπο, σο γονίδιο σηρ BRI1 ενσοπίζεσαι ςσο 

φπψμόςψμα Φ (Pittois et al, 1999), σηρ BRI2 ςσο φπψμόςψμα 13 (Pittois et al, 1998) 

και σηρ BRI3 ςσο φπψμόςψμα 2 (Vidal et al, 2001). Παπόλα ατσά, η γονιδιακή σοτρ 

οπγάνψςη ςσον άνθπψπο και σον πονσικό παποτςιάζει μεγάλερ ομοιόσησερ. Και 

ςσα δύο είδη, εμυανίζονσαι 6 εξώνια και 5 εςώνια, με σο ππώσο εςώνιο να είναι 

πολύ μεγαλύσεπο από σα άλλα και πιθανόν να πεπιέφει πτθμιςσικέρ πεπιοφέρ 
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(Pittois et al, 1999; Vidal et al, 2001). Εκσόρ από σον άνθπψπο και σον πονσικό, 

BRI-like γονίδια έφοτν ενσοπιςσεί και ςε άλλοτρ οπγανιςμούρ (Deleersnijder et al, 

1996; Sanchez-Pulido et al, 2002; Vidal et al, 2001), γεγονόρ ποτ ςε ςτνδταςμό με 

σην παπόμοια γονιδιακή οπγάνψςη τποδηλώνει όσι ππόκεισαι για μια εξελικσικά 

ςτνσηπημένη οικογένεια γονιδίψν.  

 

1.1.2. Γενικά φαπακσηπιςσικά σηρ BRI2 

Η BRI2 είναι μία διαμεμβπανική ππψσεΐνη σύποτ ΙΙ, δηλαδή διαπεπνά ση 

μεμβπάνη μόνο μία υοπά και σο αμινοσελικό σηρ άκπο βπίςκεσαι ςσο 

κτσσαπόπλαςμα (εικόνα 1). Αποσελείσαι από 266 αμινοξέα, έφει μοπιακή μάζα 

πεπίποτ 44kDa και πεπιλαμβάνει ένα μικπό ενδοκτσσαπικό σμήμα μεσαξύ σψν 

αμινοξέψν 1-51, ση διαμεμβπανική πεπιοφή ποτ βπίςκεσαι μεσαξύ σψν 

αμινοξέψν 52-74 και σο εξψκτσσαπικό σμήμα μεσαξύ σψν αμινοξέψν 75-266. σο 

ενδοκτσσαπικό σηρ σμήμα ενσοπίζεσαι η λεισοτπγική πεπιοφή BH-3 (Bcl-2 

homology-3) μεσαξύ σψν αμινοξέψν 30-45, πεπιοφή φαπακσηπιςσική σψν 

πποαποπσψσικών ππψσεωνών σηρ οικογένειαρ Bcl-2 (Fleischer et al, 2002). σο 

εξψκτσσαπικό σηρ σμήμα ενσοπίζεσαι η λεισοτπγική πεπιοφή BRICHOS (ποτ 

αναυέπθηκε και παπαπάνψ) μεσαξύ σψν αμινοξέψν 137-231, και μια πιθανή 

θέςη Ν-γλτκοζτλίψςηρ ςσο κασάλοιπο αςπαπαγίνηρ ςση θέςη 170 (Vidal et al, 

1999). 

 

 

Εικόνα 1: Η ππψσεΐνη BRI2 και οι λεισοτπγικέρ σηρ πεπιοφέρ. 

 

Σο γονίδιο ποτ κψδικοποιεί σην ππψσεΐνη BRI2 (Itm2b) ςσον άνθπψπο 

ενσοπίζεσαι ςσο μεγάλο βπαφίονα σοτ φπψμοςώμασορ 13, και ςτγκεκπιμένα ςσην 

πεπιοφή 13q14 (Pittois et al, 1998).  



 12 

Η ανθπώπινη BRI2 παποτςιάζει 96% ομολογία με ατσή σοτ πονσικού (Vidal 

et al, 1999) και παποτςιάζει ετπεία κασανομή και ςσοτρ δύο οπγανιςμούρ. σον 

πονσικό ενσοπίζεσαι ςσον εγκέυαλο, ςσο ήπαπ, ςσην καπδιά, ςσοτρ νευπούρ και 

ςσοτρ πνεύμονερ. σον εγκέυαλο σοτ πονσικού, πεπιοφέρ με σην τχηλόσεπη 

έκυπαςη πεπιλαμβάνοτν σον ιππόκαμπο, σα κοκκιώδη κύσσαπα σηρ οδονσψσήρ 

έλικαρ, σην παπεγκευαλίδα και σον οςυπησικό βολβό (Pickford et al, 2003). σον 

άνθπψπο, σα επίπεδα mRNA σηρ BRI2 είναι τχηλόσεπα ςσον εγκέυαλο, σοτρ 

νευπούρ, σον πλακούνσα, σο πάγκπεαρ και σο ήπαπ. Όςον αυοπά ςσο κενσπικό 

νετπικό ςύςσημα, ενσοπίζεσαι κτπίψρ ςσην οδονσψσή έλικα σοτ ιππόκαμποτ, 

ςσα κύσσαπα Purkinje σηρ παπεγκευαλίδαρ, σον τποθαλάμιο πτπήνα, ση μέλαινα 

οτςία και σο νψσιαίο μτελό (Akiyama et al, 2004; Lashley et al, 2008; Vidal et al, 

1999). 

Σο ενδιαυέπον για ση BRI2 πποέκτχε αυόσοτ ανακαλύυθηκε όσι ςε δύο 

νετποεκυτλιςσικέρ αςθένειερ, σιρ οικογενείρ άνοιερ βπεσανικού (FBD) και 

δανέζικοτ (FDD) σύποτ, σο γονίδιο σηρ BRI2 ήσαν μεσαλλαγμένο (Vidal et al, 1999; 

Vidal et al, 2000). Ατσέρ οι άνοιερ, αν και ςπάνιερ, παποτςιάζοτν μεγάλη 

νετποπαθολογική ομοιόσησα με άλλερ πεπιςςόσεπο κοινέρ άνοιερ, και κτπίψρ με 

ση νόςο σοτ Alzheimer. τνεπώρ, είναι πιθανό να τπάπφοτν κοινά μονοπάσια 

νετποεκυύλιςηρ σα οποία οδηγούν ςσα παπόμοια φαπακσηπιςσικά ποτ 

παπασηπούνσαι ςε ατσέρ σιρ αςθένειερ.  

 

1.1.3. Ππψσεολτσική επεξεπγαςία σηρ BRI2 

Η BRI2 τυίςσασαι ππψσεολτσική επεξεπγαςία από σπειρ διαυοπεσικέρ 

ππψσεάςερ (εικόνα 2) (Tsachaki et al, 2008). Απφικά, η BRI2 ππψσεολύεσαι ςσην 

εξψκτσσαπική σηρ πεπιοφή ανάμεςα ςσα αμινοξέα Arg243 και Glu244, ππορ 

απελετθέπψςη ενόρ πεπσιδίοτ 23 αμινοξέψν. Η αμινοξική αλληλοτφία ποτ 

βπίςκεσαι πλετπικά σοτ ςημείοτ ππψσεόλτςηρ (QKR243/E244A) μοιάζει με σην 

αλληλοτφία αναγνώπιςηρ σψν κονβεπσαςών πποοπμονών. Ατσά σα ένζτμα 

ππψσεολύοτν ςτνήθψρ ςσο καπβοξτσελικό άκπο ενόρ ζεύγοτρ βαςικών 

αμινοξέψν. Η υοτπίνη, ποτ ανήκει ςσην οικογένεια σψν κονβεπσαςών 
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πποοπμονών, είναι σο πιο πιθανό ένζτμο να κασαλύει ατσή σην ππψσεόλτςη 

(Kim et al, 1999). Ψςσόςο, τπάπφοτν αμυιβολίερ όςον αυοπά σο εάν η υοτπίνη 

είναι όνσψρ σο ένζτμο ποτ ππψσεολύει σην BRI2, ευόςον ο μεσαβολιςμόρ σηρ 

BRI2 λαμβάνει μέπορ ςσο cis/medial Golgi, ενώ η υοτπίνη ενσοπίζεσαι κτπίψρ ςσο 

trans-Golgi (Choi et al, 2004). Παπάλληλα, άλλερ κονβεπσάςερ πποοπμονών, 

όπψρ οι PACE 4, PC6A, PC6B και LPC, δείφθηκε όσι μποπούν να ππψσεολύςοτν σην 

BRI2 ςε ςτγκεκπιμένερ κτσσαπικέρ ςειπέρ, αλλά με μειψμένη 

αποσελεςμασικόσησα (Kim et al, 2002). Παπαμένει άγνψςσο ψςσόςο σο εάν η 

υοτπίνη είναι σο μόνο ένζτμο ποτ ππψσεολύει σην BRI2 και εάν και άλλα ένζτμα 

μποπούν να σην ππψσεολύοτν ςε ςτγκεκπιμένερ κτσσαπικέρ ςειπέρ ή κάσψ από 

ςτγκεκπιμένερ ςτνθήκερ in vivo.  

Η ππψσεόλτςη από σην υοτπίνη δεν είναι η μόνη ππψσεόλτςη ποτ 

ςτμβαίνει ςσην BRI2. Ππόςυασα ανακαλύυθηκε όσι η BRI2 τπόκεισαι ςε μια 

ακόμα εξψκτσσαπική ππψσεόλτςη από σην ADAM10 (A Disintegrin And 

Metalloproteinase domain 10) (Martin et al, 2008). Η ADAM 10 είναι μια τποχήυια 

α-εκκπισάςη ποτ ππψσεολύει σην ππόδπομο ππψσεΐνη σοτ αμτλοειδούρ (Amyloid 

Precursor Protein - APP), η οποία εμπλέκεσαι ςσην νόςο σοτ Alzheimer. Επιπλέον, 

η ADAM 10, ππψσεολύει και άλλερ διαμεμβπανικέρ ππψσεΐνερ, 

ςτμπεπιλαμβανομένψν και σψν Notch1, N- και E-Cadherin (Maretzky et al, 2005; 

Pan & Rubin, 1997; Reiss et al, 2005). Η ππψσεόλτςη σηρ BRI2 από σην ΑDAM 10 

έφει ψρ αποσέλεςμα ση δημιοτπγία ενόρ εκκπινόμενοτ σμήμασορ 25kDa, σο οποίο 

πεπιλαμβάνει σην πεπιοφή BRICHOS, και ενόρ αμινοσελικού σμήμασορ 22kDa 

ςτνδεδεμένοτ με ση μεμβπάνη (N-terminal fragment-NTF).  

Επιπλέον, σo NTF τπόκεισαι ςε πτθμιζόμενη ενδομεμβπανική ππψσεόλτςη 

από σιρ ππψσεάςερ ποτ μοιάζοτν με πεπσιδάςερ σοτ πεπσιδίοτ-ςήμασορ (Signal 

Peptide Peptidase-Like proteases-SPPLs) SPPL2a και SPPL2b. Η σελετσαία ατσή 

ππψσεόλτςη οδηγεί ςσην παπαγψγή ενόρ εκκπινόμενοτ σμήμασορ φαμηλού 

μοπιακού βάποτρ και ενόρ ενδοκτσσαπικού σμήμασορ 10kDa (Intracellular domain, 

ICD) με άγνψςση πεπεσαίπψ ποπεία. Εν σούσοιρ, είναι πιθανό σο ICD σηρ BRI2 να 

μεσαβιβάζει ςήμασα ςσον πτπήνα, όπψρ έφει δειφσεί για σο ICD σοτ τποδοφέα 
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Notch1 (NICD), σο οποίο παπάγεσαι από σην ππψσεόλτςη σοτ Notch1 από σην 

ADAM10 και σην γ-εκκπισάςη (Artavanis-Tsakonas et al, 1999).  

 

Εικόνα 2: Η ππψσεολτσική επεξεπγαςία 

σηρ BRI2. Η BRI2 ππψσεολύεσαι 

εξψκτσσαπικά από σην υοτπίνη ππορ 

απελετθέπψςη ενόρ εκκπινόμενοτ 

πεπσιδίοτ 23 αμινοξέψν. Μια δεύσεπη 

ππψσεόλτςη από σην ADAM 10 

λαμβάνει μέπορ εξψκτσσαπικά ππορ 

απελετθέπψςη ενόρ εκκπινόμενοτ 

σμήμασορ, σο οποίο πεπιλαμβάνει σην 

πεπιοφή BRICHOS, και παπαγψγή ενόρ 

αμινοσελικού σμήμασορ ςτνδεδεμένοτ 

με ση μεμβπάνη (NTF). Σο NTF σμήμα 

ππψσεολύεσαι από σιρ Signal Peptide 

Peptidase-like 2a ή 2b (SPPL2a/b) και παπάγεσαι ένα μικπό εκκπινόμενο και ένα διαμεμβπανικό σμήμα (ICD) 

σηρ BRI2. (Tsachaki et al, 2008) 

 

1.1.4. Λεισοτπγικόρ πόλορ σηρ BRI2 

Ο λεισοτπγικόρ πόλορ σηρ BRI2 δεν έφει ακόμα αποςαυηνιςσεί. Παπ’ όλα 

ατσά, τπάπφοτν ενδείξειρ όσι εμπλέκεσαι ςε διάυοπερ κτσσαπικέρ λεισοτπγίερ 

(Tsachaki et al, 2008).  

Η ςτςςώπετςη σηρ BRI2 ςε παθολογικέρ πεπιοφέρ σψν νετπώνψν αςθενών, 

όπψρ ςε δτςσπουικούρ νετπίσερ αςθενών με νόςο σοτ Alzheimer ή διογκψμένοτρ 

νετπώνερ αςθενών με υλοιοβαςική εκυύλιςη, τποδηλώνει όσι πιθανόν η 

ππψσεΐνη να μεσαυέπεσαι ςσιρ νετπικέρ απολήξειρ και να παίζει κάποιο πόλο 

ςση ςύναχη (Akiyama et al, 2004). Οι ίδιοι ςτγγπαυείρ αναυέποτν σην ατξημένη 

έκυπαςη σηρ BRI2 ςε εγκευάλοτρ αςθενών με ιςφαιμικό ή τποξικό επειςόδιο, σο 

οποίο τποδεικνύει σην ανάμειξη σηρ ςσην απόκπιςη σψν νετπώνψν ςσο οξύ 

ςσπερ. Επίςηρ, η BRI2 έφει ςφεσιςσεί με σην ανάπστξη σψν νετπισών, καθώρ 

κύσσαπα ποτ σην τπεπεκυπάζοτν εμυανίζοτν πεπιςςόσεπο επιμηκτμένοτρ 

νετπίσερ από όσι σα υτςιολογικά (Choi et al, 2004).  
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Έλλειχη εσεποζτγψσίαρ σηρ φπψμοςψμικήρ πεπιοφήρ ςσην οποία 

ενσοπίζεσαι σο γονίδιο σηρ BRI2 (13q14) έφει ςφεσιςσεί με σην ςποπαδική 

εμυάνιςη καπκίνοτ σοτ πποςσάση. Ατσό μποπεί να ουείλεσαι ςσην 

απενεπγοποίηςη κάποιοτ ογκοκασαςσαλσικού γονιδίοτ ποτ βπίςκεσαι ςσην 

πεπιοφή, με πιο πιθανό τποχήυιο σο γονίδιο σηρ BRI2 (Latil et al, 2003).  

H ππψσεΐνη BRI2 υέπει ςσο ενδοκτσσαπικό σηρ σμήμα ση λεισοτπγική 

πεπιοφή BΗ-3 (Bcl-2 Homology-3), η οποία είναι φαπακσηπιςσική σψν 

πποαποπσψσικών ππψσεωνών σηρ οικογένειαρ Bcl-2 (B-cell lymphoma-2) 

(Fleischer et al, 2002). Επίςηρ, ςε μία ςειπά Σ-κύσσαπψν, μια παπαλλαγή (splice 

variant) σηρ BRI2 (ITM2Bs) παποτςιάζει ατξημένη έκυπαςη ππιν σην επαγψγή σηρ 

απόπσψςηρ και αλληλεπιδπά με σιρ Bcl-2. Παπάλληλα η τπεπέκυπαςη σηρ ςε 

ατσά σα κύσσαπα επάγει σην απόπσψςη, η οποία εξαπσάσαι από σην ενεπγή 

πεπιοφή BH-3. Οπόσε, η BRI2 μποπεί να έφει κάποιο πόλο ςε κάποιο 

ςημασοδοσικό μονοπάσι σηρ απόπσψςηρ, σοτλάφιςσον ςε ςτγκεκπιμένοτρ 

κτσσαπικούρ σύποτρ ή μεσά από ςτγκεκπιμένα ςήμασα ποτ επάγοτν σην 

απόπσψςη. 

Ππόςυασα δείφθηκε όσι η BRI2 ςφημασίζει ομοδιμεπή, σόςο ςε κτσσαπικέρ 

καλλιέπγειερ όςο και ςε εγκευάλοτρ πονσικών (Tsachaki et al, 2010). Καθώρ 

πολλέρ διαμεμβπανικέρ ππψσεΐνερ ποτ ομοδιμεπίζονσαι ςσην κτσσαπική 

επιυάνεια δποτν ψρ τποδοφείρ, είναι πιθανό και η BRI2 να δπα ψρ τποδοφέαρ ή 

να πεπιλαμβάνεσαι ςε κάποιο ςύμπλοκο τποδοφέα. Επίςηρ, παπόλο ποτ δεν 

ανήκει ςε κάποια από σιρ γνψςσέρ κασηγοπίερ τποδοφέψν, παποτςιάζει μεγάλη 

δομική ομοιόσησα με τποδοφέα. τνεπώρ, πιθανόν η BRI2 να ςτμμεσέφει ςε 

μονοπάσια κτσσαπικήρ ςημασοδόσηςηρ.  

Σέλορ, η BRI2 έφει βπεθεί όσι αλληλεπιδπά με σην APP, σην ππόδπομο 

ππψσεΐνη σοτ αμτλοειδούρ (Aβ) ποτ είναι σο κύπιο ςτςσασικό σψν αμτλοειδικών 

αποθέςεψν ςση νόςο σοτ Alzheimer (Fotinopoulou et al, 2005; Matsuda et al, 2005). 

Η αλληλεπίδπαςη παπασηπείσαι ςε κτσσαπικέρ ςειπέρ και ςε εγκευάλοτρ 

πονσικών και μάλιςσα η BRI2 πτθμίζει σην ππψσεολτσική επεξεπγαςία σηρ APP 

από σιρ α- και β- εκκπισάςερ και παπεμποδίζει σην παπαγψγή σοτ πεπσιδίοτ Αβ. 
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Ππόςυαση μελέση έδειξε επίςηρ όσι η BRI2 είναι και υτςιολογικόρ πτθμιςσήρ σηρ 

ππψσεολτσικήρ επεξεπγαςίαρ σηρ ΑΡΡ, καθώρ κασαςσολή σηρ έκυπαςηρ σηρ με 

siRNAs ενιςφύει σην παπαγψγή Αβ και σοτ εκκπινόμενοτ σμήμασορ σηρ ΑΡΡ (sAPP) 

(Matsuda et al, 2008). ε ένα διπλά διαγονιδιακό πονσικό, τπεπέκυπαςη σηρ BRI2 

μείψςε σην απόθεςη Αβ πεπσιδίψν ποτ δημιοτπγήθηκαν με σην τπεπέκυπαςη 

μιαρ μεσαλλαγμένηρ μοπυήρ σηρ ΑΡΡ. Επίςηρ, ειςαγψγή σηρ BRI2 με ιό ςε 

διαγονιδιακό πονσικό σηρ ΑΡΡ μείψςε και πάλι σην απόθεςη Αβ ςσον εγκέυαλο 

σοτ ζώοτ (Kim et al, 2008). Σα αποσελέςμασα από σιρ μελέσερ ατσέρ πποάγοτν 

σην πιθανόσησα η BRI2, εκσόρ από σιρ δύο οικογενείρ άνοιερ βπεσανικού και 

δανέζικοτ σύποτ, να παίζει κάποιο πόλο και ςσην παθολογία σηρ νόςοτ σοτ 

Alzheimer.  

 

1.1.5. Η BRI2 ςσιρ Οικογενείρ Άνοιερ Βπεσανικού (FBD) και Δανέζικοτ (FDD) σύποτ 

Οι οικογενείρ άνοιερ βπεσανικού σύποτ (Familial British Dementia-FBD) και 

δανέζικοτ σύποτ (Familial Danish Dementia-FDD) είναι δύο ςπάνιερ μοπυέρ 

ππώιμηρ άνοιαρ, οι οποίερ εμυανίζοτν επικπασή κληπονομικόσησα (Vidal et al, 

1999; Vidal et al, 2000). Και οι δύο οικογενείρ άνοιερ ανήκοτν ςσην ομάδα 

αςθενειών ποτ φαπακσηπίζονσαι ψρ εγκευαλικέρ αμτλοειδικέρ αγγειοπάθειερ 

(Cerebral Amyloid Angiopathies-CAA) (Revesz et al, 2003; Revesz et al, 2002). Οι 

αςθενείρ και σψν δύο σύπψν άνοιαρ εμυανίζοτν κάποια κοινά κλινικά 

ςτμπσώμασα, όπψρ πποοδετσική απώλεια μνήμηρ και παπεγκευαλιδική ασαξία, 

αλλά και κάποια διαυοπεσικά όπψρ ςπαςσικόσησα ςσην FBD και πποβλήμασα 

όπαςηρ και ακοήρ ςσην FDD. Και ςσιρ δύο άνοιερ, οι αςθενείρ δεν επιβιώνοτν 

πέπα από σην έκση δεκαεσία σηρ ζψήρ σοτρ. 

Νετποπαθολογικά, η βπεσανικού σύποτ άνοια φαπακσηπίζεσαι από 

αμτλοειδική αγγειοπάθεια σοτ εγκευάλοτ και σοτ νψσιαίοτ μτελού με 

πεπιαγγειακή δημιοτπγία αμτλοειδικών πλακών, παπεγφτμασικέρ πλάκερ ςε 

πεπιοφέρ σοτ μεσαιφμιακού ςτςσήμασορ, σηρ παπεγκευαλίδαρ και πεπιςσαςιακά 

σοτ εγκευαλικού υλοιού (εικόνα 3). Επίςηρ εμυανίζονσαι πεπικοιλιακέρ 

αλλοιώςειρ ςση λετκή οτςία και νετποινιδιακά δεμάσια ςσοτρ νετπώνερ σοτ 
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ιπποκάμποτ (Mead et al, 2000; Plant et al, 1990). Σα νετποωνιδιακά δεμάσια είναι 

ενδοκτσσαπικέρ ςτςςψπεύςειρ σηρ tau, μιαρ ππψσεΐνηρ ποτ ςφεσίζεσαι με σοτρ 

μικποςψληνίςκοτρ (microtubule-associated protein-MAP). ση βπεσανικού και 

δανέζικοτ σύποτ άνοια, όπψρ και ςση νόςο σοτ Alzheimer, εμυανίζεσαι μία 

τπεπυψςυοπτλιψμένη μοπυή σηρ tau ππψσεΐνηρ, η οποία δημιοτπγεί ελικοειδή 

ινίδια, ποτ ςτςςψπεύονσαι ςσοτρ νετπώνερ.  

Η δανέζικοτ σύποτ άνοια παποτςιάζει αμτλοειδική αγγειοπάθεια ςε μικπά 

αιμουόπα αγγεία και σπιφοειδή σοτ εγκευαλικού υλοιού, σηρ παπεγκευαλίδαρ, 

σοτ φοπιοειδούρ πλέγμασορ, σοτ νψσιαίοτ μτελού αλλά και σοτ 

αμυιβληςσποειδούρ (Holton et al, 2002; Revesz et al, 2003), (εικόνα 3). Όπψρ και 

ςσην FBD, εμυανίζονσαι πεπικοιλιακέρ αλλοιώςειρ ςση λετκή οτςία. Σο κύπιο 

ιςσολογικό εύπημα ςε εγκευάλοτρ αςθενών είναι νετποινιδιακά δεμάσια ςσην 

πεπιοφή σοτ ιπποκάμποτ. Σέλορ, σα κπανιακά νεύπα παποτςιάζονσαι εξαιπεσικά 

λεπσά και ςφεδόν απομτελινψμένα. 

 

Εικόνα 3: Νετποπαθολογία σψν FBD (Α, 

C, Ε) και FDD (B, D, F). Α. σην FBD 

εμυανίζονσαι σόςο αγγειακέρ όςο και 

παπεγφτμασικέρ αμτλοειδικέρ 

αποθέςειρ ςσην παπεγκευαλίδα 

(ανοςοωςσοφημεία με ανσίςψμα 338 

για ABri). Β. Οι αμτλοειδικέρ αποθέςειρ 

ςσην FDD παπασηπούνσαι κτπίψρ ςσα 

αιμουόπα αγγεία (ανοςοωςσοφημεία με 

ανσίςψμα 5282 για ADan). C. 

Αμτλοειδικέρ αποθέςειρ ςσην FBD ςε 

αιμουόπα αγγεία και παπέγφτμα 

(φπώςη Congo red). D. Αιμουόπα 

αγγεία ςσην FDD με αμτλοειδικέρ 

αποθέςειρ (φπώςη Congo red). E. 

Αποθέςειρ τπεπυψςυοπτλιψμένηρ 

ππψσεΐνηρ tau (νετποωνιδιακά δεμάσια) 

ςε νετπώνερ σοτ ιπποκάμποτ (βέλορ) και δύςμοπυοι νετπίσερ με νετπισικέρ πλάκερ (▼) ςσην FBD 

(ανοςοωςσοφημεία με ανσίςψμα ΑΣ8 για tau). F. Νετποωνιδιακά δεμάσια (βέλορ) ςσην FDD και δύςμοπυοι 
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νετπίσερ (▼) ποτ κτπίψρ εμυανίζονσαι γύπψ από αιμουόπα αγγεία με αμτλοειδικέρ αποθέςειρ 

(ανοςοωςσοφημεία με ανσίςψμα ΑΣ8 για tau). (Ghiso et al, 2006) 

 

Οι αςθενείρ σψν δύο μοπυών άνοιαρ υέποτν και δύο διαυοπεσικέρ 

μεσαλλαγέρ ςσο γονίδιο σηρ BRI2 (εικόνα 4). σην FBD παπασηπείσαι μια ςημειακή 

μεσαλλαγή ςσο κψδικόνιο λήξηρ η οποία σο μεσασπέπει ςε κψδικόνιο σηρ 

απγινίνηρ (Vidal et al, 1999). Κασά ςτνέπεια, η μεσάυπαςη ςτνεφίζεσαι μέφπι σο 

επόμενο κψδικόνιο λήξηρ σοτ ανοιφσού πλαιςίοτ ανάγνψςηρ, σο οποίο βπίςκεσαι 

11 κψδικόνια μεσά από σο απφικό. Ατσό οδηγεί ςσην παπαγψγή μιαρ 

μεσαλλαγμένηρ ππψσεΐνηρ, μεγαλύσεπηρ κασά 11 αμινοξέα σηρ υτςιολογικήρ, η 

οποία αναυέπεσαι ψρ BRI-L ή ABriPP (ABri Precursor Protein-ππόδπομορ ππψσεΐνη 

σοτ πεπσιδίοτ ABri ποτ αναυέπεσαι παπακάσψ). σην FDD από σην άλλη, 

παπασηπείσαι έναρ διπλαςιαςμόρ 10 νοτκλεοσιδίψν ένα κψδικόνιο ππιν σο 

κψδικόνιο λήξηρ, με αποσέλεςμα να διασαπάςςεσαι σο ανοιφσό πλαίςιο 

ανάγνψςηρ και να παπάγεσαι μία μεσαλλαγμένη ππψσεΐνη, η BRI-D ή ADanPP, 

διαυοπεσική από σην ΑBriPP αλλά επίςηρ 11 αμινοξέα μεγαλύσεπη από ση 

υτςιολογική (Vidal et al, 2000).  

Και οι δύο μεσαλλαγμένερ μοπυέρ σηρ BRI2 ππψσεολύονσαι από ση υοτπίνη, 

ςσην ίδια θέςη με ση υτςιολογική ππψσεΐνη. Με σην ππψσεόλτςη 

απελετθεπώνονσαι σα εκκπινόμενα πεπσίδια 34 αμινοξέψν ABri και ADan (~4kDa) 

για ση βπεσανικού και δανέζικοτ σύποτ ανσίςσοιφα. Σα πεπσίδια ατσά, ςε 

ανσίθεςη με σο υτςιολογικό, είναι αμτλοειδογενή και ςφημασίζοτν αποθέςειρ 

ςσοτρ εγκευάλοτρ σψν αςθενών. 

Σα δύο πεπσίδια έφοτν κοινά σα 22 αμινοξέα ςσο αμινοσελικό άκπο αλλά 

διαυέποτν ςσα 11 αμινοξέα σοτ καπβοξτσελικού άκποτ. Ατσέρ οι διαυοπέρ είναι 

πιθανόσασα τπεύθτνερ για σηρ διαυοπεσική σάςη ατσών σψν πεπσιδίψν να 

ςφημασίζοτν πτκνέρ αμτλοειδικέρ αποθέςειρ. Σο πεπσίδιο ADan ςφημασίζει 

κτπίψρ διαλτσέρ αποθέςειρ (Tomidokoro et al, 2005), ενώ σο ABri ςφημασίζει και 

διαλτσέρ αποθέςειρ αλλά και νετπισικέρ πλάκερ (Holton et al, 2001).  
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Εικόνα 4: Η υτςιολογική και οι δύο μεσαλλαγμένερ μοπυέρ σηρ ππψσεΐνηρ BRI2. σο ςφήμα τποδεικνύονσαι 

οι μεσαλλαγέρ ποτ ςφεσίζονσαι με σιρ FBD και FDD, καθώρ και οι μεσαλλαγμένερ ππόδπομερ ππψσεΐνερ 

ABriPP και ADanPP ποτ πποκύπσοτν. Η υοτπίνη (πποοπμονική κονβεπσάςη-PC) ππψσεολύει όλερ σιρ μοπυέρ 

σηρ BRI2 και απελετθεπώνει σο υτςιολογικό πεπσίδιο σηρ BRI2, σο ABri ή σο ADan. Απεικονίζονσαι επίςηρ οι 

διςοτλυιδικοί δεςμοί ςσην πεπιοφή BRICHOS και ςσο καπβοξτσελικό άκπο σηρ BRI2 και η μοναδική πιθανή 

θέςη Ν-γλτκοζτλίψςηρ ςσην αςπαπαγίνη 170. (Vidal et al, 2004) 

 

σιρ αμτλοειδικέρ αποθέςειρ αςθενών, σο γλοτσαμικό, ποτ είναι σο ππώσο 

αμινοξύ σψν πεπσιδίψν ABri και ADan, εμυανίζεσαι σποποποιημένο ςε 

πτπογλοτσαμικό (Ghiso et al, 2001; Tomidokoro et al, 2005). Ατσή η μη 

αναςσπέχιμη σποποποίηςη θεψπείσαι όσι διετκολύνει ση δημιοτπγία 

ςτςςψμασψμάσψν και ατξάνει σην ανσίςσαςη σψν πεπσιδίψν ςσην 

αποικοδόμηςη από πεπσιδάςερ. 

Σα πεπσίδια ABri και ADan πεπιέφοτν δύο κτςσεωνικά κασάλοιπα ςσην 

αμινοξική σοτρ αλληλοτφία, σα οποία ςφημασίζοτν μεσαξύ σοτρ διςοτλυιδικό 

δεςμό και μποπούν να εμυανιςσούν είσε ςε ανηγμένη είσε ςε οξειδψμένη μοπυή 

(El-Agnaf et al, 2001; Gibson et al, 2004). Για σο ABri έφει αναυεπθεί όσι, ενώ ςσην 

οξειδψμένη σοτ κασάςσαςη ςφημασίζει διαλτσά ολιγομεπή και είναι νετποσοξικό, 

ςσην ανηγμένη σοτ μοπυή δεν ςφημασίζει διαλτσά ολιγομεπή και δεν είναι 

νετποσοξικό (El-Agnaf et al, 2001). Σο ADan από σην άλλη έφει βπεθεί όσι 
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ςφημασίζει διαλτσά ολιγομεπή και ςσην ανηγμένη και ςσην οξειδψμένη σοτ 

μοπυή, με σην ανηγμένη να παποτςιάζει μεγαλύσεπη νετποσοξικόσησα (Gibson et 

al, 2004). Σα ετπήμασα ατσά ςτνηγοπούν ςσην τπόθεςη, ποτ έφει πποσαθεί και 

για άλλερ αμτλοειδογενείρ διασαπαφέρ όπψρ η νόςορ σοτ Alzheimer, όσι οι 

διαλτσέρ πεπσιδικέρ αποθέςειρ και όφι οι πτκνέρ ςε πεπσίδια νετπισικέρ πλάκερ 

εμπλέκονσαι ςσο νετποεκυτλιςμό. 

Σέλορ, όπψρ και άλλα πεπσίδια ποτ εμπλέκονσαι ςσο νετποεκυτλιςμό, σα 

πεπσίδια ABri και ADan έφει βπεθεί όσι ενςψμασώνονσαι ςση λιπιδική 

διπλοςσοιβάδα ψρ δομέρ ποτ μοιάζοτν με κανάλια ιόνσψν και πποκαλούν ση 

δημιοτπγία ιονσικών πετμάσψν (Quist et al, 2005). Είναι λοιπόν πιθανό η 

δημιοτπγία καναλιών ςσην κτσσαπική μεμβπάνη από ατσά σα πεπσίδια να 

διασαπάςςει σην ομοιόςσαςη σψν ιόνσψν και να πποκαλεί αλλαγέρ, όπψρ 

τπεπβολική αύξηςη σοτ ενδοκτσσαπικού αςβεςσίοτ, οι οποίερ οδηγούν ςση 

δτςλεισοτπγία και σελικά ςσην εκυύλιςη σοτ νετπικού κτσσάποτ.  

 

1.2. Ν-ΓΛΤΚΟΖΤΛΙΨΗ ΠΡΨΣΕΩΝΨΝ 

1.2.1. Γλτκοζτλίψςη γενικά 

Η γλτκοζτλίψςη είναι μία από σιρ πιο ςημανσικέρ ςτν- και μεσα-

μεσαυπαςσικέρ σποποποιήςειρ σψν ππψσεωνών (Alberts, 1994; Stryer, 1988); 

Μαπγαπίσηρ & ςτν, 2004; Μαπμάπαρ & Λαμπποπούλοτ-Μαπμάπα, 2000). 

Πεπιλαμβάνει σην ομοιοπολική ππόςδεςη ςακφάπψν ςε νεοςτνσιθέμενερ 

ππψσεΐνερ η οποία ππαγμασοποιείσαι ςσο ενδοπλαςμασικό δίκστο (ΕΔ) και σο 

ςύμπλεγμα Golgi. Σο αποσέλεςμα είναι οι πεπιςςόσεπερ ππψσεΐνερ ποτ 

ςτνσίθενσαι ςσα πιβοςώμασα σοτ ΕΔ, κτπίψρ δηλαδή μεμβπανικέρ, εκκπινόμενερ, 

ππψσεΐνερ σοτ ςτμπλέγμασορ Golgi και σψν λτςοςψμάσψν, να είναι 

γλτκοζτλιψμένερ. Ανσίθεσα, ελάφιςσερ κτσσαποπλαςμασικέρ ππψσεΐνερ, ποτ 

κτπίψρ ςτνσίθενσαι ςσα ελεύθεπα πιβοςώμασα, γλτκοζτλιώνονσαι και ατσέρ 

ςτνήθψρ υέποτν μια απκεσά απλούςσεπη σποποποίηςη.  



 21 

Η ππόςδεςη σψν ςακφάπψν γίνεσαι με γλτκοζισικό δεςμό ςσιρ πλετπικέρ 

αλτςίδερ αμινοξέψν. Τπάπφοτν δύο σύποι γλτκοζτλίψςηρ. σην Ν-

γλτκοζτλίψςη, η οποία ξεκινάει από σο ΕΔ και ολοκληπώνεσαι ςσο ςύμπλεγμα 

Golgi, οι ολιγοςακφαπίσερ πποςδένονσαι ςσην -ΝΗ2 ομάδα σηρ πλετπικήρ 

αλτςίδαρ ενόρ κασαλοίποτ αςπαπαγίνηρ. σην Ο-γλτκοζτλίψςη, η οποία 

ππαγμασοποιείσαι εξολοκλήποτ ςσο ςύμπλεγμα Golgi, οι ολιγοςακφαπίσερ 

πποςσίθενσαι ςσην –OH ομάδα σηρ πλετπικήρ αλτςίδαρ κασαλοίπψν ςεπίνηρ ή 

θπεονίνηρ.  

Η Ν-γλτκοζτλίψςη είναι πεπιςςόσεπο ςτνηθιςμένη και ετπύσεπα 

διαδεδομένη ςσοτρ διάυοποτρ οπγανιςμούρ, ςε ςφέςη με σην Ο-γλτκοζτλίψςη, 

και είναι μια απκεσά ςτνσηπημένη διαδικαςία ςσην ποπεία σηρ εξέλιξηρ.   

 

1.2.2. Μηφανιςμόρ σηρ Ν-γλτκοζτλίψςηρ 

1.2.2.1.  Γλτκοζτλίψςη κοπμού-ΕΔ 

Η επεξεπγαςία σψν Ν-γλτκοππψσεωνών ξεκινάει από σο αδπό ΕΔ, όποτ και 

ππαγμασοποιείσαι η γλτκοζτλίψςη κοπμού (core glycosylation). Η δημιοτπγία 

μιαρ Ν-γλτκοζτλιψμένηρ ππψσεΐνηρ δε γίνεσαι με ςτνεφείρ πποςθήκερ 

μονοςακφαπισών ςσην πολτπεπσιδική σηρ αλτςίδα. Ανσίθεσα, οι Ν-ςτνδεδεμένοι 

ολιγοςακφαπίσερ ςτνσίθενσαι φψπιςσά και ςση ςτνέφεια ατσόρ ο 

πποςφημασιςμένορ ολιγοςακφαπίσηρ μεσαυέπεσαι ψρ ένα ενιαίο ςύνολο (en bloc) 

ςε μια αςπαπαγίνη σηρ πολτπεπσιδικήρ αλτςίδαρ. Ο πποςφημασιςμένορ ατσόρ 

ολιγοςακφαπίσηρ αποσελεί ένα ππόδπομο μόπιο σοτ σελικού Ν-ςτνδεδεμένοτ 

ολιγοςακφαπίση. Η βαςική δομή σοτ ππόδπομοτ ατσού μοπίοτ είναι έναρ 

διακλαδιςμένορ ολιγοςακφαπίσηρ ποτ αποσελείσαι από 14 ςακφαπικά 

κασάλοιπα, σπία γλτκόζηρ, εννέα μαννόζηρ και δύο Ν-ακεστλογλτκοζαμίνηρ 

(Glc3Man9GlcNAc2) (εικόνα 5). 
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Εικόνα 5: Ο ππόδπομορ Ν-ςτνδεδεμένορ 

ολιγοςακφαπίσηρ (Glc3Man9GlcNAc2). Ο 

ππόδπομορ Ν-ολιγοςακφαπίσηρ ποτ 

μεσαυέπεσαι ςσην πολτπεπσιδική αλτςίδα 

είναι ένα μόπιο με 14 ςάκφαπα. Ατσά 

ςτνδέονσαι με Ν-γλτκοζισικό δεςμό με σην 

πλετπική αλτςίδα μιαρ αςπαπαγίνηρ ποτ 

εμπεπιέφεσαι ςσην αλληλοτφία Asn-X-

Ser/Thr. (Helenius & Aebi, 2001), 

σποποποιημένη 

 

Ο ππόδπομορ ολιγοςακφαπίσηρ ςφημασίζεσαι με ση διαδοφική πποςθήκη 

σψν ςακφάπψν ςε ένα υοπέα, ση υψςυοπική δολιφόλη, ένα υψςυοπτλιψμένο 

λιπίδιο σηρ μεμβπάνηρ σοτ ΕΔ με ση υψςυοπική πίζα ππορ σο κτσσαπόπλαςμα. 

Απφικά πποςκολλώνσαι ςση υψςυοπική πίζα δύο μόπια Ν-ακεστλογλτκοζαμίνηρ 

με πτπουψςυοπικό δεςμό και ςση ςτνέφεια πένσε μόπια μαννόζηρ. Αμέςψρ μεσά, 

σο ςύμπλοκο δολιφόληρ-ςακφάπψν μεσασοπίζεσαι (flipping) ππορ σον ατλό σοτ 

ΕΔ, όποτ και πποςσίθενσαι σα τπόλοιπα σέςςεπα μόπια μαννόζηρ και σπία 

γλτκόζηρ. Η πποςθήκη σψν ςακφάπψν κασαλύεσαι από μια ςειπά ειδικών 

γλτκοζτλοσπανςυεπαςών.  

Αμέςψρ μεσά σην εμυάνιςη σηρ αςπαπαγίνηρ-ςσόφοτ ςση ςτνσιθέμενη 

πολτπεπσιδική αλτςίδα, ο ππόδπομορ ολιγοςακφαπίσηρ μεσαυέπεσαι από ση 

δολιφόλη ςσο αμινοξύ. Για να γίνει ατσό ππέπει η αςπαπαγίνη να αποσελεί 

σμήμα σηρ αλληλοτφίαρ Asp-X-Ser/Thr, όποτ X ένα οποιοδήποσε αμινοξύ. 

Ψςσόςο, δε γλτκοζτλιώνονσαι όλα σα κασάλοιπα αςπαπαγίνηρ ποτ βπίςκονσαι 

ςε σέσοιερ αλληλοτφίερ. Η μεσαυοπά ππαγμασοποιείσαι μέςψ μιαρ απλήρ 

ενζτμικήρ ανσίδπαςηρ ποτ κασαλύεσαι από σο ένζτμο 

ολιγοςακφαπτλοσπανςυεπάςη (olygosaccharyltransferase) ςσον ατλό σοτ ΕΔ. Η 

πτπουψςυοπική δολιφόλη ποτ απελετθεπώνεσαι ανακτκλώνεσαι ςε υψςυοπική 

δολιφόλη με ση βοήθεια μιαρ υψςυασάςηρ (εικόνα 6). 
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Εικόνα 6: Η γλτκοζτλίψςη κοπμού ςσο ενδοπλαςμασικό δίκστο. σο ςφήμα υαίνονσαι σα βήμασα σηρ 

διαδικαςίαρ σηρ γλτκοζτλίψςηρ κοπμού ποτ ςτμβαίνει ςσο ΕΔ. (Abeijon & Hirschberg, 1992) 

 

Πολύ ςύνσομα και ενώ βπίςκονσαι ακόμα ςσο ΕΔ, αποςπώνσαι από σιρ 

πεπιςςόσεπερ ππψσεΐνερ σα σπία μόπια γλτκόζηρ και ένα μόπιο μαννόζηρ 

(εικόνα 7). ση ςτνέφεια οι γλτκοππψσεΐνερ μεσακινούνσαι ςσο ςύμπλεγμα Golgi, 

όποτ και τυίςσανσαι πεπεσαίπψ επεξεπγαςία μέφπι σην σελική σοτρ ώπιμη 

γλτκοζτλιψμένη μοπυή. 

 

1.2.2.2. Σελική γλτκοζτλίψςη-ύμπλεγμα Golgi  

Μεσά σην γλτκοζτλίψςη κοπμού ςσο ΕΔ, ακολοτθεί η σελική επεξεπγαςία 

(terminal glycosylation) ςσο ςύμπλεγμα Golgi. Ατσή πεπιλαμβάνει πποςθήκη η 

αυαίπεςη ςακφάπψν οι οποίερ κασαλύονσαι από ειδικέρ 

γλτκοζτλοσπανςυεπάςερ ή γλτκοζιδάςερ ανσίςσοιφα. Η επεξεπγαςία ατσή δεν 

είναι ίδια για όλερ σιρ ππψσεΐνερ και καθοπίζεσαι σόςο από ση ςσεπεοδιάσαξη 
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σοτρ όςο και από σο υάςμα σψν ςφεσικών ενζύμψν (γλτκοζιδάςερ και 

γλτκοζτλοσπανςυεπάςερ) ποτ είναι διαθέςιμα ςσο εκάςσοσε κύσσαπο για σην 

κάθε ππψσεΐνη. Σο αποσέλεςμα είναι η δομή σψν Ν-ςτνδεδεμένψν 

ολιγοςακφαπισών να παποτςιάζει μεγάλη ποικιλία ςσιρ διάυοπερ ππψσεΐνερ. 

Παπόλα ατσά, όλοι οι ολιγοςακφαπίσερ πεπιέφοτν ένα κοινό πενσαςακφαπισικό 

πτπήνα αποσελούμενο από σπία κασάλοιπα μαννόζηρ και δύο Ν-

ακεστλογλτκοζαμίνηρ. Σα επιπλέον μόπια ςακφάπψν ποτ βπίςκονσαι 

πποςκολλημένα ςσον κοινό πτπήνα καθοπίζοτν και σον σύπο σοτ ολιγοςακφαπίση 

(εικόνα 7). 

Τπάπφοτν σπειρ κύπιοι σύποι ολιγοςακφαπισών, οι απλοί, οι ςύνθεσοι και οι 

τβπιδικοί. Οι απλοί ή αλλιώρ πλούςιοι ςε μαννόζη (high-mannose/oligo-

mannose) ολιγοςακφαπίσερ δεν πποςλαμβάνοτν νέα ςάκφαπα ςσο ςύμπλεγμα 

Golgi. Πεπιέφοτν μόνο δύο μόπια Ν-ακεστλογλτκοζαμίνηρ και πολλά μόπια 

μαννόζηρ, ςτνήθψρ κονσά ςσα εννιά, ποτ πποέπφονσαι από ση γλτκοζτλίψςη 

κοπμού. Οι ςύνθεσοι (complex) ολιγοςακφαπίσερ από σην άλλη πεπιέφοτν μόνο σα 

σπία μόπια μαννόζηρ σοτ πενσαςακφαπισικού πτπήνα, πεπιςςόσεπα από δύο 

μόπια Ν-ακεστλογλτκοζαμίνηρ και επιπλέον ςάκφαπα όπψρ γαλακσόζη, ςιαλικό 

οξύ και ςε οπιςμένερ πεπιπσώςειρ υοτκόζη. Η δημιοτπγία σοτρ πεπιλαμβάνει 

σην αυαίπεςη μοπίψν μαννόζηρ ποτ πποήλθαν από ση γλτκοζτλίψςη κοπμού, 

καθώρ και σην πποςθήκη επιπλέον ςακφάπψν. Σέλορ, οι τβπιδικοί (hybrid) 

ολιγοςακφαπίσερ πεπιέφοτν πεπιςςόσεπα από σπία μόπια μαννόζηρ, 

πεπιςςόσεπα από 2 μόπια Ν-ακεστλογλτκοζαμίνηρ και πιθανόν και κάποια άλλα 

ςάκφαπα. Δημιοτπγούνσαι με σην αυαίπεςη κάποιψν μοπίψν μαννόζηρ και σην 

ανσικασάςσαςη σοτρ από Ν-ακεστλογλτκοζαμίνη και άλλα ςάκφαπα, 

παπάλληλα με ση διασήπηςη κάποιψν μοπίψν μαννόζηρ από ση γλτκοζτλίψςη 

κοπμού.  
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Εικόνα 7: Επεξεπγαςία σψν ολιγοςακφαπισών ςε ΕΔ και ςύμπλεγμα Golgi κασά ση δημιοτπγία Ν-

ςτνδεδεμένψν γλτκοππψσεωνών. Σα διάυοπα ςσάδια σηρ διαδικαςίαρ κασαλύονσαι από ειδικά ένζτμα: I. 

Ολιγοςακφαπτλοσπανςυεπάςη, II. α-γλτκοζιδάςη Ι, III. α-γλτκοζιδάςη ΙΙ, IV. ΕΔ (ER) α-1,2-μαννοζιδάςη, V. 

Μεσασόπιςη ςσο ςύμπλεγμα Golgi, VI. Golgi α-μαννοζιδάςη Ι, VII. Πποςθήκη UDP-N-ακεστλογκτκοζαμίνηρ 

παποτςία σηρ N-ακεστλογλτκοζαμινοσπανςυεπάςηρ Ι, VIII. Golgi α-μαννοζιδάςη II, IX. Πποςθήκη UDP-N-

ακεστλογλτκοζαμίνηρ παποτςία σηρ N- ακεστλογλτκοζαμινοσπανςυεπάςηρ ΙΙ και GDP-υοτκόζηρ παποτςία 

σηρ υοτκοζτλοσπανςυεπάςηρ, X. Πποςθήκη UDP-γαλακσόζηρ παποτςία σηρ γαλακσοζτλοσπανςυεπάςηρ, XI. 

Πποςθήκη CMP-ςιαλικού οξέορ παποτςία σηρ ςιαλτλοσπανςυεπάςηρ. (Gridley & Osborn, 2000), 

σποποποιημένη 

 

1.3. ΚΟΠΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΕΡΓΑΙΑ 

Διάυοπερ μελέσερ έφοτν δείξει όσι οι N-ςτνδεδεμένοι τδασάνθπακερ 

παίζοτν ςημανσικό πόλο για πολλέρ ππψσεΐνερ λόγψ σοτ όσι εμπλέκονσαι ςε 

διαδικαςίερ, μεσαξύ σψν οποίψν η ςψςσή αναδίπλψςη και διαμόπυψςη 

ππψσεωνών, η ςσαθεποποίηςη σοτρ από αποδιάσαξη ή ππψσεόλτςη, η 
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ενδοκτσσαπική μεσαυοπά και ςσόφετςη σοτρ ςε κάποια πεπιοφή σοτ κτσσάποτ 

(Helenius & Aebi, 2001).  

κοπόρ σηρ παπούςαρ επγαςίαρ είναι η μελέση σηρ Ν-γλτκοζτλίψςηρ σηρ 

ππψσεΐνηρ BRI2. Απφικά θα επιβεβαιψθεί η Ν-γλτκοζτλίψςη σηρ BRI2 και ςση 

ςτνέφεια θα εξεσαςσεί αν η ακπιβήρ θέςη ατσήρ είναι η αςπαπαγίνη 170, όπψρ 

έφει τποσεθεί βάςει σηρ αμινοξικήρ σηρ αλληλοτφίαρ. Σέλορ, θα μελεσηθεί σο 

κασά πόςο η Ν-γλτκοζτλίψςη είναι ςημανσική για κάποιερ βιολογικέρ 

λεισοτπγίερ σηρ ππψσεΐνηρ, όπψρ η έκυπαςή σηρ ςσην κτσσαπική επιυάνεια και 

η ππψσεολτσική επεξεπγαςία σηρ, καθώρ και για σην τποκτσσαπική σηρ 

κασανομή. 
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ΤΤλλιικκάά  κκααιι  ΜΜέέθθοοδδοοιι  
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222...   ΤΤΤΛΛΛΙΙΙΚΚΚΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΙΙΙ   ΜΜΜΕΕΕΘΘΘΟΟΟΔΔΔΟΟΟΙΙΙ   

 

2.1. ΚΤΣΣΑΡΙΚΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ 

2.1.1 Κτσσαπικέρ ςειπέρ και ςτνθήκερ καλλιέπγειαρ  

Η κτσσαπική ςειπά ποτ φπηςιμοποιήθηκε ςσα πειπάμασα σηρ παπούςαρ 

μελέσηρ είναι η ΗΕΚ293 (Human Embryonic Kidney), κύσσαπα σα οποία 

πποέπφονσαι από ανθπώπινα νευπικά εμβπτονικά κύσσαπα. Σα κύσσαπα 

καλλιεπγήθηκαν ςσην επιυάνεια πλαςσικών σπτβλίψν (35mm, 60mm ή 100mm) 

ςε πλήπερ θπεπσικό μέςο DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – εσαιπεία 

PAA) με 10% v/v βόειο εμβπτικό οπό (FBS – εσαιπεία PAA) και 100μg/ml 

πενικιλίνη-ςσπεπσομτκίνη (PAA) ςε ςτνθήκερ 37ºC θεπμοκπαςία και 5% CO2 (για 

πύθμιςη σοτ pH ςσο 7,4). Όλοι οι φειπιςμοί και η καλλιέπγεια σψν κτσσάπψν 

ππαγμασοποιήθηκαν ςε ςσείπερ ςτνθήκερ. 

2.1.2 Ανακαλλιέπγεια 

Για ση διασήπηςη σψν κτσσάπψν ςε εκθεσική υάςη ανάπστξηρ, μεσά σην 

κάλτχη σηρ επιυάνειαρ σοτ σπτβλίοτ, σα κύσσαπα διαμοιπάςσηκαν και 

ανακαλλιεπγήθηκαν ςε νέα σπτβλία. Απφικά, έγινε πλύςη σψν κτσσάπψν με 

υψςυοπικό πτθμιςσικό διάλτμα αλάσψν (Dulbecco’s PBS-PAA)1, και ςση ςτνέφεια 

αποκολλήθηκαν από σην επιυάνεια σοτ σπτβλίοτ με ση βοήθεια διαλύμασορ 

σπτχίνηρ 2  (PAA). Μεσά ση μεσαυοπά σοτρ ςε νέα σπτβλία, πποςσέθηκε νέο 

θπεπσικό μέςο (σο οποίο αναςσέλλει ση δπάςη σηρ σπτχίνηρ) και σα κύσσαπα 

επψάςσηκαν ςσιρ ςτνθήκερ καλλιέπγειαρ. 

                                                 
1 Dulbecco’s PBS (PAA): 8g/lt NaCl, 0,2g/lt KCl, 1,15g/lt Na2HPO4, 0,2g/lt KH2PO4, pH 7,4 

2 Διάλτμα σπτχίνηρ (PAA): 0,05% σπτχίνη, 0,02% EDTA, PBS 
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2.1.3 Κασάχτξη κτσσάπψν 

Η κασάχτξη σψν κτσσάπψν ςε τγπό άζψσο (-196ºC) μποπεί να σα 

διασηπήςει για μεγάλο φπονικό διάςσημα. Αυόσοτ έγινε πλύςη σψν κτσσάπψν με 

PBS, αποκολλήθηκαν από σην επιυάνεια σοτ σπιβλίοτ και επαναιψπήθηκαν ςε 

θπεπσικό μέςο. ση ςτνέφεια υτγοκενσπήθηκαν για 10 λεπσά ςσα 400g, 

επαναιψπήθηκαν ςε διάλτμα κασάχτξηρ σο οποίο πεπιέφει 95% FBS και 5% 

διμεθτλοςοτλυοξίδιο (DMSO) και μεσαυέπθηκαν ςε ειδικά υιαλίδια (cryovials) 

ςσα οποία κασαχύφθηκαν. Η κασάχτξη σψν κτσσάπψν ππαγμασοποιήθηκε 

ςσαδιακά για απουτγή θανάσοτ μεγάλοτ απιθμού κτσσάπψν, -2ΟºC για 1 ώπα, -

80ºC για 24 ώπερ και σελικά -196ºC (τγπό άζψσο). 

2.1.4 Απόχτξη κτσσάπψν  

Σα κύσσαπα από σο τγπό άζψσο μεσαυέπθηκαν ςε θεπμοκπαςία δψμασίοτ. 

Μόλιρ αποχύφθηκαν, μεσαυέπθηκαν ςε θπεπσικό μέςο και αυέθηκαν να 

κασακαθίςοτν ή υτγοκενσπήθηκαν ώςσε να δημιοτπγήςοτν ίζημα. ση ςτνέφεια 

αυαιπέθηκε σο θπεπσικό ποτ πεπιείφε σο διάλτμα κασάχτξηρ και σα κύσσαπα 

επαναιψπήθηκαν ςε νέο θπεπσικό μέςο, μεσαυέπθηκαν ςσα σπτβλία και 

επψάςσηκαν ςσιρ ςτνθήκερ καλλιέπγειαρ. 

 

2.2. ΔΙΑΜΟΛΤΝΗ ΚΤΣΣΑΡΨΝ 

σην παπούςα μελέση ππαγμασοποιήθηκαν πειπάμασα διαμόλτνςηρ 

ΗΕΚ293 κτσσάπψν με πλαςμίδια ποτ έυεπαν διαυοπεσικά cDNAs, ανάλογα με σιρ 

ανάγκερ σοτ κάθε πειπάμασορ. Η μέθοδορ ποτ ακολοτθήθηκε είναι ατσή σηρ 

φπήςηρ λιποςψμάσψν για σην ειςαγψγή σοτ πλαςμιδιακού DNA ςσα κύσσαπα 

(lipofection). Η διαμόλτνςη σψν κτσσάπψν έγινε όσαν ατσά κάλτπσαν σο 60-80% 

σηρ επιυάνειαρ σοτ σπτβλίοτ με ση φπήςη σψν ανσιδπαςσηπίψν ESCORT IV 

(Sigma-Aldrich) ή Fugene (Roche) ςε ςτγκένσπψςη 4μl/μg DNA. Η ποςόσησα DNA 

ποτ φπηςιμοποιήθηκε είναι 4-5μg DNA/σπτβλίο 100mm και 2μg DNA/σπτβλίο 

35mm. Σο θπεπσικό μέςο ποτ φπηςιμοποιήθηκε κασά ση διάπκεια σηρ 
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διαμόλτνςηρ είναι DMEM φψπίρ οπό γιασί ο οπόρ παπεμποδίζει ση δπάςη σψν 

ανσιδπαςσηπίψν διαμόλτνςηρ. 

Απφικά, σο ανσιδπαςσηπίο διαμόλτνςηρ (Escort IV ή Fugene) επψάςσηκε με 

μικπή ποςόσησα θπεπσικού μέςοτ (50-100μl) για 5 λεπσά ςε θεπμοκπαςία 

δψμασίοτ. ση ςτνέφεια ςε ατσό πποςσέθηκε σο διάλτμα σοτ DNA ςε θπεπσικό 

μέςο (50-100μl) και σο μείγμα επψάςσηκε για 25 λεπσά ςε θεπμοκπαςία 

δψμασίοτ. Αυού σο θπεπσικό σψν κτσσάπψν είφε ανσικασαςσαθεί με θπεπσικό 

φψπίρ οπό και ανσιβιοσικά για πεπίποτ 20 λεπσά, πποςσέθηκε ςσα κύσσαπα σο 

μείγμα ανσιδπαςσηπίοτ-DNA και ακολούθηςε επώαςη για 5,5 ώπερ ςσιρ 

ςτνθήκερ καλλιέπγειαρ. Σέλορ, μεσά από σιρ 5,5 ώπερ, σο θπεπσικό σψν 

κτσσάπψν ανσικασαςσάθηκε με πλήπερ θπεπσικό μέςο και σα κύσσαπα 

επψάςσηκαν ςσιρ ςτνθήκερ καλλιέπγειαρ για 24-72 (ςτνήθψρ 48) ώπερ. 

 

2.3. ΤΝΕΣΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΑ 

Η ςτνεςσιακή μικποςκοπία φπηςιμοποιήθηκε για σην παπασήπηςη 

κτσσάπψν ςημαςμένψν με υθοπίζονσα μόπια. Ειδικόσεπα, παπασηπήθηκαν 

κτσσαπικέρ ππψσεΐνερ ςτνσηγμένερ με YFP (Yellow Fluorescent Protein). Η φπήςη 

ςτνεςσιακού μικποςκοπίοτ επισπέπει σην παπασήπηςη ςε κτσσαπικέρ σομέρ με 

αποσέλεςμα καθαπόσεπη εικόνα και πιο ςτγκεκπιμένο ενσοπιςμό σψν ππψσεωνών 

ςσο κύσσαπο. 

Σο μικποςκόπιο ποτ φπηςιμοποιήθηκε ςσην παπούςα μελέση είναι σο 

ςτνεςσιακό μικποςκόπιο υθοπιςμού Leica TCS-SP και σο λογιςμικό Leica Confocal 

Software LCS.  

Ππιν σην παπασήπηςη ςσο μικποςκόπιο έφει πποηγηθεί η κασάλληλη 

πποεσοιμαςία σψν κτσσάπψν. Η καλλιέπγεια σψν ππορ παπασήπηςη κτσσάπψν 

έγινε από σην απφή ςε καλτπσπίδερ. Όσαν σα κύσσαπα ήσαν ςσην κασάλληλη 

κασάςσαςη για παπασήπηςη, αυαιπέθηκε σο θπεπσικό μέςο και έγιναν 2 πλύςειρ 

με κπύο (4ºC) PBS. ση ςτνέφεια ππαγμασοποιήθηκε μονιμοποίηςη σοτρ με 

παγψμένη 100% v/v μεθανόλη (-20ºC) για 10 λεπσά ςσοτρ -20ºC. Αυού έγιναν 2 
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πλύςειρ με PBS για να απομακπτνθεί η μεθανόλη, οι καλτπσπίδερ σοποθεσήθηκαν 

ςε ανσικειμενουόποτρ πλάκερ μικποςκοπίοτ ςε μέςο VECTASHIELD® HardSetTM 

Mounting Medium (Vector Labs). Σο μέςο μεσά από 15 λεπσά ακινησοποίηςε σην 

καλτπσπίδα και σο παπαςκεύαςμα ήσαν έσοιμο για παπασήπηςη.  

 

2.4. ΛΤΗ ΚΤΣΣΑΡΨΝ ΚΑΙ ΕΚΦΤΛΙΗ ΠΡΨΣΕΩΝΨΝ 

Η λύςη σψν κτσσάπψν για εκφύλιςη σψν ππψσεωνών ππαγμασοποιήθηκε 

ςσοτρ 4ºC ώςσε να πεπιοπιςσεί η αποκόλληςη σψν κτσσάπψν από σο σπτβλίο 

ππιν από ση λύςη και να διασηπηθούν οι ππψσεΐνερ αναλλοίψσερ. Απφικά, 

απομακπύνθηκε σο θπεπσικό μέςο και, ςε πεπίπσψςη ποτ ήσαν απαπαίσησο για 

πεπαισέπψ πειπαμασική φπήςη, υτγοκενσπήθηκε ςσα 400g για 5 λεπσά, ώςσε να 

απομακπτνθούν στφόν νεκπά κύσσαπα ψρ ίζημα. ση ςτνέφεια, έγιναν 2 πλύςειρ 

σψν κτσσάπψν με κπύο PBS (ςσοτρ 4ºC) και αυού απομακπύνθηκε όλο σο PBS, 

πποςσέθηκε σο διάλτμα λύςηρ3 και σα κύσσαπα ςτλλέφθηκαν από σην επιυάνεια 

σοτ σπτβλίοτ και επψάςσηκαν ςσον πάγο για 30 λεπσά. Σέλορ, ακολούθηςε 

υτγοκένσπηςη ςσα 14000g ςσοτρ 4ºC για 30 λεπσά ώςσε να κασακπημνιςσούν σα 

κτσσαπικά τπολείμμασα και να απομακπτνθούν.  

 

2.5. ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΨΣΕΩΝΨΝ ΜΕ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟ BCA 

Η μέθοδορ BCA φπηςιμοποιήθηκε για σον πποςδιοπιςμό σηρ ποςόσησαρ 

ολικήρ ππψσεΐνηρ ςε ένα δείγμα. Η διαδικαςία βαςίζεσαι ςε δύο ανσιδπάςειρ, 

αυενόρ ςσην ανσίδπαςη ςε αλκαλικό πεπιβάλλον σψν ππψσεωνών με σα διςθενή 

κασιόνσα φαλκού (Cu2+) και σην αναγψγή σοτρ ςε μονοςθενή (Cu1+) (ανσίδπαςη 

biuret) και αυεσέποτ ςσην πολύ εταίςθηση και εκλεκσική φπψμομεσπική 

ανίφνετςη σψν Cu1+ από σο BCA (bicinchroninic acid). Κασά ση δεύσεπη ανσίδπαςη, 

                                                 
3 Διάλτμα λύςηρ: 50mM Tris, 150mM NaCl, 2mM EDTA (pH 7,6), 1% v/v TritonX-100, 4% v/v από 

διάλτμα αναςσολέψν ππψσεαςών (CompleteΣΜ Protease Inhibitor Cocktail, Roche Applied Science) 

ποτ πεπιέφει 1 διςκίο ςε 2ml Η2Ο 
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δύο μόπια BCA ανσιδπούν με ένα Cu1+, και σο ςύμπλοκο ποτ δημιοτπγείσαι είναι 

μψβ φπώμασορ με μέγιςση αποππόυηςη ςσα 562nm. 

Η ποςόσησα σηρ ολικήρ ππψσεΐνηρ τπολογίζεσαι με βάςη σην ππόστπη 

καμπύλη σηρ αλβοτμίνηρ βόειοτ οπού (BSA) ποτ πποκύπσει μεσά από μέσπηςη 

σηρ οπσικήρ πτκνόσησαρ ςσα 562nm (OD562) γνψςσών ςτγκενσπώςεψν σηρ. Για 

σα δείγμασα σηρ ππόστπηρ καμπύληρ φπηςιμοποιούνσαι 0μg, 4μg, 10μg, 20μg 

και 40μg ΒSA (Pierce) ςτγκένσπψςηρ 2mg/ml. Για σο δείγμα φπηςιμοποιήθηκε μια 

στφαία ποςόσησα (ςτνήθψρ 5 μl) και με βάςη σα μg ποτ πποκύπσοτν από σην 

ππόστπη καμπύλη, τπολογίςσηκε η ςτγκένσπψςη σοτ.  

Μεσά σην εσοιμαςία σψν δειγμάσψν σηρ ππόστπηρ καμπύληρ και δύο υοπέρ 

σοτ δείγμασορ μαρ (από σιρ οποίερ βγάζοτμε μέςο όπο), πποςσέθηκαν ςε ατσά 

σα ανσιδπαςσήπια Α (διάλτμα BCA)4 και Β (διάλτμα CuSO4)5 (Uptima-Interchim) ςε 

αναλογία 50:1. Σα δείγμασα επψάςσηκαν ςσοτρ 37ºC για 30 λεπσά και 

ακολούθηςε υψσομέσπηςη ςσα 562nm. Με βάςη σιρ αποππουήςειρ ποτ 

πποέκτχαν, τπολογίςσηκε η ππόστπη καμπύλη και ςση ςτνέφεια η ςτγκένσπψςη 

σοτ δείγμασορ μαρ.  

 

2.6. ΒΙΟΣΙΝΤΛΙΨΗ ΠΡΨΣΕΩΝΨΝ ΣΗ ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ 

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ  

Η βιοσίνη είναι μία βισαμίνη ποτ έφει μεγάλη ςτγγένεια με σιρ ππψσεΐνερ 

αβιδίνη και ςσπεπσαβιδίνη. Λόγψ ατσήρ σηρ ιδιόσησαρ σηρ φπηςιμοποιείσαι για 

σην απομόνψςη διαυόπψν βιολογικών μοπίψν και κτπίψρ ππψσεωνών.  

Η βιοσίνη ποτ φπηςιμοποιήθηκε ςσην παπούςα μελέση είναι η sNHS-LC-

Biotin (sulfosuccinimidyl-6-(biotinamido)hexanoate-biotin) 6  (Uptima, Interchim). Η 

                                                 
4 Διάλτμα Α: 1% w/v bicinchroninic acid, 2% w/v Na2CO3, 0,95% w/v NaHCO3, 0,16% w/v 

NaOCO(CHOH)2COONa, 0,4% NaOH, pH 11,25 

5 Διάλτμα Β: 4% w/v CuSO4·5H2O 

6 sNHS-LC-Biotin: NaO3S-C4H3O2N-O-CO-(CH2)5NH-CO-(CH2)4-C5SN2OH7 
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ομάδα NHS ςε τδασικό διάλτμα ανσιδπά με σιρ ππψσοσαγείρ αμίνερ (-ΝΗ2) σψν 

αμινοξέψν (κτπίψρ λτςίνηρ) και η NaSO3 τδπόυιλη ομάδα δεν επισπέπει ση 

μεσακίνηςη μέςψ βιολογικών μεμβπανών και έσςι επισπέπεσαι η ςήμανςη μόνο 

σψν ππψσεωνών σηρ κτσσαπικήρ επιυάνειαρ.  

Η βιοσιντλίψςη ππαγμασοποιήθηκε ςσοτρ 0ºC για απουτγή σηρ μεσαυοπάρ 

κτςσιδίψν. Απφικά αυού αυαιπέθηκε σο θπεπσικό μέςο, έγιναν 2 πλύςειρ σψν 

κτσσάπψν με κπύο (4ºC) PBS-CM7. Σα κύσσαπα επψάςσηκαν για 45 λεπσά ςε κπύο 

διάλτμα βιοσίνηρ8 και 15 λεπσά ςε κπύο διάλτμα κοπεςμού9. Ακολούθηςε λύςη 

σψν κτσσάπψν και σα ππψσεωνικά εκφτλίςμασα επψάςσηκαν με ςυαιπίδια 

ςσπεπσαβιδίνηρ (Upstate-Millipore) (~40μl/1-3mg ππψσεΐνηρ) για 75 λεπσά ςσοτρ 

4ºC. Σέλορ, έγιναν 3 πλύςειρ σψν ςυαιπιδίψν με διάλτμα πλύςηρ 10  και 

υτγοκενσπήθηκαν ςσα 16000g για 2-3 λεπσά. 

 

2.7. ΑΠΟΔΙΑΣΑΚΣΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΟΥΟΡΗΗ ΠΡΨΣΕΩΝΨΝ Ε 

ΠΗΚΣΨΜΑ ΠΟΛΤΑΚΡΙΛΑΜΙΔΙΟΤ (SDS-PAGE) 

Η αποδιασακσική ηλεκσπουόπηςη ςε πήκσψμα πολτακπτλαμιδίοτ 

φπηςιμοποιείσαι για σο διαφψπιςμό σψν ππψσεωνών με βάςη σο μοπιακό σοτρ 

βάπορ. Σο πήκσψμα δημιοτπγείσαι με σον πολτμεπιςμό σοτ ακπτλαμιδίοτ και 

ανάλογα με ση ςτγκένσπψςη σοτ δημιοτπγούνσαι μικπόσεποι ή μεγαλύσεποι 

πόποι για να διέλθοτν οι ππψσεΐνερ. Η αποδιάσαξη σψν ππψσεωνών γίνεσαι με σο 

ανιονσικό αποππτπανσικό δψδεκαλτλο-θειικό νάσπιο (SDS) ποτ κασαςσπέυει 

ςφεδόν όλερ σιρ μη ομοιοπολικέρ αλληλεπιδπάςειρ μια ππψσεΐνηρ και 

παπάλληλα σιρ υοπσίζει απνησικά έσςι ώςσε, με σην επίδπαςη ηλεκσπικού 

υοπσίοτ, να διαφψπίζονσαι μόνο με βάςη σο μοπιακό σοτρ βάπορ φψπίρ σην 

επίδπαςη σοτ απφικού σοτρ υοπσίοτ. Για σην πλήπη αποδιάσαξη σψν ππψσεωνών 

                                                 
7 PBS-CM: PBS, 0,5mM CaCl2, 1mM MgCl2 

8 Διάλτμα βιοσίνηρ: 0,8mM sNHS-lc-Biotin (από διάλτμα ςε DMSO), PBS-CM 

9 Διάλτμα κοπεςμού: 50mM Tris (pH 7,47), PBS-CM 

10 Διάλτμα πλύςηρ: 50mM Tris, 150mM NaCl, 2mM EDTA (pH 8), pH 7,6, 0,5% v/v TritonX-100 
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φπηςιμοποιείσαι επιπλέον β-μεπκαπσοαιθανόλη (2-θειοαιθανόλη) η οποία 

ανάγει σοτρ διςοτλυιδικούρ δεςμούρ.  

Ππιν σην ηλεκπουόπηςη εσοιμάςσηκαν σα ππψσεωνικά δείγμασα ςε 25% v/v 

πτθμιςσικό διάλτμα διαλτσοποίηςηρ (LSB)11 και 5% v/v β-μεπκαπσοαιθανόλη. ση 

ςτνέφεια βπάςσηκαν για 3 λεπσά ώςσε να αποδιασαφθούν πλήπψρ οι ππψσεΐνερ 

και ακολούθηςε η ηλεκσπουόπηςη ςε πήκσψμα πολτακπτλαμιδίοτ. Σο πήκσψμα 

αποσελούνσαν από 2 σμήμασα, σο πήκσψμα επιςσοίβαξηρ 12  (stacking), με 

διάλτμα ακπιλαμιδίοτ ςε ςτγκένσπψςη 4%, και σο πήκσψμα διαφψπιςμού 13 

(separating), με διάλτμα ακπιλαμιδίοτ ςε ςτγκένσπψςη 8-16%. Η πεπιεκσικόσησα 

σοτ πηκσώμασορ διαφψπιςμού ςε ακπτλαμίδιο καθοπίζει σο αν θα διαφψπιςσούν 

καλύσεπα ππψσεΐνερ μικπού ή μεγάλοτ μοπιακού βάποτρ. Η μικπή πεπιεκσικόσησα 

δημιοτπγεί μεγάλοτρ πόποτρ και επισπέπει σο διαφψπιςμό ππψσεωνών μεγάλοτ 

μοπιακού βάποτρ ενώ η μεγάλη πεπιεκσικόσησα δημιοτπγεί μικπόσεποτρ πόποτρ 

με αποσέλεςμα να διαφψπίζονσαι καλύσεπα οι ππψσεΐνερ μικπού μοπιακού 

βάποτρ. Παπάλληλα με σα δείγμασα, φπηςιμοποιήθηκε και έναρ δείκσηρ (marker) 

ππψσεωνών γνψςσών μοπιακών βαπών (Bio-rad) για σην σατσοποίηςη σψν 

μοπιακών βαπών. Σέλορ, η ηλεκσπουόπηςη ππαγμασοποιήθηκε ςε πτθμιςσικό 

διάλτμα ηλεκσπουόπηςηρ 14  μέςα ςε ειδική ςτςκετή (Bio-rad) ςσην οποία 

ευαπμόζεσαι ςτνήθψρ σάςη 170V.  

 

2.8. ΑΝΟΟΑΠΟΣΤΠΨΗ WESTERN (WESTERN BLOT) 

Η ανοςοαποσύπψςη Western (WB) φπηςιμοποιήθηκε για σην ανίφνετςη μιαρ 

ππψσεΐνηρ ςε ένα δείγμα με ση φπήςη ειδικών ανσιςψμάσψν. τνήθψρ 

φπηςιμοποιούνσαι δύο ανσιςώμασα, ένα ππψσογενέρ ποτ αναγνψπίζει σην 

ππψσεΐνη ποτ θέλοτμε να ανιφνεύςοτμε και ένα δετσεπογενέρ ποτ αναγνψπίζει 

                                                 
11 LSB: 10% w/v SDS, 1M Tris-HCl (pH6,8), 0,5M EDTA, 12% v/v 12% v/v γλτκεπόλη, 0,2% κτανό σηρ 

βπψμουαινόληρ 

12 Πήκσψμα επιςσοίβαξηρ: 4% διάλτμα ακπτλαμιδίοτ, 1M Tris-HCl (pH 8,45), 1,5% τπεπθειικό αμμώνιο 

(APS), 0,15% TEMED 

13 Πήκσψμα διαφψπιςμού: 8-16% διάλτμα ακπτλαμιδίοτ, 1Μ Tris-HCl (pH 8,45), 13% γλτκεπόλη, 1% 

τπεπθειικό αμμώνιο (APS), 0,1% TEMED 

14 Διάλτμα ηλεκσπουόπηςηρ: 15mM Tris, 120mM glycine, pH 8,3, 0,1% w/v SDS 
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σο ππψσογενέρ και είναι ςτζετγμένο με ένα μόπιο δείκση ο οποίορ ανιφνεύεσαι 

σελικά.  

Απφικά, ππαγμασοποιήθηκε ηλεκπουόπηςη σοτ ππψσεωνικού δείγμασορ 

(όπψρ πεπιγπάυεσαι ςσο τποκευάλαιο 2.7) ποτ πεπιείφε πεπίποτ 40-50μg 

ολικήρ ππψσεΐνηρ. ση ςτνέφεια, οι ππψσεΐνερ μεσαυέπθηκαν με ημίξηπη 

ηλεκσπουόπηςη από σο πήκσψμα ςε ειδική μεμβπάνη πολύ-βιντλο-δι-υθοπιδίοτ 

(PVDF- εσαιπεία Roth). Ππιν ση μεσαυοπά η μεμβπάνη επψάςσηκε 5 λεπσά ςε 

μεθανόλη για να ενεπγοποιηθεί και ςση ςτνέφεια έγινε πλύςη 5 λεπσά με 

απεςσαγμένο H2O για να απομακπτνθεί η μεθανόλη. Η μεσαυοπά έγινε με ση 

φπήςη διαλύμασορ μεσαυοπάρ 15  ςε ειδική ςτςκετή (Bio-rad). ση ςτςκετή 

σοποθεσήθηκαν από σο θεσικό ππορ σον απνησικό πόλο 2-3 υύλλα Whatman, η 

μεμβπάνη, σο πήκσψμα και άλλα 2-3 υύλλα Whatman, όλα βπεγμένα με διάλτμα 

μεσαυοπάρ. Έσςι, με σην ευαπμογή σάςηρ, οι ππψσεΐνερ ποτ ήσαν απνησικά 

υοπσιςμένερ λόγψ σοτ SDS κινήθηκαν ππορ σο θεσικό πόλο και μεσαυέπθηκαν 

από σο πήκσψμα ςση μεμβπάνη. Η μεσαυοπά διαπκεί ςτνήθψρ 70 λεπσά και η 

ένσαςη σοτ πεύμασορ για κάθε μεμβπάνη είναι 90mA.  

Μεσά ση μεσαυοπά, η μεμβπάνη επψάςσηκε για 30 λεπσά ςσοτρ 37ºC ςε 

διάλτμα παπεμπόδιςηρ16  σψν μη ειδικών θέςεψν ππόςδεςηρ. ση ςτνέφεια η 

μεμβπάνη επψάςσηκε με σο ππψσογενέρ ανσίςψμα (ποτ αναγνψπίζει κάποιο 

ςτγκεκπιμένο επίσοπο σηρ ππψσεΐνηρ ποτ θέλοτμε να ανιφνεύςοτμε) ςε διάλτμα 

παπεμπόδιςηρ για 16-18 ώπερ ςσοτρ 4ºC. Ακολούθηςαν 3 πλύςειρ σψν 5 

λεπσών με διάλτμα πλύςηρ TBS-T17 και επώαςη για 1-1,5 ώπα ςε θεπμοκπαςία 

δψμασίοτ με σο δετσεπογενέρ ανσίςψμα (ποτ αναγνψπίζει σο ππψσογενέρ 

ανσίςψμα) ςτζετγμένο με σο ένζτμο τπεποξειδάςη σηρ αγπιοπαυανίδαρ (HRP-

horse radish peroxidase) ςε διάλτμα παπεμπόδιςηρ φψπίρ NaN3. Σο ένζτμο HRP 

πποκαλεί ανσίδπαςη φημειουψσαύγειαρ με σο κασάλληλο τπόςσπψμα. 

Ακολούθηςαν άλλερ 4 πλύςειρ σψν 5 λεπσών με TBS-T και σέλορ η μεμβπάνη 

                                                 
15 Διάλτμα μεσαυοπάρ: 15mM Tris, 120mM glycine, pH 8,3, 10% v/v μεθανόλη 

16 Διάλτμα παπεμπόδιςηρ: 10% v/v οπόρ νεογνού βοόρ (NCS) (Gibco) ή 5% w/v άπαφο γάλα, 0,05% 

Tween 20, 20mM Tris (pH 7,6), 137mM NaCl, 1% v/v αζίδιο σοτ νασπίοτ (ΝαΝ3) 

17 TBS-T: 20mM Tris (pH 7,6), 137mM NaCl, 0,05% Tween 20  
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επψάςσηκε για 5 λεπσά με σο μείγμα σψν δύο ανσιδπαςσηπίψν 

φημειουψσαύγειαρ (ECL)18. Σα δύο ανσιδπαςσήπια αναμειγνύονσαι αμέςψρ ππιν 

σην επώαςη ςε αναλογία 1:1. Σέλορ, η μεμβπάνη εκσέθηκε ςσο ηλεκσπονικό 

ςύςσημα χηυιακήρ λήχηρ και ανάλτςηρ εικόναρ Fluorochem 8800 (Alpha 

Innotech) σο οποίο ανιφνεύει σην παπαγόμενη υψσεινή ακσινοβολία.  

 

2.9.  ΑΝΟΟΚΑΣΑΚΡΗΜΝΙΗ  

Η ανοςοκασακπήμνιςη (IP) είναι μια μέθοδορ ποτ φπηςιμοποιείσαι για σην 

απομόνψςη μιαρ ππψσεΐνηρ από ένα δείγμα. Με ση βοήθεια ανσιςώμασορ 

απομονώνεσαι απφικά η ππψσεΐνη από σο δείγμα και ςση ςτνέφεια 

κασακπημνίζεσαι με ειδικά ςυαιπίδια ςσα οποία πποςδένονσαι σα ανσιςώμασα 

και κασ’ επέκσαςη και οι ππψσεΐνερ.  

Απφικά ςε 1000-1500μg ολικήρ ππψσεΐνηρ (από εκφύλιςμα ππψσεωνών για 

κτσσαπικέρ ππψσεΐνερ ή από θπεπσικό μέςο για εκκπινόμενερ ππψσεΐνερ) 

πποςσέθηκε σο κασάλληλο ανσίςψμα για σην ππψσεΐνη ποτ θέλαμε να 

απομονώςοτμε για 16-20 ώπερ ςσοτρ 4ºC. ση ςτνέφεια πποςσέθηκαν ςσο 

δείγμα επικαλτμμένα ςυαιπίδια αγαπόζηρ (40μl/1-1,5mg ππψσεΐνηρ), σα οποία 

πποςδένονσαι ςσα ανσιςώμασα. Για πολτκλψνικά ανσιςώμασα 

φπηςιμοποιήθηκαν ςυαιπίδια αγαπόζηρ επικαλτμμένα με ππψσεΐνη Α (Upstate-

Millipore) ενώ για μονοκλψνικά ανσιςώμασα ςυαιπίδια επικαλτμμένα με 

ππψσεΐνη G (Upstate-Millipore). Σα ςυαιπίδια επψάςσηκαν για 70-90 λεπσά με 

ςτνεφή ανάδετςη ώςσε να πποςδεθούν ςσα ανσιςώμασα και ςση ςτνέφεια 

κασακπημνίςσηκαν με υτγοκένσπηςη ςσα 16000g για 5-10 λεπσά ςσοτρ 4ºC. 

Σέλορ, ςσο ίζημα σψν ςυαιπιδίψν έγιναν 3 πλύςειρ με διάλτμα πλύςηρ19.  

 

                                                 
18 Ανσιδπαςσήπιο ECL1: 2,5mM λοτμινόλη (από διάλτμα ςε DMSO), 0,396mM p-κοτμαπικό οξύ (από 

διάλτμα ςε DMSO), 100mM Tris (pH 8,5) 

 Ανσιδπαςσήπιο ECL2: 6,3mM H2O2 (από διάλτμα 30%), 100mM Tris (pH 8,5) 

19 Διάλτμα πλύςηρ: 50mM Tris, 150mM NaCl, 2mM EDTA (pH 8), pH 7,6, 0,5% v/v TritonX-100 
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2.10.  ΑΝΣΙΨΜΑΣΑ 

σην ανοςοαποσύπψςη Western φπηςιμοποιήθηκαν ψρ ππψσογενή 

ανσιςώμασα σο μονοκλψνικό ανσίςψμα 9Β11 από πονσίκι σηρ εσαιπείαρ Cell 

Signaling ένανσι σοτ επισόποτ c-myc ςε απαίψςη 1:2000 και σο πολτκλψνικό V5 

από κοτνέλι σηρ εσαιπείαρ Chemicon-Millipore ένανσι σοτ επισόποτ V5 ςε 

απαίψςη 1:1000. Σα δετσεπογενή, ςτζετγμένα με HRP, ανσιςώμασα ποτ 

φπηςιμοποιήθηκαν είναι σα anti-mouse από αίγα σηρ εσαιπείαρ Zymed-Invitrogen 

και anti-rabbit από αίγα σηρ εσαιπείαρ Chemicon-Millipore, και σα δύο ςε 

απαίψςη 1:5000. 

σα πειπάμασα ανοςοκασακπήμνιςηρ φπηςιμοποιήθηκε 1μl από σα 

ανσιςώμασα 9Β11 ή V5 ποτ πεπιγπάυηκαν παπαπάνψ.  

 

2.11.  ΔΟΚΙΜΗ PULSE-CHASE  

Η δοκιμή pulse-chase ππαγμασοποιήθηκε για σην φπονική παπακολούθηςη 

σηρ έκυπαςηρ μιαρ ππψσεΐνηρ ςε κύσσαπα. Η διαδικαςία πεπιλαμβάνει επώαςη 

ςε παδιενεπγά ςημαςμένο αμινοξύ, ώςσε οι νεοςτνσιθέμενερ ππψσεΐνερ να είναι 

παδιενεπγά ςημαςμένερ (pulse) και ςση ςτνέφεια ανσικασάςσαςη σοτ με μη 

παδιενεπγό για ςτγκεκπιμένα φπονικά διαςσήμασα (chase).  

Η διαδικαςία ξεκίνηςε με ςσέπηςη σψν κτσσάπψν σοτ πλήποτρ θπεπσικού 

τλικού και ανσικασάςσαςη σοτ με θπεπσικό φψπίρ μεθειονίνη και κτςσεΐνη 

(θπεπσικό ςσέπηςηρ) 20  για 1 ώπα ςσοτρ 37ºC. Μεσά ση 1 ώπα, σο θπεπσικό 

ςσέπηςηρ ανσικασαςσάθηκε από θπεπσικό με [35S]-ςημαςμένη L-κτςσεΐνη και 

μεθειονίνη (θπεπσικό παδιοςήμανςηρ)21 για 2 ώπερ ςσοτρ 16ºC (pulse), ώςσε να 

ςημανθούν οι νεοςτνσιθέμενερ ππψσεΐνερ και να ςτγκενσπψθούν ςσο ΕΔ. ση 

ςτνέφεια σο θπεπσικό παδιοςήμανςηρ ανσικασαςσάθηκε από πλήπερ θπεπσικό 

μέςο για σο επιθτμησά φπονικά διαςσήμασα ςσοτρ 37ºC (chase). 

                                                 
20 Θπεπσικό ςσέπηςηρ: DMEM φψπίρ μεθειονίνη, κτςσεΐνη, L-γλοτσαμίνη, 1% v/v FBS dialysed, 1% v/v 

διαλύμασορ πενικιλίνηρ-ςσπεπσομτκίνηρ (PAA), 580mg/lt L-γλοτσαμίνη, 25mM HEPES 

21 Θπεπσικό παδιοςήμανςηρ: Θπεπσικό ςσέπηςηρ, 70μCi/ml [35S] Tran35S-LabelTM (MP Biomedicals) 
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2.12.  ΑΛΤΙΔΨΣΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ ΠΟΛΤΜΕΡΑΗ (PCR) 

Η αλτςιδψσή ανσίδπαςη πολτμεπάςηρ (PCR) φπηςιμοποιείσαι για σην 

ενίςφτςη ενόρ σμήμασορ DNA με ανσιγπαυή, η οποία γίνεσαι με ση βοήθεια σηρ 

DNA πολτμεπάςηρ. Η ανσιγπαυή ξεκινάει από σοτρ εκκινησέρ (primers), 

ςτνθεσικά ολιγονοτκλεοσίδια ςτμπληπψμασικά με σα 5’ και 3’ άκπα σοτ 

σμήμασορ DNA ποτ φπηςιμοποιείσαι ψρ μήσπα (template). Πεπιλαμβάνει σπία 

βήμασα σα οποία επαναλαμβάνονσαι για 25-30 υοπέρ (κύκλοι) πποκειμένοτ να 

παπαφθεί ποςόσησα DNA ικανή να φπηςιμοποιηθεί ςε πεπαισέπψ διεπγαςίερ.  

Κασά σο ππώσο βήμα γίνεσαι η αποδιάσαξη σοτ δίκλψνοτ DNA ςσοτρ 92-

98ºC ώςσε να δημιοτπγηθούν μονόκλψνερ αλτςίδερ. Κασά σο δεύσεπο βήμα, 

γίνεσαι η τβπιδοποίηςη σοτ DNA με σοτρ ςτμπληπψμασικούρ εκκινησέρ, ςτνήθψρ 

ςσοτρ 50-65ºC. Η θεπμοκπαςία τβπιδοποίηςηρ εξαπσάσαι από ση θεπμοκπαςία 

σήξηρ (Tm) σψν εκκινησών και ςτνήθψρ είναι η Σm σοτ εκκινησή με ση μικπόσεπη 

Σm μειψμένη κασά 3-5ºC. Κασά σο σπίσο βήμα γίνεσαι η επιμήκτνςη σψν 

εκκινησών με ση δπάςη σηρ DΝΑ πολτμεπάςηρ και ση φπήςη σπιυψςυοπικών 

δεοξτπιβονοτκλεοσιδίψν (dNTPs) ςσοτρ 68-72ºC, θεπμοκπαςία ςσην οποία 

παπασηπείσαι η βέλσιςση δπάςη σοτ ενζύμοτ. Η DNA πολτμεπάςη ποτ 

φπηςιμοποιείσαι ςσιρ PCR είναι θεπμοανθεκσική, ώςσε να παπαμένει λεισοτπγική 

μεσά από σιρ ατξομειώςειρ σηρ θεπμοκπαςίαρ ςε κάθε κύκλο. Η ανσίδπαςη 

ππαγμασοποιείσαι ςε ειδική ςτςκετή PCR ςσην οποία ππογπαμμασίζεσαι η 

θεπμοκπαςία κάθε βήμασορ, η φπονική διάπκεια και ο απιθμόρ σψν κύκλψν. 

Η PCR ςσην παπούςα μελέση φπηςιμοποιήθηκε για σην απομόνψςη ενόρ 

σμήμασορ DNA και σην κλψνοποίηςη σοτ ςε κάποιο πλαςμιδιακό υοπέα. Η 

ανσίδπαςη πεπιλάμβανε 100ng από σο DNA-μήσπα (template), 1mM (100ng) από 

κάθε εκκινησή, 5’ (sense) και 3’ (anti-sense), 1μl μείγμα από dNTPs (Stratagene), 

2,5U PfuΣurbo® DNA πολτμεπάςη (Stratagene) και σο πτθμιςσικό διάλτμα δπάςηρ 
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σηρ Pfu DNA πολτμεπάςηρ 22  (Stratagene). Tα βήμασα σηρ PCR ποτ 

ππογπαμμασίςσηκαν ςση ςτςκετή είφαν ψρ ππώσο βήμα αποδιάσαξη ςσοτρ 95ºC 

για 20 δετσεπόλεπσα, δεύσεπο βήμα τβπιδοποιήςη σψν εκκινησών ςε 

θεπμοκπαςία 3ºC κάσψ από σην Tm σοτ εκκινησή με ση φαμηλόσεπη Tm για 45 

δετσεπόλεπσα και σπίσο βήμα επιμήκτνςη σψν εκκινησών ςσοτρ 68ºC για 1 λεπσό 

ανά kb DNA. Σα σπία βήμασα επαναλήυθηκαν για 25 κύκλοτρ. Επιπλέον, τπήπφε 

μία απφική αποδιάσαξη ςσοτρ 95ºC για 2 λεπσά ποτ έγινε μόνο κασά σον ππώσο 

κύκλο και μια σελική επιμήκτνςη για 7 λεπσά ςσοτρ 72ºC κασά σον σελετσαίο.  

 

2.13.  ΠΕΧΗ DNA ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΙΚΕ ΕΝΔΟΝΟΤΚΛΕΑΕ 

Η πέχη σοτ DNA με πεπιοπιςσικέρ ενδονοτκλεάςερ φπηςιμοποιήθηκε ςσην 

παπούςα επγαςία για σην ειςαγψγή ενόρ σμήμασορ DNA ςε ένα πλαςμιδιακό 

υοπέα και για σην επιβεβαίψςη σηρ ειςαγψγήρ σοτ. Η ανσίδπαςη πέχηρ 

πεπιλάμβανε 0,5-5μg πλαςμιδιακού DNA, 10-20U ενζύμοτ ςε γλτκεπόλη (σο 

οποίο δεν έππεπε να ξεπεπνάει σο 1/10 σοτ σελικού όγκοτ σηρ ανσίδπαςηρ λόγψ 

παπεμπόδιςηρ σηρ πέχηρ από ση γλτκεπόλη), πτθμιςσικό διάλτμα δπάςηρ σοτ 

ενζύμοτ, η ςύςσαςη σοτ οποίοτ εξαπσάσαι από σο ένζτμο, και σέλορ 100μg/ml 

BSA όσαν απαισούνσαν για σην καλύσεπη δπάςη σοτ ενζύμοτ. Η ανσίδπαςη 

ππαγμασοποιήθηκε για 16 ώπερ (ή 2 ώπερ αν γίνεσαι απλά για επιβεβαίψςη σηρ 

ειςαγψγήρ ενόρ σμήμασορ DNA ςε ένα πλαςμιδιακό υοπέα) ςε θεπμοκπαςία η 

οποία εξαπσιόσαν από σο ένζτμο ή σα ένζτμα ποτ φπηςιμοποιούνσαν.  

Σα ένζτμα και σα πτθμιςσικά διαλύμασα σψν ενζύμψν ποτ 

φπηςιμοποιήθηκαν είναι σψν New England Biolabs (NEB) και Takara και 

παπασίθενσαι αναλτσικά ςσον παπακάσψ πίνακα μαζί με σιρ ςτνθήκερ δπάςηρ 

σοτρ. 

 

 

 

                                                 
22 Ρτθμιςσικό διάλτμα δπάςηρ Pfu DNA πολτμεπάςηρ: 20mM Tris-HCl (pH 8,8), 2mM MgSO4, 10mM 

(NH4)2SO4, 0,1% TritonX-100, 0,1mg/ml BSA 
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Πεπιοπιςσικό 

ένζτμο 
SalI NotI HindIII XhoI 

Εσαιπεία Takara Takara NEB NEB 

Units ενζύμοτ/μl 15 10 20 20 

Ρτθμιςσικό 

διάλτμα 
Η23 Η NEB 224 NEB 2 

Θεπμοκπαςία 

δπάςηρ 
37ºC 37ºC 37ºC 37ºC 

BSA ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ 

Πεπιοπιςσική 

θέςη 

5’…GTCGAC…3’ 

3’…CAGCT

G…5’ 

5’…GCGGCCGC…3’ 

3’…CGCCGG

CG…5’ 

5’…AAGCTT…3’ 

3’…TTCGA

A…5’ 

5’…CTCGAG…3’ 

3’…GAGCT

C…5’ 

 

2.14.  ΤΝΔΕΗ ΚΟΜΜΑΣΙΨΝ DNA ΜΕ ΣΗ ΔΡΑΗ ΛΙΓΑΗ 

Για ση ςύνδεςη κομμασιών DNA φπηςιμοποιείσαι σο ένζτμο DNA λιγάςη. Η 

λιγάςη κασαλύει σον 5’-3’ υψςυοδιεςσεπικό δεςμό ανάμεςα ςση υψςυοπική 

ομάδα σοτ 5’ άκποτ σοτ ενόρ σμήμασορ και σην τδποξτλομάδα σοτ 3’ άκποτ σοτ 

άλλοτ. σην παπούςα επγαςία η ανσίδπαςη λιγάςηρ φπηςιμοποιήθηκε για σην 

ειςαγψγή ενόρ σμήμασορ DNA ςε κάποιο πλαςμιδιακό υοπέα.  

 

2.15.1 Ανσίδπαςη λιγάςηρ μεσά από πέχη DNA με πεπιοπιςσικά ένζτμα 

Για σην ανσίδπαςη λιγάςηρ μεσά από πέχη με πεπιοπιςσικά ένζτμα, 

φπηςιμοποιήθηκαν 50ng πλαςμιδιακού υοπέα και σα ng σοτ ειςαγόμενοτ DNA 

τπολογίςσηκαν με βάςη σην αναλογία ng υοπέα/ng ειςαγόμενοτ DNA=kb 

υοπέα/kb ειςαγόμενοτ DNA. σην ανσίδπαςη η ποςόσησα σοτ ειςαγόμενοτ DNA 

είναι ςε πεπίςςεια ςε ςφέςη με σο υοπέα για να εξαςυαλιςσεί η ειςαγψγή όςο 

σο δτνασόν πεπιςςόσεπψν σμημάσψν ςε υοπείρ. Η αναλογία υοπέα ππορ 

                                                 
23 Η: 50mM Tris-HCl (pH 7,5), 100mM NaCl, 10mM MgCl2, 1mM διθειοθπεωσόλη (DTT) 

24 NEB 2: 10mM Tris-HCl, 50mM NaCl, 10mM MgCl2, 1mM διθειοθπεωσόλη (DTT), pH 7,9 



 43 

ειςαγόμενο DNA ποτ φπηςιμοποιήθηκε είναι 1:3 ή 1:5. Η ανσίδπαςη επίςηρ 

πεπιλάμβανε 350U (1μl) από σην Σ4 DNA λιγάςη (Takara) και σο πτθμιςσικό 

διάλτμα δπάςηρ σηρ λιγάςηρ25 (Takara). Ο όγκορ σηρ λιγάςηρ δε θα ππέπει να 

ξεπεπνάει σο 1/10 σοτ σελικού όγκοτ σηρ ανσίδπαςηρ (όπψρ αναυέπθηκε και για 

σα πεπιοπιςσικά ένζτμα). Η ανσίδπαςη επψάςσηκε για 2 ώπερ ςσοτρ 16ºC. 

 

2.15.2 Ανσίδπαςη λιγάςηρ πποωόνσορ PCR ςσον υοπέα TOPO®  

Μεσά σην ανσίδπαςη PCR σο πποωόν ειςήφθηκε ςσον pCR®-Blunt II-TOPO® 

(Invitrogen) υοπέα για να γίνει καθαπιςμόρ και απομόνψςη σοτ DNA, ώςσε να 

μποπεί να κλψνοποιηθεί ςσον επιθτμησό υοπέα έκυπαςηρ. Η ανσίδπαςη 

πεπιλάμβανε 1μl υοπέα pCR®-Blunt II-TOPO®, 1μl πποωόνσορ PCR, 1μl 10Φ ligation 

buffer, 1μl T4 DNA ligase, όπψρ πεπιγπάυεσαι ςσο ππψσόκολλο σηρ εσαιπείαρ. Η 

ανσίδπαςη επψάςσηκε ςσοτρ 16ºC για 2 ώπερ.  

 

2.15.  ΗΛΕΚΣΡΟΥΟΡΗΗ DNA Ε ΠΗΚΣΨΜΑ ΑΓΑΡΟΖΗ 

Η ηλεκσπουόπηςη ςε πήκσψμα αγαπόζηρ φπηςιμοποιείσαι για σην 

ανίφνετςη DNA (ή/και RNA) ςε ένα δείγμα. Σο DNA κινείσαι με σην ευαπμογή 

ηλεκσπικού πεδίοτ ανάμεςα ςσοτρ πόποτρ ποτ δημιοτπγεί η αγαπόζη. Η κίνηςη 

γίνεσαι ππορ σο θεσικό πόλο, ευόςον είναι απνησικά υοπσιςμένο. Η σαφύσησα με 

σην οποία κινείσαι σο DNA εξαπσάσαι από σο μέγεθορ σοτ και από σο μέγεθορ 

σψν πόπψν σοτ πηκσώμασορ. Όςο μεγαλύσεπο ένα σμήμα DNA σόςο πεπιςςόσεπη 

ώπα φπειάζεσαι να μεσακινηθεί από σοτρ πόποτρ σοτ πηκσώμασορ. Σο μέγεθορ 

σψν πόπψν εξαπσάσαι από σην πεπιεκσικόσησα σοτ πηκσώμασορ ςε αγαπόζη, 

όςο μεγαλύσεπη σόςο μικπόσεπο σο μέγεθορ σψν πόπψν και κασά ςτνέπεια σόςο 

πιο δύςκολη και απγή η μεσακίνηςη σοτ DNA. Με ση φπήςη ειδικών DNA δεικσών 

(marker) γνψςσών μεγεθών (ςε κιλοβάςειρ) τπολογίζεσαι σο μέγεθορ σοτ 

σμήμασορ DNA ποτ μαρ ενδιαυέπει.  

                                                 
25 Ρτθμιςσικό διάλτμα λιγάςηρ: 66 mM Tris-HCI (pH7,6), 6,6 mM MgCI2, 10 mM DTT, 0,1 mM ATP 
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Σα πηκσώμασα αγαπόζηρ ποτ φπηςιμοποιήθηκαν ςσην παπούςα μελέση 

είναι 0,8-2% w/v αγαπόζη, ανάλογα με σο μέγεθορ σψν σμημάσψν DNA ποτ 

θέλαμε να ανιφνεύςοτμε, ςε πτθμιςσικό διάλτμα ΣΑΕ26 (Tris-Acetate-EDTA). σα 

δείγμασα DNA ππιν σην ηλεκσπουόπηςη πποςσέθηκε ειδικό διάλτμα φπψςσικήρ27 

(loading buffer-Takara) για να είναι οπασή η ποπεία σψν δειγμάσψν ςσο πήκσψμα. 

Ο δείκσηρ γνψςσών κιλοβάςεψν ποτ φπηςιμοποιήθηκε είναι σο DNA σοτ υάγοτ λ 

ςσο όποιο είφε γίνει πέχη με σο πεπιοπιςσικό ένζτμο BstE II (HT Biotechnology). Η 

ηλεκσπουόπηςη ππαγμασοποιήθηκε ςε ειδική ςτςκετή (Scie-Plas) μέςα ςε 

πτθμιςσικό διάλτμα ΣΑΕ ςσην οποία ευαπμόζεσαι σάςη 100-170V.  

Μεσά σην ηλεκσπουόπηςη, ακολούθηςε 15λεπση επώαςη ςε τδασικό 

διάλτμα βπψμιούφοτ εθιδίοτ 1μg/ml, ώςσε ατσό να πποςδεθεί ςσο DNA και να 

γίνει οπασό με έκθεςη ςε τπεπιώδη ακσινοβολία (UV).  

 

2.16.  ΑΠΟΜΟΝΨΗ DNA ΑΠΟ ΠΗΚΣΨΜΑ ΑΓΑΡΟΖΗ 

Για σην απομόνψςη σμήμασορ DNA από πήκσψμα αγαπόζηρ 

φπηςιμοποιήθηκε σο kit Ultra CleanTM GelSpinTM (MO BIO). Μεσά σην ηλεκσπουόπηςη 

αποκόπηκε από σο πήκσψμα η ζώνη ποτ πεπιέφει σο DNA και σοποθεσήθηκε ςσο 

ειδικό υίλσπο σοτ kit ποτ δεςμεύει σο DNA. σο πήκσψμα πποςσέθηκαν 3 όγκοι 

διαλύμασορ GelBind σοτ kit και ατσό επψάςσηκε για 2-3 λεπσά ςσοτρ 55ºC ώςσε 

να διαλτθεί πλήπψρ. Ακολούθηςε υτγοκένσπηςη ςσα 10000g για 10 

δετσεπόλεπσα ώςσε να πποςδεθεί σο DNA ςσο υίλσπο. Σο διάλτμα μεσά από 

ιςφτπή ανάδετςη (vortex) επανασοποθεσήθηκε ςσο υίλσπο και 

επαναυτγοκενσπήθηκε για πλήπη δέςμετςη σοτ DNA. ση ςτνέφεια έγινε πλύςη 

σηρ ςσήληρ με διάλτμα GelWash με αιθανόλη, υτγοκενσπήθηκε ςσα 10000g για 10 

δετσεπόλεπσα και επαναυτγοκενσπήθηκε για 30 δετσεπόλεπσα ώςσε να 

ςσεγνώςει σο υίλσπο. Σέλορ, ςτλλέφθηκε σο DNA με διάλτμα έκλοτςηρ. 

 

                                                 
26 TAE: 40mM Tris, 20mM κπτςσαλλικό οξικό οξύ, 1mM EDTA 

27 Διάλτμα φπψςσικήρ (loading buffer): 1,7mM Tris-HCl (pH 7,6), 0,005% κτανό σηρ βπψμουαινόληρ, 

0,005% κτανό σοτ ξτλενίοτ FF, 10% γλτκεπόλη, 10mM EDTA 
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2.17.  ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΜΟ ΔΕΚΣΙΚΨΝ ΒΑΚΣΗΡΙΑΚΨΝ 

ΚΤΣΣΑΡΨΝ  

Ο μεσαςφημασιςμόρ φπηςιμοποιείσαι για σην ειςαγψγή πλαςμιδιακού DNA 

ςε βακσηπιακά κύσσαπα με ςκοπό σην απομόνψςη σοτ ςε μεγάλερ ποςόσησερ. 

Για σο μεσαςφημασιςμό φπηςιμοποιήθηκαν βακσήπια σοτ είδοτρ Escherichia 

coli, και ειδικόσεπα σοτ ςσελέφοτρ DH5α, σα οποία είφαν γίνει δεκσικά για 

ειςαγψγή ξένοτ DNA. Για σην απουτγή μόλτνςηρ, η διαδικαςία 

ππαγμασοποιήθηκε ςε ςσείπερ ςτνθήκερ. ε 50-100μl βακσηπιακών κτσσάπψν 

πποςσέθηκε 0,1-1μg DNA και επψάςσηκαν για 30 λεπσά ςσοτρ 4ºC. Ακολούθηςε 

θεπμικό ςοκ σψν κτσσάπψν ςσοτρ 42ºC για 45 δετσεπόλεπσα και επιςσπουή 

ςσοτρ 4ºC για 15 λεπσά ακόμα. Πποςσέθηκαν ςση ςτνέφεια ςσα κύσσαπα 250μl 

θπεπσικού μέςοτ SOC (Super Optimal broth with Catabolite repression) 28  και 

επψάςσηκαν ςσοτρ 37ºC για 1 ώπα τπό ανάδετςη ώςσε να ξεκινήςει η έκυπαςη 

σψν γονιδίψν (κτπίψρ ατσών ποτ είναι τπεύθτνα για σην ανσίςσαςη ςε κάποιο 

ανσιβιοσικό). Σέλορ, σα κύσσαπα επιςσπώθηκαν ςε σπτβλία με ςσεπεό θπεπσικό 

μέςο LB29 με σο κασάλληλο ανσιβιοσικό και επψάςσηκαν ςσοτρ 37ºC για 16-20 

ώπερ. Σο ανσιβιοσικό φπηςιμοποιείσαι για ση διαλογή σψν μεσαςφημασιςμένψν 

βακσηπίψν, καθώρ σα πλαςμίδια ποτ φπηςιμοποιούνσαι για μεσαςφημασιςμό 

υέποτν γονίδιο ανσίςσαςηρ ςε κάποιο ανσιβιοσικό.  

Για καλλιέπγεια μεσαςφημασιςμένψν βακσηπιακών κλώνψν, έγινε 

μεσαυοπά σοτρ ςε τγπό θπεπσικό μέςο LB30 με ανσιβιοσικό (50μg/ml αμπικιλλίνη 

ή καναμτκίνη) και επώαςη ςσοτρ 37ºC τπό ανάδετςη για 16-18 ώπερ. Για ση 

διασήπηςη μεσαςφημασιςμένψν βακσηπιακών κλώνψν μεσά από καλλιέπγεια για 

μεγάλο φπονικό διάςσημα, έγινε κασάχτξη σοτρ ςε 20% γλτκεπόλη ςσοτρ -80ºC. 

 

                                                 
28 SOC: 2% σπτπσόνη (bacto-tryptone), 0,5% εκφύλιςμα ζύμηρ (bacto-yeast extract), 10mM NaCl, 2,5mM 

KCl, 10mM MgCl2, 10mM MgSO4, 20mM γλτκόζη 

29 σεπεό LB: 1% w/v σπτπσόνη, 0,5% w/v εκφύλιςμα ζύμηρ, 1% NaCl, 1,5% άγαπ 

30 LB: 1% w/v σπτπσόνη, 0,5% w/v εκφύλιςμα ζύμηρ, 1% w/v NaCl 
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2.18.  ΑΠΟΜΟΝΨΗ ΠΛΑΜΙΔΙΑΚΟΤ DNA 

2.19.1 Απομόνψςη πλαςμιδιακού DNA μικπήρ κλίμακαρ (mini preparation) 

Η μικπήρ κλίμακαρ απομόνψςη πλαςμιδιακού DNA από κλώνοτρ 

βακσηπιακών κτσσάπψν ππαγμασοποιήθηκε με ση βοήθεια σοτ kit NucleoSpin® 

Plasmid Quick Pure (Macherey-Nagel). Απφικά ςε καλλιέπγεια βακσηπίψν έγινε 

υτγοκένσπηςη για 10 λεπσά ςσα 1500g ςσοτρ 4ºC και αυαιπέθηκε όλο σο 

θπεπσικό μέςο. ση ςτνέφεια σο ίζημα σψν κτσσάπψν επαναιψπήθηκε ςσο 

διάλτμα Α1 σοτ kit σο οποίο πεπιέφει και RNAάςη Α για ατξημένη καθαπόσησα 

σοτ DNA. ση ςτνέφεια πποςσέθηκε ίςορ όγκορ αλκαλικό διάλτμα λύςηρ Α2 με 

SDS και αυού λύθηκαν σα κύσσαπα μεσά από 5 λεπσά πποςσέθηκε ίςορ όγκορ 

διαλύμασορ εξοτδεσέπψςηρ Α3. Ακολούθηςε υτγοκένσπηςη για 5 λεπσά ςσα 

11000g ςε θεπμοκπαςία δψμασίοτ, σο τπεπκείμενο ποτ πεπιείφε σο πλαςμιδιακό 

DNA μεσαυέπθηκε ςσιρ ειδικέρ ςσήλερ σοτ kit ποτ δεςμεύοτν σο DNA και με 

υτγοκένσπηςη ςσα 11000g για 1 λεπσό ςε θεπμοκπαςία δψμασίοτ 

απομακπύνθηκε σο τπόλοιπο διάλτμα. Η ςσήλη πλύθηκε ςση ςτνέφεια με 

διάλτμα πλύςηρ ΑQ με 80% αιθανόλη για απομάκπτνςη μεσαβολισών, αλάσψν 

και άλλψν κτσσαπικών ςτςσασικών ποτ μποπεί να μειώςοτν σην καθαπόσησα 

σοτ πλαςμιδιακού DNA και υτγοκενσπήθηκε για 3 λεπσά ςσα 11000g ςε 

θεπμοκπαςία δψμασίοτ. Σέλορ, σο DNA εκλούςσηκε από ση ςσήλη και ςτλλέφθηκε 

μεσά από επώαςη για 1 λεπσό ςε διάλτμα έκλοτςηρ (elution) ΑΕ και 

υτγοκένσπηςη για 1 λεπσό ςσα 11000g. 

2.19.2 Απομόνψςη πλαςμιδιακού DNA μεγάληρ κλίμακαρ (maxi preparation) 

Η μεγάληρ κλίμακαρ απομόνψςη πλαςμιδιακού DNA από κλώνοτρ 

βακσηπιακών κτσσάπψν ππαγμασοποιήθηκε με ση βοήθεια σοτ kit NucleoBond® PC 

500 EF (Macherey-Nagel). Η διαδικαςία είναι ανσίςσοιφη με ατσή σηρ απομόνψςηρ 

ςε μικπή κλίμακα. Η καλλιέπγεια σψν βακσηπίψν υτγοκενσπήθηκε ςσα 4600g για 

15 λεπσά ςσοτρ 4ºC και απομακπύνθηκε σο θπεπσικό μέςο. Σο ίζημα σψν 

κτσσάπψν επαναιψπήθηκε ςε διάλτμα S1-EF, σο οποίο πεπιέφει και RNAαςη Α, 
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και ςση ςτνέφεια πποςσέθηκε ίςορ όγκορ από σο διάλτμα λύςηρ S2-EF και 

επψάςσηκε για 2-3 λεπσά ςε θεπμοκπαςία δψμασίοτ. Ακολούθηςε 

εξοτδεσέπψςη σοτ διαλύμασορ με ίςο όγκο κπύοτ (4ºC) S3-EF για 5 λεπσά. ση 

ςτνέφεια, σο διάλτμα πέπαςε από σο ειδικό υίλσπο σοτ kit ώςσε να 

απομακπτνθούν σα κτσσαπικά τπολείμμασα και σο διάλτμα ποτ ςτλλέφθηκε 

μεσαυέπθηκε ςσην ειδική ςσήλη σοτ kit η οποία είφε πποηγοτμένψρ 

εξιςοπποπηθεί με σο διάλτμα Ν2-EF. Σο διάλτμα αυέθηκε να πεπάςει μέςα από 

ση ςσήλη με ση βοήθεια σηρ βαπύσησαρ ώςσε να πποςδεθεί σο DNA ςε ατσή και 

ςση ςτνέφεια ακολούθηςαν πλύςειρ σηρ ςσήληρ, 2 πλύςειρ με σο διάλτμα Ν3-EF 

και άλλερ 2 με σο διάλτμα Ν4-EF, και σο DNA εκλούςσηκε από ση ςσήλη με ση 

βοήθεια σοτ διαλύμασορ Ν5-EF. ση ςτνέφεια σο DNA κασακπημνίςσηκε με 42% 

ιςοπποπανόλη (2-πποπανόλη) και ακολούθηςε υτγοκένσπηςη ςσα 15000g για 30 

λεπσά ςσοτρ 8ºC. Αυόσοτ έγινε μια ακόμα πλύςη με 70% αιθανόλη και 

απομάκπτνςη με υτγοκένσπηςη ςσα 15000g για 30 λεπσά, σο ίζημα σοτ DNA 

αυέθηκε να ςσεγνώςει και ςση ςτνέφεια επαναδιαλύθηκε ςε H2O. Η ςτγκένσπψςη 

και η καθαπόσησα σοτ DNA πποςδιοπίςσηκαν με υψσομέσπηςη. 

2.19.3 Ποςοσικόρ πποςδιοπιςμόρ και πποςδιοπιςμόρ καθαπόσησαρ σοτ DNA με 

υψσομέσπηςη 

Η ςτγκένσπψςη σοτ DNA ςε ένα δείγμα καθώρ και η καθαπόσησα σοτ 

πποςδιοπίςσηκαν μεσά από υψσομέσπηςη ςσα 260nm και 280nm ςε κτχελίδα 

φαλαζία. σα 260nm αποππουούν σα νοτκλεωκά οξέα (DNA, RNA) και για ένα 

δείγμα DNA, οπσική πτκνόσησα (OD) 1 ανσιςσοιφεί ςε 50μg/ml DNA. σα 280nm 

αποππουούν οι ππψσεΐνερ και για σον πποςδιοπιςμό σηρ καθαπόσησαρ ενόρ 

δείγμασορ τπολογίζεσαι ο λόγορ OD260/OD280, ο οποίορ για να θεψπηθεί ένα 

δείγμα καθαπό ππέπει να είναι 1,7-2.  

 

2.19.  ΜΕΣΑΛΛΑΞΗΓΕΝΕΗ 

Για ση δημιοτπγία ςημειακών μεσαλλαγών ςε πλαςμιδιακό DNA 

φπηςιμοποιήθηκε σο kit QuikChange® Multi Site-Directed Mutagenesis (Stratagene). 
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Η διαδικαςία σηρ μεσαλλαξηγένεςηρ ολοκληπώνεσαι ςε σπία ςσάδια. Κασά σο 

ππώσο ςσάδιο, με ανσίδπαςη PCR και φπήςη ειδικών 5’ εκκινησών δημιοτπγείσαι 

η ςημειακή μεσαλλαγή ή οι ςημειακέρ μεσαλλαγέρ ςσο DNA με αποσέλεςμα ση 

δημιοτπγία μεσαλλαγμένψν μονόκλψνψν πλαςμιδιακών DNA. Κασά σο δεύσεπο 

ςσάδιο, ππαγμασοποιείσαι πέχη σοτ δίκλψνοτ πλαςμιδιακού DNA ποτ 

φπηςιμοποιήθηκε ψρ μήσπα με σην πεπιοπιςσική ενδονοτκλεάςη DpnI ποτ 

αναγνψπίζει μεθτλιψμένο DNA31. Σέλορ, κασά σο σπίσο ςσάδιο ππαγμασοποιείσαι 

μεσαςφημασιςμόρ σψν μεσαλλαγμένψν μονόκλψνψν πλαςμιδιακών DNA ςε 

ειδικά άκπψρ δεκσικά κύσσαπα. 

Αναλτσικόσεπα, για σην ανσίδπαςη PCR ποτ ππαγμασοποιήθηκε, κασά σο 

ππώσο ςσάδιο φπηςιμοποιήθηκαν 50ng πλαςμιδιακό DNA-μήσπα με μέγεθορ 

≤5kb ή 100ng DNA με μέγεθορ >5kb, 100ng από κάθε εκκινησή (από 1-3), 1μl 

από μείγμα με dNTPs, 2,5U μείγμασορ ενζύμψν QuikChange® Multi αποσελούμενο 

κτπίψρ από σην DNA πολτμεπάςη PfuΣurbo®, 1/10 σοτ σελικού όγκοτ σηρ 

ανσίδπαςηρ πτθμιςσικό διάλτμα QuikChange® Multi 10 υοπέρ ςτμπτκνψμένο και 

επιπλέον 0,75μl QuikSolution για πλαςμιδιακά DNA μεγέθοτρ >5kb. Οι ςτνθήκερ 

ςσιρ οποίερ ππογπαμμασίςσηκε η ςτςκετή PCR είναι 95ºC για 1 λεπσό για απφική 

αποδιάσαξη (1 κύκλορ) και ςση ςτνέφεια 95ºC για 1 λεπσό για αποδιάσαξη σοτ 

DNA, 55ºC για 1 λεπσό για τβπιδοποιήςη σψν εκκινησών και 65ºC για 2 λεπσά/kb 

σοτ πλαςμιδιακού DNA για επιμήκτνςη σψν εκκινησών για 30 κύκλοτρ.  

Μεσά σο πέπαρ σηρ PCR, πποςσέθηκαν ςσο πποωόν 20U από σο ένζτμο DpnI 

ώςσε να γίνει πέχη σοτ DNA ποτ φπηςιμοποιήθηκε ψρ μήσπα. Η ανσίδπαςη 

ππαγμασοποιήθηκε για 4 ώπερ ςσοτρ 37ºC.  

Σέλορ, σο καθαπό πποωόν σηρ PCR μεσαςφημασίςσηκε ςε XL-10 Gold® άκπψρ 

δεκσικά βακσηπιακά κύσσαπα. Για κάθε ανσίδπαςη μεσαλλαξηγένεςηρ 

φπηςιμοποιήθηκαν 45μl κτσσάπψν XL-10 Gold® ςσα οποία είφαν πποςσεθεί 2μl 

μείγμασορ β-μεπκαπσοαιθανόληρ (ποτ παπέφεσαι από σο kit), για αύξηςη σηρ 

                                                 
31

 Περιοριστική θέση DpnI:  
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απόδοςηρ σοτ μεσαςφημασιςμού. Μεσά σην πποςθήκη σηρ β-μεπκαπσοαιθανόληρ, 

σα κύσσαπα επψάςσηκαν για 10 λεπσά ςσοτρ 4ºC, με ήπια ανάδετςη ανά 2 

λεπσά, ππιν πποςσεθεί ςε ατσά 2,5μl από σο πποωόν σηρ PCR μεσά από σην πέχη 

με DpnI. Ακολούθηςε επώαςη 30 λεπσών ςσοτρ 4ºC και ςση ςτνέφεια θεπμικό ςοκ 

για 30 δετσεπόλεπσα ςσοτρ 42ºC και ξανά επώαςη ςσοτρ 4ºC για 2 λεπσά. ση 

ςτνέφεια πποςσέθηκαν ςσα κύσσαπα 250μl θπεπσικού μέςοτ SOC (όπψρ 

πεπιγπάυεσαι ςσο κευάλαιο 2.18), επψάςσηκαν για 1 ώπα ςσοτρ 37ºC τπό 

ανάδετςη ππιν επιςσπψθούν ςε σπτβλία με ςσεπεό θπεπσικό LB και σο κασάλληλο 

ανσιβιοσικό (βλ. κευάλαιο 2.18) και επψαςσούν ςσοτρ 37ºC για 16-20 ώπερ. 

 

2.20.  ΠΛΑΜΙΔΙΑΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

Οι πλαςμιδιακέρ κασαςκετέρ δημιοτπγήθηκαν για σην ειςαγψγή DNA και 

ςση ςτνέφεια έκυπαςη ππψσεωνών ςε κύσσαπα.  

Η κασαςκετή wtBRI2 ποτ φπηςιμοποιήθηκε ήσαν cDNA σηρ BRI2 (ανθπώπινο) 

ενςψμασψμένο ςσο υοπέα myc-pRK5 (δψπεά σοτ Dr. P.F. Worley, John Hopkins, 

Baltimore, MD). 

Για ση δημιοτπγία σηρ πλαςμιδιακήρ κασαςκετήρ wtBRI2-V5, όποτ η 

ππψσεΐνη BRI2 είναι ςτζετγμένη με σον επίσοπο V5, απφικά κλψνοποιήθηκε η 

wtBRI2 ςσο υοπέα έκυπαςηρ pcDNA 3.1/V5-His (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Η 

κλψνοποίηςη έγινε μεσαξύ σψν πεπιοπιςσικών θέςεψν σψν ενζύμψν XhoI και 

HindIII. ση ςτνέφεια, για σα πειπάμασα διαμόλτνςηρ, η wtBRI2-V5 μεσαυέπθηκε 

ςσο υοπέα έκυπαςηρ prk5-myc μεσαξύ σψν πεπιοπιςσικών θέςεψν SalI και NotI.  

H YFP-wtBRI2 ήσαν κλψνοποιημένη ςσο υοπέα έκυπαςηρ pCI-neo.  

Για ση μελέση σηρ γλτκοζτλίψςηρ ςε κάποια πειπάμασα φπηςιμοποιήθηκαν 

μεσαλλαγμένερ μοπυέρ σηρ BRI2, οι οποίερ ςση θέςη σηρ αςπαπαγίνηρ 170 είφαν 

αλανίνη. Οι πλαςμιδιακέρ κασαςκετέρ ατσέρ (BRI2N170, BRI2N170-V5 και YFP-

wtBRI2) δημιοτπγήθηκαν με μεσαλλαξηγένεςη ςσιρ πλαςμιδιακέρ κασαςκετέρ 

wtBRI2, wtBRI2-V5 και YFP-BRI2N170 ανσίςσοιφα. 
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Όλα σα ανσιδπαςσήπια ποτ φπηςιμοποιήθηκαν είναι σηρ εσαιπείαρ Sigma-Aldrich, 

εκσόρ κι αν αναυέπεσαι κάσι διαυοπεσικό. 

 

ΤΝΣΟΜΕΤΕΙ  

APS: Ammonium PerSulfate (τπεπθειικό αμμώνιο) 

BCA: BiCinchroninic Acid 

BSA: Bovine Serum Albumin (αλβοτμίνη βόειοτ οπού) 

DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium 

DMSO: DiMethylSulfOxide (διμεθτλοςοτλυοξίδιο) 

DTT: DiThioThreitol (διθειοθπεωσόλη) 

EDTA: EthyleneDiamineTetra-Acetate (αιθτλενοδιαμινοσεσπαοξικό οξύ) 

FBS: Fetal Bovine Serum (βόειορ εμβπτικόρ οπόρ) 

HEK: Human Embryonic Kidney cells (ανθπώπινα νευπικά εμβπτονικά κύσσαπα) 

HEPES: N-2-HydroxyEthylPiperazine-N'-2-EthaneSulfonic Acid 

HRP: Horse Radish Peroxidase (τπεποξειδάςη σηρ αγπιοπαυανίδαρ) 

IP: ImmunoPrecipitation (ανοςοκασακπήμνιςη)  

LB: Luria-Bertani Broth 

LSB: Laemmli Solubilisation Buffer 

NCS: Newborn Calf Serum (οπόρ νεογνού βοόρ) 

OD: Optical Density (οπσική πτκνόσησα) 

PAGE: PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (ηλεκσπουόπηςη ςε πήκσψμα 

πολτακπτλαμιδίοτ) 

PBS: Phosphate Buffer Saline (υψςυοπικό πτθμιςσικό διάλτμα αλάσψν) 

PBS-CM: PBS-CaCl2-MgCl2 

PCR: Polymerase Chain Reaction (αλτςιδψσή ανσίδπαςη πολτμεπάςηρ) 

SDS: Sodium Dodecyl Sulfate (δψδεκαλτλο-θειικό νάσπιο) 

SOC: Super Optimal broth with Catabolite repression 

TAE: Tris-Acetate-EDTA 
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TEMED: N,N,N’,N’-TEtraMethylEthane-1,2-Diamine (Ν,Ν,Ν’,Ν’-σεσπαμεθτλαιθανο-

1,2-διαμίνη) 

WB: Western Blot (ανοςοαποσύπψςη Western) 

wt: wild type (υτςιολογική "αγπίοτ σύποτ") 

YFP: Yellow Fluorescent Protein 
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ΑΑπποοσσεελλέέςςμμαασσαα  
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333...   ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΣΣΣΕΕΕΛΛΛΕΕΕΜΜΜΑΑΑΣΣΣΑΑΑ   

 

3.1.  Η BRI2 Ν-ΓΛΤΚΟΖΤΛΙΨΝΕΣΑΙ 

Για να ελεγφθεί κασά πόςο η BRI2 Ν-γλτκοζτλιώνεσαι, ππαγμασοποιήθηκε 

διαμόλτνςη ςε κύσσαπα ΗΕΚ293 με σο cDNA σηρ BRI2 ενςψμασψμένο ςσο υοπέα 

έκυπαςηρ prk5-myc. Πεπίποτ 24 ώπερ μεσά ση διαμόλτνςη, κάποια κύσσαπα 

επψάςσηκαν για 24 ώπερ με σον αναςσολέα σηρ Ν-γλτκοζτλίψςηρ tunicamycin, 

ςε ςτγκένσπψςη 12μg/ml, και κάποια φψπίρ. Ο αναςσολέαρ tunicamycin 

παπεμποδίζει σο ππώσο βήμα σηρ Ν-γλτκοζτλίψςηρ, ση μεσαυοπά σηρ Ν-

ακεστλογλτκοζαμίνηρ ςση υψςυοπική δολιφόλη. ση ςτνέφεια, έγινε λύςη σψν 

κτσσάπψν και σα κτσσαπικά εκφτλίςμασα τποβλήθηκαν ςε ανοςοαποσύπψςη 

Western με σο ανσίςψμα 9Β11 ένανσι σοτ επισόποτ myc σηρ BRI2  (εικόνα 3.1). 

Παποτςία σοτ αναςσολέα tynicamycin, η BRI2 εμυανίζεσαι ςσα 42kDa, ενώ 

αποτςία ατσού ςσα 42kDa και 44kDa, τποδεικνύονσαρ όσι η Ν-γλτκοζτλίψςη 

πποςδίδει ατσό σο παπαπάνψ βάπορ ςσην ππψσεΐνη. 

 

 

 

 

  

 

 

3.2.  Η ΑΠΑΡΑΓΙΝΗ ΣΗ ΘΕΗ 170 ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΘΕΗ 

Ν-ΓΛΤΚΟΖΤΛΙΨΗ ΣΗ BRI2. 

Ανάλτςη σηρ αμινοξικήρ αλληλοτφίαρ σηρ BRI2 αποκάλτχε μια πιθανή θέςη Ν-

γλτκοζτλίψςηρ ςσην αςπαπαγίνη 170. Για να εξεσαςσεί αν ατσή είναι ππάγμασι 

Εικόνα 3.1. Παποτςία σοτ 

αναςσολέα σηρ Ν-γλτκοζτλίψςηρ 

tynicamycin (+) η BRI2 εμυανίζεσαι 

ςσα 42kDa, ενώ αποτςία ατσού (-) 

εμυανίζεσαι ςσα 42 και 44 kDa 

(ανοςοαποσύπψςη Western σηρ 

BRI2, κτσσαπικά εκφτλίςμασα). 
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η θέςη γλτκοζτλίψςηρ, δημιοτπγήθηκε ςση υτςιολογική ππψσεΐνη (wtBRI2) μία 

μεσαλλαγή σηρ αςπαπαγίνηρ ςση θέςη 170 ςε αλανίνη (BRI2N170). Η αλανίνη 

είναι ένα μικπό τδπόυοβο αμινοξύ, σο οποίο θεψπείσαι ανενεπγό, και δεν 

πποκαλεί ιδιαίσεπερ αλλαγέρ ςση ςσεπεοδιάσαξη σηρ ππψσεΐνηρ. ση ςτνέφεια 

ππαγμασοποιήθηκε διαμόλτνςη κτσσάπψν ΗΕΚ293 με: α) ση wtBRI2 και β) ση 

BRI2N170. Μεσά από 48 ώπερ, ππαγμασοποιήθηκε λύςη σψν κτσσάπψν και σα 

κτσσαπικά εκφτλίςμασα τποβλήθηκαν ςε ανοςοαποσύπψςη Western με σο 

ανσίςψμα 9Β11 ένανσι σοτ επισόποτ myc σηρ BRI2. Παπασηπήςαμε όσι η ζώνη 

σηρ wtBRI2, όσαν φπηςιμοποιήθηκε ο αναςσολέαρ σηρ γλτκοζτλίψςηρ tunicamycin 

(εικόνα 1), είναι ςσο ίδιο ύχορ με ση ζώνη σηρ μεσαλλαγμένηρ BRI2N170 (42kDa), 

και οι δύο πάνσα φαμηλόσεπα (με μικπόσεπο μοπιακό βάπορ) από ση wtBRI2 

(44kDa) (εικόνα 3.2). Ατσό τποδεικνύει όσι η θέςη 170 σηρ BRI2 είναι και η 

μοναδική θέςη Ν-γλτκοζτλίψςηρ σηρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Η ΜΗ Ν-ΓΛΤΚΟΖΤΛΙΨΜΕΝΗ BRI2 ΕΜΥΑΝΙΖΕΙ 

ΜΕΙΨΜΕΝΗ ΕΚΥΡΑΗ ΣΗΝ ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ 

Η Ν-γλτκοζτλίψςη ςε πολλέρ μεμβπανικέρ ππψσεΐνερ παίζει ςημανσικό 

πόλο ςσην έκυπαςη σοτρ ςσην κτσσαπική επιυάνεια και θέλαμε να εξεσάςοτμε 

αν ατσό ιςφύει και για ση BRI2. Απφικά, ππαγμασοποιήθηκε διαμόλτνςη 

κτσσάπψν HEK293 με σιρ 2 μοπυέρ σηρ ππψσεΐνηρ, ση υτςιολογική (myc-wtBRI2) 

και ση μεσαλλαγμένη ψρ ππορ ση θέςη σηρ Ν-γλτκοζτλίψςηρ (myc-BRI2N170). 48 

ώπερ μεσά ση διαμόλτνςη, κύσσαπα ποτ εξέυπαζαν ση wtBRI2 επψάςσηκαν με 

Εικόνα 3.2. Η BRI2 ςσην οποία έγινε 

μεσαλλαγή σηρ αςπαπαγίνηρ 170 

ςε αλανίνη (BRI2N170) εμυανίζεσαι 

ςσα 42kDa, ενώ η υτςιολογική 

ππψσεΐνη (wtBRI2) εμυανίζεσαι ςσα 

42 και 44 kDa (ανοςοαποσύπψςη 

Western σηρ BRI2, κτσσαπικά 

εκφτλίςμασα). 
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βιοσίνη, ώςσε να ςημανθούν οι ππψσεΐνερ σηρ κτσσαπικήρ επιυάνειαρ, και 

κάποια όφι, για σον έλεγφο σηρ βιοσιντλίψςηρ. Σο ανσίςσοιφο έγινε και για σα 

κύσσαπα με ση BRI2N170. Ακολούθηςε λύςη σψν κτσσάπψν και σα κτσσαπικά 

εκφτλίςμασα τποβλήθηκαν ςε κασακπήμνιςη με ςυαιπίδια ςσπεπσαβιδίνηρ (ςσην 

οποία πποςδένεσαι η βιοσίνη) και ανοςοαποσύπψςη Western με σο ανσίςψμα 

9Β11 ένανσι σοτ επισόποτ myc σηρ BRI2 (εικόνα 3.3a). Σα κτσσαπικά εκφτλίςμασα 

αναλύθηκαν επίςηρ με ανοςοαποσύπψςη Western, με σο ανσίςψμα 9Β11 ένανσι 

σοτ επισόποτ myc σηρ BRI2, για επιβεβαίψςη σηρ ππψσεωνικήρ έκυπαςηρ (εικόνα 

3.3b). Παπασηπήθηκε όσι ςσην πεπίπσψςη σηρ BRI2N170, η εμυάνιςη ςσην 

κτσσαπική επιυάνεια είναι μειψμένη ςε ςφέςη με σην wtBRI, φψπίρ ατσή η μείψςη 

να ουείλεσαι ςε μικπόσεπη ππψσεωνική έκυπαςη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Ο ΡΤΘΜΟ ΕΚΥΡΑΗ ΣΗ BRI2 ΣΗΝ ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ 

ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΨΜΕΝΟ ΟΣΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ν-

ΓΛΤΚΟΖΤΛΙΨΜΕΝΗ 

Για να εξεσάςοτμε αν η Ν-γλτκοζτλίψςη σηρ BRI2 επηπεάζει και σο πτθμό 

εμυάνιςηρ σηρ ςσην κτσσαπική επιυάνεια, ππαγμασοποιήςαμε πειπάμασα pulse-

Εικόνα 3.3. ήμανςη σψν ππψσεωνών σηρ κτσσαπικήρ επιυάνειαρ με βιοσίνη (+) ή μη (-)  

a) H εμυάνιςη σηρ BRI2N170 ςσην κτσσαπική επιυάνεια είναι μειψμένη ςε ςφέςη με ση 

wtBRI2 (ανοςοαποσύπψςη Western σηρ BRI2 μεσά από κασακπήμνιςη με ςσπεπσαβιδίνη, 

κτσσαπικά εκφτλίςμασα) 

b) Η ςτνολική ππψσεωνική έκυπαςη είναι παπόμοια για σιρ wtBRI2 και BRI2N170 

(ανοςοαποσύπψςη Western σηρ BRI2, κτσσαπικά εκφτλίςμασα) 
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chase. Κύσσαπα ΗΕΚ293 διαμολύνθηκαν με myc-wtBRI2 ή με myc-BRI2Ν170. 48 

ώπερ μεσά επψάςσηκαν για 2 ώπερ ςσοτρ 16oC ςε θπεπσικό μέςο με 35S (pulse), 

ώςσε οι νεοςτνσιθέμενερ ππψσεΐνερ να ςημανθούν παδιενεπγά και να 

ςτγκενσπψθούν ςσο ΕΔ, και ςση ςτνέφεια επψάςσηκαν ςε πλήπερ, μη παδιενεπγό, 

θπεπσικό μέςο για 0, 20, 40 και 60 λεπσά ςσοτρ 37oC (chase). Ακολούθηςε 

ςήμανςη σψν ππψσεωνών σηρ κτσσαπικήρ επιυάνειαρ με βιοσίνη και μεσά από 

λύςη κασακπήμνιςη σψν κτσσαπικών εκφτλιςμάσψν με ςυαιπίδια ςσπεπσαβιδίνηρ. 

σα ςυαιπίδια ππαγμασοποιήθηκε ανοςοκασακπήμνιςη με σο ανσίςψμα 9Β11 

ένανσι σοτ myc επισόποτ, ηλεκσπουόπηςη και ατσοπαδιογπαυία (εικόνα 3.4a). 

Παπάλληλα, ςσα κτσσαπικά εκφτλίςμασα έγινε ανοςοκασακπήμνιςη με 9Β11, 

ηλεκσπουόπηςη και ατσοπαδιογπαυία για να ελεγφθούν σα ςτνολικά επίπεδα 

έκυπαςηρ σηρ wtBRI2 ή BRI2N170 (εικόνα 3.4b). Παπασηπήθηκε όσι ςσην 

πεπίπσψςη σηρ BRI2N170, ο πτθμόρ έκυπαςηρ σηρ ππψσεΐνηρ ςσην κτσσαπική 

επιυάνεια είναι μειψμένορ ςε ςφέςη με ση wtBRI2.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4. Ραδιοςήμανςη νεοςτνσιθέμενψν ππψσεωνών με 35S και παπακολούθηςη 

(chase) σηρ ππψσεωνοςύνθεςηρ για 0, 20, 40, 60 λεπσά. ση ςτνέφεια ςήμανςη σψν 

ππψσεωνών σηρ κτσσαπικήρ επιυάνειαρ με βιοσίνη.  

a) Ο πτθμόρ έκυπαςηρ σηρ BRI2N170 ςσην κτσσαπική επιυάνεια είναι μειψμένορ ςε 

ςφέςη με ση wtBRI2 (ατσοπαδιογπαυία ανοςοκασακπήμνιςηρ σηρ BRI2 μεσά από 

κασακπήμνιςη με ςσπεπσαβιδίνη, κτσσαπικά εκφτλίςμασα) 

b) Η ςτνολική ππψσεωνική έκυπαςη είναι παπόμοια για σιρ wtBRI2 και BRI2N170 

(ατσοπαδιογπαυία ανοςοκασακπήμνιςηρ σηρ BRI2, κτσσαπικά εκφτλίςμασα) 
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3.5. Η ΜΗ Ν-ΓΛΤΚΟΖΤΛΙΨΗ ΣΗ BRI2 ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΟΝ 

ΤΠΟΚΤΣΣΑΡΙΚΟ ΣΗ ΕΝΣΟΠΙΜΟ 

Για να εξεσάςοτμε σην επιπποή σηρ Ν-γλτκοζτλίψςηρ ςσον τποκτσσαπικό 

ενσοπιςμό σηρ BRI2, δημιοτπγήςαμε ππψσεΐνερ wtBRI2 και BRI2Ν170 ςτνσηγμένερ 

με YFP για να σιρ παπασηπήςοτμε ςε μικποςκόπιο υθοπιςμού. Απφικά ςσο cDNA 

σηρ YFP-wtBRI2 ςσο υοπέα έκυπαςηρ pCI-neo ππαγμασοποιήθηκε μεσαλλαγή σηρ 

αςπαπαγίνηρ ςση θέςη 170 ςε αλανίνη (YFP-BRI2N170). Σα δύο διαυοπεσικά 

cDNAs σηρ BRI2 (wt και Ν170) φπηςιμοποιήθηκαν για διαμόλτνςη κτσσάπψν 

ΗΕΚ293. Σα κύσσαπα μεσά από 48 ώπερ μονιμοποιήθηκαν με 100% παγψμένη 

μεθανόλη ςσοτρ -20οC και παπασηπήθηκαν ςε ςτνεςσιακό μικποςκόπιο 

υθοπιςμού (εικόνα 3.5a και b). Παπασηπήςαμε όσι η YFP-BRI2N170 δεν έφει σην 

ίδια ενδοκτσσαπική κασανομή με ση YFP-wtBRI2. Η μη Ν-γλτκοζτλιψμένη μοπυή 

σηρ ππψσεΐνηρ υαίνεσαι να ςτςςψπεύεσαι ενδοκτσσαπικά και να εμυανίζει 

μειψμένη έκυπαςη ςσην κτσσαπική επιυάνεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.5. Η YFP-BRI2N170 υαίνεσαι να ςτςςψπεύεσαι ενδοκτσσαπικά και να 

εμυανίζει μειψμένη έκυπαςη ςσην κτσσαπική επιυάνεια ςε ςφέςη με ση YFP-wtBRI2. 

(ςτνεςσιακή μικποςκοπία υθοπιςμού) 
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3.6. Η ΠΡΨΣΕΟΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΗ BRI2 ΑΠΟ ΣΗ 

ΥΟΤΡΙΝΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ Ν-

ΓΛΤΚΟΖΤΛΙΨΗ ΣΗ BRI2 

Η ππψσεολτσική επεξεπγαςία σηρ BRI2 από ση υοτπίνη, όπψρ αναυέπεσαι 

και ςσην ειςαγψγή, απελετθεπώνει από σο καπβοξτσελικό (εξψκτσσαπικό) σηρ 

άκπο ένα πεπσίδιο 23 αμινοξέψν (p23). Για να μελεσήςοτμε σην επίδπαςη σηρ Ν-

γλτκοζτλίψςηρ ςσην ππψσεολτσική επεξεπγαςία σηρ BRI2 από ση υοτπίνη, 

δημιοτπγήςαμε μια ππψσεΐνη ςημαςμένη ςσο καπβοξτσελικό σηρ άκπο με σον 

επίσοπο V5, ο οποίορ σελικά θα παπέμενε ςσο εκκπινόμενο πεπσίδιο μεσά σην 

ππψσεόλτςη. Απφικά σο cDNA σηρ myc-wtBRI2 κλψνοποιήθηκε ςσο υοπέα 

έκυπαςηρ pcDNA3.1/V5-HIS A και ςση ςτνέφεια η myc-wtBRI2-V5 μεσαυέπθηκε 

ςσο υοπέα έκυπαςηρ prk5. Ακολούθηςε μεσαλλαγή σηρ αςπαπαγίνηρ ςση θέςη 

170 ςε αλανίνη (BRI2N170-V5). Σα δύο cDNAs σηρ ππψσεΐνηρ (wt και N170) 

φπηςιμοποιήθηκαν για διαμόλτνςη ςε κύσσαπα HEK293. 48 ώπερ μεσά ση 

διαμόλτνςη, ςσο θπεπσικό μέςο ποτ ςτλλέφθηκε ππαγμασοποιήθηκε 

ανοςοκασακπήμνιςη με σο ανσίςψμα anti-V5, καθώρ και ανοςοαποσύπψςη 

Western για έλεγφο σψν εκκπινόμενψν ππψσεωνών (εικόνα 3.6a). Παπάλληλα έγινε 

λύςη σψν κτσσάπψν και ανοςοαποσύπψςη Western ςσα κτσσαπικά εκφτλίςμασα, 

με σο ανσίςψμα 9Β11 ένανσι σοτ επισόποτ myc σηρ BRI2, για σον έλεγφο σηρ 

ππψσεωνικήρ έκυπαςηρ (εικόνα 3.6b). Παπασηπήθηκε όσι δεν τπήπφε διαυοπά 

ςσην εμυάνιςη σοτ εκκπινόμενοτ πεπσιδίοτ (p23) ςσην πεπίπσψςη σηρ BRI2N170-

V5 ςε ςφέςη με σην BRI2-v5.  
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Εικόνα 3.6. ήμανςη σοτ εκκπινόμενοτ πεπσιδίοτ p23 με σον επίσοπο V5 

a) Η εμυάνιςη σοτ πεπσιδίοτ p23 ςσην πεπίπσψςη σηρ BRI2N170 δεν παποτςιάζει 

διαυοπά ςε ςφέςη με ση wtBRI2 (ανοςοαποσύπψςη Western σοτ πεπσιδίοτ p23 μεσά 

από ανοςοκασακπήμνιςη, θπεπσικά μέςα) 

b) Η ςτνολική ππψσεωνική έκυπαςη είναι παπόμοια για σιρ wtBRI2 και BRI2N170 

(ανοςοαποσύπψςη Western σηρ BRI2, κτσσαπικά εκφτλίςμασα) 
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ττζζήήσσηηςςηη  
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444...   ΤΤΤΖΖΖΗΗΗΣΣΣΗΗΗΗΗΗ   

 

Ανάλτςη σηρ αμινοξικήρ αλληλοτφίαρ σηρ BRI2 αποκάλτχε μια πιθανή θέςη 

Ν-γλτκοζτλίψςηρ ςσην αςπαπαγίνη 170 σηρ εξψκτσσαπικήρ σηρ πεπιοφήρ (Vidal 

et al, 1999). Είναι γνψςσό από μελέσερ άλλψν ππψσεωνών, όσι η Ν-γλτκοζτλίψςη, 

μεσαξύ άλλψν, παίζει ςημανσικό πόλο ςση ςψςσή αναδίπλψςη σοτρ, ςση 

ςσαθεποποίηςη σοτρ, ςσην ενδοκτσσαπική σοτρ μεσαγψγή (trafficking) και 

ςσόφετςη, σην ππψσεολτσική επεξεπγαςία (processing), καθώρ και ση βιολογική 

σοτρ δπάςη (Helenius & Aebi, 2001). Για να κασανοήςοτμε καλύσεπα σιρ 

βιολογικέρ ιδιόσησερ σηρ BRI2, απουαςίςαμε να μελεσήςοτμε σην Ν-

γλτκοζτλίψςη σηρ, ευόςον ατσή ήσαν ππάγμασι τπαπκσή, και σον πιθανό σηρ 

πόλο ςσην έκυπαςη σηρ ππψσεΐνηρ ςσην κτσσαπική επιυάνεια, ςσον 

τποκτσσαπικό σηρ ενσοπιςμό και ςσην ππψσεολτσική σηρ επεξεπγαςία. 

Για να εξεσάςοτμε απφικά αν η BRI2 Ν-γλτκοζτλιώνεσαι, φπηςιμοποιήςαμε 

ένα αναςσολέα σηρ Ν-γλτκοζτλίψςηρ, σην tunicamycin, ςε κύσσαπα ποτ 

εκυπάζανε σην BRI2. Παπασηπήςαμε όσι με ση φπήςη σοτ αναςσολέα άλλαζε σο 

μοπιακό βάπορ σηρ ππψσεΐνηρ από 44kDa ςε 42kDa, ππάγμα ποτ τποδεικνύει όσι 

η BRI2 όνσψρ Ν-γλτκοζτλιώνεσαι. Με ση δημιοτπγία μεσάλλαξηρ ςση θέςη Ν170 

επιβεβαιώςαμε όσι η θέςη Ν170 είναι η μοναδική θέςη Ν-γλτκοζτλίψςηρ σηρ 

ππψσεΐνηρ, καθώρ είδαμε ση ίδια αλλαγή ςσο μοπιακό σηρ βάπορ, όπψρ και με 

ση φπήςη tunicamycin.  

Η μεσαλλαγμένη μοπυή σηρ ππψσεΐνηρ φπηςιμοποιήθηκε ςση ςτνέφεια για να 

ελεγφθεί σο κασά πόςο η Ν-γλτκοζτλίψςη επηπεάζει σην έκυπαςη σηρ 

ππψσεΐνηρ ςσην κτσσαπική επιυάνεια, κάσι σο οποίο ςτνανσάσαι και ςε άλλερ 

μεμβπανικέρ ππψσεΐνερ, όπψρ ο τποδοφέαρ σηρ ππολακσίνηρ (Buteau et al, 1998), 

o τποδοφέαρ σηρ αγγειοσενςίνηρ ΙΙ (ΑΣ1α) (Deslauriers et al, 1999), ο τποδοφέαρ 

σηρ ςεποσονίνηρ 5-ht5A (Dutton et al, 2008) και ο τποδοφέαρ σηρ ψφπινοποιησικήρ 

οπμόνηρ (Clouser & Menon, 2005). Η ςήμανςη σψν ππψσεωνών σηρ κτσσαπικήρ 

επιυάνειαρ, κτσσάπψν ποτ εκυπάζανε είσε ση υτςιολογική είσε ση μεσαλλαγμένη 
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μοπυή σηρ ππψσεΐνηρ, έγινε με βιοσιντλίψςη, Παπασηπήςαμε όσι παπόλο ποτ 

και οι δύο μοπυέρ σηρ ππψσεΐνηρ υσάνοτν ςσην κτσσαπική επιυάνεια, ςσην 

πεπίπσψςη σηρ μεσαλλαγμένηρ, μη Ν-γλτκοζτλιψμένηρ, μοπυήρ είφαμε 

μικπόσεπη έκυπαςη. Ατσό μαρ οδηγεί ςσο ςτμπέπαςμα όσι η Ν-γλτκοζτλίψςη 

είναι ςημανσική για σην εμυάνιςη σηρ BRI2 ςσην κτσσαπική επιυάνεια. 

Η μειψμένη έκυπαςη σηρ BRI2 ποτ δεν είναι Ν-γλτκοζτλιψμένη ςσην 

κτσσαπική επιυάνεια, μαρ οδήγηςε ςση ςκέχη όσι πιθανώρ η έλλειχη Ν-

γλτκοζτλίψςηρ να επηπεάζει σο πτθμό με σον οποίο οδηγείσαι εκεί η ππψσεΐνη. 

Για να σο διαπιςσώςοτμε ατσό, ππαγμασοποιήςαμε πειπάμασα pulse-chase, 

όποτ ςημάναμε παδιενεπγά σιρ νεοςτνσιθέμενερ ππψσεΐνερ με 35S (pulse) και ςση 

ςτνέφεια ππαγμασοποιήςαμε βιοσιντλίψςη σψν ππψσεωνών σηρ κτσσαπικήρ 

επιυάνειαρ ςε διαυοπεσικέρ φπονικέρ ςσιγμέρ, 0, 20, 40, και 60 λεπσά μεσά σην 

έναπξη σηρ ππψσεωνοςύνθεςηρ (chase). Παπασηπήςαμε όσι η μεσαλλαγμένη, μη 

Ν-γλτκοζτλιψμένη, μοπυή σηρ BRI2 ππάγμασι καθτςσεπεί να υσάςει ςσην 

κτσσαπική επιυάνεια, ςε ςφέςη με ση υτςιολογική ππψσεΐνη.  

Για να παπασηπήςοτμε σην ενδοκτσσαπική ποπεία σηρ ππψσεΐνηρ, 

φπηςιμοποιήςαμε ππψσεΐνερ BRI2 (υτςιολογικέρ και μεσαλλαγμένερ Ν170) 

ςτζετγμένερ με YFP. Οι ππψσεΐνερ ατσέρ εκυπάςσηκαν ςε κύσσαπα ΗΕΚ293 με 

ςκοπό ση μικποςκοπική παπασήπηςη. Ατσό ποτ είδαμε είναι όσι η μη Ν-

γλτκοζτλιψμένη μοπυή σηρ ππψσεΐνηρ ςτςςψπεύεσαι ενδοκτσσαπικά και 

εμυανίζει μειψμένη έκυπαςη ςσην κτσσαπική επιυάνεια, κάσι ποτ επιβεβαιώνει 

εν μέπει και σα πποηγούμενα αποσελέςμασα. 

Όπψρ αναυέπεσαι και ςσην ειςαγψγή, η ππψσεολτσική επεξεπγαςία 

(processing) σηρ BRI2 είναι μια σποποποίηςη σηρ ππψσεΐνηρ η οποία 

απελετθεπώνει από σο καπβοξτσελικό σηρ άκπο ένα πεπσίδιο 23 αμινοξέψν και 

η οποία πιθανώρ παίζει ςημανσικό πόλο ςση λεισοτπγία σηρ (Kim et al, 1999).  

Για σο λόγο ατσό θέλαμε να εξεσάςοτμε αν η Ν-γλτκοζτλίψςη επηπεάζει ση 

διαδικαςία ατσή, όπψρ έφει αναυεπθεί και για άλλερ ππψσεΐνερ, όπψρ οι 

ππψσεΐνερ APLP-1 και APLP-2 (Eggert et al, 2004) και ο ππο-τποδοφέαρ σηρ 

ινςοτλίνηρ (Ronnett et al, 1984). Για σο ςκοπό ατσό δημιοτπγήςαμε μια ππψσεΐνη 
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ςημαςμένη ςσο καπβοξτσελικό σηρ άκπο με σον επίσοπο V5, ο οποίορ σελικά θα 

παπέμενε ςσο εκκπινόμενο πεπσίδιο μεσά σην ππψσεολτσική επεξεπγαςία. Και ςε 

ατσή σην πεπίπσψςη δημιοτπγήθηκε και η ανσίςσοιφη μεσαλλαγμένη, μη Ν-

γλτκοζτλιψμένη BRI2. Παπασηπήςαμε όσι δεν τπήπφε κάποια διαυοπά ςσην 

εμυάνιςη σοτ εκκπινόμενοτ πεπσιδίοτ ςσιρ δύο πεπιπσώςειρ, ππάγμα ποτ μαρ 

οδηγεί ςσο ςτμπέπαςμα όσι η Ν-γλτκοζτλίψςη δεν παίζει κάποιο πόλο ςσην 

ππψσεολτσική επεξεπγαςία σηρ BRI2. 

Σα αποσελέςμασα σψν παπαπάνψ πειπαμάσψν ςτνολικά μαρ δείφνοτν όσι 

η Ν-γλτκοζτλίψςη σηρ BRI2 είναι μια ςημανσική διεπγαςία για σην ομαλή 

λεισοτπγία σηρ ππψσεΐνηρ. ημανσικόσεπη είναι η επίδπαςη ποτ υαίνεσαι να 

έφει ςσην κτκλουοπία σηρ ππψσεΐνηρ μέςα ςσο κύσσαπο. Επίςηρ, θα ήσαν 

ενδιαυέπον να διεπετνηθεί ο πόλορ σηρ Ν-γλτκοζτλίψςηρ ςσην αλληλεπίδπαςη 

σηρ BRI2 με άλλερ ππψσεΐνερ όπψρ η APP ή η επιπποή σηρ ςσην ππψσεόλτςη σηρ 

BRI2 από σην ADAM10. 

Σα αποσελέςμασα ατσά θα μαρ βοηθήςοτν να κασανοήςοτμε καλύσεπα σιρ 

ιδιόσησερ σηρ ππψσεΐνηρ. Φπειάζονσαι ακόμα πεπιςςόσεπερ μελέσερ ώςσε να 

αποςαυηνιςσεί η υτςιολογική λεισοτπγία σηρ BRI2 μέςα ςσο κύσσαπο καθώρ και 

οι λόγοι ποτ οδηγούν ςσην εμυάνιςη σψν παθολογικών κασαςσάςεψν ποτ 

ςφεσίζονσαι με ατσή.  
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Two different mutated forms of BRI2 protein are linked
with familial British and Danish dementias, which present
neuropathological similarities with Alzheimer’s disease.
BRI2 is a type II transmembrane protein that is trafficked
through the secretory pathway to the cell surface and is
processed by furin and ADAM10 (a disintegrin and metal-
loproteinase domain 10) to release secreted fragments of
unknown function. Its apparent molecular mass (42–44
kDa) is significantly higher than that predicted by the
number and composition of amino acids (30 kDa)
suggesting that BRI2 is glycosylated. In support, bioinfor-
matics analysis indicated that BRI2 bears the consensus
sequence Asn-Thr-Ser (residues 170–173) and could be N-
glycosylated at Asn170. Given that N-glycosylation is con-
sidered essential for protein folding, processing and traf-
ficking, we examined whether BRI2 is N-glycosylated.
Treatment of HEK293 (human embryonic kidney) cells
expressing BRI2 with the N-glycosylation inhibitor tunica-
mycin or mutation of Asn170 to alanine reduced its mol-
ecular mass by �2 kDa. These data indicate that BRI2 is
N-glycosylated at Asn170. To examine the effect of N-gly-
cosylation on BRI2 trafficking at the cell surface, we per-
formed biotinylation and 35S methionine pulse-chase
experiments. These experiments showed that mutation of
Asn170 to alanine reduced BRI2 trafficking at the cell
surface and its steady state levels at the plasma membrane.
Furthermore, we obtained data indicating that this
mutation did not affect cleavage of BRI2 by furin or
ADAM10. Our results confirm the theoretical predictions
that BRI2 is N-glycosylated at Asn170 and show that this

post-translational modification is essential for its
expression at the cell surface but not for its proteolytic
processing.

Keywords: Alzheimer’s disease / BRI2 / familial British
dementia / familial Danish dementia / glycosylation

Introduction

BRI2 is a protein involved in two neurodegenerative diseases
familial British dementia (FBD) and familial Danish dementia
(FDD), since patients with those diseases bear two different
mutations in the gene that encodes for BRI2; a stop codon
mutation and a 10-nucleotide duplication (Vidal et al. 1999,
2000). The mutant forms of BRI2 in these diseases release
upon cleavage by furin the peptides ABri (amyloid Bri) and
ADan (amyloid Dan), which form amyloid deposits in the
brain of patients with FBD and FDD, respectively. FBD and
FDD present many similarities with Alzheimer’s disease (AD;
Tsachaki et al. 2008). Interestingly, we and others found that
BRI2 might also play an important role in AD. More specifi-
cally, it interacts with the amyloid precursor protein (APP),
which upon cleavage by β- and γ-secretase releases the
peptide Aβ that forms amyloid deposits in the brain of AD
patients (Fotinopoulou et al. 2005; Matsuda et al. 2005).
Furthermore, BRI2 affects APP processing and reduces the
production of Aβ both in cellular systems and in the brain of
transgenic mice (Fotinopoulou et al. 2005; Matsuda et al.
2005, 2008). Given that FBD/FDD and AD share many neu-
ropathological features, it is possible that common cellular
events result in neuronal loss in these diseases. Therefore, the
study of FBD/FDD could also give insights into the neurode-
generative mechanism underlying AD.
The physiological role of BRI2 is largely unknown, although

there are studies implicating the protein in different cellular pro-
cesses, such as neurite outgrowth (Choi et al. 2004) and apopto-
sis (Fleischer et al. 2002; Fleischer and Rebollo 2004). More
recently, we found that BRI2 forms disulfide-linked homodimers
that appear at the cell surface, a property that is often very
important for the function of cell surface receptors (Tsachaki
et al. 2010). Understanding the biological properties of BRI2 is
of particular significance for the elucidation of its role in neuro-
degeneration. In accordance with this line of thought, we per-
formed bioinformatics analysis to identify post-translational
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modifications of BRI2 that may play a role in its properties and
function. We used NetNGlyc 1.0 Server to identify
N-glycosylation sites and NetO-Glyc3.1 Server to predict
O-glycosylation sites. This analysis indicated that of all three
post-translation modifications, N-glycosylation is the most prob-
able since BRI2 has a potential N-glycosylation site at aspara-
gine residue 170, part of the consensus sequence Asn-X-Ser.
This prediction is supported by the fact that BRI2 follows the
secretory pathway from the endoplasmic reticulum (ER) and
Golgi to the cell surface, and it is now known that many trans-
membrane cell surface proteins are glycosylated. In addition, the
predicted molecular mass of BRI2 based on its amino acid
sequence is around 30 kDa, whereas the protein migrates in
sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis
(SDS–PAGE) at �42–43 kDa, indicating that post-translational
modifications render the protein heavier. Based on these facts,
we examined the possibility that BRI2 is post-translationally
modified by the addition N-linked sugars because
N-glycosylation is thought to play an important role in the
folding of proteins, their trafficking through the secretory
pathway to the cell surface as well as their metabolism. In the
current paper, we show that ectopically expressed BRI2 in cell
culture is indeed subjected to N-glycosylation at asparagine
residue 170 (N170). Glycosylation affects the expression of
BRI2 at the cell surface, but not its cleavage by furin or
ADAM10 (a disintegrin and metalloproteinase domain 10). As a
next step, unraveling the role of N-glycosylation for the cell
surface function of BRI2 could broaden our understanding
about the physiological role of this protein.

Results
BRI2 is glycosylated at asparagine residue 170
To examine whether BRI2 is N-glycosylated, we used the
specific N-glycosylation inhibitor tunicamycin. This inhibitor
blocks the formation of dolicholpyrophosphate N-acetylgluco-
samine, which is the first step in the N-glycosylation process.
mycBRI2 was expressed in HEK293 cells and the cells were
treated with 12 μg/mL of tunicamycin for 24 h prior to lysis.
We observed (Figure 1A) that upon tunicamycin treatment
mycBRI2 migrates at a molecular mass corresponding to 42
kDa (lane 2), whereas without any treatment it migrates to 44
and 42 kDa (lane 1), indicating that N-glycosylation confers
further weight to the protein. To verify this result and prove
that BRI2 is glycosylated at asparagine residue 170 (N170), we
mutated this residue to alanine (Figure 5A). This mutation is
not expected to cause major changes in the overall confor-
mation of the protein, since alanine is a small hydrophobic
amino acid, generally regarded to be rather inactive. When
mutated mycBRI2 at asparagine residue 170 (mycBRI2/
N170A) was expressed in HEK293 cells, it migrated at a mol-
ecular mass similar to that observed after tunicamycin treat-
ment of cells (Figure 1B). Wild-type mycBRI2 migrated at the
previously observed molecular masses of 44 and 42 kDa.
Thus, BRI2 is subjected to N-glycosylation at N170.

N-Glycosylation of BRI2 affects its cell surface expression
Next, we sought to identify whether glycosylation is important
for cell surface expression of BRI2, as is the case for many

transmembrane proteins. For that purpose, we expressed
mycBRI2 or mycBRI2/N170A in HEK293 cells and labeled
cell surface proteins using a non-cell permeable biotin ester.
Biotinylated cell surface proteins were precipitated with strep-
tavidin and subjected in western blot using the anti-myc anti-
body 9B11. Our data show that the levels of mycBRI2/N170A
protein at the cell surface are significantly lower than those of
mycBRI2 protein (Figure 2A), although the expression levels
of both proteins are the same (Figure 2B). To examine whether
this is due to reduced rate of transport of the non-glycosylated
mycBRI2/N170A protein to the cell surface, we expressed

Fig. 1. BRI2 is N-glycosylated at asparagine 170 residue. (A) HEK293 cells
overexpressing wild-type mycBRI2 were incubated with N-glycosylation
inhibitor tunicamycin (lane 2) or without (lane 1). Cell extracts were analyzed
with western blot against myc with 9B11 antibody. (B) Wild-type mycBRI2
(mycBRI2, lane 1) or BRI2 with the mutation of asparagine 170 into alanine
(mycΒRI2/N170, lane 2) were expressed in HEK293 cells. Cell extracts were
analyzed by western blot using the 9B11 antibody against the myc epitope.

Fig. 2. Inhibition of N-glycosylation of BRI2 inhibits its expression at the cell
surface. Wild-type mycBRI2 or mycBRI2/N170Awas expressed in HEK293
cells. Cell surface proteins were labeled with biotin (lanes 1 and 2) or were
not labeled (lanes 3 and 4), as a control for biotinylation specificity. (A) Cell
extracts were precipitated with streptavidin beads and analyzed with western
blot against myc with 9B11 antibody. (B) Cell extracts were directly analyzed
with western blot as a control for protein expression. The two immunoreactive
bands of BRI2 proteins correspond to the furin-cleaved and the non-cleaved
wild-type mycBRI2 or mycBRI2/N170A.
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mycBRI2 or mycBRI2/N170A in HEK293 cells and per-
formed 35S radiolabeling for 2 h at 16°C (pulse) and chased
the newly synthesized proteins for 0′, 20′, 40′ and 60′. After
that, we labeled cell surface proteins with biotin followed by
precipitation with streptavidin beads. Precipitated cell surface
proteins were eluted from the streptavidin beads, subjected to
immunoprecipitation using the 9B11 antibody against the myc
epitope of the BRI2 proteins and analyzed on SDS–PAGE fol-
lowed by autoradiography (Figure 3A). We observed that
mycBRI2 was present at the cell surface 20 min after the
initiation of chase, whereas mycBRI2/N170A failed to appear
at the cell surface even after 60 min. To verify the proper
expression of BRI2 proteins, we immunoprecipitated the cell
extracts with 9B11 without prior biotinylation (Figure 3B).
The above results indicate that N-glycosylation of BRI2 is
important for its transfer at the cell surface.

Inhibition of BRI2 N-glycosylation leads to its accumulation
in intracellular compartments
To further prove that glycosylation of BRI2 affects its traffick-
ing at the cell surface, we expressed mycBRI2 or mycBRI2/
N170A proteins in HEK293 cells. Twenty-four hours post-
transfection, we fixed the cells and labeled them with the
9E10 antibody against the myc-epitope of BRI2 proteins and
with a secondary anti-mouse antibody conjugated with
CF™488. Confocal microscope analysis (Figure 4A higher
magnification, B lower magnification) indicated that
mycBRI2/N170A accumulated in intracellular compartments,
which most likely represent the ER and Golgi. In contrast,
mycBRI2 was distributed in vesicle-like structures covering
the whole cytoplasm and the cell membrane. The aberrant dis-
tribution of mycBRI2/N170A compared with the wild-type
protein could account for its absence from the cell surface
observed before.

Effect of N-glycosylation on BRI2 processing
To investigate if N-glycosylation of BRI2 is significant in any
other aspect of BRI2 cell biology, we examined whether it

affects BRI2 processing (for a depiction of BRI2 processing
view, Figure 5A). BRI2 is subjected to extracellular cleavage
by furin and releases a C-terminal secreted peptide of 23
amino acids (p23; Kim et al. 1999). The mycBRI2 used
before expresses the myc epitope N-terminally. Therefore, in
order to be able to detect the p23 peptide, we fused the
cDNA of mycBRI2 with that encoding for the V5 epitope
(mycBRI2-V5), appearing C-terminally in the expressed
protein (Figure 5B). In another construct, we mutated the
triplet encoding for N170 to that encoding for alanine
(mycBRI2-V5/N170A). We expressed in cells mycBRI2-V5
or mycBRI2-V5/N170A and incubated the conditioned media
with an anti-V5 in order to immunoprecipitate the V5-tagged
p23 peptide (p23-V5). Immunoprecipitates were then ana-
lyzed by western blot in order to detect p23-V5 peptide. We
observed that the amount of peptides released following furin
cleavage is unaltered between mycBRI2-V5 and

Fig. 3. The rate of cell surface expression/appearance/transport of BRI2 is
reduced in the absence of N-glycosylation. Wild-type mycBRI2 or mycBRI2/
N170Awas expressed in HEK293 cells. The newly synthesized proteins were
labeled with 35S in radiolabeling medium for 2 h (pulse) at 16°C and then
were incubated in non-radiolabeling medium for 0′, 20′, 40′ and 60′ (chase).
(A) Cell surface proteins were labeled with biotin and precipitated with
streptavidin beads. Precipitated cell surface proteins were eluted from the
beads and immunoprecipitated with 9B11 antibody against the myc epitope
before electrophoresis and autoradiography. (B) Immunoprecipitation of cell
extracts with 9B11, electrophoresis and autoradiography were performed to
verify the expression levels of BRI2.

Fig. 4. Non-N-glycosylated BRI2 accumulates in intracellular compartments.
HEK293 cells were transfected with the cDNAs that encode for wild-type
mycBRI2 or mycBRI2/N170A. Twenty-four hours post-transfection, the cells
were fixed and incubated with the 9E10 anti-myc antibody and with a
secondary anti-mouse antibody conjugated with CF™488. Following,
mounting with Vectashield mounting medium containing the fluorescent dye
DAPI for nuclear staining, cells were viewed under a confocal microscope (A:
higher magnification, B: lower magnification).
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mycBRI2-V5/N170A (Figure 6A). The cellular levels of both
proteins were similar (Figure 6B). This result shows that
N-glycosylation is not a pre-requisite for furin cleavage.
More recently (Martin et al. 2008), it was shown that BRI2

is cleaved extracellularly by the metalloproteinase ADAM10
for the release of a secreted fragment of 25 kDa and the

production of a membrane-bound N-terminal fragment (NTF),
which is subjected to intramembrane regulated proteolysis by
the aspartyl-proteases sPPLa/b (signal peptide peptidase-like
proteases), to release the intracellular domain of BRI2. Given

Fig. 7. Non-N-glycosylated BRI2 is efficiently processed by ADAM10.
HEK293 cells were transfected with the cDNAs encoding for wild-type
mycBRI2-ΔFC-V5 or mycBRI2-ΔFC-V5/N170A. (A) Forty-eight hours
post-transfection conditioned medium samples were incubated with the
anti-V5 antibody to immunoprecipitate the proteolytic fragments that derive
following processing of BRI2 by ADAM10. Immunoprecipitates were
analyzed by western blot using the anti-V5 antibody. (B) Cell extracts were
analyzed by western blot using the anti-V5 antibody to confirm the
expression of transfected proteins.

Fig. 6. N-Glycosylation does not affect BRI2 cleavage by furin. HEK293
cells were transfected with the cDNAs encoding for wild-type mycBRI2-V5,
mycBRI2-V5/N170A or PRK5 vector. (A) Forty-eight hours post-transfection
conditioned medium samples were incubated with the anti-V5 antibody to
immunoprecipitate p23V5 peptides. Immunoprecipitates were analyzed by
western blot using the anti-V5 antibody. (B) Cell extracts were analyzed by
western blot using the anti-myc antibody to confirm the expression of
transfected proteins.

Fig. 5. Schematic representation of BRI2 proteolytic processing (A) and constructs used in this study (B and C). (A) BRI2 is cleaved by furin after amino acid
243 to release the secreted peptide p23. In addition, it is cleaved extracellularly by the metalloproteinase ADAM10, which leads to the release of an extracellular
fragment and the production of a membrane-bound NTF. Upon subsequent cleavage of the NTF by the sPPLs, the intracellular domain of BRI2 is released
intracellularly. The asparagine residue at amino acid position 170 (N170) is depicted by an asterisk. mycBRI2/N170A contains a substitution of this residue to an
alanine residue. (B) mycBRI2-V5 contains a V5 epitope tag after the C-terminus for detection of the p23 peptide in the conditioned media. mycBRI2-V5/N170
bears a substitution of N170 by an alanine residue. (C) In BRI2ΔFC-V5, the V5 epitope tag is inserted after amino acid 240. BRI2ΔFC-V5/N170 is identical but
bears substitution of N170 to alanine.
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that these two cleavage events were shown to be independent of
furin cleavage, we investigated whether N-glycosylation is
essential for ADAM10 cleavage of BRI2. To specifically detect
the fragment released extracellularly after ADAM10 cleavage,
we used a construct in which the sequence 240–266 (includes
the cleavage site of furin which is between arginine 243 and glu-
tamic acid 244) was replaced by the V5 epitope tag
(BRI2ΔFC-V5), so that this protein is not cleaved by furin
(Figure 5C). In another construct, we mutated the triplet that
encodes for N170 to a triplet that encodes for alanine
(BRI2ΔFC-V5/N170A). BRI2ΔFC-V5 or BRI2ΔFC-V5/N170A
was expressed in cells and the conditioned media were incubated
with anti-V5 in order to immunoprecipitate the V5-tagged
C-terminal fragment (CTF) of BRI2 produced following
ADAM10 cleavage. After western blot of the immunoprecipi-
tates using the anti-V5 antibody, no difference in the amount of
the secreted (sBRI2-V5) CTFs was observed, indicating that
ADAM10 cleavage of BRI2 is not dependent on
N-glycosylation (Figure 7A). The sBRI2-V5 that derives from
the processing of BRI2ΔFC-V5/N170A has a lower molecular
mass than the one that derives from the processing of
BRI2ΔFC-V5, since the site of N-glycosylation resides within
the fragment that is released after ADAM10 cleavage. Figure 7B
shows expression of BRI2ΔFC-V5 and BRI2ΔFC-V5/N170A
which due to the deletion of 26 amino acids and the insertion of
the V5 epitope migrate at �42 and 40 kDa, respectively.

Discussion

FBD and FDD are two neurodegenerative diseases genetically
linked with mutations in the gene that encodes for BRI2
protein (Vidal et al. 1999, 2000). These diseases present many
similarities with AD, the most prevalent form of dementia.
Therefore, their study could reveal aspects of the underlying
mechanisms of neurodegeneration, which could be in part
common among the different brain diseases. It has been
hypothesized that the function of the proteins involved in neu-
rodegeneration could be compromised in certain disease con-
ditions. For example, tau is a protein that normally associates
with and stabilizes the microtubules of axons. In FBD/FDD
and AD, tau is hyperphosphorylated, dissociates from the
microtubules and forms intraneuronal aggregates, known as
neurofibrillary tangles, which are believed to play a pivotal role
in neurite degeneration and neuronal loss (Buee et al. 2010).
BRI2 is a central protein in the pathogenesis of FBD/FDD,

since mutated forms of the protein appear in patients with
FBD/FDD. Through the proteolytic cleavage of these mutated
proteins, the peptides ABri or ADan are released, forming
amyloid deposits in the brain. So far, no physiological prop-
erty directly related to neuronal dysfunction or neuronal loss
has been attributed to BRI2. Therefore, more elaborate work
needs to be done on the study of the physiological properties
of BRI2 and its cellular role.
N-Glycosylation is one of the most important post-

translational modifications and has been involved in different
aspects of the physiology of proteins, such as for proper
folding and quality control in the ER, for targeting in intra-
cellular compartments of the secretory pathway or cell surface
expression (Helenius and Aebi 2001). Given the significance

of N-glycosylation, we studied whether BRI2 is subjected to
this modification, since it has a potential N-glycosylation site
and its electrophoretic molecular mass is �12–14 kDa greater
than that predicted by its amino acid constitution.
BRI2 is indeed N-glycosylated at asparagine residue 170

(N170), since tunicamycin treatment of cells or substitution of
that residue with an alanine residue, caused a shift in the mol-
ecular mass of the protein of �2 kDa (Figure 1). To gather
further information regarding the post-translational modifi-
cations of BRI2, bioinformatics analysis of the BRI2 sequence
(Q9Y287) was done using the NetO-Glyc3.1 Server and the
NetC-Glyc1.0 Server to predict O-GalNac glycosylation sites
and C-mannosylation sites, respectively. This analysis gave us
low prediction scores indicating that the probability of BRI2
to accept other than N-linked sugars is rather low. However,
by using the NetGlycate Server, which predicts glycation sites
(non-enzymatic glycosylation) of epsilon amino groups of
lysines in mammalian proteins, and the NetPhos2.0 Server,
which predicts Ser, Thr and Tyr phosphorylation sites in
eukaryotic proteins, we found that BRI2 has eight potential
glycation and eight phosphorylation sites in its sequence.
Therefore, the reduction in the molecular mass of BRI2 by
only 2 kDa in the absence of N-glycosylation and the fact that
in this case the apparent molecular mass of BRI2 is still 10
kDa more than that predicted by its amino acid composition
indicate the need for more detailed analysis of all the possible
post-translational modifications of BRI2.
The N-glycosylation mutant (BRI2/N170A) exhibited

similar expression levels with the wild-type protein indicating
that N-glycosylation is not essential for the stability of BRI2.
N-Glycosylation is involved in the trafficking of many trans-
membrane proteins at the cell surface, as, for example, is the
case for the prolactin receptor (Buteau et al. 1998), the angio-
tensin II receptor 1 (AT1; Deslauriers et al. 1999), the water
channel aquaporin-2 (Hendriks et al. 2004) and the neuronal
glycine transporter (Martınez-Maza et al. 2001). Similarly,
biotinylation experiments showed that the levels of mycBRI2/
N170A at the cell surface are significantly lower that those of
the wild-type mycBRI2 (Figure 2). Furthermore, pulse-chase
experiments (Figure 3) showed that although wild-type
mycBRI2 appears at the cell surface 20 min after its biosyn-
thesis, mycBRI2/N170A fails to reach the cell surface even at
60 min after its biosynthesis. These results indicate that traf-
ficking of the non-glycosylated BRI2 at the cell surface is
drastically disturbed. In support, immunocytochemistry exper-
iments showed that (Figure 4) wild-type mycBRI2 is present
in vesicular structures throughout the cytoplasm while the
non-glycosylated mutant mycBRI2/N170A accumulates intra-
cellularly most probably in compartments of the ER and
Golgi apparatus. These results indicate that N-glycosylation is
essential for the proper trafficking of BRI2 through the mem-
brane compartments of the cell.
It has been shown that BRI2 is processed by furin between

amino acids 243 and 244 resulting in the release of a secreted
CTF of �2.5 kDa (Kim et al. 1999). Furthermore, it has been
shown that BRI2 is cleaved extracellularly by ADAM10 to
release a secreted CTF of �25 kDa (Martin et al. 2008). The
NTF that remains membrane bound is subjected to intramem-
brane proteolysis by signal peptidases like 2a/2b proteases
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(Martin et al. 2008). Given that the N-glycosylation mutant of
BRI2 displays aberrant intracellular accumulation and reduced
levels at the cell surface, it is reasonable to assume that its
proteolytic processing will be also affected. However, the
N-glycosylation mutant of BRI2 was found to be processed
normally by both furin and ADAM10 (Figures 6 and 7). The
efficient processing of the N-glycosylation-deficient BRI2 is a
surprising result, indicating that cleavage by ADAM10 can
also take place intracellularly.
N-Glycosylation has been shown to be important for the

function of many proteins. For instance, branched N-glycans
are involved in the adhesion properties of E-cadherin and
integrins, which in turn affect cell migration and cell–cell and
cell–matrix interactions (Zhao et al. 2008). Also,
N-glycosylation reduces the uptake of dopamine by the dopa-
mine transporter (Li et al. 2004). N-Glycosylation of BRI2
could also be associated with the biological function of the
protein, which until now remains enigmatic. Unraveling the
importance of N-glycosylation for the function of BRI2 at
the cell surface will contribute in our understanding of its
normal function and the aberrance from this function of the
mutants of BRI2 protein that lead to disease.

Materials and methods
Chemicals
All common chemicals were purchased from Sigma-Aldrich
(Athens, Greece) unless otherwise indicated.

Plasmids and antibodies
The cDNA of human BRI2 was subcloned in myc-pRK5
vector (kind gift of Dr. PF Worley, John Hopkins, Baltimore,
MD, USA) (mycBRI2). mycBRI2-V5 was created by subclon-
ing the cDNA of myc BRI2 in the pcDNA 3.1/V5-His vector
(Invitrogen, Carlsbad, CA) between the sites XhoI and HindIII.
BRI2 ΔFC-V5 is described elsewhere (Martin et al. 2008) and
was a kind gift of Prof. Christian Haass (Center for Integrated
Protein Science Munich and the Adolf Butenandt Institute,
Department of Biochemistry, Laboratory for Neurodegenerative
Disease Research, Ludwig Maximilians University, Munich,
Germany). The constructs mycBRI2/N170A, mycBRI2-V5/
N170A and BRI2ΔFC-V5/N170A, in which the triplet that
encodes for N170 has been substituted with that encoding for
alanine, were generated with polymerase chain reaction using
the QuickChange Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene,
CA). Primers are available upon request.
The anti-myc monoclonal antibody 9B11 (Cell Signaling

Technology, MA) was used for western blot and immunopre-
cipitation of myc-tagged BRI2. The monoclonal antibody
against the V5 epitope was from AbD Serotec (Morphosys
UK Ltd, Oxford, UK). Horseradish peroxidase-conjugated
goat anti-mouse and goat anti-rabbit secondary antibodies
were supplied from Invitrogen. The secondary goat anti-
mouse antibody conjugated with CF™488A Green fluorescent
dye was obtained from Biotium, Inc. (Hayward, CA).

Cell culture and transfections
HEK293 cells were purchased from ATCC and cultured in
Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) supplemented

with heat inactivated 10% fetal bovine serum (both from PAA
Laboratories GmbH, Linz, Austria) and 100 g/mL of penicil-
lin/streptomycin. Transfections were performed with Escort
IV reagent (Sigma-Aldrich) according to the manufacturer’s
instructions.

Protein extraction and western blotting
Forty-eight hours after transfection, conditioned media were
removed and cells were lysed at 4°C in lysis buffer [50 mM
Tris–HCl, 150 mM NaCl, 2 mM ethylenediaminetetraacetic
acid (EDTA), pH 7.6, 1% Triton X-100 (v/v)] supplemented
with complete protease inhibitor cocktail (Roche Applied
Science, Mannheim, Germany). Samples were incubated for
30 min on ice and protein extracts were clarified by centrifu-
gation at 15,000 × g for 30 min at 4°C. The supernatants were
quantified for protein content using the BCA Assay Kit
(Pierce, Rockford, IL). Samples from cell extracts were pre-
pared in SDS Laemmli sample buffer (1% SDS, 0.4 M Tris,
40 mM EDTA, 50% glycerol, Bromophenol blue) containing
5% β-mercaptoethanol. Extracts were separated by SDS–
PAGE and transferred to polyvinyldene difluoride membranes
(Roth GmbH, Karlsruhe, Germany). Membranes were immu-
noblotted with the primary antibody diluted in a blocking sol-
ution containing 10% new-born calf serum supplemented
with NaN3 overnight at 4°C. After washing with tris-buffered
saline - Tween-20 (TBS-T) [20 mM Tris–HCl, pH 7.6, 137
mM NaCl, 0.05% (v/v) Tween-20], filters were incubated
with horseradish peroxidase-conjugated goat anti-mouse or
goat anti-rabbit secondary antibodies in blocking solution
(1:5000 dilution) without NaN3 for 1 h at room temperature.
Protein bands were detected by chemiluminescence using the
enhanced chemiluminescence system (Amersham, Upsala,
Sweden) on a Fluorochem 8800 imaging station
(AlphaInnotech, CA).

Immunoprecipitation
For the immunoprecipitation experiments, cell extracts (1000–
1500 g of total protein) or conditioned media were incubated
with appropriate dilutions of the IP antibody overnight at 4°C.
Following incubation for 1 h at 4°C with protein G agarose
beads (Millipore, Billerica, MA), antibody-bound protein
complexes were collected by centrifugation at 15,000 × g for
10 min at 4°C. Pellets were washed three times with washing
buffer containing 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 2 mM EDTA,
pH 7.6, 0.5% Triton X-100. The beads were resuspended in
SDS Laemmli sample buffer and the recovered proteins were
analyzed by immunoblot.

Metabolic labeling and biotinylation
Twenty-four hours post-transfection the newly synthesized
proteins were labeled with 35S in serum-free DMEM that did
not contain cysteine and methionine for 2 h (pulse) at 16°C,
to prevent membrane trafficking of the newly synthesized pro-
teins. The labeling medium was removed and replaced with
non-radiolabeling medium for 0′, 20′, 40′ and 60′ (chase). For
biotinylation of cell surface proteins, cells were washed three
times with ice-cold phosphate buffered saline (PBS) containing
0.5 mM CaCl2 and 1 mM MgCl2 (PBS-CM). Then, cells were
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biotinylated with 0.5 mg/mL Sulfo-NHS-LC-biotin (Pierce) for
30 min on ice-cold water. Unbound biotin was quenched with
50 mM NH4Cl for 10 min. Cells were rinsed twice with
ice-cold PBS-CM and lysed as described in “Protein extrac-
tion and western blotting” within the “Materials and
Methods” section. The cell extracts were centrifuged at
15,000 × g for 30 min and supernatants were incubated
with 50 μL of streptavidin–agarose beads (Millipore) for 1 h
at 4°C.

Immunofluorescence
Cells were cultured in slides and transfected as described in
“Cell culture and transfections” within the “Materials and
Methods” section. Twenty-four hours post-transfection, the
supernatant media were removed and the cells were rinsed
twice with PBS. Cells were incubated for 15 min at −20°C
with cold methanol for fixation and permeabilization, and then
rinsed once with PBS. Cell cultures were incubated with 1%
new-born calf serum blocking solution supplemented with
NaN3 for 30 min at 37°C and with the primary antibody
diluted in the same blocking solution overnight. Cell cultures
were rinsed twice with TBS-T, and the secondary goat anti-
mouse antibody CF™488A was added for 1 h. Cell cultures
were rinsed twice with TBS-T and mounted with Vectashield
mounting medium (Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA)
containing the fluorescent dye 4′,6-diamidino-2-phenylindole
(DAPI) for nuclear staining. The fluorescent signal was
detected using a confocal microscope (Leica TCS SP5).
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