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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο SR-BI (Scavenger receptor class B type I) είναι ο λειτουργικός υποδοχέας των υψηλής 

πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (High Density Lipoprotein, HDL), του οποίου η 

τρισδιάστατη δοµή είναι άγνωστη. Βασικός στόχος της διατριβής µου ήταν η παραγωγή 

ικανής ποσότητας οµοιογενώς τροποποιηµένης, καθαρής πρωτεΐνης SR-BI, κατάλληλης 

για µελέτες κρυστάλλωσης. Μακροπρόθεσµος στόχος είναι η συσχέτιση της 

τρισδιάστατης δοµής του υποδοχέα, µε τις γνωστές του λειτουργίες, όσον αφορά στην 

επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων και στην κυτταρική έξοδο ελεύθερης χοληστερόλης. 

Προκειµένου να παραχθούν µεγάλες ποσότητες SR-BI µε οµοιογενή γλυκοζυλίωση, ο 

υποδοχέας εκφράστηκε σε µεταλλαγµένη κυτταρική σειρά HEK (Human Embryonic 

Kidney), µε χρήση ενός συστήµατος επαγώµενης έκφρασης µέσω της προσθήκης 

τετρακυκλίνης. Η επαγώµενη έκφραση του SR-BI σε κυτταρικές καλλιέργειες σε 

βιοαντιδραστήρα, παρέκαµψε το πρόβληµα της κυτταρικής συσσωµάτωσης και αύξησε 

την έκφραση της πρωτεΐνης. Η κυτταρική σειρά ΗΕΚ που χρησιµοποιήθηκε για την 

έκφραση του SR-BI είναι µεταλλαγµένη ως προς το γονίδιο GnTI (N-acetyl 

Glucosaminyl Transferase I). Αυτή η µετάλλαξη οδήγησε σε οµοιόµορφη γλυκοζυλίωση 

του SR-BI µε ολιγοσακχαρίτες υψηλής µανόζης GlcNAc(Man)5. Οι ιδιότητες 

γλυκοζυλίωσης του SR-BI πιστοποιήθηκαν µετά από πέψη µε τα ένζυµα 

ενδογλυκοζιδάση Η (Endoglycosidase H, EndoH) και Ν-γλυκοζιδάση F (N-Glycosidase 

F, PNGase F). Η Ν-γλυκοζιδάση F πέπτει υψηλής µανόζης, καθώς και σύµπλοκες 

γλυκάνες. Η ενδογλυκοζιδάση Η πέπτει µόνο υψηλής µανόζης γλυκάνες. Ανάλυση κατά 

Western που ακολούθησε τις πέψεις επιβεβαίωσε την παραγωγή του SR-BI  µε τον 

αναµενόµενο βαθµό γλυκοζυλίωσης (µοριακή µάζα ~54kDa). Ο SR-BI που παρήχθη σε 

µικρή κλίµακα σε κυτταροκαλλιέργειες, αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία 

ανοσοσυγγενείας από το κυτταρικό εκχύλισµα, µε χρήση σφαιριδίων σεφαρόζης 

συνεζευγµένων µε το µονοκλωνικό αντίσωµα 1D4. Το αντίσωµα αυτό αναγνωρίζει τον 

επίτοπο t1, ένα εννεαπεπτίδιο (TETSQVAPA) που αντιστοιχεί στα εννέα 

καρβοξυτερµατικά αµινοξέα της πρωτεΐνης ροδοψίνης. Ο επίτοπος t1 ενσωµατώθηκε στο 

καρβοξυτερµατικό άκρο του SR-BI  µε γενετική µηχανική. Ο προσδεδεµένος SR-BI 
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εκλούσθηκε µε προσθήκη περίσσειας πεπτιδίου t1 και ανιχνεύθηκε µε SDS-PAGE, 

ανάλυση κατά Western και µε χρώση αργύρου. Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν 

µεγάλης κλίµακας καλλιέργειες της µεταλλαγµένης κυτταρικής σειράς (HEK293SGnTI-

TetR), χρησιµοποιήθηκε βιοαντιδραστήρας  CELLIGEN PLUS, στον οποίον η 

θερµοκρασία, η τιµή του pH, καθώς και το περιεχόµενο της καλλιέργειας σε οξυγόνο, 

άζωτο, διοξείδιο του άνθρακος και αέρα, ελέγχεται ηλεκτρονικά. Η κυτταρική πυκνότητα 

που επετεύχθη στο βιοαντιδραστήρα ήταν περίπου 5 Χ 106 κύτταρα / ml (ολικός όγκος 

καλλιέργειας 5.5L). Χρησιµοποιώντας µεγάλης κλίµακας χρωµατογραφία 

ανοσοσυγγενείας, παρήχθησαν περίπου 5-8 χιλιοστογραµµάρια καθαρής πρωτεΐνης ανά 

5.5 λίτρα καλλιέργειας. Μέρος της αποµονωµένης πρωτεΐνης ενσωµατώθηκε σε 

λιποσώµατα αποτελούµενα από χοληστερόλη και φωσφατιδυλχολίνη (και σε κάποιες 

περιπτώσεις, σφιγγοµυελίνη), τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σε µια δοκιµασία πρόσδεσης 

σε φίλτρα νιτροκυτταρίνης. Αυτή η δοκιµασία επέτρεψε τον υπολογισµό της ποσότητας 

των λιποπρωτεϊνών που προσδένονται στα πρωτεολιποσώµατα και των αιθέρων 

χοληστερόλης που προσλαµβάνονται από αυτά, µέσω του SR-BI. Αυτές οι αναλύσεις 

έδειξαν ότι ο αποµονωµένος και µεταλλαγµένος ως προς τη γλυκοζυλίωσή του, SR-BI, 

είναι λειτουργικός και ότι προσδένει 125Ι-HDL και προσλαµβάνει αιθέρες χοληστερόλης 

από την [3Η]-CE-HDL σε επίπεδα παρόµοια µε τον αγρίου τύπου mSR-BI-t1. Αύξηση 

στη συγκέντρωση του CaCl2 στο ρυθµιστικό διάλυµα οδήγησε σε αυξηµένη πρόσδεση 

της HDL, αλλά δεν επηρέασε την πρόσληψη των αιθέρων χοληστερόλης. Η πρόσδεση 

της HDL και της LDL ήταν µεγαλύτερη στους 37oC, ενώ η πρόσληψη των αιθέρων 

χοληστερόλης αυξήθηκε µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Η πρόσδεση της HDL 

αυξήθηκε µε τη µείωση του pH, χωρίς να επηρεάσει την πρόσληψη των αιθέρων 

χοληστερόλης. Προσθήκη σφιγγοµυελίνης στα λιποσώµατα αύξησε την πρόσληψη των 

αιθέρων χοληστερόλης από την HDL, αλλά όχι και την πρόσδεση της 125I-HDL. Οι 

χηµικές ενώσεις BLT-1, 2, 3, 4 και 5, αναστέλλουν την επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων 

από την HDL. Η δοκιµασία πρόσδεσης έδειξε ότι στόχος των BLT’s είναι ο ίδιος ο SR-

BI. Αντικατάσταση της οµάδας θειόλης του BLT-1, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των 

θειοηµικαρβαζών, µε άτοµο οξυγόνου, οδήγησε σε παραγωγή ανενεργού ισοµορφής του 

BLT-1. Αυτές οι µελέτες απεκάλυψαν επίσης τη σηµασία της υδρόφοβης «ουράς» του 

BLT-1 στην αναστολή της δράσης του SR-BI. 
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Μέρος της πρωτεΐνης που αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας υπεβλήθη 

σε περαιτέρω καθαρισµό µε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης και χρωµατογραφία 

ιοντοανταλλαγής, οι οποίες έδειξαν ότι τα παρασκευάσµατα του SR-BI ήταν οµοιογενώς 

καθαρά. Επίσης διερευνήθηκε η επίδραση του pH, της διθειοθρεϊτόλης (dithiothreitol, 

DTT), της θερµοκρασίας και της ηλικίας των πρωτεϊνικών δειγµάτων, στη σταθερότητα 

και τον ολιγοµερισµό του SR-BI κατά τη χρωµατογραφία. Η κρυστάλλωση του 

καθαρισµένου SR-BI οδήγησε στην παραγωγή µικρών, εξαγωνικών κρυστάλλων, µήκους 

30-40 µm, τα οποία υποβάλλονται σε κρυσταλλογραφικές µελέτες προκειµένου να 

διαλευκανθεί η ατοµική δοµή του SR-BI. 
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ABSTRACΤ 
 

Scavenger receptor class B type I (SR-BI) is the functional receptor for high density 

lipoprotein (HDL) and its three-dimensional structure has not been resolved. The main 

objective of my thesis was to produce sufficient quantities of homogeneously modified 

pure SR-BI suitable for crystallization studies. The long-term goal is to correlate the 3D 

structure with the known functions of SR-BI in the selective uptake of lipids and the 

efflux of free cholesterol. In order to produce large quantities of SR-BI with 

homogeneous modifications, the receptor was expressed in a mutant Human Embryonic 

Kidney (HEK) cell line, using a tetracycline-inducible system. The inducible expression 

of SR-BI in cell cultures in a bioreactor overcame the problem of cell aggregation and 

enhanced the protein yield. The mutant HEK cell line used for the expression of SR-BI 

was mutated in the N-acetyl Glucosaminyl Transferase I gene (GnTI). This mutation led 

to uniform glycosylation, with the high-mannose oligosaccharides GlcNAc(Man)5. The 

glycosylation properties of SR-BI were verified by Endoglycosidase H (EndoH) and N-

Glycosidase F (PNGase F) digestions. PNGase F digests high mannose, as well as 

complex glycans. EndoH digests only high-mannose glycans. Western blotting analysis 

following these digestions verified the production of SR-BI with the expected degree of 

glycosylation (Μr ~54kDa). SR-BI produced on a small scale in cell cultures was purified 

by immunoaffinity chromatography from the cell lysates using Sepharose coupled to the 

monoclonal antibody 1D4. The antibody recognizes the epitope t1, a nonapeptide 

(TETSQVAPA) that corresponds to nine C-aminoacids of rhodopsin. The t1 epitope was 

engineered into the carboxy-terminus of SR-BI. Bound SR-BI was eluted by excess t1 

and was detected by SDS-PAGE, Western blotting and silver staining. For large-scale 

spinner cultures the mutant HEK line (HEK293SGnTI-TetR) was grown in a CELLIGEN 

PLUS bioreactor, where the temperature and the pH value as well as the oxygen, 

nitrogen, carbon dioxide and air content of the culture were controlled electronically. The 

cell density achieved in this bioreactor was approximately 5 Χ 106 cells/ ml, total volume 

5.5L). Using large-scale immunoffinity chromatography, 5-8 milligrams of pure protein 

were produced per 5.5 liters of culture. Part of the purified protein was incorporated into 
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liposomes composed of cholesterol and phosphatidylcholine (and in some cases, 

sphingomyelin) which were used for a filter binding assay. This assay allowed the 

calculation of the quantity of lipoproteins bound to the proteoliposomes and of the 

cholesteryl ether taken up by them via SR-BI. These analyses showed that the purified 

glycosylation mutant SR-BI-t1 is functional and that it binds 125Ι-HDL and uptakes 

cholesteryl ether from [3Η]-CE-HDL at levels similar to those of the wild type mSR-BI-

t1. Increase in the concentration of CaCl2 in the buffer leads to increased binding of HDL, 

but did not affect the uptake of cholesteryl ether. Binding of HDL and LDL is greatest at 

37oC, while uptake of their cholesteryl ether increased as temperature increased. Binding 

of HDL increased as pH decreased, without affecting the uptake of cholesteryl ether. 

Addition of sphingomyelin in the liposomes increased the uptake of cholesteryl ether 

from HDL, but did not affect the binding of  125I-HDL The chemical inhibitors BLT-1, 2, 

3, 4 and 5 block the selective lipid uptake from HDL. These experiments revealed that 

the target of the BLTs is SR-BI itself. Substitution of the thiol group of BLT-1, which 

belongs to the thiosemicarbazone family of compounds, with an oxygen atom, created an 

inactive isoform of BLT-1. These studies also revealed the importance of the 

hydrophobic tail of BLT-1 for the inhibition of the SR-BI functions. A portion of the 

protein isolated by immunoaffinity chromatography underwent further purification by 

size exclusion and ion exchange chromatography, which showed that SR-BI preparations 

were homogeneously pure. The effect of pH, dithiothreitol (DTT), temperature and the 

age of the protein samples on their stability and oligomerization of SR-BI during the 

chromatography were also assessed. Crystallization of the purified SR-BI generated small 

hexagonal crystals 30-40 µm in length, which are being used currently in x-ray 

crystallographic studies for the elucidation of the atomic structure of SR-BI. 
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A. Εισαγωγή 

 
1. Οι Υποδοχείς Καθαριστές 

 

Οι υποδοχείς-καθαριστές (scavenger receptors ή µε τη συντετµηµένη τους ονοµασία SR) 

είναι µια οµάδα υποδοχέων που υπάρχει στα µακροφάγα, οι οποίοι αναγνωρίζουν 

λιποπρωτεΐνες οι οποίες έχουν τροποποιηθεί µε οξείδωση ή ακυλίωση. Οι υποδοχείς-

καθαριστές (SR) αποµακρύνουν (scavenge) την τροποποιηµένη LDL καθώς και µια 

µεγάλη ποικιλία µακροµορίων µε αρνητικό φορτίο. Λόγω της ευρείας ειδικότητας που 

έχουν πιστεύεται ότι οι υποδοχείς-καθαριστές (SR) συµµετέχουν στην αποµάκρυνση 

πολλών ξένων και άχρηστων ουσιών στο σώµα. Οι υποδοχείς-καθαριστές (SR) 

χωρίζονται σε τρεις τάξεις, τις A, B και C, ανάλογα µε τη δοµή και τη λειτουργία τους. 

Οι τάξης Α, τύπου 1 (SR-A1) και τύπου 2 (SR-A2) έχουν µοριακό βάρος περίπου 220-

250 kDa (το µοριακό βάρος κάθε µονοµερούς είναι περίπου 80 kDa), εκφράζονται 

κυρίως στα µακροφάγα και σχηµατίζουν ένα τριµερές coiled coil ελίκων, που είναι 

σηµαντικό για την πρόσδεση των συνδετών τους. Οι SR-AI και SR-AII αποτελούνται 

από 1) ένα κυτταροπλασµατικό αµινο-τερµατικό τµήµα, 2) ένα διαµεµβρανικό τµήµα, 3) 

ένα ενδιάµεσο τµήµα «spacer», 4) µια α-έλικα, 5) ένα τµήµα που µοιάζει µε κολλαγόνο 

και 6) ένα τµήµα πλούσιο σε κυστεΐνες (στην περίπτωση του SR-A1 αλλά όχι του SR-

A2). Οι υποδοχείς τάξης C είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες των οποίων το αµινο-τελικό 

τµήµα βρίσκεται έξω από το κύτταρο. Οι υποδοχείς-καθαριστές (SR) τάξης Β 

περιγράφονται κατωτέρω (Εικ. 1). 

 

2. ∆οµή και Γενωµική Οργάνωση του SR-BI 

 

Ο υποδοχέας-καθαριστής SR-BI (Scavenger Receptor Class B, Type I), ο οποίος είναι 

ένας τάξης Β υποδοχέας, είναι µια µεµβρανική γλυκοπρωτεΐνη 509 αµινοξέων (Εικ. 1Β). 

Αποτελείται από δύο εσωτερικές, υδρόφοβες, διαµεµβρανικές περιοχές, που συνδέονται 

µε τα βραχέα κυτταροπλασµατικά αµινο- και καρβοξυ- τελικά  
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της άκρα. Επιπλέον, το µεγαλύτερο µέρος της πρωτεΐνης βρίσκεται στον εξωκυττάριο 

χώρο. Ο SR-BI  περιέχει µια οµάδα συντηρηµένων κυστεϊνών (Εικ. 1). Οι πρωτεϊνικές 

αλληλουχίες των διαφόρων πρωτεϊνών SR-BI από διαφορετικά είδη θηλαστικών είναι 

70-80% οµόλογες. 

 

Η δοµή της εικόνας 1 ισχύει, όχι µόνο για τον SR-BI, αλλά και όλα σχεδόν τα µέλη της 

οικογένειας πρωτεινών στην οποία ανήκει αυτός. Η οικογένεια αυτή ονοµάζεται 

υπεροικογένεια CD36 (1), και περιλαµβάνει τις πρωτείνες CD36 (2) και LIMPII 

[lysosomal integral membrane protein, (3)], δύο πρωτείνες της Drosophila melanogaster, 

που ονοµάζονται emp (4) και croquemort [που αποτελεί υποδοχέα των µακροφάγων, 

(5,6)], την SnmP-1 [µεµβρανική πρωτείνη των οσφρητικών κυττάρων του 

µεταξοσκώληκα, (7)], µια πρωτεΐνη του Caenorhabditis elegans (GenBank accession no. 

Z54270) και άλλες. Φυλογενετική ανάλυση των γονιδίων της οικογένειας CD36 έδειξε 

ότι τα LIMPII, SR-BI, emp και CD36 απέκλιναν από ένα κοινό προγονικό γονίδιο νωρίς 

κατά την εξέλιξη (1). Μέλη της οικογένειας των γονιδίων της CD36 αυτής τα οποία δεν 

ακολουθούν την προαναφερθείσα δοµή είναι η croquemort και ένα δυνητικό µετάγραφο 

του SR-BI, ο SR-BIII (8). Τα µέλη αυτά έχουν µια µοναδική υδρόφοβη περιοχή στο 

καρβοξυ-τελικό τους άκρο (5,8). 

 

Το γονίδιο SR-BI έχει µέγεθος 59.8 kb και αποτελείται από 12 εξώνια.. Έχει περιγραφεί 

ένα δεύτερο µετάγραφο του SR-BI που προέρχεται από εναλλακτικό µάτισµα του RNA 

και κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη SR-BII. Στον SR-BII, τα 42 καρβοξυ-τελικά αµινοξέα 

του SR-BI, που εντοπίζονται στο κυτταρόπλασµα, έχουν αντικατασταθεί από 40 

διαφορετικά αµινοξέα (9) (Εικ. 1). Ο SR-BI και τα άλλα µέλη της οικογένειας του CD36, 

έχουν επίσης οµοιότητες στη γενοµική τους οργάνωση (10, 11). Το ανθρώπινο γονίδιο 

SR-BI, που ονοµάσθηκε ClaI, κλωνοποιήθηκε αρχικά ως οµόλογο των CD36 και  

LIMPII, και χαρτογραφήθηκε στο χρωµόσωµα 12 (1,10, 12). Το γονίδιο του SR-BI του 

ποντικού απεµονώθη αρχικά µε κλωνοποίηση έκφραση (expression cloning), µε βάση 

την ικανότητά του να προσδένει τροποποιηµένη LDL. Περαιτέρω µελέτες έδειξαν ότι ο 

υποδοχέας αυτός επίσης αναγνωρίζει τη λιποπρωτείνη υψηλής πυκνότητας (High 

Density Lipoprotein, HDL) (13). 
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3. Ν-Γλυκοζυλίωση και SR-BI 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται εκτεταµένη ανάλυση της µετα-µεταφραστικής γλυκοζυλίωσης 

του SR-BI διότι µη-οµοιόµορφη γλυκοζυλίωση επηρεάζει την κρυστάλλωση του SR-BI 

που είναι το κύριο αντικείµενο της διατριβής αυτής. Η Ν-γλυκοζυλίωση είναι 

απαραίτητη για τη σωστή αναδίπλωση, την έκκριση και την ενδοκυττάρια µεταφορά  

πολλών πρωτείνών. Για παράδειγµα, απουσία Ν-ολιγοσακχαριτών, τα IgG αντισώµατα 

και η α1-αντιπρωτεάση δεν εκκρίνονται αλλά κατακρατώνται στο αδρό ενδοπλασµατικό 

δίκτυο, λόγω λανθασµένης αναδίπλωσης. Ειδικά για τον SR-BI, η γλυκοζυλίωση 

διαδραµατίζει σοβαρό ρόλο για την ενδοκυττάρια επεξεργασία ή/και µεταφορα του, 

καθώς και για τη δράση του. Αυτό φάνηκε από τη µετάλλαξη των θέσεων 

γλυκοζυλίωσής του Asn-108 και Asn-173, η οποία είχε ως αποτέλεσµα τη χαµηλή 

έκφρασή του µεταλλαγµένου υποδοχέα στην επιφάνεια του κυττάρου και τη χαµηλού 

επιπέδου έως µη ανιχνεύσιµη επεξεργασία όλων των Ν-γλυκανών του στη σύµπλοκη 

µορφή τους, όπως φάνηκε από την πλήρη ευαισθησία τους στην πέψη µε 

ενδογλυκοζιδάση Η [βλέπε πιο κάτω και «Αποτελέσµατα», (14)]. 

 

Για τη σύνθεση Ν-συνδεδεµένων ολιγοσακχαριτών, µία πρόδροµος οµάδα 14-

µονοσακχαριτών προστίθεται αρχικά στην ασπαραγίνη της πολυπεπτιδικής αλύσου της 

πρωτεΐνης-στόχου. Η δοµή αυτής της οµάδας είναι κοινή για τους περισσότερους 

ευκαρυωτικούς οργανισµους, και αποτελείται από 3 µόρια γλυκόζης, 9 µόρια µανόζης, 

και 2 µόρια Ν-ακετυλ-γλυκοζαµίνης (Εικ. 2, A-D). Ένα σύνθετο σύνολο αντιδράσεων 

συνδέει αυτή τη διακλαδισµένη αλυσίδα, µέσω ενός υπολείµατος πυροφωσφορυλίου, µε 

ένα µόριο-φορέα που ονοµάζεται δολιχόλη και είναι ένα ακόρεστο λιπίδιο µακράς 

αλύσου (75-95 άτοµα C). Η βιογένεση αυτής της προδρόµου ένωσης απαιτεί ένζυµα της 

µεµβράνης του αδρού ενδοπλασµατικού δικτύου και περιλαµβάνει τη διαδοχική 

προσθήκη µονοσακχαριτών στη φωσφορική δολιχόλη. Η ένωση αυτή δολιχόλης-

πυροφωσφορυλίου και ολιγοσακχαρίτη σχηµατίζεται εποµένως στο ενδοπλασµατικό 

δίκτυο και προσανατολίζεται έτσι ώστε η δολιχόλη να είναι ενσωµατωµένη στη 

µεµβράνη του ενδοπλασµατικού δικτύου και ο ολιγοσακχαρίτης να στρέφεται προς τον  

 4



 

 

 

 

 

 

 

 5



αυλό του ενδοπλασµατικού δικτύου. Έπειτα, ο ολιγοσακχαρίτης µεταφέρεται en bloc στο 

κατάλληλο σηµείο στην πολυπεπτιδική αλυσίδα καθώς αυτή µεταφέρεται στον αυλό του 

ενδοπλασµατικού δικτύου (Εικ. 2Α, βήµα 2). Συγκεκριµένα, η αλυσίδα των 

ολιγοσακχαριτών συνδέεται στην ασπαραγίνη της τριπεπτιδικής ακολουθίας Asn-X-Ser 

ή Asn-X-Thr, όπου το Χ µπορεί να είναι οποιοδήποτε αµινοξύ εκτός από Pro. Αυτή η 

ακολουθία είναι γνωστή ως αλληλουχία/σήµα γλυκοζυλίωσης (glycosylation sequon). 

Αυτή η αντίδραση πραγµατοποιείται από την τρανσφεράση των ολιγοσακχαριτών, η 

οποία βρίσκεται στην επιφάνεια του ενδοπλασµατικού δικτύου που στρέφεται προς τον 

αυλό του. 

 

Ο SR-BI έχει 11 σήµατα Ν-γλυκοζυλίωσης στη cDNA αλληλουχία του (Εικ. 3) και έχει 

δειχθεί ότι σε κυτταροκαλλιέργειες, γλυκοζυλιώνεται και στους 11 επιτόπους κατά τη 

µετάφρασή του, αντίθετα από ότι συµβαίνει µε τις περισσότερες πρωτεΐνες, όπου µερικές 

µόνο από τις θέσεις Ν-γλυκοζυλίωσης είναι κατειληµένες (15,14). Συγκεκριµένα, αυτό 

δείχθηκε µε µετάλλαξη καθενός των 11 σηµάτων γλυκοζυλίωσης (Asn→Gln ή 

Thr→Ala) και παρατηρήθηκε ότι και στις 11 περιπτώσεις, αυτό αύξησε την 

ηλεκτροφορητική κινητικότητα της πρωτείνης, προφανώς λόγω απουσίας του 

αντίστοιχου Ν-ολιγοσακχαρίτη (14) . Εποµένως, Ο SR-BI παρουσιάζει εκτεταµένη 

γλυκοζυλίωση και σε αυτήν οφείλεται η διαφορά ανάµεσα στη µάζα  που προβλέπεται 

από την αµινοξική του αλληλουχία ( 57 kDa) και σε αυτήν που παρατηρείται µε 

ανοσοχηµικές µεθόδους (western) ( 82 kDa). 

 

Μετά από τη µεταφορά του ολιγοσακχαρίτη στην ασπαραγίνη, µόλις η πρωτεϊνη 

διπλωθεί σωστά και ενώ είναι ακόµη στο ενδοπλασµατικό δίκτυο, τα τρία υπολείµµατα 

γλυκόζης και ένα συγκεκριµένο υπόλειµα µανόζης, αφαιρούνται από την αλυσίδα µε τη 

βοήθεια τριών διαφορετικών ενζύµων και η πρωτεΐνη γίνεται διαθέσιµη για εξαγωγή της 

από το ενδοπλασµατικό δίκτυο (Εικ 2Α, βήµατα 2,3 και 4) . 

 

Περαιτέρω τροποποίηση των ολιγοσακχαριτών στη σύµπλοκη µορφή τους αρχίζει 20-30 

λεπτά µετά τη σύνθεση της πρωτεΐνης, κατά το χρόνο που η πρωτεΐνη βρίσκεται στο 

σύµπλεγµα Golgi. Έτσι, βαθµιαία αφαιρούνται έξι από τα εννέα αρχικά υπολείµατα 
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µανόζης και αυτό οδηγεί στο σχηµατισµό µιας ‘πυρηνικής’ δοµής 3 υπολειµάτων 

µανόζης και 2 υπολειµάτων Ν-ακετυλογλυκοζαµίνης (Εικ. 2Β και 3C, βήµατα 1, 2, 3, 4 

και 5). Εάν ο ολιγοσακχαρίτης πρόκειται να γίνει σύµπλοκος, αυτή η πυρηνική δοµή 

επιµηκύνεται µε την προσθήκη ποικίλων µονοσακχαριτών, όπως η γαλακτόζη, η Ν-

ακετυλογλυκοζαµίνη, η φουκόζη και το σιαλικό οξύ, που γίνεται στο trans Golgi (Εικ 
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2D, βήµατα 6,7 και 8). Οι σύµπλοκοι Ν-ολιγοσακχαρίτες είναι µία από τις δύο βασικές 

κατηγορίες Ν-συνδεδεµένων ολιγοσακχαριτών και ονοµάζονται έτσι επειδή µπορούν να 

περιέχουν σχεδόν οποιονδήποτε αριθµό άλλων µονοσακχαριτών, πέραν της µανόζης και 

της Ν-ακετυλογλυκοζαµίνης, καθώς και περισσότερων των δύο αρχικών Ν-

ακετυλογλυκοζαµινών. 

 

Η άλλη κατηγορία ολιγοσακχαριτών που εµφανίζεται στις πρωτεΐνες είναι οι 

ολιγοσακχαρίτες υψηλής µανόζης, οι οποίοι είναι κατ’ουσίαν, δύο Ν-

ακετυλγλυκοζαµίνες µε πολλά υπολείµµατα µανόζης, συχνά σχεδόν τόσα όσα υπάρχουν 

στους πρόδροµους ολιγοσακχαρίτες προτού αυτοί να συνδεθούν στην πρωτεΐνη (Εικ. 

2Α). Έτσι, µπορεί να έχουν την ίδια δοµή µε τις ενδιάµεσες µορφές (Man)9(GlcNAc)2 

έως (Man)5(GlcNAc)2 που εµφανίζονται κατά την επεξεργασία των συµπλόκων 

ολιγοσακχαριτών (Εικ. 2Α, 2Β). Οι υψηλής µανόζης ολιγοσακχαρίτες (Man)8(GlcNAc)2 

(Εικ. 2Α) σχηµατίζονται εάν το cis ένζυµο του συµπλέγµατος Golgi που αφαιρεί 

υπολείµατα µανόζης, η α-µανοζιδάση-I, η οποία καταλύει την αντίδραση 1 της Εικόνας 

2Β, δεν µπορεί να δράσει στο συγκεκριµένο ολιγοσακχαρίτη. Οι υψηλής µανοζης 

ολιγοσακχαρίτες (Man)5(GlcNAc)2 προκύπτουν εάν η αντίδραση 2 της Εικόνας 2C, η 

οποία καταλύεται από το ένζυµο τρανσφεράση της Ν-ακετυλγλυκοζαµίνης, δεν µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί. Το τελευταίο αυτό φαινόµενο χρησίµευσε στην παρούσα διατριβή, 

όπως εξηγείται πιο κάτω. 

 

Οι πρωτεΐνες µπορούν να είναι γλυκοζυλιωµένες και µε τους δύο τύπους 

ολιγοσακχαριτών στα διάφορα τµήµατά τους. Το εάν ένας ολιγοσακχαρίτης θα είναι 

υψηλής µαννόζης ή σύνθετος πιστεύεται ότι εξαρτάται από τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

αυτόν, πρωτεινών που τροποποιούν σακχαρίτες στο σύµπλεγµα Golgi. Εάν ο σακχαρίτης 

είναι σχετικά απρόσιτος, θα µείνει πιθανότατα στην αρχική µορφή υψηλής µαννόζης. 

Εάν είναι προσιτός, είναι πιθανό ότι πολλά από τα υπολείµµατα µαννόζης θα αφαιρεθούν 

και ο σακχαρίτης θα τροποποιηθεί περαιτέρω µε την προσθήκη και άλλων οµάδων, όπως 

αναφέρθηκε. 
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Η στερεοδιαµόρφωση της πρωτεΐνης που διέπεται από την αµινοξική της σύνθεση, 

καθορίζουν εάν ένας συγκεκριµένος Ν-συνδεδεµένος ολιγοσακχαρίτης θα γίνει 

σύµπλοκος ή θα παραµείνει υψηλής µανόζης. Επιπλέον, διαφορετικοί κυτταρικοί τύποι 

σε έναν οργανισµό έχουν διαφορετικά ένζυµα και έτσι η ίδια πρωτεΐνη, που παράγεται 

από διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους, µπορεί να έχει διαφορετική Ν-γλυκοζυλίωση. 

Για παράδειγµα, κάποια υπολείµατα ασπαραγίνης της γλυκοπρωτεΐνης Hemagglutinin 

(ΗΑ) του ιού της γρίππης έχουν συµπλόκους ολιγοσακχαρίτες όταν ο ιός µεγαλώνει σε 

έναν κυτταρικό τύπο, αλλά υψηλής µανόζης ολιγοσακχαρίτες όταν ο ιός µεγαλώνει σε 

άλλον κυτταρικό τύπο. 

 

Στην περίπτωση του SR-BI, κάποιοι από τους 11 Ν-ολιγοσακχαρίτες του , αλλά όχι όλοι, 

µετατρέπονται σε σύµπλοκες αλυσίδες υδατανθράκων κατά τη µετάβασή τους από το 

ενδοπλασµατικό δίκτυο στο trans Golgi (15). Αυτό το γνωρίζουµε διότι η πέψη της 

πρωτείνης µε EndoH, η οποία πέπτει µόνο υψηλής µαννόζης ολιγοσακχαρίτες, οδηγεί 

στην εµφάνιση δύο ζωνών µετά από ανάλυση Western (βλέπε «Αποτελέσµατα»). 

 

4. Υποκυτταρική Εντόπιση του SR-BI 

 

Μελέτες µεταβολικής σήµανσης έδειξαν ότι ο τόσο ο SR-BI όσο και ο CD36 είναι 

ακυλιωµένος µε λιπαρά οξέα (15, 16). Ανάλυση σηµειακών µεταλλάξεων έδειξε ότι τα 

κύρια σηµεία παλµιτοϋλίωσης του SR-BI είναι οι κυστεΐνες  462 και 470, που 

βρίσκονται στην καρβοξυ-τελική διαµεµβρανική καθώς και στην κυτταροπλασµατική 

του περιοχή (Εικ.1) (17). Στα ευκαρυωτικά κύτταρα οι υδρόφοβες αλυσίδες των λιπαρών 

οξέων των ακυλιωµένων πρωτεϊνών, συνδέονται στη µία ή στην άλλη στιβάδα της 

πλασµατικής µεµβράνης και άλλων κυτταρικών µεµβρανών, χωρίς η ίδια η πρωτεΐνη να 

εισέρχεται στις κυτταρικές µεµβράνες. 

 

Μ’αυτό τον τρόπο, η ακυλίωση µε λιπαρά οξέα χρησιµεύει ως σήµα για τη συγκέντρωσή 

των πρωτεϊνών σε περιοχές (microdomains) της πλασµατικής µεµβράνης, πλούσιες σε 

χοληστερόλη και σφιγγολιπίδια, οι οποίες καλούνται καβεόλια (caveolae). Πειράµατα σε 

κυτταροκαλλιέργειες και υπό ορισµένες συνθήκες ανάπτυξης, έδειξαν ότι οι SR-BI και 
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SR-BII επίσης συγκεντρώνονται σε καβεόλια (caveolae) (15,18). Η αναστολή της 

ακυλίωσης του SR-BI µετά από διπλή µετάλλαξη των κυστεϊνών 462 και 470 δεν 

επηρέασε τον εντοπισµό του SR-BI στην κυτταρική µεµβράνη και αυτό φανερώνει ότι τα 

µοτίβα του SR-BI που ρυθµίζουν τον εντοπισµό του στα καβεόλια παραµένουν άγνωστα 

(17). 

 

Ο SR-BI εκφράζεται σε µια σειρά πολωµένων επιθηλιακών κυττάρων, όπως 

ηπατοκύτταρα, χολαγγειοκύτταρα και εντεροκύτταρα (19-26). Σε τοµές φυσιολογικού 

ήπατος ποντικού ή αρουραίου, ο SR-BI εντοπίζεται κυρίως στην βασικοπλάγια πλευρά 

των ηπατοκυττάρων (20,21), ενώ σε ήπαρ ποντικού που διεµολύνθη µε αδενοϊούς in vivo 

ο SR-BI εντοπίζεται τόσο στην κορυφαία (apical) όσο και στη βασικοπλάγια 

(basolateral) επιφάνεια των κυττάρων (19). O SR-BI εντοπίσθη στη βασικοπλάγια 

µεµβράνη κυττάρων MDCK που διεµολύνθησαν µε το γονίδιο του SR-BI (22,23) και 

στην κορυφαία πλευρά των εντεροκυττάρων (24,25), των κυττάρων CaCo2 (24) και των 

χολαγγειοκυττάρων (26). Οι διαφορές αυτές στην υποκυτταρική εντόπιση του SR-BI σε 

διάφορα είδη στα πολωµένων κυττάρων µπορεί να οφείλεται σε διαφορές στα µονοπάτια 

κατανοµής των πρωτεϊνών στην επιφάνεια των µεµβρανών και ίσως στην έκφραση και 

στη δράση πρωτεϊνών προσαρµοστών (adapter) και πρωτεϊνών συνοδών (chaperone). 

 

Πρωτεΐνες που προσδένονται στο καρβοξυτερµατικό κυτταροπλασµατικό άκρο του SR-

BI και πιθανόν να ρυθµίζουν την εντόπιση, τη σταθερότητα και λειτουργία του SR-BI, 

έχουν αποµονωθεί από παρασκευάσµατα µεµβρανών ήπατος αρουραίου (27). Μία από 

αυτές τις πρωτεΐνες, που καλείται CLAMP (carboxy-terminal linking and modulating 

protein), περιέχει πολλαπλές περιοχές PDZ που αλληλεπιδρούν µε τα PDZ interacting 

domains (RKL) που βρίσκονται στο καρβοξυτελικό άκρο του SR-BI (27). Συνέκφραση 

της CLAMP και του SR-BI µετά από διαµόλυνση κυττάρων επηρέασε τη σταθερότητα 

του SR-BI, καθώς και την αποτελεσµατικότητα της µετατροπής των εστέρων της 

χοληστερόλης της HDL που προσλαµβάνονται από τα κύτταρα µέσω του SR-BI σε 

ενδοκυττάρια µη-εστεροποιηµένη χοληστερόλη (27). Η παρατήρηση αυτή φανερώνει ότι 

η αλληλεπίδραση του SR-BI µέσω των PDZ περιοχών του, µε το CLAMP συµβάλλει στη 

µεταφορά και την υδρόλυση εστέρων χοληστερόλης στο κύτταρο (27). Πιστεύεται 
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επίσης ότι η CLAMP ενδέχεται να συµβάλλει στη βασικοπλάγια κατανοµή του SR-BI 

στα ηπατοκύτταρα (27). Μεταλλάξεις στο καρβοξυ-τελικό άκρο του SR-BI έδειξαν ότι η 

περιοχή του SR-BI που αλληλεπιδρά µε την CLAMP είναι απαραίτητη για την έκφρασή 

του στην επιφάνεια των ηπατοκυττάρων (28). Επιπλέον µελέτες απαιτούνται για την 

κατανόηση της λειτουργικής σηµασίας της εντόπισης του SR-BI στη βασικοπλάγια ή 

κορυφαία µεµβράνη, σε διάφορα κύτταρα και την ταυτοποίηση των αλληλουχιών του 

SR-BI που είναι υπεύθυνα για την πολικότητα και την υποκυτταρική του εντόπιση, 

καθώς και του ρόλου των πρωτεϊνών (όπως η CLAMP) που αλληλεπιδρούν µε τον SR-

BI. 

 

5. ∆ράση του SR-BI 

 

A. Ο SR-BI έχει Πολλαπλούς Συνδέτες 

 

Ο SR-BI είναι ένας υποδοχέας µε πολλούς συνδέτες, κυρίως τροποποιηµένες 

λιποπρωτεΐνες (όπως η ακετυλιωµένη ή οξειδωµένη LDL και HDL) και µη 

τροποποιηµένες (όπως η LDL και η HDL) καθώς και ανιονικά φωσφολιπίδια (29, 30, 31, 

32, 33, 34, 36). O SR-BI δεν αναγνωρίζει µια µεγάλη ποικιλία πολυ-ανιονικών µορίων 

(όπως η φουκοειδίνη, πολυγουανοσίνη κλπ.), τα οποία είναι συνδέτες υποδοχέων-

καθαριστών άλλων τάξεων (29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40). 

 

Ο SR-BI, εκτός από τις µη-τροποποιηµένες και τις τροποποιηµένες λιποπρωτεΐνες (βλέπε 

πιο κάτω), αναγνωρίζει επίσης µια µεγάλη ποικιλία συνδετών, όπως µαλεϋλιωµένη BSA 

(32) και πρωτεΐνες που έχουν υποστεί εκτεταµένη γλυκοζυλίωση (Advanced Glycation 

End-product modified proteins, AGE) (41). Πιστεύεται ότι η βασική συµβολή της 

µαλεϋλίωσης και της γλυκοζυλίωσης είναι η παροχή κατάλληλα κατανεµηµένων 

αρνητικών φορτίων στις αντίστοιχες πρωτεΐνες, το οποίο θεωρείται πρόσφορο για την 

πρόσδεση στον SR-BI. Επίσης, o SR-BI προσδένει ανιονικά, αλλά όχι επαµφοτερίζοντα, 

φωσφολιπίδια (όπως η φωσφατιδυλσερίνη που βρίσκονται στην επιφάνεια αποπτωτικών 

κυττάρων ή στη µορφή των λιποσωµάτων) (42, 43). Σε κύτταρα Sertoli ο SR-BI 

προσδένεται στην φωσφατιδυλσερίνη των αποπτωτικών σπερµατογονίων και συµβάλλει 
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στη φαγοκυττάρωσή τους. Περαιτέρω έρευνες έδειξαν ότι η φωσφατιδυλσερίνη 

προσδένεται στα αµινοξέα 33-191 του υποδοχέα, τα οποία αντιστοιχούν στο 

εξωκυττάριο αµινο-τελικό τµήµα του (Εικ. 1) (44). Ο SR-BI  καθώς και ο CD36 ήταν οι 

πρώτοι καλά χαρακτηρισµένοι υποδοχείς της φωσφατιδυλσερίνης (42). Ευρέθη ότι 

κύτταρα που εκφράζουν τον SR-BI προσδένουν γηρασµένα και αποπτωτικά κύτταρα (τα 

οποία έχουν υψηλά επίπεδα φωσφατιδυλσερίνης στην εξωτερική πλευρά της κυτταρικής 

τους µεµβράνης). Έχει προταθεί ότι µ’αυτό τον τρόπο ο SR-BI συµβάλλει στην 

αποµάκρυνση αυτών των κυττάρων κατά την ανάπτυξη, την αναδόµηση των ιστών 

καθώς και σε ορισµένες παθολογικές καταστάσεις (42, 43, 45, 46, 47). Άλλες µελέτες 

έδειξαν ότι, έκφραση του SR-BI σε κύτταρα CHO (Chinese Hamster Ovary cells) (48) 

καθώς και σε κύτταρα µικρογλοίας και κύτταρα λείων µυών εγκεφαλικών αγγείων σε 

καλλιέργεια οδηγεί στην πρόσδεση του β-αµυλοειδούς πεπτιδίου (49, 50) και 

υποδεικνύει πιθανό ρόλο του SR-BI στη νόσο Alzheimer. Πιο πρόσφατα, βρέθηκε ότι η 

γλυκοπρωτεΐνη Ε2 του καψιδίου του ιού της ηπατίτιδας C είναι συνδέτης του SR-BI του 

ανθρώπου, και υποδεικνύει ότι ο SR-BI ενδέχεται να αποτελεί υποδοχέα του ιού της 

ηπατίτιδας C (51). Ανάλυση των µηχανισµών µε τους οποίους πολλοί συνδέτες µε πολύ 

διαφορετικές δοµές προσδένονται στον SR-BI, φανέρωσε την ύπαρξη περίπλοκων 

αλληλεπιδράσεων και πολλαπλών περιοχών πρόσδεσης στον SR-BI (29, 30, 52). 

 

Μελέτες Πρόσδεσης του SR-BI σε Λιποπρωτεΐνες 

 

Αρχικές µελέτες πρόσδεσης του SR-BI σε λιποπρωτεΐνες έδειξαν ότι η LDL µπορεί να 

προσδένεται στον SR-BI µε µεγάλη συγγένεια (Kd 10 nM) (32). Μεταγενέστερες 

µελέτες έδειξαν ότι η VLDL (53) και η HDL (13) επίσης προσδένονται µε µεγάλη 

συγγένεια στον SR-BI (53). Η πρόσδεση της HDL στον SR-BI είναι ανεξάρτητη από την 

παρουσία apoE και ασβεστίου (13). Πριν από αυτή την παρατήρηση, ο µόνος καλά 

χαρακτηρισµένος, µοριακά, υποδοχέας της LDL ήταν ο κλασικός υποδοχέας της LDL 

(LDL Receptor) (54, 55). Τέλος, δείχθηκε πρόσφατα ότι ο SR-BI µπορεί να παίζει ρόλο 

στην αρχική αναγνώριση των χυλοµικρών από τα ηπατοκύτταρα και µ’αυτό τον τρόπο να 

συµβάλλει στη µετέπειτα ενδοκυττάρωση και καταβολισµό τους µέσω του υποδοχέα της 

LDL (56). Η πρόσδεση, ενδοκυττάρωση και αποικοδόµηση της LDL και πιθανόν και της 
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τροποποιηµένης LDL από τον SR-BI είναι πολύ λιγότερο αποτελεσµατική σε σχέση µε 

το κλασικό µονοπάτι του LDLR (32, 33). Η ικανότητα του SR-BI να προσδένει διάφορες 

φυσιολογικές λιποπρωτεΐνες δίνει πιθανή εξήγηση στην ικανότητα ποικίλων κυτταρικών 

τύπων και ιστών, να προσδένουν πολλαπλές κατηγορίες λιποπρωτεϊνών (57, 58, 59, 60, 

61). 

 

Ο SR-BI παρουσιάζει ένα φαινόµενο που ονοµάζεται ‘µη-αµοιβαίος διασταυρούµενος 

ανταγωνισµός’ (non-reciprocal cross competition). Σ’αυτή την περίπτωση ένας συνδέτης 

ανταγωνίζεται αποτελεσµατικά την πρόσδεση ενός δεύτερου συνδέτη, ενώ το 

αντίστροφο δεν συµβαίνει (52). Το φαινόµενο αυτό επίσης έχει παρατηρηθεί σε άλλες 

τάξεις υποδοχέων-καθαριστών (SR) (62, 63). Έτσι έχει βρεθεί ότι η HDL ανταγωνίζεται 

αποτελεσµατικά την πρόσδεση της LDL, ενώ η LDL δεν αναστέλλει την πρόσδεση της 

HDL (13). Λόγω αυτής της ιδιότητας του SR-BI, πιστεύεται ότι η LDL δεν επηρεάζει 

σηµαντικά την πρόσδεση της HDL στον SR-BI, in vivo. 

 

∆ιπλές µεταλλάξεις (402Glu Arg and 418Glu Arg) στον SR-BI αναστέλλουν σχεδόν 

εξ’ολοκλήρου την πρόσδεση της HDL στον SR-BI, χωρίς να επηρεάζουν σηµαντικά την 

πρόσδεση της LDL (52). Επίσης, η µετάλλαξη (158 Met  Arg) αναστέλλει την 

πρόσδεση τόσο της HDL όσο και της LDL, αλλά όχι της ακετυλιωµένης LDL, στον SR-

BI (64). Ο SR-BI προσδένει τη σφαιρική α-HDL καθώς και τη δισκοειδή HDL. Όσο 

µικρότερη η πυκνότητα των σωµατιδίων της α-HDL, τόσο πιο ισχυρά προσδένονται στον 

SR-BI (65, 66). Ανασυστηµένα δισκοειδή σωµατίδια φωσφολιπιδίων/ χοληστερόλης / 

απολιποπρωτεϊνών (δηλ. apoA-I, apoA-II, apoE, ή apoC-III) προσδένονται πιο ισχυρά 

στον SR-BI από ότι η ενδογενής, σφαιρική α-HDL (67, 68, 65). Η απολιποπρωτεΐνη 

apoA-I, στερούµενη λιπιδίων και τα σωµατίδια της προ-ß-HDL έχουν µικρή συγγένεια 

για τον SR-BI (65). Η πρόσδεση ανασυστηµένων δισκοειδών σωµατίων apoA-I (rHDL-

A-I) στον SR-BI δεν επηρεάζεται από απαλειφή των απαιτεί είτε τις αµινο-τελικών ή των 

καρβοξυ-τελικών περιοχών του apoA-I (65). Αυτές (65, 66, 67), καθώς και άλλες (69) 

παρατηρήσεις αποτελούν ισχυρές παρέχουν ενδείξεις ότι η διαµόρφωση και οργάνωση 

της apoA-I στα σωµάτια της rHDL επηρεάζει σηµαντικά τη φύση των αλληλεπιδράσεων 

των σωµατιδίων αυτών µε τον SR-BI. Χρησιµοποιώντας ανασυστηµένα φωσφολιπιδικά 
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λιποσώµατα που περιείχαν τµήµατα της apoA-I,  οι Williams et al. (70) έδειξαν ότι οι 

αµφιπαθικές έλικες ενδέχεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρόσδεση των 

απολιποπρωτεϊνών στον SR-BI . Το γεγονός αυτό µπορεί και πιθανόν να εξηγεί την 

ικανότητα του SR-BI να προσδένει ευρεία ποικιλία λιποπρωτεϊνών. Ο SR-BI φαίνεται 

ότι είναι ικανός να προσδένει µόνο λιπιδιωµένη apoE (ανασυνδυασµένη rHDL που 

περιέχει apoE). Η περιοχή της apoΕ που προσδένεται στον υποδοχέα βρίσκεται στο 

αµινο-τελικό της τµήµα, µεταξύ των αµινοξέων 1 και 165 (68). 

 

Μία µελέτη έδειξε ότι ο εµπλουτισµός της HDL του πλάσµατος µε apoA-II, αυξάνει τη 

συγγένειά της µε τον SR-BI, αλλά αναστέλλει την πρόσληψη των εστέρων της 

χοληστερόλης (71). Μια άλλη µελέτη έδειξε ότι ανασυστηµένα σωµάτια φωσφολιπιδίων 

που περιέχουν apoA-I και apoA-II, εµφανίζουν µειωµένη πρόσδεση στον SR-BI, σε 

σχέση µε σωµάτια τα οποία περιέχουν µόνο apoA-I (72). 

 

B. Μεταφορά Λιπιδίων από τον SR-BI 

 

α. Επιλεκτική Πρόσληψη Χοληστερόλης 

 

Η πρόσδεση των λιποπρωτεϊνών στον SR-BI συµβάλλει στη µεταφορά µιας ποικιλίας 

λιπιδίων από τος λιποπρωτεΐνες στα κύτταρα. Η µεταφορά αυτή είναι επιλεκτική, υπό 

την έννοια ότι δεν οδηγεί στην ενδοκυττάρωση και αποδόµηση των λιποπρωτεϊνών 

(όπως συµβαίνει, π.χ. µε την αλληλεπίδραση της LDL µε τον υποδοχέα της, LDLR) (13). 

Αντίθετα, η επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων από τα κύτταρα περιλαµβάνει τη µεταφορά 

των λιπιδίων από τις λιποπρωτεΐνες στα κύτταρα και την επακόλουθη απελευθέρωση των 

λιποπρωτεϊνών από τον SR-BI. Αυτό συµβαίνει, για παράδειγµα, κατά την επιλεκτική 

πρόσληψη των εστέρων της χοληστερόλης της HDL από τα κύτταρα, που επακολουθεί 

την πρόσδεση της HDL στον SR-BI (13). 

 

Πλην των εστέρων της χοληστερόλης, ο SR-ΒΙ πραγµατοποιεί επίσης τη µεταφορά µη-

εστεροποιηµένης χοληστερόλης (74, 75, 76, 77), φωσφολιπιδίων (78), τριγλυκεριδίων 

(79), α-τοκοφερόλης (80, 81), DiI (13), BODIPY-εστέρων χοληστερόλης (82), 
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φωσφολιπιδίων σηµασµένων µε πυρένια (78) και αιθέρων χοληστερόλης (που 

χρησιµοποιούνται συχνά ως µη-υδρολυόµενα ανάλογα εστέρων χοληστερόλης (13). 

Αναλύσεις της µεταφοράς λιπιδίων από ανασυστηµένη HDL σε κύτταρα που εκφράζουν 

SR-ΒΙ έδειξαν ότι τα πιό υδρόφοβα λιπίδια (π.χ. η µη-εστεροποιηµένη χοληστερόλη, οι 

εστέρες χοληστερόλης, και τα τριγλυκερίδια) µεταφέρονται ευκολότερα από τα πιό 

πολικά µόρια φωσφολιπιδίων (83).  

 

Η φυσιολογική σηµασία της επιλεκτικής πρόσληψης λιπιδίων από τον SR-ΒΙ σε κύτταρα 

σε καλλιέργεια δείχθηκε αρχικά µε τη χρήση στεροειδογόνων κυττάρων, τα οποία 

εκφράζουν υψηλά επίπεδα SR-ΒΙ. Τα κύτταρα αυτά προσδένουν την HDL και 

προσλαµβάνουν επιλεκτικά τους εστέρες χοληστερόλης της HDL, που χρησιµοποιούν 

για στεροειδογένεση (84). H σηµασία των αλληλεπιδράσεων του SR-BI µε την HDL για 

τη στεροειδογένεση, ενισχύθηκε από πειράµατα που έδειξαν ότι ένα αντίσωµα κατά του 

SR-ΒΙ παρεµπόδισε ταυτόχρονα την πρόσδεση της HDL, την επιλεκτική πρόσληψη 

εστέρων χοληστερόλης της HDL, και τη στεροειδογένεση στα κύτταρα του φλοιού των 

επινεφριδίων του ποντικού (84). Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν περιγραφεί για τα 

κοκκιώδη κύτταρα των ωοθηκών του αρουραίου (85). Οι παρατηρήσεις αυτές ενισχύουν 

την άποψη ότι ο  SR-BI αντιπροσωπεύει το φυσιολογικό υποδοχέα της HDL. Είναι 

εντούτοις πιθανό να υπάρχουν επιπλέον υποδοχείς της HDL εκτός του SR-BI στην 

κυτταρική επιφάνεια, µε διαφορετική δοµή, ιστική έκφραση και λειτουργική δράση. 

 

∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η επιλεκτική πρόσληψη εστέρων χοληστερόλης δεν 

εξαρτάται από µια και µοναδική κατηγορία λιποπρωτεϊνών. Τόσο η HDL (86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104) όσο και ανασυστηµένα 

σωµάτια HDL που παρασκευάζονται µε apoA-I, apoC και apoE (105), η IDL (105,106) 

και η LDL (99, 104, 107, 108, 109, 110) αποτελούν πηγές χοληστερόλης για την 

επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων in vitro ή/και in vivo. 

 

Έχει ευρεθεί ότι ο SR-ΒΙ πραγµατοποιεί την επιλεκτική πρόσληψη των εστέρων της 

χοληστερόλης από την LDL (76, 110, 111, 112) και την πρόσληψη φθοριζόντων λιπιδίων 

από την VLDL (53). Παρά ταύτα, η επιλεκτική πρόσληψη των εστέρων της 
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χοληστερόλης της LDL είναι σηµαντικά χαµηλότερη σε σχέση µε τη µεταφορά των 

εστέρων της χοληστερόλης της HDL (113). Σχετικά µε την HDL, ευρέθη ότι η 

επιλεκτική πρόσληψη εστέρων χολεστερόλης είναι µεγαλύτερη για την LpA-I σε 

σύγκριση µε την LpA-I:A-II (114).  

 

Επιπλέον, ο SR-BI προσδένει το αµυλοειδές Α του ορρού SAA (serum amyloid A), 

ελεύθερο λιπιδίων και η πρόσδεση αυτή αναστέλλει την πρόσδεση της HDL στον SR-BI 

και την επιλεκτική πρόσληψης των εστέρων της χοληστερόλης από τα κύτταρα. 

Αντίθετα, η SAA ως συστατικό της HDL δεν επηρεάζει την πρόσδεσή της στον SR-BI 

αλλά αναστέλλει 30-50% της επιλεκτικής πρόσληψης εστέρων χοληστερόλης από τα 

κύτταρα (115). 

 

Παρά το γεγονός ότι τόσο ο SR-ΒΙ (13, 53) και το οµόλογό του, CD36 (17, 112), 

προσδένουν την HDL µε υψηλή συγγένεια, µόνο ο SR-ΒΙ πραγµατοποιεί σηµαντική  

επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων (17, 112). Κατά συνέπεια, η πρόσδεση της HDL στην 

επιφάνεια των κυττάρων δεν επαρκεί για την επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων. Από την 

άλλη πλευρά, φαίνεται ότι η ενδοκυττάρωση των HDL και LDL δεν είναι απαραίτητη για 

την επιλεκτική πρόσληψη των λιπιδίων τους (116). 

 

Ανάλυση χιµαιρικών πρωτεϊνών που περιέχουν συγκεκριµένες περιοχές των SR-ΒΙ και 

CD36 έδειξε ότι αλληλουχίες της εξωκυττάριας περιοχής του SR-ΒΙ σε συνδυασµό µε τις 

κυτταροπλασµατικές και διαµεµβρανικές περιοχές της CD36, συµβάλλουν στην 

αποδοτική επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων (17, 112). Σηµαντικό ρόλο στην 

αποδοτικότητα της επιλεκτικής πρόσληψης λιπιδίων παίζει η καρβοξυτερµατική 

κυτταροπλασµατική περιοχή του SR-BI. Έχει ευρεθεί ότι ο SR-BII, που έχει διαφορετική 

καρβοξυ-τελική κυτταροπλασµατική περιοχή, πραγµατοποιεί την επιλεκτική πρόσληψη 

λιγότερο αποτελεσµατικά από τον SR-ΒΙ (18). Επίσης, έχουν βρεθεί σηµειακές 

µεταλλάξεις (όπως η Gly420His), οι οποίες οδηγούν σε αναστολή της επιλεκτικής 

πρόσληψης των εστέρων της χοληστερόλης από την HDL και της επακόλουθης 

υδρόλυσής του, παρόλο που δεν επηρεάζουν την πρόσδεση της HDL (117).  
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Οι λεπτοµέρειες των µοριακών αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στην HDL και τον SR-BI, 

που οδηγούν στην έξοδο χοληστερόλης από το κύτταρο, παραµένουν άγνωστες. 

∆ιάφορες µελέτες επίσης υποδεικνύουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι µηχανισµοί 

την ύπαρξη πρόσθετων µηχανισµών επιλεκτικής πρόσληψης λιπιδίων, π.χ. µέσω 

πρωτεογλυκανών της κυτταρικής επιφάνειας (118, 119). Η ανακάλυψη χηµικών 

αναστολέων της επιλεκτικής µεταφοράς λιπιδίων µέσω του SR-BI, καθώς και η εύρεση 

και µελέτη της κρυσταλλικής δοµής του SR-BI, αναµένεται να δώσουν νέες πληροφoρίες 

σχετικά µε την πρόσδεση της HDL στον SR-BI και την µεταφορά εστέρων 

χοληστερόλης στο κύτταρο (120, 121). 

 

- Ρόλος των Καβεολίων στην Επιλεκτική Πρόσληψη Λιπιδίων 

 

Όπως εξειδικευµένες περιοχές στην πλασµατική µεµβράνη που ονοµάζονται καλυµµένα 

κυστίδια κλαθρίνης (clathrin-coated pits) απαιτούνται για την ενδοκύτωση της LDL από 

τον LDLR (54, 91), έχει προταθεί ότι  εξειδικευµένες δοµές της κυτταρικής επιφάνειας  

που ονοµάζονται καβεόλια (caveolae) και που περιέχουν την πρωτεΐνη καβεολίνη (122), 

συµβάλλουν στην επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων από τον SR-ΒΙ (17, 123). Υπό 

ορισµένες συνθήκες καλλιέργειας κυττάρων, ο SR-ΒΙ εντοπίζεται στα καβεόλια της 

κυτταρικής επιφάνειας (15, 18). Αυτό υποδεικνύει ότι αυτές οι περιοχές της κυτταρικής 

µεµβράνης µπορεί να είναι σηµαντικές για την εξαρτώµενη από τον SR-ΒΙ µεταφορά 

χοληστερόλης µεταξύ των λιποπρωτεϊνών και των κυττάρων (15). Έχει προταθεί ότι ο 

SR-ΒΙ σταθεροποιεί την πρωτεΐνη καβεολίνη-1 (caveolin-1) σε κυτταροκαλλιέργειες, 

ανεξάρτητα από το µεταγραφικό του έλεγχο (124). Επιπλέον, η επιλεκτική πρόσληψη σε 

ορισµένα κύτταρα φαίνεται να συσχετίζεται µε τα επίπεδα της καβεολίνης-1 (caveolin-1) 

(122), η οποία προσδένει χοληστερόλη (125). Άλλες µελέτες έχουν δείξει ότι η 

καβεολίνη-1 (caveolin-1) ρυθµίζει αρνητικά ή δεν επηρεάζει την εξαρτώµενη από τον 

SR-ΒΙ επιλεκτική πρόσληψη των εστέρων χοληστερόλης της HDL (126). Η καβεολίνη 

(caveolin) έχει επίσης συσχετιστεί µε την  ενδοκυττάρια µεταφορά χοληστερόλης (127, 

128). Μια µελέτη προτείνει ότι ένα πολυπρωτεϊνικό σύµπλεγµα που περιλαµβάνει την 

καβεολίνη-1 (caveolin-1) µπορεί να διευκολύνει τη µεταφορά των εστέρων 

χοληστερόλης από την επιφάνεια του κυττάρου, µέσω του SR-BI, σε ενδοκυτταρικά 
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διαµερίσµατα (129). Μια άλλη µελέτη αναφέρει ότι ο εντοπισµός του SR-ΒΙ στα 

καβεόλια (caveolae) ή σε περιοχές µε παρόµοια δοµή δεν είναι απαραίτητος για την 

επιλεκτική πρόσληψη εστέρων χοληστερόλης (130).  

 

Στα κύτταρα του φλοιού των επινεφριδίων του ποντικού, ο SR-ΒΙ βρέθηκε σε 

πολυάριθµες κυκλικές και ωοειδείς δοµές της κυτταρικής επιφάνειας που φαίνεται να 

αντιπροσωπεύουν δοµές µεσοκυττάριων καναλιών, πλούσιων σε µικρολάχνες (131, 132, 

133, 134). Τα κανάλια αυτά ενδέχεται να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη 

διαδικασία επιλεκτικής πρόσληψης λιπιδίων (82, 131, 132, 133, 134). In vivo πειράµατα 

επίσης έδειξαν ότι ο SR-ΒΙ εντοπίζεται σε κανάλια µικρολαχνών (100, 85), επάγει το 

σχηµατισµό καναλιών µικρολαχνών όταν υπερεκφράζεται σε κύτταρα εντόµων (82) και  

συµµετέχει στο σχηµατισµό καναλιών µικρολαχνών σε στεροειδογόνα κύτταρα του 

ποντικού (135). ∆εν είναι ακόµη γνωστό εάν η επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων από την 

HDL λαµβάνει χώρα στην κυτταρική επιφάνεια ή σε κάποιο ενδοκυτταρικό διαµέρισµα 

και ακολουθείται από ανάδροµη ενδοκύτωση (retrograde endocytosis) των σωµατιδίων 

λιποπρωτεϊνών που έχουν χάσει µέρος των αρχικών λιπιδίων τους (lipid-depleted) (29, 

30, 31, 99, 100, 23, 85, 131, 132, 133, 136). Μελέτες στις οποίες αποµονωµένος SR-ΒΙ 

ανασυστήθηκε σε λιποσώµατα φωσφατιδυλχολίνης και χοληστερόλης έδειξαν ότι τα 

λιποσώµατα που περιέχουν SR-ΒΙ έχουν την ικανότητα πρόσδεσης της  HDL και της 

επιλεκτικής πρόσληψης λιπιδίων. Αυτό φανερώνει ότι η πρόσδεση της HDL και η 

επιλεκτική πρόσδεση εστέρων χοληστερόλης µέσω του SR-BI δεν απαιτεί τη συµµετοχή 

άλλων πρωτεϊνών ή εξειδικευµένων κυτταρικών δοµών ή διαµερισµάτων (137). Η 

αρχική µελέτη επιβεβαιώθηκε µε λεπτοµερείς µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής (βλέπε «Αποτελέσµατα»). 

 

- Ρόλος Λιπασών και Πρωτεϊνών Μεταφοράς Λιπιδίων του Πλάσµατος στη 

Λειτουργία του SR-BI 

 

∆ιάφορες µελέτες έδειξαν ότι η ηπατική λιπάση µπορεί να συµµετέχει στο µεταβολισµό 

HDL µέσω διαφόρων µηχανισµών (138, 139), ένας εκ των οποίων είναι η επιλεκτική 

πρόσληψη της χοληστερόλης της HDL (29, 30, 31). Έχει προταθεί ότι η ηπατική λιπάση 
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και ο SR-ΒΙ µπορεί να δρουν συνεργιακά για την αποδοτική επιλεκτική µεταφορά των 

εστέρων χοληστερόλης από την HDL στα κύτταρα (29, 30, 31, 138, 140, 141, 142). Η 

υπόθεση αυτή στηρίζεται σε διάφορες παρατηρήσεις και πειραµατικά δεδοµένα. Έτσι, 

έχει ευρεθεί ότι η δράση της ηπατικής λιπάσης διευκολύνει την επιλεκτική πρόσληψη 

των εστέρων της χοληστερόλης της HDL µέσω του SR-BI από τα κύτταρα (143, 144), 

επίσης ότι η ηπατική λιπάση (145, 146) εκφράζεται σε υψηλότερο βαθµό στους ιστούς 

που έχουν τα υψηλότερα ποσοστά µεταφοράς HDL-χοληστερόλης µέσω επιλεκτικής 

πρόσληψης λιπιδίων. Παράλληλα ότι η έκφραση του SR-ΒΙ από τα επινεφρίδια είναι 

αυξηµένη σε  KO ποντίκια για την ηπατική λιπάση (140) καθώς και σε αρουραίους που 

έχουν ενεθεί µε αντίσωµα που αναγνωρίζει την ηπατική λιπάση (147) και 4). Επίσης σε 

ποντίκια µε διπλή απαλειφή (ΚΟ) για την apoE και την ηπατική λιπάση, σχηµατίζονται 

ασυνήθιστες κυστοειδείς (vesicular) λιποπρωτεΐνες (142). Η συνεργειακή δράση της 

ηπατικής λιπάσης στην επιλεκτική πρόσληψη της χοληστερόλης της HDL µέσω του SR-

ΒΙ εξαρτάται τόσο από τη λιπολυτική όσο και από τη µη-λιπολυτική δράση της ηπατικής 

λιπάσης (143). Η αναδιαµόρφωση της HDL από την πρωτεΐνη µεταφοράς εστέρων 

χοληστερόλης (CETP), σε συνάρτηση µε την τροποποίησή της από την ηπατική λιπάση, 

ενδέχεται να ενισχύει την επιλεκτική πρόσληψη της χοληστερόλης της HDL από τα 

κύτταρα µέσω του SR-ΒΙ (144, 148). Τόσο η in vitro όσο και η in vivo επιλεκτική 

πρόσληψη των εστέρων της χοληστερόλης από τον SR-ΒΙ αυξάνεται µετά από την 

υδρόλυση των φωσφολιπιδίων της HDL από την εκκρινόµενη φωσφολιπάση A2 (οµάδας 

IIa) (149, 150). Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων 

από τα κύτταρα µέσω του SR-BI είναι η περιεκτικότητα της HDL σε τριγλυκερίδια. HDL 

µε υψηλή περιεκτικότητα σε τριγλυκερίδια µειώνει την ικανότητα του SR-BI να 

προσλαµβάνει επιλεκτικά τους εστέρες της χοληστερόλης από την HDL. Η 

παρατηρήσεις αυτές φανερώνουν τη σηµασία της ενζυµικής τροποποίησης των λιπιδίων 

της HDL µέσω των λιπασών της LCAT ή του CETP για την αποτελεσµατική µεταφορά 

εστέρων χοληστερόλης στα κύτταρα µέσω του SR-BI (108, 144, 148, 149, 150). 

Παράλληλα, η εξαρτώµενη από την LCAT αναδιαµόρφωση της HDL είναι επίσης 

σηµαντική για την αποτελεσµατική επιλεκτική πρόσληψη των εστέρων της 

χοληστερόλης της HDL από τον SR-BI (151). Συνολικά, αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν 

ότι ο µεταβολισµός της χοληστερόλης της HDL µέσω του µονοπατιού του SR-ΒΙ µπορεί 
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να εξαρτάται από σύνθετες µεταβολικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ διαφόρων ενζύµων ή 

πρωτεϊνών µεταφοράς λιπιδίων που συµβάλλουν στη βιογένεση, αναδιαµόρφωση και 

καταβολισµό της HDL. 

 

- Ενδοκυτάρια Μεταφορά των Λιπιδίων της HDL και Υδρόλυση των Εστέρων 

Χοληστερόλης 

 

Οι µηχανισµοί της πιθανής ενδοκυττάριας µεταφοράς των λιπιδίων της HDL που 

προσλαµβάνονται από τα κύτταρα µέσω του SR-BI παραµένουν εν πολλοίς άγνωστοι 

(97). Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι ορισµένες πρωτεΐνες µεταφοράς λιπιδίων, οι 

πρωτεΐνες που συµβάλλουν στην ακεραιότητα της συσκευής Golgi, και κάποιες 

πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού, δεν απαιτούνται για την ενδοκυτταρική κυκλοφορία της 

χοληστερόλης που προέρχεται από τις λιποπρωτεΐνες  του πλάσµατος µέσω επιλεκτικής 

πρόσληψης εστέρων χοληστερόλης από τον SR-BI. Η ενδοκυττάρια µεταφορά των 

λιπιδίων της HDL φαίνεται να απαιτεί ενέργεια και να επιτελείται από άγνωστες 

πρωτεΐνες ευαίσθητες στη N-εθυλµαλεϊµίδη (97). Ένα σύµπλεγµα που περιλαµβάνει τις 

πρωτεΐνες καβεολίνη (caveolin) και ανεχίνη ΙΙ (annexin ΙΙ) µπορεί σε µερικές 

περιπτώσεις να συµµετέχει στη µεταφορά των εστέρων της χοληστερόλης που 

προέρχονται από τον SR-ΒΙ, από την κυτταρική µεµβράνη στον ενδοκυττάριο χώρο 

(129). Ο ρόλος της ηπατικής υδρολάσης των ουδέτερων εστέρων της χοληστερόλης 

καθώς επίσης και πλούσιων σε χοληστερόλη κύστιδίων-µεταφορέων ή πρωτεϊνικών 

συµπλεγµάτων (129) στον έλεγχο της διαθεσιµότητας και της κυκλοφορίας της 

χοληστερόλης που προέρχεται από την πρόσληψη των εστέρων της χοληστερόλης της 

HDL από τον SR-BI, δεν έχει µελετηθεί. Στη υδρόλυση των εστέρων της χοληστερόλης 

που µεταφέρονται από την HDL στα κύτταρα µέσω του SR-ΒΙ, ενέχονται ιστο-ειδικές 

υδρολάσες ουδέτερων εστέρων χοληστερόλης (152). Επιπλέον, η CLAMP επηρεάζει την 

αποδοτικότητα της ενδοκυττάριας υδρόλυσης των εστέρων της χοληστερόλης της HDL 

που προσλαµβάνονται από τα κύτταρα µέσω του SR-BI (27).  

 

Ρόλος του SR-BI στην Κυτταρική Έξοδο Χοληστερόλης 
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Η ανακάλυψη της ικανότητας του SR-BI να προκαλεί επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων 

ήγειρε το ερώτηµα εάν ο SR-BI µπορεί να συµβάλλει στην αντίστροφη διαδικασία δηλ. 

τη µεταφορά της ελεύθερης χοληστερόλης από κύτταρα στους κατάλληλους αποδέκτες 

της στον εξωκυττάριο χώρο (29, 19). Η ικανότητα του SR-BI  να πραγµατοποιεί την 

κυτταρική έξοδο χοληστερόλης δείχθηκε σε µελέτες καλλιέργειας κυττάρων 

διαµολυσµένων µε SR-BI (74, 75). Οι µελέτες αυτές έδειξαν αυξηµένη µεταφορά µη-

εστεροποιηµένης ραδιοσηµασµένης χοληστερόλης από τα κύτταρα στην HDL, σε 

ανασυστηµένα σωµάτια rHDL και σε λιποσώµατα φωσφατιδυλχολίνης, αλλά όχι σε 

apoA-I ελεύθερη λιπιδίων (75, 153). Πρόσφατες µελέτες επίσης έδειξαν ότι ο SR-BI 

ενεργοποιεί την έξοδο χοληστερόλης από κύτταρα σε λιποσώµατα που περιέχουν apoE 

και ότι τα αµινοξέα 1-165 της αµινοτελικής περιοχής της apoE επαρκούν για την 

πρόσδεση της apoE στον SR-BI και την έξοδο της χοληστερόλης από το κύτταρο (154). 

Η µεταφορα από τον SR-BI, µη-εστεροποιηµένης χοληστερόλης µεταξύ κυττάρων και 

HDL είναι αµφίδροµος (150). Επειδή η δράση του SR-BI δεν εξαρτάται από την 

υδρόλυση του ATP, η µεταφορά λιπιδίων φαίνεται να καθορίζεται από τη διαφορά της 

συγκέντρωσής τους ανάµεσα στα κύτταρα και στους εξωκυττάριους αποδέκτες των 

λιπιδίων. 

 

Σε όλες τις µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν έως τώρα, η εξαρτώµενη από τον SR-BI 

κυτταρική έξοδος χοληστερόλης έχει συσχετιστεί µε την ικανότητα του υποδοχέα αυτού 

να πραγµατοποιεί επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων από τα κύτταρα (64, 155). Αυτό 

φανερώνει ότι οι µηχανισµοί κυτταρικής εισόδου και εξόδου της χοληστερόλης µπορεί 

να συνδέονται. Ανάλυση µεταλλαγµένων µορφών του SR-BI που έχουν χάσει την 

ικανότητα να προσδένουν και να πραγµατοποιούν επιλεκτική πρόσληψη είτε µόνο από 

την HDL ή από την HDL και LDL (αλλά όχι από την ακυλιωµένη LDL), δείχνουν ότι η 

πρόσδεση λιποπρωτεϊνών είναι απαραίτητη για την έξοδο χοληστερόλης από τα κύτταρα 

µέσω του SR-BI. Το συµπέρασµα αυτό υποστηρίζεται από άλλες µελέτες που έδειξαν ότι 

η κυτταρική έξοδος χοληστερόλης αναστέλλεται από αντισώµατα που εµποδίζουν την 

πρόσδεση της HDL στον SR-BI (64). Ανάλυση της αλληλεπίδρασης δισκοειδών 

σωµατίων HDL που περιλαµβάνουν αγρίου τύπου και µεταλλαγµένες µορφές apoA-I, µε 

αγρίου τύπου και µεταλλαγµένες µορφές του SR-ΒΙ έδειξαν ότι, όπως συµβαίνει µε τις 
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αλληλεπιδράσεις ενζύµων-υποστρωµάτων, είναι αναγκαίο να υπάρξει παραγωγική 

πρόσδεση (productive binding) ενός µορίου HDL στον SR-ΒΙ, προκειµένου να γίνει 

αποδοτική µεταφορά λιπιδίων από την HDL έξοδος χοληστερόλης από τα κύτταρα (69) 

Η παρεµπόδιση της µεσολαβούµενης από τον SR-ΒΙ επιλεκτικής πρόσληψης λιπιδίων 

από τον SR-ΒΙ µε τη χρήση µικρών µορίων (αναστολείς της µεταφοράς λιπιδίων), που 

αποµονώθηκαν µε ανίχνευση µιας βιβλιοθήκης χηµικών ενώσεων υποστηρίζει επίσης 

ένα µηχανισµό που συνεπάγεται σύνδεση της HDL στον SR-BI και επακόλουθη για να 

πραγµατοποιηθεί η µεταφορά λιπιδίων (121). Άλλες µελέτες έδειξαν ότι HDL που 

απεµονώθη από ποντίκια µε ανεπάρκεια της αpοΑ-Ι προσδένεται µε υψηλή συγγένεια 

στον SR-ΒΙ, αλλά δεν προσφέρεται για αποδοτική επιλεκτική πρόσληψη λιπιδίων. Έχει 

επίσης παρατηρηθεί ότι η έκφραση του SR-BI σε καλλιέργειες κυττάρων µεταβάλλει τη 

διαθεσιµότητα της κυτταρικής χοληστερόλης που µπορεί να τροποποιηθεί από την 

οξειδάση της χοληστερόλης (156, 157). Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις είχε προταθεί 

ότι η πρόσδεση της HDL στον SR-BI δεν απαιτείται για την έξοδο της χοληστερόλης από 

τα κύτταρα (156, 157). 

 

Η κυτταρική έξοδος χοληστερόλης µέσω του SR-BI επηρεάζεται  από ενζυµικές και µη-

ενζυµικές αλλαγές στη λιπιδική σύσταση και τους διαφόρους υποπληθυσµούς της HDL 

(150). Η νόσος Tangier, που οδηγεί σε πολύ χαµηλά επίπεδα HDL στο πλάσµα, 

χαρακτηρίζεται από βλάβη στην έξοδο χοληστερόλης και φωσφολιπιδίων από τα 

κύτταρα σε µόρια-αποδέκτες, όπως είναι η apoA-I φτωχή σε λιπίδια ή χωρίς λιπίδια,. 

Πρόσφατα, µε µεθόδους αντίστροφης γενετικής ευρέθη ότι η νόσος Tangier οφείλεται σε 

µεταλλάξεις στο γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί τον µεταφορέα ABCA1 (158, 159, 160, 

161). Έχει ευρεθεί ότι εµπλουτισµός της HDL σε φωσφατιδυλχολίνη ή σε σφιγγοµυελίνη 

αυξάνει την έξοδο χοληστερόλης σε καλλιέργειες κυττάρων που εκφράζουν τον SR-BI. 

Αυτό µπορεί να σχετίζεται µε το πρηνές χοληστερόλης ανάµεσα στα σωµάτια της HDL 

και στην κυτταρική µεµβράνη (59, 162). Τέλος, δείχθηκε ότι το αµυλοειδές Α του ορρού 

αυξάνει την κυτταρική έξοδο χοληστερόλης µέσω του SR-BI (163). 

 

Είναι πιθανό οι SR-BI και ABCA1 να συµβάλλουν συνεργιακά στην έξοδο 

χοληστερόλης από τα κύτταρα. Σ’ένα τέτοιο µονοπάτι, τα σωµάτια HDL που 

 23



σχηµατίζονται µε τη µεταφορά φωσφολιπιδίων στην ελεύθερη λιπιδίων apoA-I µε τη 

δράση του ABCA1 (164, 165, 166), γίνονται οι αποδέκτες στην επακόλουθη έξοδο 

χοληστερόλης µέσω της δράσης του SR-BI. Συνδέτης του ABCA1 είναι apoA-I 

ελεύθερη λιπιδίων (165, 166, 167, 168), ενώ συνδέτης του SR-BI (65, 66, 67), είναι η 

HDL. Μια µελέτη διαµόλυνσης κυττάρων µε πλασµίδια που εκφράζουν τον SR-BI και 

τον ABCA1 έδειξε ότι οι SR-BI και ABCA1 µπορεί να έχουν διακριτές και, σε κάποιες 

περιπτώσεις, αντίθετες δράσεις στη µεταφορά µη-εστεροποιηµένης χοληστερόλης από τα 

κύτταρα στην HDL (169). Πάντως στα µακροφάγα, δείχθηκε πρόσφατα ότι ο ρόλος του 

SR-BI στην κυτταρική έξοδο χοληστερόλης είναι δευτερεύων (9%), σε σχέση µε αυτόν 

του ABCA1 (170). 

 

6. Κρυστάλλωση του SR-BI 

 

Όπως φάνηκε από τα παραπάνω, ο ρόλος του SR-BI στη φυσιολογία των ανώτερων 

οργανισµών είναι σηµαντικός, αλλά οι µοριακοί µηχανισµοί που ρυθµίζουν τη δράση 

του, καθώς και η σχέση της δοµής και της λειτουργίας του, δεν έχουν πλήρως 

κατανοηθεί. Πρόσφατες µελέτες µεταφοράς ενέργειας φθορισµού µέσω συντονισµού 

(fluorescence resonance energy transfer studies) έδειξαν ότι ο SR-BI µπορεί να 

οµοδιµερίζεται µέσω της καρβοξυ-τελικής του περιοχής (171) ή να σχηµατίζει δοµές 

ακόµη υψηλότερης τάξης, όπως τετραµερή (172). Η εύρεση και µελέτη της 

κρυσταλλικής δοµής του SR-BI θα µπορούσαν να συµβάλλουν καθοριστικά στη 

διαλεύκανση της σχέσης δοµής και λειτουργίας του SR-BI. Προκειµένου, όµως να 

πραγµατοποιηθούν δοκιµές κρυστάλλωσης µιας πρωτεΐνης, θεωρείται απαραίτητο η 

πρωτεΐνη αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο οµοιογενής. Στην περίπτωση του SR-BI, το 

µεγαλύτερο εµπόδιο για την επίτευξη οµοιογένειας είναι η γλυκοζυλίωσή του. Όπως 

περιεγράφη στην «Εισαγωγή», ο SR-BI παρουσιάζει εκτεταµένη Ν-γλυκοζυλίωση και 

µεγάλο µέρος των Ν-γλυκανών που περιλαµβάνει έχουν χαρακτηριστεί ως σύνθετες, οι 

οποίες είναι γενικά, εξαιρετικά ετερογενείς. H ύπαρξη των συµπλόκων ετερόλογων Ν-

γλυκανών δεν είναι συµβατή µε την κρυστάλλωση της πρωτεΐνης. Από την άλλη πλευρά, 

κάποιος βαθµός περιορισµένης και οµοιογενούς γλυκοζυλίωσης είναι απαραίτητος για τη 

σταθεροποίηση της δοµής της πρωτεΐνης και συνεπώς, για την κρυστάλλωσή της. 
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Εποµένως, ήταν ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα έκφρασης στο οποίο ο 

σχηµατισµός Ν-γλυκανών του SR-BI να είναι περιορισµένος και οµοιογενής.  Για το 

σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκε κυτταρική σειρά ΗΕΚ293S µεταλλαγµένη ως προς την 

παραγωγή  Ν-γλυκανών. Τέτοιες κυτταρικές σειρές µπορούν να κατασκευαστούν αν 

εκµεταλλευθεί κανείς την αντίστασή τους στις λεκτίνες. Η κυτταρική σειρά που 

χρησιµοποιήθηκε παρουσιάζει συγκεκριµένα αντίσταση στη λεκτίνη ρισίνη (Ricin) και 

έχει χαρακτηριστεί αρνητική για τη δράση του γονιδίου N-acetyl-

glucosaminyltransferase I (GnTI), το οποίο συµµετέχει στην παραγωγή των συµπλόκων 

Ν-γλυκανών. Απουσία αυτού του ενζύµου, οι προκύπτοντες Ν-ολιγοσακχαρίτες έχουν 

όλοι τη δοµή (Man)5(GlcNAc)2 και εποµένως η γλυκοζυλίωση της πρωτεΐνης είναι 

περιορισµένη και οµοιογενής. 

 

Εκτός όµως από την οµοιογένεια, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν δοκιµές 

κρυστάλλωσης, απαιτούνται µεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης, της τάξεως των δεκάδων 

χιλιοστογραµµαρίων. Για την παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων πρωτεΐνης, είναι 

απαραίτητο να έχουµε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα έκφρασης. Για το σκοπό αυτό 

κατασκευάστηκε µια σταθερή κυτταρική σειρά που προέκυψε από εµβρυικά κύτταρα του 

νεφρού ΗΕΚ293S (ΗΕΚ: Human Embryonic Kidney) που καλλιεργήθηκε σε αιώρηµα 

(Suspension) και οδήγησε σε υψηλού επιπέδου έκφραση του SR-BI. Τα κύτταρα 

HEK293S είναι τροποποιηµένα έτσι ώστε να προσφέρονται για µεγάλης κλίµακας 

καλλιέργειες σε αιώρηµα (suspension cultures). Αυτή η κυτταρική σειρά µπορεί επίσης 

να πραγµατοποιεί πολύπλοκες µετα-µεταγραφικές τροποποιήσεις. Το χαρακτηριστικό 

αυτό είναι ύψιστης σηµασίας, ιδιαίτερα όταν αυτές οι τροποποιήσεις, όπως η 

γλυκοζυλίωση,  είναι απαραίτητες για τη βιολογική δράση της πρωτεΐνης. Έτσι, από 

αυτή την κυτταρική σειρά µπορούµε να αναµένουµε λειτουργικές, ορθά αναδιπλωµένες, 

ετερόλογες πρωτεΐνες σε υψηλά επίπεδα. 

 

Η πραγµατοποίηση καλλιεργειών σε αιώρηµα της κυτταρικής σειράς ΗΕΚ293S αγρίου 

τύπου που εκφράζει τον SR-BI επιχειρήθηκε στο παρελθόν αλλά µε µικρή επιτυχία, λόγω 

συσσωµάτωσης των κυττάρων. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται πιθανώς στη µεµβρανική 

εντόπιση του SR-BI-t1 και στην ιδιάζουσα προβλεπόµενη δοµή και τοπολογία του, η 
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οποία χαρακτηρίζεται από µία µεγάλη εξωκυττάρια περιοχή, όπως περιεγράφη στην 

«Εισαγωγή». Η συσσωµάτωση των κυττάρων δυσχεραίνει προφανώς την τροφοδότηση 

αυτών που βρίσκονται στον «πυρήνα» των συσσωµατωµάτων µε θρεπτικά συστατικά και 

περιορίζει σηµαντικά την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό τους. Εποµένως η 

κυτταρική πυκνότητα της καλλιέργειας περιορίζεται και η περιεκτικότητά της σε SR-BI, 

είναι µικρή. Για το λόγο αυτό, ακολουθήθηκε µια στρατηγική η οποία χρησιµοποιείται 

συχνά σε βακτηριακά συστήµατα πρωτεϊνικής έκφρασης, κατά την οποία, µεµβρανικές 

πρωτεϊνες τοξικές για τα βακτηριακά κύτταρα, εκφράζονται µε επαγωγή των αντίστοιχων 

γονιδίων µε χρήση συστηµάτων επαγώµενης έκφρασης (Tet-ON η΄Tet-Off) , µόνο µετά 

από επίτευξη σχεδόν µέγιστης κυτταρικής πυκνότητας, όπως εξηγείται κατωτέρω. 

 

Η ανάλυση και ο καθαρισµός του αρχικού πρωτεϊνικού δείγµατος SR-BI µε χρήση 

χρωµατογραφίας συγγενείας και εν συνεχεία µε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης και 

χρωµατογραφία ιοντοανταλλαγής έδωσε καθαρό παρασκεύασµα SR-BI που έπρεπε να 

συµπυκνωθεί σε όγκο πρωτεϊνικού δείγµατος περίπου 200µl-300µl και συγκέντρωσης 1-

2mg/ml για κάθε ανάλυση. Ήταν αναγκαίο να γίνουν πολλές τέτοιες αναλύσεις 

προκειµένου να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες παρασκευής καθαρής, οµοιογενούς και 

σταθερής πρωτεΐνης, καθώς και πολλές δοκιµές κρυστάλλωσης, υπό διαφορετικές 

συνθήκες, έως ότου επιτευχθεί παραγωγή κρυστάλλων καλής ποιότητας και ικανού 

µεγέθους. 

 

Α. Το Σύστηµα Επαγώµενης Έκφρασης Πρωτεϊνών ΤΕΤ-ΟΝ που Εχρησιµοποιήθη 

για τη Μεγιστοποίηση της Έκφρασης του SR-BI σε Καλλιέργεια Κυττάρων σε 

Βιοαντιδραστήρα 

 

Συστήµατα γονιδιακής έκφρασης σε κύτταρα θηλαστικών, που ρυθµίζονται από την 

τετρακυκλίνη, περιεγράφησαν για πρώτη φορά από τους Gossen και Bujard (173). Μέσω 

της συνένωσης του βακτηριακού καταστολέα tet (TetR) µε την περιοχή (domain) 

ενεργοποίησης της ιικής πρωτεΐνης 16 (viral protein 16, VP-16), κατασκευάστηκε  µια 

πρωτεΐνη - δια-ενεργοποιητής (transactivator). Η πρωτεΐνη αυτή εκφράζεται 

ιδιοσυστασιακά (constitutively) σε κύτταρα HeLa και προσδένεται σε αλληλουχίες tet 
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operator (tetO) ενσωµατωµένες στον υποκινητή του κυτταροµεγαλοϊού (CMV). H 

πρόσδεση του διαενεργοποιητή (transactivator) εµποδίζει την έκφραση του επιθυµητού 

γονιδίου που είναι κλωνοποιηµένο πιο κάτω από τον υποκινητή του CMV. Η προσθήκη 

τετρακυκλίνης εκτοπίζει την πρωτεΐνη - δια-ενεργοποιητή και επιτρέπει την έκφραση του 

γονιδίου της επιλογής µας. Το επαγώµενο αυτό σύστηµα έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα 

για τη γονιδιακή έκφραση σε διάφορα συστήµατα. 

 

Πιο πρόσφατα, οι Yao et al. (174) κατασκεύασαν ένα εναλλακτικό σύστηµα έκφρασης 

επίσης επαγώµενο από την τετρακυκλίνη, που βασίζεται στην καταστολή από µόνη την 

πρωτεΐνη TetR. Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιεί έναν πλήρους µήκους υποκινητή CMV 

που περιλαµβάνει δύο επάλληλες αλληλουχίες tetO. Στην παρούσα εργασία 

χρησιµοποιήθηκε το δεύτερο σύστηµα, το οποίο χρειάζεται επιπλέον την προσθήκη 

βουτυρικού νατρίου, σε καλλιέργειες οι οποίες βρίσκονται σε φάση αναπτυξιακού 

κορεσµού (growth-saturated), προκειµένου να επιτευχθεί µέγιστη γονιδιακή έκφραση. Το 

βουτυρικό νάτριο είναι αναστολέας της αποακετυλάσης των ιστονών και δρα, κατά πάσα 

πιθανότητα, διατηρώντας την ακυλίωση των ιστονών, που ευνοεί τη γονιδιακή έκφραση 

(175). Μελέτες in vitro έχουν δείξει ότι, όταν το DNA του υποκινητή οργανώνεται σε 

νουκλεόσωµα µε µη-ακετυλιωµένες ιστόνες, οι γενικοί µεταγραφικοί παράγοντες δεν 

µπορούν να προσδεθούν στο TATA box και στην περιοχή έναρξης της µεταγραφής 

(176). Στις µη-ακετυλιωµένες ιστόνες, οι αµινο-τελικές λυσίνες είναι θετικά φορτισµένες 

και αλληλεπιδρούν ισχυρά µε τις φωσφορικές οµάδες του DNA, εµποδίζοντας την 

πρόσβαση των µεταγραφικών παραγόντων στους υποκινητές των γονιδίων. Επίσης, οι 

µη-ακετυλιωµένες ιστόνες αλληλεπιδρούν µε τα γειτονικά οκταµερή των ιστονών, 

ευνοώντας έτσι την αναδίπλωση της χρωµατίνης σε συµπυκνωµένες δοµές υψηλότερης 

τάξης, των οποίων η ακριβής στερεοδιαµόρφωση δεν είναι κατανοητή. 

 

Β. Χρήση Συστήµατος Χρωµατογραφίας Ανοσοσυγγενείας για τον Καθαρισµό του 

SR-BI 

 

Η χρησιµοποίηση του συστήµατος Tet-On, που επιτρέπει την επαγώµενη έκφραση του 

SR-BI µετά από προσθήκη τετρακυκλίνης στο θρεπτικό υλικό καλλιέργειας των 
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κυττάρων HEK293S, επέτρεψε την υπερέκφραση του SR-BI στην κυτταρική καλλιέργεια 

του βιοαντιδραστήρα και τον καθαρισµό του µε χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας. Για 

το σκοπό αυτό εχρησιµοποιήθη στήλη χρωµατογραφίας Sepharose 4-Β στην οποία είχαν 

συνδεθεί οµοιοπολικά, αντισώµατα κατά του επιτόπου TETSQVAPA της ροδοψίνης 

(1D4). Το αντιγόνο που χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή των αντισωµάτων (1D4) 

είναι ένας πεπτιδικός επίτοπος (t1: TETSQVAPA) που έχει προστεθεί στο καρβοξυ-

τελικό άκρο του SR-BI. Ο πεπτιδικός αυτός επίτοπος αντιστοιχεί στα καρβοξυτελικά 

εννέα αµινοξέα της πρωτεΐνης ροδοψίνης (Εικ. 4 ). 

 

Κατά τη διάρκεια της χρωµατογραφίας, ο SR-BI, µέσω του πεπτιδικού του επιτόπου t1, 

προσεδέθη ανιστρεπτά στα αντισώµατα 1D4 της στήλης ανοσοσυγγενείας. Για την 

έκλουση του SR-BI, η στήλη επλύθη πέντε φορές µε διάλυµα πλύσης και τέλος, 

προσετέθη στη στήλη το διάλυµα έκλουσης. Το διάλυµα αυτό περιελάµβανε το 

εννεαπεπτίδιο t1, το οποίο ανταγωνίζεται τον επίτοπο t1 του SR-BI-t1 για την πρόσδεση 

στo 1D4. Έτσι, το διάλυµα έκλουσης που συλλέγεται, περιέχει τον SR-BI και το πεπτίδιο 

t1, που εν συνεχεία αποµακρύνεται κατά τη χρωµατογραφία µοριακής διήθησης και µε 

διάλυση του µείγµατος. Εναλλακτικά, η πρόσδεση µπορεί να επιτευχθεί µε τη µέθοδο της 

εκχύλισης (batch extraction), κατά την οποία το αρχικό κυτταρικό εκχύλισµα 

προστίθεται στη στερεή φάση σε αιώρηµα και ακολουθεί προσθήκη του t1 επιτόπου, 

ανάδευση του µείγµατος, διαχωρισµός της στερεής φάσης από την υγρή (µε 

φυγοκέντρηση, για παράδειγµα), νέα έκλουση παρουσία του t1 και 

επαναφυγοκέντρηση/διαχωρισµός της στερεής φάσης. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαµβάνεται 5 φορές. Στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκε µια υβριδική 

µέθοδος, κατά την οποία η πρόσδεση της πρωτεΐνης έγινε αρχικά µε τη µέθοδο της 

εκχύλισης (batch extraction). Στη συνέχεια η στερεή φάση µε προσδεδεµένο το µόριο-

στόχο, επακεταρίσθη σε στήλη και οι πλύσεις και οι εκλούσεις που ακολούθησαν, έγιναν 

στη στήλη. Έτσι, παρήχθησαν τελικά δεκάδες χιλιοστογραµµαρίων εξαιρετικά 

οµοιογενούς και καθαρού υποδοχέα, που χρησίµευσαν για δοκιµασίες κρυστάλλωσης και 

µελέτη της πρόσδεσης της HDL και  LDL και της πρόσληψης αιθέρων χοληστερόλης, σε 

λιποσώµατα ανασυστηµένα µε τον καθαρισµένο υποδοχέα SR-BI.  
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7. Ρόλος του SR-BI In Vivo 

 

Ο SR-BI, λόγω της δράσης του στην πρόσδεση των λιποπρωτεϊνών στα κύτταρα, καθώς 

και στην πρόσληψη και την έξοδό τους από αυτά, πιστεύεται ότι συµβάλλει in vivo στην 

αποµάκρυνση της περίσσειας χοληστερόλης από τα µακροφάγα και άλλα κύτταρα του 

τοιχώµατος των στεφανιαίων αγγείων (177). Επίσης ο SR-BI συµµετέχει σε 

σηµατοδοτικούς µηχανισµούς που συµβάλλουν στην ακεραιότητα και καλή λειτουργία 

του ενδοθηλίου (178). 

 

Η σηµασία του φαινοµένου αυτού στην παθοφυσιολογία του καρδιαγγειακού 

συστήµατος είναι µεγάλη, καθώς σχετίζεται αιτιακά µε την αθηροσκλήρωση των 

στεφανιαίων αγγείων, που είναι σηµαντική πηγή νοσηρότητας και θνησιµότητας στον 

ανεπτυγµένο κόσµο (177). Πειράµατα που έγιναν σε ποντίκια µε ταυτόχρονη έλλειψη 

του SR-BI και της apoE (SR-BI και apoE double knockout mice, dKO) έδειξαν ότι αυτή 

η έλλειψη οδηγεί στην ανάπτυξη αθηρωµάτωσης και στον πρόωρο θάνατο των ποντικών, 

ενώ ιστοπαθολογική ανάλυση αυτών αποκαλύπτει βαρειές ισχαιµικές αλλοιώσεις και 

καρδιακή υπερτροφία (179-184). Αντιθέτως, η υπερέκφραση του SR-BI στο ήπαρ 

µειώνει τη βαρύτητα της αθηρωµάτωσης (185). 

 

Ο SR-BI ενδέχεται να ασκεί αντιαθηρογόνο δράση µέσω και άλλων ιδιοτήτων που 

παρουσιάζει, όπως η αναστολή της οξείδωσης της LDL, [καθώς είναι γνωστό ότι η 

οξειδωµένη LDL είναι κυτταροτοξική για τα ενδοθηλιακά κύτταρα (186)], η συµµετοχή 

του στο µεταβολισµό της βιταµίνης Ε, που είναι αθηροπροστατευτική (187, 188, 189) 

και η ενεργοποίηση της συνθάσης του οξειδίου του αζώτου των ενδοθηλιακών κυττάρων 

(190, 191, 192). Ειδικά για την ενεργοποίηση της συνθάσης του οξειδίου του αζώτου, 

δείχθηκε πρόσφατα ότι αυτή επιτελείται από τον SR-BI µέσω σηµατοδοτικών 

µονοπατιών που περιλαµβάνουν την πρωτεΐνη Src και απαιτεί επιπλέον την πρωτεΐνη 

PDZK1, η οποία αλληλεπιδρά µε τον SR-BI µέσω της καρβοξυτερµατικής του περιοχής 

(193, 194). Στο φαινόµενο της αθηροσκλήρωσης συµµετέχουν και τα µακροφάγα. Έτσι, 

µε πειράµατα µεταµόσχευσης µυελού των οστών σε ποντικούς φάνηκε ότι ή έλλειψη του 

SR-BI στα µακροφάγα, προάγει το σχηµατισµό πρώιµων αθηρωµατικών αλλοιώσεων, 
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αλλά προστατεύει από το σχηµατισµό συµπλόκων αθηρωµατικών πλακών (195). Άλλες 

κατηγορίες κυττάρων που βλάπτονται από την έλλειψη του SR-BI είναι τα 

ερυθροκύτταρα και τα ωοκύτταρα. Πράγµατι, τα dKO ποντίκια έχουν άωρα 

ερυθροκύτταρα (196), ενώ τα θηλυκά είναι στείρα (197). Είναι ενδιαφέρον ότι η 

φαρµακευτική ουσία προβουκόλη αντιστρέφει τις µορφολογικές ανωµαλίες των 

ερυθροκυττάρων, αλλά (το πιο σηµαντικό) και τις καρδιαγγειακές ιστοπαθολογικές 

βλάβες των dKO ποντικών, επιµηκύνοντας δραµατικά το χρόνο ζωής τους (181). 

Παράλληλα, βελτιώνει το λιποπρωτεϊνικό «προφίλ» αυτών των ποντικών (181), καθώς 

ποντίκια µε έλλειψη σε SR-BI έχουν διπλάσια ολική χοληστερόλη πλάσµατος σε σχέση 

µε τα αγρίου τύπου ποντίκια, ενώ η  χοληστερόλη αυτή συγκετρώνεται σε µεγάλα, 

ανοµοιογενή λιποπρωτεϊνικά σωµάτια που µοιάζουν µε σωµάτια HDL (198). Φαίνεται 

λοιπόν ότι η δράση του SR-BI µπορεί να συµβάλλει στη διατήρηση της σύστασης της 

HDL και κατ’επέκταση, στο µεταβολισµό και το φυσιολογικό της ρόλο, ο οποίος 

περιλαµβάνει την παροχή χοληστερόλης σε στεροειδογόνους ιστούς, όπως τα 

επινεφρίδια (199-204) και οι ωοθήκες και τελικά την έκκρισή της στη χολή (198). 

Εκτενέστερος λόγος για το ρόλο του SR-BI στα διάφορα οργανικά συστήµατα γίνεται 

στη «Συζήτηση». Πάντως στον άνθρωπο δεν έχουν αναφερθεί µεταλλάξεις στον SR-BI 

και εποµένως ο φυσιολογικός του ρόλος παραµένει άγνωστος. 
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Β. Υλικά και Μέθοδοι 

 
Α. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ 
 

Οι ακόλουθες πειραµατικές µέθοδοι πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τα πρωτόκολλα των 

Sambrook et al., 1989, µε µικρές τροποποιήσεις. Όλα τα περιοριστικά ένζυµα και τα 

τριφωσφορικά νουκλεοτίδια dNTPs προέρχονται από την εταιρεία New England Biolabs 

και οι χηµικές  ουσίες από τη SIGMA ALDRICH. 

 

1. Υδρόλυση DNA µε Περιοριστικά Ένζυµα 

 

Προκειµένου να κλωνοποιηθεί τµήµα DNA σε πλασµιδιακό φορέα είναι απαραίτητη η 

ενζυµατική διάσπασή του µε τα κατάλληλα περιοριστικά ένζυµα που δηµιουργούν άκρα 

συµβατά µε αυτά που έχουν επιλεγεί για το φορέα. Μετά την επιλογή των κατάλληλων 

ενζύµων, πραγµατοποιείται η αντίδραση της ενζυµατικής διάσπασης µε τη χρήση 

ρυθµιστικού διαλύµατος στο οποίο παρατηρείται η µεγαλύτερη ενζυµική δράση και στη 

θερµοκρασία που υποδεικνύει η κατασκευάστρια εταιρεία. Είναι σηµαντικό ο όγκος του 

ενζύµου να µην ξεπερνά το 1/10 του τελικού όγκου της αντίδρασης, γιατί η γλυκερόλη 

στην οποία αυτό διατηρείται, µειώνει σηµαντικά την ενεργότητα του σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις. 

 

2. Έκλουση Γραµµικών Μορίων DNA από Πήκτωµα Αγαρόζης 

  

Μετά την ηλεκτροφόρηση των υδρολυµένων µορίων DNA σε πήκτωµα αγαρόζης, 

αποµονώνονται τµήµατα της πηκτής αγαρόζης που περιέχουν τις ζώνες που πρόκειται να 

κλωνοποιηθούν. Η έκλουση γίνεται µε κατάλληλο εµπορικό πακέτο έτοιµων 

αντιδραστηρίων  της εταιρείας Qiagen (QIAEX II Agarose Gel Extraction, # 20021) µε 

το οποίο επιτυγχάνεται δέσµευση των γραµµικών µορίων του DNA σε σφαιρίδια 

σιλικόνης ή γυαλιού σε υψηλή συγκέντρωση χαοτροπικού άλατος και σχετικά χαµηλό 
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pH (pH 5-6). Συγκεκριµένα τα κοµµάτια της αγαρόζης που περιέχουν τα γραµµικά µόρια 

του DNA θερµαίνονται µέσα σε διάλυµα , το οποίο περιέχει υψηλή συγκέντρωση 

χαοτροπικού άλατος και διασπά τους υδρογονοδεσµούς των σακχάρων στο πολυµερές 

της αγαρόζης, µε αποτέλεσµα να απελευθερώνεται το DNA και να δεσµεύεται από τα 

σφαιρίδια που έχουν προστεθεί στο µίγµα. Τα σφαιρίδια µε τα δεσµευµένα µόρια DNA 

πλένονται µε διάλυµα , το οποίο περιέχει αιθανόλη και µε αυτό τον τρόπο 

αποµακρύνονται τα άλατα. Τελικά το DNA εκλούεται µε νερό ή διάλυµα το οποίο έχει 

χαµηλή συγκέντρωση άλατος και σχετικά υψηλό pH (pH 7-8), όπως διάλυµα 10mM Tris, 

pH 8.0. 

 

3. Κλωνοποίηση DNA σε Πλασµιδιακό Φορέα 

 

Για να πραγµατοποιηθεί κλωνοποίηση ενός τµήµατος DNA σε επιθυµητό πλασµιδιακό 

φορέα, γίνεται αντίδραση διασύνδεσης (ligation) σε θερµοκρασία δωµατίου για 3 ώρες ή 

στους 16oC για 12-16 ώρες, προσθέτοντας τα εξής : 

 

• 50-80ng φορέα 

• Ποσότητα ενθέµατος που καθορίζεται από την αναλογία µορίων του φορέα µε το 

ένθεµα, λαµβάνοντας υπόψιν ότι για προεξέχοντα άκρα η ιδανική αναλογία 

µορίων ενθέµατος : φορέα είναι 3 : 1, ενώ για λεία άκρα η ιδανική αναλογία 

µορίων ενθέµατος : φορέα είναι 5-10 :1 

• 1x ρυθµιστικό διάλυµα λιγάσης (10x :0.5 Μ Tris, pH 7.4, 0.1M MgCl2, 0.1M 

DTT, 10mM  σπερµιδίνη, 10mM ATP, 1mg/ml BSA) 

• 0.75µl BSA (Bovine Serum Albumin;  10mg/ml) 

• 0.75µl dATPs (20mM) 

• 1µl T4 DNA λιγάση (3-5 units) 

• Η2Ο µέχρι  τελικού όγκου 15µl 

 

Στην περίπτωση που τα άκρα ενθέµατος και φορέα δεν είναι συµπληρωµατικά η 

αντίδραση σύνδεσης δεν είναι δύνατη και γι’ αυτό προηγείται αντίδραση συµπλήρωσης 

των 5´-προεξεχόντων άκρων µε τη χρήση του µεγάλου ενζυµικού κλάσµατος Klenow της 
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πολυµεράσης Ι του DNA της E.coli. Το ένζυµο αυτό είναι ικανό να «γεµίζει» παρουσία 

δεοξυ-ριβονουκλεοτιδίων τα 5´προεξέχοντα άκρα που δηµιουργούν οι πέψεις 

περιοριστικών ενδονουκλεασών. Η αντίδραση γίνεται σε θερµοκρασία δωµατίου για 25 

λεπτά µε : 

 

• 1 µg DNA 

• ρυθµιστικό διάλυµα (1mM Tris – HCl pH 7.5, 0.5mM MgCl2, 0.75M DTT) 

• 33µΜ δεοξυ-ριβονουκλεοτίδια (dNTPs 10mM)  

• 1 µονάδα (unit) ενζύµου (5 unit/µl) 

• dΗ2Ο µέχρι ο τελικός όγκος να γίνει 25µl 

 

Τελικά η αντίδραση διακόπτεται µε προσθήκη 1µl 0.5 M EDTA pH 8.0. 

 

4. Παρασκευή ∆εκτικών για Μετασχηµατισµό Βακτηριακών Κυττάρων E. coli 

DH5a 

 

∆εκτικά για µετασχηµατισµό χαρακτηρίζονται τα βακτηριακά κύτταρα τα οποία έχουν 

τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε η κυτταρική τους µεµβράνη να γίνει περισσότερο 

διαπερατή στο πλασµιδιακό DNA. Στην παρούσα εργασία για το µετασχηµατισµό 

βακτηριακών στελεχών ακολουθήθηκε η χηµική µέθοδος. Για την παρασκευή δεκτικών 

κυττάρων χρησιµοποιήθηκε το ακόλουθο πρωτόκολλο:  

 

Επωάζουµε, 12-16 ώρες, καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων (DH5a ή BL21 DE3) σε 

100ml Luria Bertani medium (LB), αναδευόµενη έντονα στους 370C. Σε φλάσκα 1-2 

λίτρων προστίθενται 50ml LB τo οποίo µολύνεται µε 200µl από την παραπάνω 

καλλιέργεια. Tα κύτταρα επωάζονται υπό ανάδευση στους 370 C µέχρι η οπτική 

πυκνότητα της καλλιέργειας στα 560nm να γίνει 0.450.  Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται 

στους 40 C για 5 λεπτά, στις 2500 rpm. Τα κύτταρα επαναιωρούνται σε 20ml διάλυµατος 

TFBI (100mM RbCl2, 50mM MnCl2, 30mM CH3COOK, 10 mM CaCl2, 87% γλυκερόλη, 

ρύθµιση του pH στο 5.8 µε αραιό CH3COOK).  Tα κύτταρα επωάζονται για 20 λεπτά 

στον πάγο. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται ξανά στους 40 C για 5 λεπτά, στις 2500 rpm. Τα 
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βακτήρια επαναιωρούνται σε 3ml διάλυµατος TFBIΙ (0.2% MOPS, 10mM RbCl2, 80mM 

CaCl2, 87% γλυκερόλη, και του οποίου το pH έχει ρυθµιστεί σε 7.0 µε 1Μ διάλυµα 

NaOH) και επωάζονται για 10 λεπτά στον πάγο. Το βακτηριακό αιώρηµα µοιράζεται σε 

κλάσµατα των 200µl  και διατηρείται στον πάγο. Τελικά αποθηκεύονται στους -800 C. 

 

Η ποιότητα των δεκτικών κυττάρων θεωρείται καλή όταν η απόδοσή τους είναι 

µεγαλύτερη από την ανάπτυξη 106 µετασχηµατισµένων αποικιών / 1µg πλασµιδιακού 

DNA. 

 

5. Μετασχηµατισµός Βακτηριακών Κυττάρων E.coli µε Θερµικό Σοκ 

  

Για να ελεγχθεί η επιτυχία της αντίδρασης διασύνδεσης πραγµατοποιείται  

µετασχηµατισµός, µε ένα µέρος των προϊόντων της αντίδρασης, δεκτικών κυττάρων 

E.coli . Συγκεκριµένα ακολουθείται η εξής διαδικασία :  

 

•  Τα δεκτικά κύτταρα διατηρούνται για µικρό χρονικό διάστηµα στον πάγο για να 

ξεπαγώσουν από τους -800 C όπου φυλάσσονται. 

•  Προστίθεται το ανασυνδυασµένο DNA στα κύτταρα (τα 7.5µl από τα 15µl του 

συνολικού όγκου). 

•  Τα κύτταρα αφήνονται για 30 λεπτά στον πάγο. 

• Ακολουθεί θερµικό σοκ των κυττάρων σε υδατόλουτρο θερµοκρασίας 42-430 C 

για 90 δευτερόλεπτα. 

•  Προστίθενται 800µl θρεπτικού µέσου LB και ακολουθεί επώαση  για 50 λεπτά 

στους 370 C. 

•  Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται για 5 λεπτά στις 3000 rpm. 

•  Αποµακρύνεται το περισσότερο υπερκείµενο και  τα κύτταρα  επαναιωρούνται 

σε ~100µl LB. 

•  τα κύτταρα επιστρώνονται σε τρυβλίο που περιέχει LB και το κατάλληλο µέσο 

επιλογής (αντιβιοτικό) ανάλογα µε τον πλασµιδιακό φορέα που χρησιµοποιήθηκε. 

•  Τα κύτταρα επωάζονται στους 370 C για 16-20 ώρες. 
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6. Μικρής Κλίµακας Αποµόνωση Πλασµιδιακού DNA µε τη Μέθοδο της Αλκαλικής 

Λύσης Κυττάρων 

 

Από τις µετασχηµατισµένες βακτηριακές αποικίες  αποµονώνεται µικρή ποσότητα DNA 

για να  ελεγχθεί αν είναι επιτυχηµένη η κλωνοποίηση του ενθέµατος στον πλασµιδιακό 

φορέα. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής : 

 

Πραγµατοποιούνται καλλιέργειες σε 3ml  LB µε το κατάλληλο επιλεκτικό µέσο και 

ακολουθεί ολονύκτια επώασή τους στους 370C.  Μεταφέρονται 1.5ml από τις 

καλλιέργειες σε σωλήνες Eppendorf και  τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στη µέγιστη 

ταχύτητα για 30 δευτερόλεπτα. Αφαιρείται το υπερκείµενο και επαναιωρούνται τα 

κύτταρα σε 100µl διαλύµατος Ι (βλέπε πίνακα) και τοποθετούνται για 5 λεπτά στον πάγο. 

Προστίθενται 200µl διαλύµατος ΙΙ (βλέπε πίνακα), ακολουθεί προσεκτική ανάδευση και 

επώαση για 5 λεπτά στον πάγο. Προστίθενται 150µl διαλύµατος ΙΙΙ (βλέπε πίνακα), 

ακολουθεί ήπια ανάδευση και επώαση για 5 λεπτά στον πάγο. 

 

 Συστατικά διαλυµάτων 
∆ιάλυµα Ι 25mM Tris-HCl, pH 8.0 10mM EDTA  

∆ιάλυµα II 0.2M NaOH 1% SDS 

∆ιάλυµα III 3.0Μ CH3COOK, pH 5.2  

 

Φυγοκεντρούµε τα κύτταρα για 20 λεπτά στους 4oC στις 13,000 στροφές ανα λεπτό. 

Μεταφέρουµε 800 µλ από το υπερκείµενο σε καθαρό σωλήνα Eppendorf και το 

ξαναφυγοκεντρούµε για 10 λεπτά στις ίδιες συνθήκες, ώστε να επιτύχουµε µεγαλύτερη 

καθαρότητα του DNA. Σε 700 µλ από το υπερκείµενο προσθέτουµε ίσο όγκο 

φαινόλης/χλωροφορµίου: ισοαµυλικής αλκοόλης (24:1), τα ανακατεύουµε ήπια και 

φυγοκεντρούµε για 5 λεπτά στις 13,000 στροφές ανά λεπτό. Η διαδικασία αυτή 
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επαναλαµβάνεται µια φορά. Ακολουθεί κατακρήµνιση του DNA µε ίσο όγκο 

ισοπροπανόλης και επώαση στους -80oC για 5-10 λεπτά. Φυγοκεντρούµε για 20 λεπτά σε 

ψυχόµενη φυγόκεντρο στις 13,000 στροφές ανά λεπτό. Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο 

και ξεπλένουµε το ίζηµα του DNA µε 70% αιθανόλη. Φυγοκεντρούµε για 5 λεπτά στους 

4oC στις 13,000 στροφές ανά λεπτό, αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και στεγνώνουµε το 

ίζηµα στον αέρα. Τελικά επαναδιαλύουµε το DNA σε H2O ή Τ.Ε. (10mM Tris, pH 7.5, 1 

mM EDTA). 

 

Για να ελέγξουµε αν στον πλασµιδιακό φορέα που χρησιµοποιήσαµε έχει κλωνοποιηθεί 

το επιθυµητό ένθεµα υδρολύουµε το ανασυνδυασµένο DNA µε τα κατάλληλα 

περιοριστικά ένζυµα και µελετάµε το πρότυπο των ζωνών που προκύπτει µετά από 

ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης. 

 

7. Μεγάλης Κλίµακας Αποµόνωση Πλασµιδιακού DNA µε τη Χρήση Στήλης 

Qiagen 

 

Κάθε φορά που ήταν απαραίτητη η αποµόνωση µεγάλης ποσότητας DNA από 

βακτηριακή καλλιέργεια χρησιµοποιήθηκε στήλη Qiagen (tip 100, «Αρ. Κατ.» 12145 ή 

tip 500 , «Αρ. Κατ.»  12165), µε την οποία επιτυγχάνεται πολύ µεγαλύτερη απόδοση σε 

σχέση µε αυτήν της αλκαλικής λύσης και µεγαλύτερη καθαρότητα αποµονούµενου 

DNA.  

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής : 

 

Ετοιµάζουµε καλλιέργεια 50-100 ml LB µε το κατάλληλο αντιβιοτικό και την επωάζουµε 

ολονύκτια στους 370 C µε έντονη ανάδευση. Φυγοκεντρούµε τα κύτταρα για 10 λεπτά σε 

ψυχόµενη φυγόκεντρο στις 5000 rpm. Αφαιρούµε το υπερκείµενο και επαναιωρούµε το 

ίζηµα των κυττάρων σε 10ml διαλύµατος P1. Προσθέτουµε 10ml διαλύµατος P2, 

ανακατεύουµε ήπια και αφήνουµε σε θερµοκρασία δωµατίου για 5 λεπτά. Προσθέτουµε 

10ml διαλύµατος P3, ανακατεύουµε ήπια και επωάζουµε στον πάγο για 15 λεπτά 
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 Συστατικά διαλυµάτων 
P1(20ml) 25mM Tris-HCl, pH 8.0 10mM EDTA 100µg/ml RNase A 

P2(50ml) 0.2M NaOH 1% SDS                 - 

P3(50ml) 3.0M CH3COOK, pH 5.2       -                  - 

 

Το  προκύπτον µίγµα διηθείται µε τη χρήση υαλοβάµβακα, όπου συγκρατούνται τα 

στερεά κυτταρικά υπολείµµατα. Το διήθηµα φυγοκεντρείται για 20 λεπτά στους 40C, στις 

10.000 rpm. Μεταφέρουµε το υπερκείµενο σε νέο σωλήνα και ξαναφυγοκεντρούµε στις 

ίδιες συνθήκες για 10 λεπτά. ∆ιατηρούµε το υπερκείµενο της τελευταίας φυγοκέντρησης 

στον πάγο και ταυτόχρονα προετοιµάζουµε τη στήλη Qiagen προσθέτοντας 4ml 

διαλύµατος QBT, το οποίο αποµακρύνεται από την στήλη µε τη βαρύτητα. Προσθέτουµε 

στη στήλη το υπερκείµενο της φυγοκέντρησης και το αφήνουµε να τη διατρέξει µε τη 

βαρύτητα, ενώ το πλασµιδιακό DNA συγκρατείται στη στήλη. Πλένουµε τη στήλη δύο 

φορές µε 10ml διαλύµατος QC. Εκλούουµε το DNA προσθέτοντας στη στήλη 5ml 

διαλύµατος QF. 

 

 Συστατικά διαλυµάτων 
QBT(100ml) 750mM NaCl 50mM MOPS, pH 7.0 15% αιθανόλη 0.15% Triton X -100 

QC(100ml) 1.0M NaCl 50mM MOPS, pH 7.0 15% αιθανόλη _ 

QF(100ml) 1.25M NaCl 50mM TrisHCl,pH 8.0 15% αιθανόλη _ 

 

Ακολουθεί κατακρήµνιση του DNA µε προσθήκη ισοπροπανόλης όγκου ίσου µε 70% 

του όγκου του διαλύµατος QF και φυγοκέντρηση για 30 λεπτά, στους 40C, στις 10.000 

rpm. Προσεκτικά αφαιρούµε το υπερκείµενο και πλένουµε το ίζηµα µε 70% παγωµένη 

αιθανόλη. Φυγοκεντρούµε ξανά για 10 λεπτά, στους 40C, στις 10.000 rpm, 

αποµακρύνουµε το υπερκείµενο και στεγνώνουµε το ίζηµα στον αέρα. Επαναδιαλύουµε 

το ίζηµα DNA σε 100-200 µl Η2Ο ή Τ.Ε. 

 

Ο προσδιορισµός της αλληλουχίας των πλασµιδίων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο 

τερµατισµού αλύσων κατά Sanger (Sanger chain termination method) από το MIT CCR 

Biopolymers Laboratory. 

 

Β. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
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1. Προσδιορισµός της Συγκέντρωσης Πρωτεϊνικού ∆είγµατος µε τη Μέθοδο Lowry 

 

Μεταφέρονται 100 µl πρωτεϊνικού δείγµατος και 0, 10, 15, 20 και 25 µg αλβουµίνης 

βόειου ορρού (BSA, Bovine Serum Albumin) σε δοκιµαστικούς σωλήνες και 

συµπληρώνεται ο όγκος µέχρι τα 200 µl µε ddH2O. Προστίθενται 1ml διαλύµατος Lowry 

D (25ml Lowry A (2% Na2CO3 σε 0.1 N NaOH),  0.25 ml Lowry B (2% NaK Tartrate) 

και 0.25 ml Lowry C (1% CuSO4•5H2O ) σε κάθε δείγµα. Τα διαλύµατα αναµιγνύονται 

και επωάζονται για 5 min σε θερµοκρασία δωµατίου. Προστίθενται 100µl διαλύµατος 

Lowry E [αντιδραστήριο Folin (1,2-σουλφονική ναφθοκινόνη) και απεσταγµένο νερό σε 

αναλογία 1:1) υπό ανάδευση. Τα διαλύµατα επωάζονται για 30min σε θερµοκρασία 

δωµατίου και µετράται η απορρόφηση κάθε δείγµατος σε φασµατοφωτόµετρο στα 670 

nm. 

 

2. Ηλεκτροφορητική Ανάλυση Πρωτεϊνών σε Αποδιατακτικό Πήκτωµα SDS/ 

Πολυακρυλαµίδης (SDS – PAGE) 

 

Τα κύτταρα λύονται µε διάλυµα λύσης A [1.5% (βάρος/όγκος) octyl glucoside και  

αναστολείς πρωτεασών (απροτινίνη, leupeptin και Pefabloc SC) Complete® (Roche) σε 

φυσιολογικό διάλυµα NaCl σε φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα (PBS)]. Στη συνέχεια 

φυγοκεντρούνται σε επιτραπέζια φυγόκεντρο στις 15,000 στροφές/λεπτό για 5 λεπτά και 

το υπερκείµενο κυτταρικό εκχύλισµα µεταφέρεται σε καθαρό σωλήνα. Μέρος του 

δείγµατος (10µg ολικής πρωτεΐνης) φορτώνεται στο πήκτωµα που έχει προετοιµαστεί  

και του οποίου η περιεκτικότητα σε ακρυλαµίδη καθορίζεται από το µέγεθος των 

πρωτεϊνών που πρόκειται να διαχωριστούν (για τον mSR-BI-t1 χρησιµοποιείται πήκτωµα 

8% σε ακρυλαµίδη). Η προετοιµασία  των δύο τµηµάτων του πηκτώµατος (πηκτή 

διαχωρισµού/πηκτή επιστίβαξης) γίνεται µε βάση τον παρακάτω πίνακα:  
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 Πηκτή ∆ιαχωρισµού Πηκτή Επιστίβαξης 
Επιθυµητή Συγκέντρωση Ακρυλαµίδης 8% 12.5% 15%                     5%                                                                                          

1.5M Tris pH 8.0 2.5 ml 2.5 ml 2.5 ml                   0.38ml 

30% acryl/0.8% bis acrylamide 2.7 ml 4 ml 5 ml                   0.67ml 

SDS 20% 0.05ml 0.05ml 0.05ml                0.015 ml 

H2O 4.6 ml 3.3 ml 2.3 ml                    2.7 ml 

APS 10% 

(AmmoniumPersulfate, 

υπερσουλφουρικό αµµώνιο) 

0.1ml 0.1ml 0.1ml 0.03ml 

TEMED 

(Tetramethylethylenediamine, 

τετραµεθυλεθυλενδιαµίνη) 

0.005ml 0.005ml 0.005ml 0.003ml 

 

Η ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιείται στα 35 – 45 mΑ για 1 ώρα περίπου σε συσκευή 

BIO-RAD (Mini-PROTEAN3, # 165-3302, 1.5 mm Casting Module, # 165-3340 , 15-

well Combs, # 165-3366). Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης, προκειµένου να 

εµφανιστούν οι πρωτεϊνικές ζώνες, το πήκτωµα  βάφεται µε χρώση Coomasie Brilliant 

Blue [1lt: 0.25 gr Coomasie Brilliant blue R250, 100ml acetic acid, 900ml 

H2O/µεθανόλης 1:1], ενώ η αποµάκρυνση της χρωστικής πραγµατοποιείται µε ολονύκτια 

ανάδευση σε διάλυµα 30% µεθανόλης, 10% οξικού οξέος.  

 

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί η χρωστική Bio-Safe Coomassie Stain (BIO-

RAD LABORATORIES, # 161-0786). Για τη χρώση αυτή, κάθε πήκτωµα ακρυλαµίδης 

µικρού µεγέθους (mini-gel) πλένεται τρεις φορές µε 200ml ddH2O , επί 5 λεπτά. Από το 

δοχείο όπου θα γίνει η χρώση αφαιρείται πλήρως το ddH2O και προστίθενται 50 ml Bio-

Safe Commassie Stain. Το δοχείο αναδεύεται ελαφρά για 1 ώρα. Οι πρωτεϊνικές ζώνες 

είναι εµφανείς µέσα σε 20 λεπτά και φτάνουν τη µέγιστη έντασή τους σε 1 ώρα. Αν το 

πήκτωµα επωαστεί για περισσότερη ώρα, δεν αυξάνεται η χρώση υποβάθρου. Το 

πήκτωµα στη συνέχεια πλένεται σε 200ml διπλά απεσταγµένου νερού (ddH2O) για 30 

λεπτά τουλάχιστον ώστε να αφαιρεθεί η περίσσεια της χρωστικής και µπορεί στη 

συνέχεια να αποθηκευτεί σε νερό ή να αφυδατωθεί σε ειδικό αποξηραντή πηκτωµάτων 

(gel dryer). 

 

3. Χρώση Αργύρου  

 40



 

Προκειµένου να γίνουν ορατές στο πήκτωµα πολύ µικρές ποσότητες πρωτεΐνης (της 

τάξης των νανογραµµαρίων), χρησιµοποιείται η χρώση αργύρου. Για τη χρώση αυτή 

χρησιµοποιήθηκε το kit Silver stain plus (BIO-RAD, # 161-0449). Για τη χρώση 2 mini-

gels ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 

Μετά την ηλεκτροφόρηση, τα πηκτώµατα τοποθετούνται στο Fixative Enhancer 

Solution, το οποίο αποτελείται από: 

 

Μεθανόλη                                         200ml   50% (όγκος/όγκος) 

Οξικό οξύ                                           40ml    10% (όγκος/όγκος) 

Fixative Enhancer Concentate           40ml     10% (όγκος/όγκος) 

(BIO-RAD, Αριθ. Κατ. 161-0461, διάλυµα γλυκερόλης σε νερό)      

Απιονισµένο Απεσταγµένο Νερό     120ml    30% (όγκος/όγκος) 

 

Ακολουθεί ανάδευση για 20 λεπτά. Απορρίπτεται το fixative enhancer solution και 

ανικαθίσταται από 400ml απιονισµένο απεσταγµένο νερό µε το οποίο πλένονται τα 

πηκτώµατα για 10 λεπτά µε ήπια ανάδευση. Επαναλαµβάνεται το βήµα της πλύσης µία 

φορά. Ακολουθεί η χρώση των πηκτωµάτων. Το διάλυµα χρώσης παρασκευάζεται 5 

λεπτά πριν τη χρήση του, ως εξής: 

 

Προστίθενται 35ml απιονισµένου νερού σε γυάλινη φυάλη και αναδεύονται µε 

µαγνητική ράβδο. Στη συνέχεια προστίθενται τα παρακάτω στη φυάλη µε την εξής 

σειρά: 

 

5.0 ml Silver Complex Solution (BIO-RAD, Αριθ. Κατ. 161-0462, έχει ως βάση νιτρικό 

αµµώνιο και νιτρικό άργυρο) 

5.0 ml Reduction Moderator Solution (BIO-RAD, Αριθ. Κατ. 161-0463, έχει ως βάση το 

tungstosilicic acid) 

5.0 ml Image Development Reagent (BIO-RAD, Αριθ. Κατ. 161-0464, έχει ως βάση τη 

φορµαλδεΰδη) 
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Αµέσως πριν από τη χρήση προστίθενται στη φλάσκα 50ml Development Accelerator 

Solution*, το οποίο φέρεται προηγουµένως σε θερµοκρασία δωµατίου. Ακολουθεί 

ανάδευση και το περιεχόµενο της φλάσκας προστίθεται στο δοχείο χρώσης. Ακολουθεί η 

χρώση των πηκτωµάτων µε ήπια ανάδευση. Αυτή διαρκεί περίπου 20 λεπτά ή µέχρι να 

επιτευχθεί το επίπεδο χρώσης που επιθυµούµε. Πάντως, ο χρόνος που απαιτείται για τη 

χρώση εξαρτάται από το δείγµα και την ποσότητα της πρωτεΐνης που έχει φορτωθεί στο 

πήκτωµα. Όταν επιτευχθεί το επιθυµητό επίπεδο χρώσης, τα πηκτώµατα τοποθετούνται 

σε 5% οξικό οξύ για 15 λεπτά, προκειµένου να σταµατήσει η αντίδραση. Τέλος, το 

πήκτωµα πλένεται για 5 λεπτά σε απιονισµένο νερό και στη συνέχεια µπορεί να 

φωτογραφηθεί. 

 

*Το Development Accelerator Solution προετοιµάζεται εκ των προτέρων ως εξής: 

 

Προστίθενται 950ml απιονισµένου απεσταγµένου νερού σε κύλινδρο του 1 λίτρου που 

περιέχει µαγνητική ράβδο ανάδευσης. Στη συνέχεια προστίθεται στον κύλινδρο υπό 

ανάδευση ολόκληρο το περιεχόµενο του δοχείου Development Accelerator Reagent 

(BIORAD, Αριθ. Κατ. 161-0448, έχει ως βάση το ανθρακικό νάτριο) µέχρι διάλυσης. 

Προστίθεται επιπλέον νερό µέχρι το 1 λίτρο και το διάλυµα αποθηκεύεται στους 4οC 

(αλλά χρησιµοποιείται σε θερµοκρασία δωµατίου). 

 

4. Ανάλυση Western 

 

Όταν ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνικών δειγµάτων, οι πρωτεΐνες του 

πηκτώµατος µεταφέρονται σε µεµβράνη Immun-Blot PVDF (BIO-RAD 

LABORATORIES, #162-0174) µε τη µέθοδο της υγρής ηλεκτροµεταφοράς, σε συσκευή 

BIO-RAD (Mini Trans-Blot Cell, # 170-3930, Fiber Pads, # 170-3933) και µε ένταση 

400 mA για 2 ώρες στους 40C. Το διάλυµα ηλεκτροµεταφοράς που χρησιµοποιείται 

αποτελείται από 0.25M Tris pH 8.3, 192mM γλυκίνη, 20% µεθανόλη. Μετά την 

ηλεκτροµεταφορά, η µεµβράνη ξηραίνεται στον αέρα. Στη συνέχεια, εµβαπτίζεται 

στιγµιαία σε 100% µεθανόλη. προκειµένου να ενεργοποιηθεί και  µεταφέρεται σε δοχείο 
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µε διάλυµα δέσµευσης µη ειδικών πρωτεϊνών (blocking) [5% (βάρος/όγκος) άπαχο γάλα 

σε σκόνη σε 1Χ PBS] το οποίο δεσµεύει τις µη-ειδικές θέσεις δέσµευσης του 

αντισώµατος. Εκεί επωάζεται µε ήπια ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου για 1 ώρα. 

Προστίθεται το πρωτογενές αντίσωµα σε διάλυµα blocking και ακολουθεί επώαση της 

µεµβράνης για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. Το αντίσωµα ΚΚΒ1, το οποίο 

αναγνωρίζει το καρβοξυ-τελικό άκρο του SR-BI, χρησιµοποιείται σε συγκέντρωση 

1:8000. Η περίσσεια του πρωτογενούς αντισώµατος αποµακρύνεται µε τρεις πλύσεις της 

µεµβράνης, διάρκειας 15 λεπτών η κάθε µία, µε διάλυµα πλύσης 0.5% ΝΡ-40 σε  PBS. 

Ακολουθεί επώαση της µεµβράνης µε το δευτερογενές αντίσωµα GaR – HRP (Goat anti 

Rabbit Horse Radish Peroxidase, Amersham Biosciences), το οποίο αραιώνεται σε 

διάλυµα blocking σε τελική συγκέντρωση 1:5000, επί 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Η περίσσεια του δευτερογενούς αντισώµατος αποµακρύνεται µε τρεις πλύσεις 15 λεπτών 

της µεµβράνης µε διάλυµα πλύσης και ακολουθεί εµφάνιση µε χρήση του συστήµατος 

αυξηµένης χηµειοφωταύγειας ECL Plus Western Blotting System της εταιρείας 

Amersham Biosciences (#RPN2132) και µε χρήση φωτοευαίσθητου φιλµ Hyperfilm 

ECL (Amersham Biosciences, # RPN1674K). 

 

5. Πέψη Πρωτεϊνών µε Ενδογλυκοζιδάση Η (EndoH) και Ν-Γλυκανάση (PNGaseF) 

 

α. Πέψη µε PNGaseF 

 

H N-γλυκοζιδάση F (PNGase F, New England Biolabs, Αριθ. Κατ. P0704S) είναι µια 

αµιδάση η οποία προέρχεται από το µικροοργανισµό Flavobacterium meningosepticum 

και πέπτει ανάµεσα στις πιο εσωτερικές οµάδες GlcNAc που συνδέονται στα υπολείµατα 

ασπαραγίνης των υψηλής µανόζης, υβριδικών και συµπλόκων Ν-ολιγοσακχαριτών. Για 

την πέψη αυτή, 20 µgs ολικής πρωτεΐνης σε κυτταρικό εκχύλισµα αποδιατάσσονται µε 

1X διάλυµα αποδιάταξης γλυκοπρωτεϊνών (Glycoprotein Denaturing Buffer) [5% SDS, 

0.4M DTT] στους 100°C για 10min. Προστίθενται 1/10 του τελικού όγκου της 

αντίδρασης 10X G7 Buffer [50 mM sodium phosphate], 10% NP-40 και 2.5µl PNGaseF 

(500,000 µονάδες/ml, όπου µονάδα είναι η ποσότητα του ενζύµου που απαιτείται για την 

αφαίρεση > 95% των υδατανθράκων από 10 µg αποδιατεταγµένης  RNase B σε 1 ώρα 
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στους 37°C σε αντίδραση συνολικού όγκου 10 µl) και η αντίδραση επωάζεται στους 

37οC για 6 ώρες. 

 

β. Πέψη µε EndoH 

 

Η ενδογλυκοζιδάση Η (EndoH, New England Biolabs, Αριθ. Κατ. P0702S) είναι µια 

ανασυνδυασµένη γλυκοζιδάση η οποία προέρχεται από το µικροοργανισµό Streptomyces 

plicatus και πέπτει τον πυρήνα χιτοβιόζης των υψηλής µανόζης και υβριδικών Ν-

ολιγοσακχαριτών. Για την πέψη αυτή, 20 µgs ολικής πρωτεΐνης σε κυτταρικό εκχύλισµα 

αποδιατάσσονται µε 1X Glycoprotein Denaturing Buffer [5% SDS, 10% β-

µερκαπτοαιθανόλη] στους 100°C για 10’. Προστίθενται 1/10 του όγκου της αντίδρασης 

10X G5 Buffer [0.5 M κιτρικό νάτριο, pH 5.5 στους 25 C] και 2.5µl o EndoH (500,000 

µονάδες/ml, όπου µονάδα είναι η ποσότητα του ενζύµου που απαιτείται για την 

αφαίρεση > 95% των υδατανθράκων από 10 µg αποδιατεταγµένης  RNase B σε 1 ώρα 

στους 37°C σε αντίδραση συνολικού όγκου 10 µl) και η αντίδραση επωάζεται στους 

37οC για 6 ώρες. 

 

Γ.  KΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

                                                                     

1. Καλλιέργεια Κυτταρικών Σειρών HEK293S σε Τρυβλία 

                                                                                                                                  

Χρειάζεται µεγάλη προσοχή όταν δουλεύει κανείς µε κυτταρικές σειρές, διότι κυτταρική 

βλάβη προκαλούµενη σε αρχικό στάδιο µπορεί να επηρεάσει την επακόλουθη ποιότητα 

και απόδοση των κυτταρικών σειρών. Τα κύτταρα δεν πρέπει ποτέ να αφήνονται να 

µεγαλώσουν υπεβολικά και ποτέ δεν πρέπει να διαιρούνται σε αναλογία µεγαλύτερη από 

1:20. Όλες οι διαδικασίες πραγµατοποιούνται υπό άσηπτες συνθήκες σε απαγωγό τύπου 

Sterilgard (εκτός όπου αναφέρεται συγκεκριµένα το αντίθετο). Όλα τα αντικείµενα που 

µεταφέρονται στην απαγωγό αποστειρώνονται επιφανειακά µε 70% αιθανόλη. Όλα τα 

γυάλινα δοχεία, εργαλεία κλπ. αποστειρώνονται σε κάµινο αποστείρωσης, ενώ 

προµηθευόµαστε τα πλαστικά αντικείµενα/εργαλεία ήδη αποστειρωµένα. Όλα τα 

διαλύµατα αποστειρώνονται µε διήθηση µέσω ηθµού πόρων διαµέτρου 0.22 µm. Όπου 
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είναι απαραίτητο, τα διαλύµατα που χρησιµοποιούµε (θρεπτικά µέσα κλπ.) 

προθερµαίνονται στους 370C πριν έλθουν σε επαφή µε τα κύτταρα. Οι  κυτταρικές σειρές 

HEK (Human Embryonic Kidney), ευγενική δωρεά από τον δρα P.J. Reeves και το 

εργαστήριο του καθηγητή H.B. Khorana (Μ.Ι.Τ.), διατηρούνται σε θρεπτικό µέσο A 

(Dulbecco's Modified Eagle's Medium (CELLGRO, #10-013-CV) /Ham's F-12 medium 

(CELLGRO, #10-080-CV) (1:1), 50 units/ml penicillin, 50 µg/ml streptomycin, 2 mM 

glutamine (Invitrogen) και 10% FBS (Fetal Bovine Serum, Βόειος Εµβρυϊκός Ορός, JRH 

Biosciences) σε θάλαµο επώασης 37°C µε αναλογία αερίων 95% αέρας / 5% CO2. Ο 

χρόνος διπλασιασµού τους είναι 24-48 ώρες όταν η αρχική αραίωση των κυττάρων ήταν 

1:5.  

 

Για µεταφορά των κυττάρων σε νέες καλλιέργειες (plating) σε τρυβλία διαµέτρου 15cm, 

οι αρχικές καλλιέργειες πλένονται µια φορά µε 10ml, 1X PBS (Phosphate Buffered 

Saline) και ακολουθεί προσθήκη 2ml τρυψίνης. Τα τρυβλία τοποθετούνται σε 

θερµαινόµενη επιφάνεια  37°C για ~1min και στη συνέχεια τα κύτταρα αποκολλώνται 

ταχέως µε επανειληµένη επίκρουση του τρυβλίου. Προστίθενται αµέσως 8ml θρεπτικού 

µέσου Α προκειµένου να τερµατιστεί η περαιτέρω δράση της τρυψίνης (η παρουσία ορού 

είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό). Τα κύτταρα αναρροφώνται περίπου 10 φορές µε 

πιπέτα 10 ml προκειµένου να διασπαστούν τελείως τα κυτταρικά συσσωµατώµατα και 

ακολουθεί η µεταφορά 2 ml των κυττάρων σε νέο τρυβλίο όπου έχουµε προσθέσει ήδη 

20 ml θρεπτικού µέσου (αραίωση 1/10). Τα κύτταρα αναδεύονται ήπια στα τρυβλία, τα 

οποία στη συνέχεια τοποθετούνται σε θάλαµο επώασης 37°C. 

 

Για µακράς διάρκειας διατήρηση των κυτταρικών σειρών, κύτταρα από ένα τρυβλίο 10 

cm που καλύπτουν περίπου 90% της επιφάνειας αυτού (90% confluency) (περίπου 107 

κύτταρα) αποκολλώνται µε τρυψίνη όπως περιγράφεται πιο πάνω, προστίθενται 10ml 

θρεπτικού µέσου και τα κύτταρα φυγοκεντρούνται για 2 λεπτά, σε θερµοκρασία 

δωµατίου, στη ρύθµιση 4 κλινικής φυγοκέντρου IEC. Στη συνέχεια αφαιρείται το 

υπερκείµενο, προστίθενται 4 ml προθερµασµένου θρεπτικού µέσου κατάψυξης (90% 

FBS, 10% DMSO) και τα κύτταρα επαναιωρούνται ήπια µε πιπέτα 5 ml. Μεταφέρονται 

κλάσµατα 1 ml σε θερµοάντοχα φιαλίδια τύπου Corning, τα οποία τοποθετούνται σε 
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κουτιά από αφρολέξ. Τα κουτιά µεταφέρονται σε καταψύκτη -80°C και αφήνονται εκεί 

ολονυκτίως (υπό αυτές τις συνθήκες, ο ρυθµός ψύξης των κυττάρων θα είναι περίπου 

1°C/ λεπτό) και την επόµενη µέρα µεταφέρονται σε υπερκαταψύκτη -150°C υγρού 

αζώτου. Στην κατάσταση αυτή, οι κυτταρικές σειρές θα πρέπει να είναι σταθερές για 

χρόνια. 

 

Προκειµένου να αποψυχθούν τα κύτταρα από τους -150°C, το οποίο πρέπει να γίνει 

ταχέως, τα φιαλίδια µεταφέρονται σε λουτρό ύδατος 37°C µε χρήση ειδικών γυαλιών 

ασφαλείας, για τον περιορισµό κινδύνου έκρηξης και αναδεύονται ήπια έως ότου τα 

κύτταρα αποψυχθούν. Στη συνέχεια, τα φιαλίδια πλένονται εξωτερικά µε 70% αιθανόλη 

και τα κύτταρα µεταφέρονται σε σωλήνα Falcon 15 ml, όπου προστίθενται αργά (επί 2 

λεπτά) και υπό ανάδευση, 10 ml προθερµασµένου θρεπτικού µέσου DMEM/F12. Αυτό 

γίνεται προκειµένου να διαχυθεί το DMSO από τα κύτταρα. Αν η διαδικασία αυτή 

πραγµατοποιηθεί πολύ γρήγορα, θα οδηγήσει σε οσµωτική βλάβη των κυττάρων και 

µείωση της βιωσιµότητάς τους. Στη συνέχεια τα κύτταρα φυγοκεντρούνται για 2 λεπτά, 

σε θερµοκρασία δωµατίου, στη ρύθµιση 4 κλινικής φυγοκέντρου IEC, αφαιρείται το 

υπερκείµενο θρεπτικό µέσο και προστίθενται 10 ml φρέσκου θρεπτικού µέσου 

DMEM/F12.  Τα κύτταρα επαναιωρούνται και µεταφέρονται σε τρυβλίο 10 cm, όπου 

επωάζονται στους 37 °C και σε περιβάλλον 5% CO2. Τα κύτταρα θα πρέπει να αρχίσουν 

να προσκολλώνται µέσα σε µερικές ώρες, ενώ περισσότερα από το 80% θα πρέπει να 

προσκολληθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα κύτταρα θα πρέπει να είναι έτοιµα για 

επέκταση εντός 2-3 ηµερών. 

 

2. Παροδική ∆ιαµόλυνση Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΗΕΚ293S µε τη Μέθοδο 

Lipofectamine 

 

Tο αντιδραστήριο LIPOFECTAMINE (Invitrogen) είναι µια 3:1 (βάρος/βάρος) 

παρασκευή λιποσωµάτων  του πολυκατιονικού λιπιδίου 2,3 dioleyloxyn 

[2(sperminecarboxamido)ethyl]n, N dimethyl 1 propanaminium trifluoroacetate 

(DOSPA) και του ουδέτερου λιπιδίου dioleoyl phosphatidylethanolamine,σε 
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φιλτραρισµένο νερό. Για την παροδική διαµόλυνση κυττάρων ΗΕΚ293S ακολουθείται η 

παρακάτω διαδικασία: 

 

α. Σε τρυβλίο 24 πηγαδιών µεταφέρονται ~ 1-3 X 105 κύτταρα ανά πηγάδι σε 0.5 ml 

θρεπτικού µέσου Α. Προκειµένου για κύτταρα ΗΕΚ293S, είναι προτιµότερο να 

χρησιµοποιούνται τρυβλία Poly-D-Lysine (BECTON DICKINSON, # 354414), για 

καλύτερη πρόσδεση των κυττάρων. 

β. Τα κύτταρα επωάζονται στους 37οC σε ατµόσφαιρα CO2 µέχρι να φθάσουν να 

καταλαµβάνουν 50-70% της επιφάνειας των πηγαδιών. Αυτό απαιτεί συνήθως 18-24 

ώρες, αλλά ο χρόνος ποικίλει αναλόγως της κυτταρικής σειράς. 

γ. Προετοιµάζονται τα ακόλουθα διαλύµατα: διάλυµα Α: Για κάθε διαµόλυνση, 

µεταφέρονται 1-2 µg  DNA σε 100µl θρεπτικού µέσου DMEM/F12 που δεν περιέχει 

ορρό. Το θρεπτικό µέσο OPTI-MEM, (GIBCO BRL, # 3201985) δίνει τα καλύτερα 

αποτελέσµατα. ∆ιάλυµα Β: Για κάθε διαµόλυνση, µεταφέρονται 2- 2.5ul του 

αντιδραστηρίου LIPOFECTΑΜΙΝΕ σε 100ul θρεπτικού µέσου που δεν περιέχει ορρό.  

δ. Τα δύο διαλύµατα συνδυάζονται, αναµιγνύονται ήπια και επωάζονται σε θερµοκρασία 

δωµατίου για 15-45 min. 

ε. Τα κύτταρα πλένονται µιά φορά µε 2ml θρεπτικού µέσου.  

ζ. Για κάθε διαµόλυνση, προστίθενται 0.8ml θρεπτικού µέσου σε κάθε σωλήνα που 

περιέχει τα σύµπλοκα λιπιδίων-DNA. Θρεπτικό µέσο που περιέχει 5% ορό µπορεί να 

προστεθεί στα σύµπλοκα DNA-λιπιδίων σε αυτό το βήµα. Ακολουθεί ήπια ανάµιξη του 

µίγµατος και προσθήκη του στα πλυµένα κύτταρα.  

η. Τα κύτταρα επωάζονται για 2- 24h σε 37 οC σε ατµόσφαιρα CO2. 

θ. Προστίθεται 1ml θρεπτικού µέσου που περιέχει δύο φορές την κανονική συγκέντρωση 

ορού χωρίς αφαίρεση του µίγµατος διαµόλυνσης. 

ι. Το θρεπτικό µέσο αντικαθίσταται 18-24h µετά από την έναρξη της διαµόλυνσης.  

κ. Η έκφραση της επιθυµητής πρωτεΐνης µπορεί να ελεγχθεί µε την κατάλληλη 

δοκιµασία (π.χ. µε δοκιµασία πρόσληψης DiI-HDL, βλέπε πιο κάτω) 48 ώρες µετά τη 

διαµόλυνση.  

 

3. ∆οκιµασία Πρόσληψης DiI-HDL από Κύτταρα που Εκφράζουν SR-BI 
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Προκειµένου να ελεγχθεί η έκφραση του SR-BI σε σταθερές κυτταρικές σειρές ή 

κυτταρικές σειρές παροδικά διαµολυσµένες µε πλασµίδιο έκφρασης για τον SR-BI, 

πραγµατοποιείται η δοκιµασία πρόσληψης DiI-HDL. Η DiI-HDL αποτελείται από HDL 

που φέρει τη φθορίζουσα ένωση DiI (DiI : 1,1',di-octadecyl-3,3,3'3'-

tetramethylindocarbocyanine perchlorate), µια καρβοκυανίνη προσδεδεµένη στο 

φωσφολιπιδικό «κέλυφος» της HDL. Η ένωση αυτή προσλαµβάνεται από κύτταρα που 

εκφράζουν SR-BI.  

 

Για τη δοκιµασία αυτή, σε θρεπτικό µέσο Α προστίθενται 0.5% (βάρος/όγκος) BSA και 

10µg/ml DiI-HDL. Το µέσον αυτό διηθείται µε φίλτρο 0.22µm και προστίθεται στα 

κύτταρα (8-10 mls ανά τρυβλίο 10 cm ή 0.5 ml ανά πηγάδι σε τρυβλίο 24 θέσεων). 

Ακολουθεί επώαση για 2 ώρες στους 37oC και παρατήρηση των κυττάρων σε 

µικροσκόπιο φθορισµού. Ο φθορισµός των κυττάρων αντιστοιχεί στην προσειληµένη 

DiI-HDL και εποµένως στο επίπεδο έκφρασης του SR-BI. Προκειµένου για σταθερές 

κυτταρικές σειρές ΗΕΚ293, πραγµατοποιούνται τα βήµατα α και β της προηγούµενης 

παραγράφου και ακολουθεί η δοκιµασία πρόσληψης της DiI-HDL. 

 

4. Κατασκευή Σταθερής Κυτταρικής Σειράς HEK293S για την Επαγώµενη 

Έκφραση του mSR-BI-t1 µε τη Μέθοδο Λιποφεκταµίνης (Lipofectamine) 

 

Η ίδια διαδικασία µε αυτήν που περιγράφεται στη µέθοδο παροδικής διαµόλυνσης 

ευκαρυωτικών κυττάρων χρησιµοποιείται για την κατασκευή σταθερών κυτταρικών 

σειρών, µε τη διαφορά ότι αντί για έλεγχο της έκφρασης της επιθυµητής πρωτεΐνης, 

γίνεται προσθήκη στο θρεπτικό µέσον, κατάλληλου αντιβιοτικού [π.χ. GENETICIN, 

GIBCO BRL (# 11811-031)], που προσδιορίζει την ενσωµάτωση στα κύτταρα του 

γονιδίου αντίστασης, το οποίο περιέχει το πλασµίδιο που χρησιµοποιήθηκε για τη 

διαµόλυνση (σηµειωτέον, κατά την προετοιµασία διαλύµατος GENETICIN πρέπει να 

λαµβάνεται υπ’όψιν το ότι η ενεργός συγκέντρωσή της είναι συνήθως µικρότερη από την 

πραγµατική συγκέντρωση και αναφέρεται από την κατασκευάστρια εταιρεία). Για την 

κατασκευή των σταθερών κυτταρικών σειρών ΗΕΚ293S GnTI- TetR [mSR-BI t1], 
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χρησιµοποιήθηκαν δύο καλλιέργειες των κυττάρων αυτών σε δύο τρυβλία 10 cm, κάθε 

ένα από τα οποία διαµολύνθηκε µε 24 µg του πλασµιδίου pACMV tetO [mSR-BI-t1]. 

Την επόµενη µέρα, κάθε ένα από τα δύο τρυβλία χρησιµοποιήθηκε για την παραγωγή 

τεσσάρων νέων τρυβλίων 10 cm µε 2Χ103, 2Χ104, 2Χ105 ή 2Χ106 κύτταρα, αντίστοιχα. 

Αυτό έγινε προκειµένου να βρεθεί η βέλτιστη κυτταρική πυκνότητα που επιτρέπει την 

αναγνώριση διακριτών κυτταρικών αποικιών µετά την επιλογή µε το αντιβιοτικό. Τα 

κύτταρα διατηρήθηκαν σε θρεπτικό µέσον Α στο οποίο προσετέθη G418 (0.25 mg/ml 

κατά την πρώτη εβδοµάδα και 0.5 mg/ml κατά τη δεύτερη εβδοµάδα) και µεµονωµένες 

αποικίες εµφανίστηκαν µετά από 2 εβδοµάδες. 

 

5. Καλλιέργεια Κυττάρων HEK293S σε Βιοαντιδραστήρα CELLIGEN PLUS  

 

α. Συναρµολόγηση του Βιοαντιδραστήρα 

 

O βιοαντιδραστήρας CELLIGEN PLUS αποτελείται από δύο κύρια µέρη: την κύρια 

µονάδα, που είναι υπεύθυνη για τον ηλεκτρονικό έλεγχο όλων των λειτουργιών του 

βιοαντιδραστήρα και τη δεξαµενή καλλιέργειας, η οποία έχει χωρητικότητα 14.4L. Η 

κύρια µονάδα έχει µια οθόνη όπου µπορούµε να επιλέξουµε εναλλακτικά 3 οθόνες 

ελέγχου: α) την  "ΚΥΡΙΑ" (“MASTER”) οθόνη όπου µπορούµε ανά πάσα στιγµή να 

δούµε την τιµή του pH της καλλιέργειας, το ποσοστό του διαλυµένου Ο2 (DO) στην 

καλλιέργεια και τη θερµοκρασία της (Τ) β) την οθόνη "ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ" 

(“CALIBRATION”) , των οργάνων µέτρησης του pH και του διαλυµένου οξυγόνου και 

γ) την οθόνη "4 ΑΕΡIΩΝ", όπου φαίνεται το ποσοστό των αερίων (αέρας, Ν2, Ο2 & CO2) 

που διοχετεύονται στην καλλιέργεια ανά πάσα στιγµή. Η δεξαµενή καλλιέργειας 

αποτελείται από την κυρίως, γυάλινη δεξαµενή και το µεταλλικό της σκέπαστρο, το 

οποίο φέρει το στροφίο µε την έλικα ανάδευσης της καλλιέργειας, το µεταλλικό σωλήνα 

παροχής αερίων, πλαστικούς σωλήνες για την προσθήκη και άντληση θρεπτικού µέσου 

και κυττάρων και τη λήψη δειγµάτων από την καλλιέργεια και τη θήκη όπου 

τοποθετείται εξωτερικά το θερµόµετρο για τη µέτρηση και  παρακολούθηση της 

θερµοκρασίας της καλλιέργειας. Στους πλαστικούς σωλήνες που εξέρχονται από το 

σκέπαστρο και χρησιµεύουν για λήψη δειγµάτων της καλλιέργειας, προσαρµόζονται 
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γυάλινοι σωλήνες για καλύτερο έλεγχο ροής. Στο σκέπαστρο προσαρµόζονται επίσης τα 

όργανα µέτρησης του pH και του διαλυµένου οξυγόνου. Το σκέπαστρο προσαρµόζεται 

µε βίδες πάνω στη γυάλινη δεξαµενή. Η δεξαµενή φέρει περιµετρικά, διπλό τοίχωµα, στο 

οποίο κυκλοφορεί νερό βρύσης προερχόµενο από ψυκτική συσκευή που είναι 

συνδεδεµένη µε το βιοαντιδραστήρα εξωτερικά. Το κυκλοφορούν αυτό νερό διατηρεί τη 

θερµοκρασία της καλλιέργειας στην τιµή που επιλέγουµε εµείς (συνήθως 37οC). Επίσης, 

διατηρεί χαµηλή τη θερµοκρασία της κεντρικής µονάδας (συνήθως 15οC). Είναι πολύ 

σηµαντικό το να µην τεθεί ποτέ σε λειτουργία η κύρια µονάδα χωρίς να έχει 

προηγουµένως τεθεί σε λειτουργία η συσκευή ψύξης, προκειµένου να προσαρµοστεί η 

θερµοκρασία του νερού στην τιµή που επιλέγουµε εµείς (συνήθως 15οC, όπως 

αναφέρθηκε). 

 

Η δεξαµενή 14.4L προσαρµόζεται σε µεταλλική βάση της συσκευής πάνω σε 2 εξοχές. 

Γεµίζουµε τη δεξαµενή µε ~5.5 L PBS (1X) ή απεσταγµένο H2O και βιδώνουµε το 

σκέπαστρο (προκειµένου να εξασφαλίσουµε τη στεγανότητα της δεξαµενής, βοηθά να 

αλείψουµε τις επιφάνειες όπου το δοχείο και το σκέπαστρο έρχονται σε επαφή, µε 

παραφίνη). Σε αυτό το σηµείο, ο µετρητής pH (που, µετά από κάθε καλλιέργεια πλένεται 

και τοποθετείται σε δοχείο µε 1Χ PBS προκειµένου να µη βλαβεί η κεφαλή του) και ο 

µετρητής διαλυµένου Ο2 (που, µετά από κάθε καλλιέργεια, ξεπλένεται µε νερό βρύσης, 

στεγνώνεται και αποθηκεύεται στο αφρολέξ κουτί του), δεν έχουν τοποθετηθεί στο 

σκέπαστρο ακόµα. Όλοι οι  πλαστικοί και γυάλινοι σωλήνες αφήνονται ώς έχουν µετά 

από κάθε καλλιέργεια (εκτός αν έχει επισυµβεί µόλυνση της καλλιέργειας, οπότε 

αντικαθίστανται όλες οι σωληνώσεις και τα φίλτρα). Αντιθέτως, τα φίλτρα αφαιρούνται 

µετά από κάθε καλλιέργεια, επειδή εάν διαβραχούν κατά το πλύσιµο της δεξαµενής είναι 

πλέον ανενεργά). Έτσι ένα βασικό στοιχείο στη συναρµολόγηση της δεξαµενής είναι η 

τοποθέτηση των φίλτρων στην άκρη των πλαστικών σωλήνων που βγαίνουν από το 

σκέπαστρο. Εποµένως, όλοι οι πλαστικοί σωλήνες που βγαίνουν από το σκέπαστρο και 

που δεν είναι συνδεµένοι µε γυάλινους σωλήνες, πρέπει να κλείνονται µε φίλτρα. Οι 

γυάλινοι σωλήνες καλύπτονται µε αλουµινόχαρτο. Όλοι οι πλαστικοί σωλήνες 

κλείνονται µε µεταλλικούς σφιγκτήρες κοντά στην έξοδό τους από το σκέπαστρο. Οι 

σφιγκτήρες παραµένουν στη θέση τους καθ’όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας και 
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αφαιρούνται µόνο προσωρινά κατά την εισαγωγή κυττάρων ή/και θρεπτικού και τη λήψη 

δειγµάτων καλλιέργειας. Αυτό γίνεται για αποφυγή πιθανής µόλυνσης της καλλιέργειας. 

Κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης της δεξαµενής, τουλάχιστον ένας σφιγκτήρας 

πρέπει να αφαιρείται, προκειµένου να αποτραπεί η ανάπτυξη υπερβολικής πίεσης µέσα 

στη δεξαµενή.  

 

β. Ενεργοποίηση του Βιοαντιδραστήρα  

 

Ο βιοαντιδραστήρας ενεργοποιείται από ένα διακόπτη ON/OFF που υπάρχει στη δεξιά 

πλευρά της κύριας µονάδας του. Πρίν ανοίξουµε τη µονάδα, ο ψύκτης του νερού πρέπει 

να έχει φθάσει στην καθορισµένη θερµοκρασία (15οC), όπως προαναφέρθηκε.  Πρίν 

θέσουµε σε λειτουργία τον ψυκτήρα, βεβαιωνόµαστε ότι είναι γεµάτος µε νερό και εάν 

δεν είναι, τον γεµίζουµε µε νερό βρύσης (και ΟΧΙ απεσταγµένο νερό). Επίσης, η στάθµη 

του ύδατος πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. 

 

γ. Βαθµονόµηση του pΗ-µέτρου 

 

Το pH-µετρο βαθµονοµείται πριν την αποστείρωση της δεξαµενής και στη συνέχεια 

προσαρµόζεται στο σκέπαστρο και αποστειρώνεται µε τη δεξαµενή. Προκειµένου να 

βαθµονοµηθεί, αφαιρείται από το διάλυµα 1Χ PBS όπου φυλάσσεται µετά από κάθε 

καλλιέργεια και προσαρµόζεται σ’αυτό το καλώδιο του pH-µέτρου που είναι 

συνδεδεµένο στην κεντρική µονάδα. Ακολούθως, µεταφέρεται διαδοχικά σε δύο 

ρυθµιστικά διαλύµατα διαφορετικών τιµών pH (συνήθως 7 και 10) και εισάγονται στην 

οθόνη της κύριας µονάδας οι δύο τιµές, αφού σταθεροποιηθεί η ένδειξη του pH. Στη 

συνέχεια, το pH-µετρο εισάγεται στη δεξαµενή µέσω της κατάλληλης υποδοχής του 

σκεπάστρου και προσαρµόζεται σε αυτό το καπάκι του, σε προετοιµασία για την 

αποστείρωση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί κατά το χειρισµό αυτό, ειδικά µε το 

pH-µετρο της δεξαµενής 14.4L, επειδή αυτό µπορεί εύκολα να υποστεί θραύση.  

 

Μερικές φορές, µετά από την αποστείρωση της δεξαµενής και αφού συνδέσουµε το pH-

µετρο στην κύρια µονάδα, η ένδειξη του pH µπορεί να είναι πολύ υψηλή ή να µη 

 51



µεταβάλλεται. Πολλές φορές, µετά από µερικά λεπτά, η ένδειξη επανέρχεται στις 

φυσιολογικές τιµές (~7 στην περίπτωση που στη δεξαµενή έχουµε προσθέσει 1Χ PBS). 

Επίσης, αµέσως µετά την αποστείρωση, όταν η θερµοκρασία του υγρού στη δεξαµενή 

είναι ακόµη πολύ υψηλή, η ένδειξη του pH µπορεί να είναι προσωρινά, επίσης πολύ 

υψηλή. Ενδεχόµενα τέτοια προβλήµατα µπορεί να επιλυθούν µε προσαρµογή της θέσης 

του καλωδίου του pH-µέτρου. Αν παρουσιαστεί µόνιµο πρόβληµα σε κάποιο σηµείο, ο 

µετρητής pH θα πρέπει να αντικατασταθεί. 

 

δ. Αποστείρωση της ∆εξαµενής 14.4L  

 

Πρίν την αποστείρωση θα πρέπει να βεβαιωνόµαστε ότι α) οι σωλήνες που βγαίνουν από 

τη δεξαµενή 14.4L (καθώς και από τα δοχεία που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά 

κυττάρων και θρεπτικού µέσου) είναι κλεισµένα µε πλαστικά φίλτρα και β) ότι το pH-

µετρο και ο µετρητής διαλυµένου Ο2 είναι ενσωµατωµένα στο σκέπαστρο και 

καλύπτονται µε τα προστατευτικά καλύµµατά τους. H δεξαµενή 14.4L αποστειρώνεται 

για τουλάχιστον 1 ωρα στον «υγρό» κύκλο σε κάµινο αποστείρωσης.  

 

ε. Βαθµονόµηση του Μετρητή ∆ιαλυµένου Οξυγόνου (Dissolved Oxygen, DO) 

 

Ο µετρητής διαλυµένου Ο2 βαθµονοµείται σε δύο βήµατα. Το πρώτο βήµα 

πραγµατοποιείται µετά την αποστείρωση της δεξαµενής και συνίσταται στο µηδενισµό 

της ένδειξης “DO” (Dissolved Oxygen) στην οθόνη της κύριας µονάδας. Ακολουθεί 

σύνδεση του µετρητή µε το κατάλληλο καλώδιο της κύριας µονάδας και άντληση αέρα 

στη δεξαµενή (που περιέχει σε αυτό το στάδιο 1Χ PBS ή ddH2O), ολονυκτίως. Για να 

γίνει αυτό, συνδέουµε τον πλαστικό σωλήνα που διοχετεύει το µίγµα αερίων στην 

καλλιέργεια, µε την αεραντλία (vacuum pump, GAST, Model DOA-P704-AA), 

ανοίγουµε την αντλία και θέτουµε την πίεσή της στα 10psi. Έπειτα επιλέγουµε την 

ένδειξης “MANUAL” στην οθόνη "4 ΑΕΡΙΩΝ" και θέτουµε την ένδειξη "CO2" στην 

τιµή "0", στην ίδια οθόνη. Παράλληλα, γίνεται ενεργοποίηση του στροφίου/έλικας 

ανάδευσης. Αυτή στρέφεται από τον ηλεκτροµαγνήτη που είναι συνδεδεµένος στην 

κύρια µονάδα. Το πρώτο βήµα στη λειτουργία του στροφίου, είναι η τοποθέτηση  του 
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ηλεκτροµαγνήτη στη βάση του στο κέντρο του σκεπάστρου. Είναι πολύ σηµαντικό να 

βεβαιωθούµε ότι η ρύθµιση “AGITATION” (ανάδευση) είναι στη θέση OFF καθώς 

γίνεται αυτή η τοποθέτηση, γιατί διαφορετικά ο ηλεκτροµαγνήτης µπορεί να υποστεί 

βλάβη και να χρειαστεί αντικατάσταση. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούµε ότι ο 

ηλεκτροµαγνήτης είναι καλά προσαρµοσµένος στη βάση του. Σε αυτό το σηµείο, 

µπορούµε να θέσουµε σε λειτουργία το στροφίο, ρυθµίζοντας την ένδειξη  “Agitation”  

στην  οθόνη  “Master”, στις 15rpm και αµέσως κατόπιν, σε 30rpm ή υψηλότερες στροφές 

(η ταχύτητα του στροφίου πρέπει να αυξάνεται βαθµιαία). Το δεύτερο βήµα στη 

βαθµονόµηση γίνεται την επόµενη ηµέρα, µετά την πόλωση του µετρητή διαλυµένου Ο2 

από τον αντληθέντα αέρα και συνίσταται στην εισαγωγή της τιµής 100 στην επιλογή DO 

(Dissolved Oxygen). Κατά τη διάρκεια της βαθµονόµησης, µετά από πολλούς κύκλους 

λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα, ο µετρητής διαλυµένου Ο2 µπορεί να παρουσιάσει 

προβλήµατα.  Αν τα προβλήµατα αυτά δεν λυθούν µε αντικατάσταση του ηλεκτρολύτη 

στην άκρη του µετρητή, θα χρειαστεί αντικατάστασή του.  

 

ζ. ∆οκιµή του Βιοαντιδραστήρα για Μόλυνση  

 

Όταν τα κύτταρα µε τα οποία θα αρχίσει η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 10 τρυβλίων 

διαµέτρου 15 εκατ. (ή ακόµα και πιό νωρίς), µπορεί να γίνει µια "δοκιµαστική 

λειτουργία" του βιοαντιδραστήρα, προκειµένου να αποκλειστεί η ανάπτυξη µικροβίων 

στη δεξαµενή εξαιτίας ανεπαρκούς καθαρισµού, αποστείρωσης κ.λ.π. Για αυτό το λόγο, 

πραγµατοποιείται ακυτταρική «καλλιέργεια» µε ~2L θρεπτικού µέσου που αποτελούνται 

από 15gr Primatone RL-UF [Quest International (Hoffman Estates, IL)] και ~5gr σκόνη 

DMEM [Atlanta Biologicals (Norcross, GA)] διαλυµένα σε 2L ddH2O, σύµφωνα µε τα 

πρωτόκολλα που περιγράφονται στην Ηµέρα 4 (βλέπε πιο κάτω). Όλα τα θρεπτικά µέσα 

που εισάγωνται στη δεξαµενή πρέπει να είναι αποστειρωµένα µε διήθηση από φίλτρο 

0.22 µm. Η «φιλοσοφία» αυτής της δοκιµαστικής «καλλιέργειας» είναι ότι, εάν µέχρι την 

Ηµέρα 4 που εκκινείται κανονικά η πραγµατική καλλιέργεια, διαπιστωθεί µόλυνση, 

µπορεί να αποφευχθεί η άσκοπη έναρξη και διατήρησή της. 

 

η. Καλλιέργεια Κυτταρικής Σειράς HEK293SGnTI-TetR[mSR-BI-t1]  
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Για πρακτικούς λόγους, ο χρόνος της καλλιέργειας αρχίζει να µετράται από την ηµέρα 

που τα κύτταρα διανέµονται σε 50 τρυβλία 15cm, καθώς µετά από αυτή την ηµέρα οι 

διαφορετικές φάσεις της καλλιέργειας είναι αυστηρώς καθορισµένες, χρονικά. 

 

Ηµέρα 1: Κύτταρα από δέκα τρυβλία διαµέτρου 15 cm, µετά την επεξεργασία τους µε 

θρυψίνη  όπως ανεφέρθη, αραιώνονται 5 φορές και µετά φέρονται σε νέα τρυβλία 

διαµέτρου 15cm. Χρησιµοποιείται θρεπτικό µέσo Α (χρειαζόµαστε περίπου 1250ml 

θρεπτικού µέσου για αυτή την καλλιέργεια). 

 

Ηµέρα 3: Αντικαθίσταται το θρεπτικό µέσο Α µε νέο, όπου παραλείπεται το F12, ώστε 

να προετοιµαστούν τα κύτταρα για την καλλιέργεια στο βιοαντιδραστήρα, η οποία 

γίνεται µε θρεπτικό µέσο χωρίς F12. Μέχρι αυτό το στάδιο, όλα τα χρησιµοποιούµενα 

θρεπτικά µέσα είναι τυποποιηµένα και προέρχονται από την CELLGRO - τα ειδικό µέσο 

από την εταιρία Atlanta Biologicals χρησιµοποιείται µόνο για το βιοαντιδραστήρα. Σε 

περίπτωση που δεν γίνεται "δοκιµαστική λειτουργία" του βιοαντιδραστήρα, η ηµέρα 3 

είναι κανονικά η ηµέρα που θα πλενόταν, θα συναρµολογείτο, θα αποστειρωνόταν η 

δεξαµενή και θα γινόταν βαθµονόµηση του µετρητή διαλυµένου Ο2 και του pH-µέτρου, 

σύµφωνα µε τα προηγούµενα πρωτόκολλα. 

 

Ηµέρα 4: Μεταφορά θρεπτικού µέσου και κυττάρων στο βιοαντιδραστήρα 

 

- Προετοιµασία του θρεπτικού µέσου 

 

Σε 4.35L ddH2O, τα οποία συνήθως διαµοιράζονται σε δύο γυάλινα δοχεία 

χωρητικότητας 3L, προστίθενται τα ακόλουθα υλικά και αναδεύονται σε θερµοκρασία 

δωµατίου έως ότου διαλυθούν:  

 

65.8gr   DMEM (Atlanta Biologicals) 

18.5gr   Sodium Bicarbonate (SIGMA) 

15gr      Primatone RL-UF  
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1.5gr     Dextran Sulfate (SIGMA) 

 

Το Primatone RL-UF είναι πηγή βραχέων πεπτιδίων που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία 

τροφίµων, ενώ η Dextran Sulfate µειώνει τη συσσωµάτωση των κυττάρων. 

 

  Σηµείωση: αυτές οι ποσότητες ισχύουν εάν δεν έχουµε κάνει τη "δοκιµαστική 

λειτουργία" που περιεγράφη πιο πάνω - εάν κάνουµε τη "δοκιµαστική λειτουργία" ήδη, 

από την ανωτέρω συνταγή αφαιρούµε τα υλικά που έχουµε προσθέσει ήδη στο 

βιοαντιδραστήρα, δηλαδή τα 15gr Primatone RL-UF [Quest International (Hoffman 

Estates, IL)] και ~5gr σκόνης DMEM [Atlanta Biologicals (Norcross, GA)] διαλυµένα σε 

2L ddH2O. 

 

Τα δύο γυάλινα δοχεία χωρητικότητας 3L µε τα διαλυµένα θρεπτικά µέσα καθώς και δύο 

αποστειρωµένα γυάλινα δοχεία χωρητικότητας 2L και φίλτρα χωρητικότητας 500ml 

µεταφέρονται στην απαγωγό. Μετά από διήθηση του θρεπτικού µέσου µέσω µεµβράνης 

0.2µm µε χρήση φίλτρων 500ml, αυτό συµπληρώνεται περαιτέρω µε τα ακόλουθα 

αποστειρωµένα συστατικά, τα οποία προστίθενται απευθείας στα δοχεία 2L: 

 

500ml FBS 

100ml Penicillin/Streptomycin (100 units/ml Penicillin, 100 µg/ml Streptomycin) 

50ml (292 µg/ml) L-Glutamine  

5gr Pluronic F-68 

 

Το Pluronic F-68 είναι µια χηµική ένωση που µειώνει τις δυνάµεις τριβής ανάµεσα στα 

κύτταρα σε καλλιέργειες εναιώρησης. 

 

Τα δύο αυτά δοχεία µεταφέρονται στη συνέχεια στο δωµάτιο του βιοαντιδραστήρα, και 

το θρεπτικό µέσο τοποθετείται στη δεξαµενή 14.4L, αφού πρώτα αφαιρεθεί από αυτήν το 

1ΧPBS ή το ddH2O (εκτός αν βρίσκεται σε εξέλιξη "δοκιµαστική λειτουργία", οπότε 

αυτά έχουν ήδη αφαιρεθεί). Σε αυτό το σηµείο, ανοίγουµε τα στροφία των τριών αερίων 

(CO2, Ν2, Ο2 από την BOC Gases) των οποίων η πίεση προσαρµόζεται στα 10 PSI. 
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Θέτουµε τους δείκτες “pH”, “DO”  και  “Temperature” στη ρύθµιση “P-I-D”  στην οθόνη 

“MASTER”  και  την ένδειξη  “Agitation”  στις 30rpm. Τα pH, DO και Τ τίθενται κατά 

κανόνα  στα 7,00, 50% και 37οC, αντίστοιχα. Το θερµόµετρο τοποθετείται στην 

κατάλληλη υποδοχή του σκεπάστρου. Χρειάζονται 1-2 ώρες για να φτάσουν τα pH, DO 

και Τ, στις καθορισµένες τιµές. Όταν αυτό συµβεί, το θρεπτικό µέσο εµβολιάζεται µε τα 

κύτταρα που συλλέγονται µε τρυψινισµό των πενήντα τρυβλίων διαµέτρου 15cm. Τα 

κύτταρα µεταφέρονται αρχικά σε αποστειρωµένο δοχείο 500ml µέσα στην απαγωγό και 

από εκεί στο βιοαντιδραστήρα. ∆είγµα της κυτταροκαλλιέργειας λαµβάνεται και 

µετράται η κυτταρική του πυκνότητα κάθε ηµέρα προκειµένου να ελεγχθεί ο ρυθµός 

αύξησης της καλλιέργειας.  

 

Ηµέρα 9: Η καλλιέργεια συµπληρώνεται µε 50 ml διαλύµατος γλυκόζης 20% 

(βάρος/όγκος) και 150 ml 10% (βάρος/όγκος) Primatone RL- UF. Τα διαλύµατα 

προετοιµάζονται µε διάλυση 10gr γλυκόζης και 15gr  Primatone σε 200ml ddH2O. Το 

διάλυµα διηθείται σε φίλτρο 0.22µm πριν την προσθήκη στην καλλιέργεια. 

 

Ηµέρα 10: Επάγεται η έκφραση του mSR-ΒΙ-t1 µε προσθήκη 2 µg/ml τετρακυκλίνης 

(SIGMA ALDRICH) και 5 mM βουτυρικού νατρίου  (SIGMA ALDRICH, #B5887). Η 

τετρακυκλίνη διαλύεται σε απεσταγµένο νερό και αποστειρώνεται µε διήθηση σε φίλτρο 

0.22 µm (το διάλυµα τετρακυκλίνης, είτε προετοιµάζεται εκ νέου για κάθε καλλιέργεια, ή 

ετοιµάζεται µία φορά, αποστειρώνεται µε φίλτρο 0.22 µm και διαµοιράζεται σε 

κλάσµατα τα οποία φυλλάσσονται στους -20οC και αποψύχονται για κάθε καλλιέργεια). 

 

Ηµέρα 12: Tην 8η ηµέρα από την έναρξή της, γίνεται τερµατισµός της καλλιέργειας. Για 

το σκοπό αυτό, αντλούµε τα κύτταρα και το θρεπτικό µέσο από τη δεξαµενή και τα 

µεταφέρουµε σε κωνικούς σωλήνες 250ml, οι οποίοι τοποθετούνται στον πάγο. Τα 

κύτταρα πλένονται µια φορά µέσα στους σωλήνες των 250 ml µε 1X PBS και ύστερα 

µεταφέρονται σε σωλήνες Falcon των 50 ml, όπου πλένονται µια φορά µε 1Χ PBS/ 1X 

αναστολείς πρωτεασών Complete. Στη συνέχεια καταψύχωνται µε υγρό άζωτο και 

φυλλάσσονται σε καταψύκτη -80oC, έως ότου χρησιµοποιηθούν. Κατά το κλείσιµο του 

βιοαντιδραστήρα, όλες οι λειτουργίες του διατηρούνται ως έχουν προκειµένου να 
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διατηρηθούν τα κύτταρα σε βέλτιστες συνθήκες για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο χρόνο. 

Μετά τη συλλογή των κυττάρων, κλείνουµε τις στρόφιγγες των τριών αερίων (CO2, Ν2 

και Ο2). Η λειτουργία της αεραντλίας δεν πρέπει να διακοπεί αµέσως – προκειµένου να 

αποφευχθεί η βλάβη της, πρέπει να αφεθεί να λειτουργήσει µε τον πλαστικό σωλήνα που 

οδηγεί στην κύρια µονάδα αποσυνδεδεµένο, για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την 

κλείσουµε. Θέτουµε τις λειτουργίες “Agitation”, “Feed”, “Temperature”, “pH” and “DO” 

στη θέση “OFF” και σβήνουµε την κύρια µονάδα από το διακόπτη ON/OFF. Ο ψύκτης 

του νερού κλείνεται τελευταίος. Ο µετρητής pH αφαιρείται από το σκέπαστρο, πλένεται 

µε νερό βρύσης και τοποθετείται σε δοχείο µε 1X PBS. Οµοίως, ο µετρητής διαλυµένου 

Ο2 πλένεται µε νερό βρύσης και αποθηκεύεται στο κουτί του.  

 

θ. Αποσυναρµολόγηση και Πλύσιµο της ∆εξαµενής 14.4L  

 

Όταν τερµατιστεί και συλλεγεί η καλλιέργεια, αποσυναρµολογείται και πλένεται η 

δεξαµενή 14.4L ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη µικροοργανισµών. Αρχικά αφαιρούνται 

τα φίλτρα από τις άκρες των σωλήνων (επειδή εάν διαβραχούν µε νερό είναι πλέον 

ανενεργά και πρέπει να αντικατασταθούν). Επίσης, τα φύλλα αλουµινίου που καλύπτουν 

τους γυαλινους σωλήνες αφαιρούνται και απορρίπτονται. Το pH-µετρο αφαιρείται 

προσεκτικά από το σκέπαστρο, πλένεται µε νερό και τοποθετείται σε  δοχείο µε 1Χ PBS. 

Επίσης ο µετρητής διαλυµένου Ο2 αφαιρείται,  πλένεται µε νερό βρύσης και 

αποθηκεύεται στο κουτί του. Τα µικρότερα δοχεία που χρησιµεύουν για τη µεταφορά 

θρεπτικού µέσου και κυττάρων θα πρέπει να έχουν ήδη αποσυνδεθεί από την κύρια 

δεξαµενή του βιοαντιγραστήρα µετά τη χρήση τους κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, 

και θα πρέπει να έχουν ήδη πλυθεί µε νερό βρύσης και απορρυπαντικό TERGAZYME. 

Ξεβιδώνουµε το σκέπαστρο από τη δεξαµενή και το µεταφέρουµε στο νεροχύτη, όπου το 

πλένουµε µε νερό βρύσης. Κατόπιν, πλένουµε µε τον ίδιο τρόπο τη δεξαµενή. Η 

δεξαµενή µεταφέρεται πίσω στη βάση της και γεµίζεται µε νερό βρύσης στο οποίο 

προστίθεται απορρυπαντικό "TERGAZYME" . Το σκέπαστρο προσαρµόζεται πάνω στη 

δεξαµενή χωρίς να βιδωθεί. Η δεξαµενή αφήνεται έτσι ολονυκτίως και την επόµενη 

µέρα, πλένεται µε νερό βρύσης και αφήνεται να στεγνώσει. 
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6. Εκτίµηση της Ποσότητας mSR-BI-t1 στην Κυτταρική Πελέτα HEK293SGnTI- 

TetR[mSR-BI-t1] 

 

Προκειµένου να εκτιµηθεί το περιεχόµενο της κυτταρικής πελέτας HEK293SGnTI- 

TetR[mSR-BI-t1] σε mSR-BI-t1, ένα µικρό µέρος της (~0.5gr) λύεται µε διάλυµα λύσης 

Α [1.5% (w/v) Οctyl Glucoside (ROCHE DIAGNOSTICS, # 10737674001), 15 mM 

NaCl και αναστολείς πρωτεασών Complete Protease Inhibitors (ROCHE 

DIAGNOSTICS, #1 836 145) σε PBS, ~1ml] και στη συνέχεια πραγµατοποιείται 

ανάλυση Western σε 10ugr του κυτταρικού εκχυλίσµατος που προκύπτει, σε 10ug 

κυτταρικού εκχυλίσµατος από πελέτες που έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για 

αποµόνωση mSR-BI-t1 καθώς και σε διαφορετικές γνωστές ποσότητες αποµονωµένου 

mSR-BI-t1. Συγκρίνοντας την ένταση των διαφορετικών ζωνών, εκτιµάται η ποσότητα 

της mSR-BI-t1 στην πελέτα (βλέπε αποτελέσµατα). 

. 

∆. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ mSR-BI-t1 ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΟΣΟΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ 

 

1. Προετοιµασία Μονοκλωνικού Αντισώµατος 1D4 

 

Το µονοκλωνικό αντίσωµα 1D4 παράγεται από κυτταρική σειρά υβριδώµατος (ευγενική 

δωρεά από τον δρα P.J. Reeves και το εργαστήριο του καθηγητή G. Khorana στο M.I.T.) 

η οποία καλλιεργείται σε εναιώρηση σε βιοαντιδραστήρα και καθαρίζεται από την 

εταιρεία Cell Essentials. Το καθαρισµένο αντίσωµα, το οποίο βρίσκεται σε PBS, 

διαµοιράζεται µετά την παραλαβή του σε σωλήνες Falcon των 50ml και φυλάσσεται 

στους -80oC. Προκειµένου να συζευχθεί µε τα σφαιρίδια σεφαρόζης, µεταφέρεται από 

τους -80oC στους 4oC, προκειµένου να επανέλθει σε υγρή φάση.  Επειδή βρίσκεται µέσα 

σε 1X PBS, πρέπει να υποστεί διύλιση έναντι του διαλύµατος σύζευξης (0.25M 

NaHCO3, 0.5M NaCl, pH 8.3), στο οποίο πραγµατοποιείται η πρόσδεσή του στα 

σφαιρίδια σεφαρόζης. Έτσι, 50 ml διαλύµατος 1D4 MAb  σε 1X PBS διυλίζονται εναντι 

2.5L του διαλύµατος σύζευξης για τουλάχιστον 6 ώρες µε τρεις αλλαγές στους 4oC µε 

µεµβράνη διαπερατή σε σωµατίδια έως 12-14kDa. 
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2. Προετοιµασία των Σφαιριδίων CNBr-Σεφαρόζης 4B 

 

Τα σφαιρίδια CNBr-Sepharose 4B προέρχονται από την GE HEALTHCARE 

BIOSCIENCES (# 17-0430-01) και φυλάσσονται στους 4oC. Η σκόνη πλένεται σε 

γυάλινο ηθµό (sintered glass filter) µε 1mM HCl (~ 200ml 1mM HCl ανά γραµµάριο 

λυοφιλοποιηµένης σκόνης, που προστίθεται σε δόσεις), προκειµένου να µετατραπεί σε 

πηκτή και να ενεργοποιηθεί για τη σύζευξή της µε το αντίσωµα. Οι πλύσεις πρέπει να 

γίνονται γρήγορα και η πηκτή πρέπει να αναδεύεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µε 

γυάλινη ή µεταλλική ράβδο. 1gr ξηράς σκόνης σφαιριδίων CNBr-Σεφαρόζης είναι 

ισοδύναµο µε ~ 3.5ml σφαιριδίων σε µορφή πηκτής. 

 

3. Σύζευξη 1D4 – Σφαιριδίων Σεφαρόζης 

 

Κατά τη σύζευξη χρησιµοποιούνται 10mg 1D4 ανά 1ml  πηκτής CNBr-Σεφαρόζης 4B. Η 

σύζευξη πραγµατοποιείται µε ανάδευση για 1 ωρα σε θερµοκρασία δωµατίου και έπειτα 

ολονυκτίως στους 4oC. Μετά τη σύζευξη, τα σφαιρίδια αφήνονται να καθιζάνουν µε τη 

δύναµη της βαρύτητας. Το υπερκείµενο θα πρέπει να περιέχει λιγότερο από 5% της 

συνολικής πρωτεΐνης. Μετά τον έλεγχο αυτό, το υπερκείµενο απορρίπτεται. Προστίθεται 

διάλυµα 1M Αιθανολαµίνης, pH8, όγκου ίσου µε αυτόν του απορριµµένου 

υπερκειµένου, προκειµένου να τερµατιστεί η σύζευξη. Το µίγµα αναδεύεται ολονυκτίως 

στους 4oC. Η πηκτή πλένεται σε γυάλινο ηθµό 4 φορές µε εναλλασσόµενα διαλύµατα 

σύζευξης (0.25M NaHCO3, 0.5M NaCl, pH 8.3) και 0.1M NaOAc, 0.5M NaCl, pH4.  

Τέλος προστίθεται 1Χ PBS που περιέχει 0.05% της βακτηριοστατικής ένωσης NaN3 

(SIGMA ALDRICH, Cat.# 438456), σε όγκο ίσο µε αυτόν της πηκτής. Η πηκτή 1D4 – 

Σφαιριδίων Σεφαρόζης φυλάσσεται στους 4oC.  

 

4. Εκτίµηση της Ικανότητας των Σφαιριδίων 1D4-Σεφαρόζης να ∆εσµεύουν mSR-

BI-t1 

 

Η ικανότητα των σφαιριδίων 1D4-σεφαρόζης να δεσµεύουν mSR-BI-t1 εκτιµάται µε 

επώαση διαφορετικών όγκων σφαιριδίων µε συγκεκριµένη ποσότητα αποµονωµένης 
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mSR-BI-t1. Για παράδειγµα, επωάζονται 10 µg αποµονωµένου mSR-BI-t1 µε 5, 10, 15 

και 20 µl σφαιριδίων σε σωλήνες Eppendorf,  µε ισχυρή ανάδευση, για 3 hr στους 4οC. 

Μετά από φυγοκέντρηση των σωλήνων επί 5 min σε επιτραπέζια φυγόκεντρο στις 15000 

rpm, 25 µl του υπερκειµένου κάθε µίγµατος ηλεκτροφορείται σε πηκτή SDS-

πολυακρυλαµίδης 8%. Μετά από χρώση της πηκτής µε χρωστική Coomasie, 

διαπιστώνεται σε ποιό µίγµα σφαιριδίων/πρωτεΐνης έγινε πλήρης δέσµευση του mSR-BI-

t1 από τα σφαιρίδια, καθώς στην αντίστοιχη λωρίδα της πηκτής εξαφανίζεται η ζώνη του 

mSR-BI.-t1. Για παράδειγµα, αν αυτό συµβεί στο µίγµα που περιλαµβάνει 10 µl 

σφαιριδίων, αυτό σηµαίνει ότι η ικανότητα δέσµευσής τους είναι 1µg mSR-BI-t1/µl 

πηκτής σεφαρόζης/1D4 (βλέπε αποτελέσµατα). 

 

5. Χρωµατογραφία Ανοσοσυγγενείας Μεγάλης και Μικρής Κλίµακας για την 

Αποµόνωση του mSR-BI-t1 

 

Το κυτταρικό ίζηµα HEK293SGnTI-TetR[mSR-BI-t1] µεταφέρεται από τους –80οC 

στους 4ºC. Όλοι οι πιο κάτω χειρισµοί πραγµατοποιούνται στους 4ºC και σε κάθε βήµα 

φυλάσσονται κλάσµατα προκειµένου να προσδιοριστεί στο τέλος η αποτελεσµατικότητα 

της διαδικασίας. Το ίζηµα αναµειγνύεται µε 1ml/0.1gr (υγρό βάρος) διάλυµα κυτταρικής 

λύσης Α [1.5% (w/v) Οctyl Glucoside (ROCHE DIAGNOSTICS, # 10737674001), 15 

mM NaCl και αναστολείς πρωτεασών Complete Protease Inhibitors (ROCHE 

DIAGNOSTICS, #1 836 145) σε PBS] για 1hr, µε περιστροφική κίνηση ή ισχυρή 

ανάδευση. Για µεγάλης κλίµακας καθαρισµό, η λύση γίνεται σε κωνικούς σωλήνες 250 

ml, ενώ για µικρής κλίµακας καθαρισµό, µπορεί να γίνει σε σωλήνες Falcon 15 ml ή 50 

ml. 
 

Προκειµένου να αποµακρυνθούν τα στερεά συστατικά, το µίγµα φυγοκεντρείται µε 

επιτάχυνση 13,300g για 20 λεπτά (DuPont Instruments, SORVALL RC-5B Refrigerated 

Superspeed Centrifuge) και η υπερκείµενη φάση µεταφέρεται σε νέο σωλήνα. 

Προκειµένου για πολύ µικρής κλίµακας καθαρισµό από το κυτταρικό εκχύλισµα που 

προέκυψε από τη λύση των κυττάρων ενός τρυβλίου διαµέτρου 15 cm, το κυτταρικό 

εκχύλισµα µεταφέρεται σε σωλήνες Falcon 15ml ή 50ml, ενώ για µεγάλης κλίµακας 
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καθαρισµό, το εκχύλισµα µεταφέρεται σε κωνικούς σωλήνες 250ml. Στο κυτταρικό αυτό 

εκχύλισµα προστίθενται σφαιρίδια 1D4-σεφαρόζης και ακολουθεί ανάµειξη µε 

περιστροφική κίνηση ή ανάδευση για 2 hrs. Ο όγκος των σφαιριδίων εξαρτάται από την 

ικανότητα δέσµευσής τους (η οποία εκτιµάται όπως περιγράφεται πιο πάνω), σε 

συνάρτηση µε την περιεκτικότητα του κυτταρικού εκχυλίσµατος σε mSR-BI-t1. Το 

µίγµα µεταφέρεται σε στήλη πολυπροπυλενίου (PIERCE, # 29920, 29922, 29924) [για 

µικρής κλίµακας καθαρισµό, το µίγµα µεταφέρεται σε φίλτρα φυγοκέντρησης (spinner 

filters) τύπου Ultrafree-MC (MILLIPORE, # UFC30DV25) και διηθείται µε 

φυγοκέντρηση σε επιτραπέζια φυγόκεντρο στις 4,000 rpm για 1 λεπτό]. Ακολουθούν 

πλύσεις των σφαιριδίων στη στήλη µε διάλυµα λύσης Α, 50πλάσιου όγκου σε σχέση µε 

τον όγκο των σφαιριδίων και µετά µε διάλυµα στήλης (column buffer) (20 mM Hepes 

(pH 7.3), 1.5% octyl glucoside, 15 mM NaCl και 1Χ Complete protease inhibitors), 

όγκου δεκαπλασίου σε σχέση µε τον όγκο των σφαιριδίων (για µικρής κλίµακας 

καθαρισµό, προστίθενται 500µl διαλύµατος Α στα φίλτρα φυγοκέντρησης και ακολουθεί 

φυγοκέντρηση σε επιτραπέζια φυγόκεντρο στις 4,000 rpm για 5 λεπτά - 

πραγµατοποιούνται 10 τέτοιες πλύσεις). Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια αναµειγνύονται µε 

περιστροφική κίνηση, µε δύο όγκους στήλης, διάλυµα έκλουσης (διάλυµα στήλης συν 

200 µM του πεπτιδίου TETSQVAPA, το οποίο προετοιµάζεται από το Massachusetts 

Institute of Technology Biopolymer Laboratory) επί 1 ώρα (για µικρής κλίµακας 

καθαρισµό τα σφαιρίδια επωάζονται µέσα στα φίλτρα µε 50µl διαλύµατος έκλουσης, για 

µία ώρα και µε περιοδική ανάδευση του µίγµατος ανά 15 λεπτά). Ακολουθεί έκλουση 

του mSR-BI-t1 µε τη βαρύτητα και συλλογή των πρωτεϊνικών δειγµάτων σε σωλήνες 

Falcon. Για µικρής κλίµακας καθαρισµό, η έκλουση πραγµατοποιείται µε φυγοκέντρηση 

σε επιτραπέζια φυγόκεντρο στις 5,000 rpm για 5 λεπτά και συλλογή των δειγµάτων 

mSR-BI-t1 σε σωλήνες Eppendorf. Τόσο για µικρής όσο και για µεγάλης κλίµακας 

καθαρισµό, πραγµατοποιούνται 5 κύκλοι επώασης και έκλουσης. 

 

Ε. ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ 125I-HDL/LDL ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [3H]-

ΑΙΘΕΡΩΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ (CE) ΑΠΟ [3H]CE-HDL/LDL ΑΠΟ mSR-BI-t1 

ΑΝΑΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΑ 
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1. Παρασκευή Λιποσωµάτων 

 

Τα λιπίδια (L-a-Phosphatidylcholine, Avanti Polar Lipids, # 830051 / Sphingomyelin, 

Avanti Polar Lipids, # 860061 / Cholesterol, SIGMA-ALDRICH, # C8667) διαλύονται 

σε χλωροφόρµιο στην επιθυµητή µοριακή αναλογία και ξηραίνονται µε ρεύµα N2. Στη 

συνέχεια, επαναδιαλύονται µε διάλυµα επαναδιάλυσης ( 50 mM Tris/HCl pH 6 ) µε 

επανειληµένη αναρρόφηση, σε συγκέντρωση  2 mg/ml και φυλάσσονται στους 4oC.  

 

2. Παρασκευή Πρωτεολιποσωµάτων 

 

Η αποµονωµένη mSR-BI-t1 µεταφέρεται από τους -20οC στον πάγο, όπου αφήνεται να 

έλθει σε υγρή φάση και ύστερα φυγοκεντρείται στις 14,000 g για 5 min. Όλα τα 

διαλύµατα, η αποµονωµένη πρωτεΐνη mSR-BI-t1, καθώς και οι σωλήνες που 

χρησιµοποιούνται για την επακόλουθη φυγοκέντρηση (oak ridge centrifuge tubes, οι 

οποίοι είναι πιο ανθεκτικοί στην ακετόνη), διατηρούνται στον πάγο. Μέσα στους 

σωλήνες oak ridge που βρίσκονται στον πάγο, αναµιγνύονται 2.4 ml διαλύµατος B 

(50mM Tris, pH6.0, 150mM NaCl, 2mM CaCl2), 0.5 ml λιποσωµάτων και 10µg καθαρής 

mSR-BI-t1. Στο µίγµα αυτό προστίθενται 0.6 όγκοι ακετόνης που διατηρείται στον πάγο. 

Ακολουθεί ανάµιξη του µίγµατος και φυγοκέντρηση στα 30g (σε στροφέα SS34 αυτό 

ισοδυναµεί µε 16000 rpm) για 25min στους 40C. Το υπερκείµενο αποµακρύνεται και οι 

σωλήνες αφήνονται στον πάγο ανεστραµµένοι για 10min, προκειµένου να αποµακρυνθεί 

τελείως η υγρή φάση. Το ίζηµα των πρωτεολιποσωµάτων επαναδιαλύεται σε 375 µl 

διαλύµατος επαναδιάλυσης (20mM Tris pH8, 1 mM CaCl2, 20 mM NaCl) και οι 

σωλήνες αφήνονται στον πάγο. 

 

3. ∆οκιµασία Πρόσδεσης 125Ι-HDL/LDL ή Πρόσληψης [3H]-Αιθέρων Χοληστερόλης 

(CE) από [3H]-CE HDL/LDL 

 

Σε τρυβλία 96 πηγαδιών (96 well V-shaped plates, Linbro/Titertek/flowlabs, # 76-223-

05) προστίθενται 20 ul διαλύµατος C (20 mM Tris pH8, 2 mM CaCl2, 80mg/ml fat free 

BSA), 10ul πρωτεολιποσωµάτων και 10µl 125I-HDL/LDL ή [3H]-CE-HDL/LDL σε 
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τελική συγκέντρωση 10 µgr/ml. Ο τελικός όγκος της αντίδρασης είναι 40ul. Οι 

αντιδράσεις επωάζονται για 2hrs στους 37oC. 

 

4. Πλύσεις των Φίλτρων και Μέτρηση της Φυσικής των Ραδιενέργειας 

 

Για την πλύση των φίλτρων όπου θα µεταφερθούν οι αντιδράσεις, χρησιµοποιείται ένα 

σύστηµα κενού αέρος (1225 Sampling Manifold MILLIPORE CORP, #XX27 025 50). 

Αρχικά το σύστηµα πλένεται µε νερό χωρίς τα φίλτρα. Στη συνέχεια, οι θέσεις όπου θα 

τοποθετηθούν τα φίλτρα πλένονται µε 1 ml διαλύµατος πλύσης (20 mM Tris pH 8, 20µM 

CaCl2, 50 mM NaCl, 1mg/ml fatty acid-free BSA). Ύστερα τοποθετούνται τα φίλτρα 

(MILLIPORE CORP, # HAWP02500), τα οποία έχουν προ-υγρανθεί σε διάλυµα πλύσης 

για 1hr. Τα φίλτρα πλένονται 2Χ µε 1ml διαλύµατος πλύσης. Το περιεχόµενο κάθε 

πηγαδιού µεταφέρεται επάνω στα φίλτρα, τα οποία πλένονται 6X µε 1ml διαλύµατος 

πλύσης. Τα φίλτρα παραλαµβάνονται µε λαβίδα και τοποθετούνται σε δοκιµαστικούς 

σωλήνες οι οποίοι µεταφέρονται σε µετρητή γ-ακτινοβολίας (Perkin Elmer Wizard 1470 

Automatic Gamma Counter) ή σπινθηρισµού (TRI-CARB PACKARD 1900 TR Liquid 

Scintillation Analyzer), προκειµένου να µετρηθεί η ραδιενέργειά τους. 

 

Ζ. ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ 125I-HDL ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ [3H]-ΑΙΘΕΡΩΝ 

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ (CE) ΑΠΟ [3H]CE-HDL ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΥ 

ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ SR-BI 

 

Προκειµένου για  κύτταρα ΗΕΚ που διαµολύνονται παροδικά µε πλασµιδιακές 

κατασκευές που εκφράζουν τον SR-BI, την πρώτη µέρα επιστρώνονται 150,000 

κυττάρων ανά πηγάδι σε 0.5ml θρεπτικού µέσου Α (εναλλακτικά µπορεί να 

παραλειφθούν τα αντιβιοτικά). Χρησιµοποιούνται τρυβλία επιστρωµένα µε πολυ-λυσίνη, 

τα οποία παρέχουν καλύτερη κυτταρική πρόσδεση. Προκειµένου για κυτταρική σειρά 

CHO που εκφράζει σταθερά τον SR-BI, την πρώτη µέρα µεταφέρονται 60 χιλιάδες 

κύτταρα ανά πηγάδι σε τρυβλία 24 θέσεων και σε 1.5ml θρεπτικού µέσου (θρεπτικό µέσο 

Α που όµως περιλαµβάνει 5% και όχι 10%, FBS). 
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Τη δεύτερη µέρα και προκειµένου για κύτταρα ΗΕΚ, αυτά πλένονται µε 1Χ DMEM/F12 

1:1 µε 5% FΒS. Ακολουθεί παροδική διαµόλυνση µε πλασµιδιακή κατασκευή έκφρασης 

του mSR-BI-t1 (pmSR-BI-t1) µε τη µέθοδο Lipofectamine, η οποία περιεγράφη πιο 

πάνω.  

 

Την τέταρτη µέρα, προκειµένου για παροδικά διαµολυσµένα κύτταρα ΗΕΚ (ή την τρίτη 

µέρα, προκειµένου για σταθερή κυτταρική σειρά CHO), πραγµατοποιείται η δοκιµασία 

πρόσδεσης 125I-HDL και πρόσληψης [3Η]-CE από τα κύτταρα, ως εξής: 

 

Tα κύτταρα πλένονται δύο φορές µε  cPBS, 1ml ανά θέση, ή πλένονται την πρώτη φορά 

µε 1ml,  cPBS και τη δεύτερη µε 1ml Ham’s, 50 units/ml penicillin, 50 µg/ml 

streptomycin, 2mM L-Glutamine. Προστίθεται 0.5 ή 0.25ml ανά πηγάδι θρεπτικό µέσον 

Ham’s F-12 µε 0.5% BSA (>=97% Agarose Gel Electrophoresis #A7511-256, Sigma) 

χωρίς λιπαρά οξέα και µε 125Ι-HDL (µε ή χωρίς µη-σηµασµένη HDL). Ακολουθεί 

επώαση δύο ωρών στους 37oC. Εν συνεχεία, αφαιρείται το θρεπτικό υλικό , τα πηγάδια 

πλένονται δύο φορές µε διάλυµα Tris-BSA [0.05Μ Tris-HCl, pH7.4, 15mM NaCl, 

2mg/ml BSA (Sigma, A-6003)] και άλλες δύο φορές µε διάλυµα Tris (0.05Μ Tris-HCl, 

pH7.4, 15mM NaCl) (1 ml ανά πηγάδι). Τα κύτταρα λύονται µε προσθήκη 0.5ml ή 

0.75ml 0.1Ν ΝaOH και επώαση επί τουλάχιστον 15min σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Παραλαµβάνονται 0.25ml για µέτρηση σε µετρητή γ-ακτινοβολίας (Packard Instrument 

Co., Meriden, CT) και για µέτρηση ολικής πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Lowry.  Η δοκιµασία 

πρόσληψης [3H]-CE-HDL είναι παρόµοια µε τη δοκιµασία πρόσδεσης της 125Ι-HDL, 

εκτός από τις ακόλουθες αλλαγές: πριν από τη λύση των κυττάρων µε NaOH προστίθεται 

1 ml ισοπροπανόλης και ακολουθεί επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου για 20-30 min 

υπό ανάδευση, προκειµένου να εξαχθούν τα µόρια [3H]-αιθέρων χοληστερόλης από τα 

κύτταρα. 

 

Η. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ HDL ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

1. Λήψη Αίµατος και Αποµόνωση Πλάσµατος από Ποντικούς και από Άνθρωπο 
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Τα ποντίκια ακινητοποιούνται και αναισθητοποιούνται µε ένεση 0.4-0.8ml Αvertin 

(Tribromoethanol, Aldrich). Για τη διαδικασία αυτή χρησιµοποιείται σύριγγα 1 ml (µία 

σύριγγα ανά ποντίκι), η οποία αποπλύνεται µε ηπαρίνη (heparin coated). Η καρδιά του 

ποντικού διατρείται µέσω του στέρνου και από κάθε ποντικό αποµονώνονται περίπου 

0.8-1 ml αίµατος, µεταφέρονται σε σωλήνα eppendorf (ένας σωλήνας/ποντικό) και 

τοποθετούνται σε πάγο. Το αίµα εν συνεχεία φυγοκεντρείται στις 5000 στροφές/λεπτό σε 

φυγόκεντρο πάγκου  για  15 λεπτά. Προκειµένου να αποµονωθεί ικανή ποσότητα HDL 

για την πραγµατοποίηση των περιγραφόµενων πειραµάτων αλληλεπίδρασης HDL/SR-BI 

σε κύτταρα και λιποσώµατα, απαιτούνται περίπου 12-15 ποντικοί. 

 

Από άνθρωπο ελήφθησαν  περίπου 25 ml αίµατος το οποίο υπέστη ακριβώς την ίδια 

επεξεργασία που περιγράφεται για το αίµα των ποντικών.  

 

2. Αποµόνωση HDL µε Υπερφυγοκέντριση  Κλασµάτωσης Πυκνότητας 

 

Σε 1 ml ορού αίµατος τοποθετούνται 0.4 ml ρυθµιστικού φωσφορικού διαλύµατος σε 

φυσιολογικό διάλυµα NaCl (phosphate-buffered saline) για να γίνει ο συνολικός όγκος 

1.4ml και η πυκνότητα του µίγµατος προσαρµόζεται στα 1.23 g/ml µε προσθήκη 

βρωµιούχου καλίου (KBr) (0.325 mg KBr/ ml PBS). Σε αυτό το διάλυµα ορού 

προστίθενται διαδοχικά και σε στρώµατα, τα εξής διαλύµατα KBr σε PBS: 0.8 ml 1.21 

g/ml KBr, 2.2 ml 1.063 g/ml KBr, 0.5 ml 1.019 g/ml KBr και 0.5 ml PBS-φυσιολογικό 

διάλυµα NaCl. Το µίγµα αυτό ετοιµάζεται (σε σωλήνες Fisher, NC 915 7569). Οι 

σωλήνες τοποθετούνται σε κουβαδάκια φυγοκέντρησης (centrifuge buckets), 

εξισορροπούνται σε βάρος µε τα εκ διαµέτρου αντίθετα κουβαδάκια και 

φυγοκεντρούνται για 22 ώρες σε υπερφυγόκεντρο µε στροφίο SW-41 στις 30,000 rpm. 

Μετά τη φυγοκέντρηση, συλλέγονται 10 κλάσµατα του 0.5 ml, µετράται από την κορυφή 

προς τον πυθµένα ο δείκτης διάθλασης για τον προσδιορισµό της πυκνότητας των 

κλασµάτων και εν συνεχεία τα κλάσµατα αναλύονται σε πηκτή ακρυλαµιδίου (SDS-

PAGE). Τα κλάσµατα µε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε HDL αναµειγνύονται και 

χρησιµοποιούνται για πειράµατα όπως περιγράφεται κατωτέρω. 
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3. Ιωδίωση της HDL 

 

Η ιωδίωση της HDL µε 125Ι πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο ιωδοσφαιριδίων της 

εταιρείας Pierce (Pierce iodobead method). Το ραδιενεργό ιώδιο µπορεί να ενσωµατωθεί 

σε πρωτεΐνες, είτε ενζυµατικά ή µε χηµική οξείδωση. Στη δεύτερη περίπτωση, το Na125I   

µετατρέπονται στην ενεργό µορφή τους µε ένα µέσο οξείδωσης, το οποίο στην 

προκειµένη περίπτωση είναι το N-chloro-benzenesulfonamide. Η ένωση αυτή βρίσκεται 

προσδεδεµένη σε σφαιρίδια πολυστυρενίου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι εν 

συντοµία η εξής: 

 

α. Αµέσως πριν τη χρήση, τα σφαιρίδια πλένονται µε 500 µl PBS-saline ανά σφαιρίδιο 

και στεγνώνονται σε διηθητικό χαρτί. 

 

β. Τα σφαιρίδια προστίθενται σε διάλυµα Na125I  (περίπου 1 mCi ανά 100 µg πρωτεΐνης) 

αραιωµένου µε PBS_saline και ακολουθεί επώαση για 5 λεπτά.  

 

γ. Η HDL προστίθεται σε PBS- saline και το µίγµα µεταφέρεται στο δοχείο αντίδρασης 

(π.χ. Reacti-Vial™ Small Reaction Vial, Product No. 13222 ή 13223). Η αντίδραση 

επωάζεται για 2-15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 

δ. Η αντίδραση τερµατίζεται µε αφαίρεση του περιεχοµένου από το δοχείο της 

αντίδρασης. Όταν τα σφαιρίδια διαχωρίζονται από το διάλυµα, η αντίδραση διακόπτεται. 

 

ε. Για την αφαίρεση του πλεονάζοντος Na125I ή µη-συνεζευγµένου 125I µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν στήλες φυγοκέντρησης Zeba™ Desalt Spin Columns (π.χ., Product No. 

89891). Εναλλακτικά, η ιωδιωµένη πρωτεΐνη µπορεί να υποστεί διύλιση έναντι 

κατάλληλου ρυθµιστικού διαλύµατος, όπως PBS-saline, µε τη χρήση π.χ. κασέτας 

διύλισης Slide-A-Lyzer® Dialysis Cassette (Product No. 66382). 

 

4. Σήµανση HDL µε [3H] Αιθέρες Χοληστερόλης 
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Η σήµανση της HDL µε [3H] αιθέρες χοληστερόλης πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο 

των Rodrigueza et al. (205) µε ελάχιστες τροποποιήσιες. Εν συντοµία, 5 mg HDL, 

240 mg πλάσµατος ελεύθερου λιποπρωτεινών, 0.01% απροτινίνης, 0.01% γλουταθειόνης 

και 25-40 µCi [3H] αιθέρων χοληστερόλης ([3H]CE) (Amersham) προστέθηκαν σε 

αιθανόλη και αναµείχθηκαν σε σωλήνα πολυπροπυλενίου. Ο σωλήνας εν συνεχεία ετέθη 

υπό ατµόσφαιρα Ν2, εσφραγίσθη το µίγµα και επωάστηκε για 40 ώρες στους 37°C. Κατά 

την επώαση αυτή, µέρος των ραδιοσηµασµένων αιθέρων χοληστερόλης ενσωµατώνεται 

στον πυρήνα ουδετέρων λιπιδίων της HDL, η, δε περίσσεια αιθέρων χοληστερόλης 

µπορεί να αποµακρυνθεί µε υπερφυγοκέντρηση  (225,000 × g) (ή εναλλακτικά 

διαπίδυση). Η συγκέντρωση της πρωτεΐνης της HDL µετά τη σήµανσή της µε 125Ι ή 

[3H]CE προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο Lowry (βλέπε παράγραφο Β1). 
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Γ. Αποτελέσµατα 

 
1. Κατασκευή Σταθερής Κυτταρικής Σειράς HEK που Υπερεκφράζει Επαγώµενα 

τον mSR-BI-t1 µε Περιορισµένη και Οµοιογενή Γλυκοζυλίωση 

 

A. Κατασκευή Πλασµιδίου pACMV-tetO-mSR-BI-t1 

 

Το cDNA του mSR-BI-t1 (Εικ.2) κωδικοποιεί την πλήρους µήκους πρωτεΐνη mSR-BI 

και έχει προστεθεί στο καρβοξυ-τελικό τµήµα του η ακολουθία που κωδικοποιεί τον 

πεπτιδικό επίτοπο t1 (t1: TETSQVAPA), ο οποίος αντιστοιχεί στο καρβοξυ-τελικό 

τµήµα της πρωτεΐνης ροδοψίνης και χρησίµευσε για τον καθαρισµό της πρωτεΐνης µε 

χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας. Το mSR-BI-t1 εκτµήθηκε από το πλασµίδιο 

pcDNAmSR-BI-t1 (Εικ. 4) (137) µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες KpnI και XhoI, 

και αποµονώθηκε µετά από ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης. Το ~1.5kb KpnI/XhoI 

τµήµα κλωνοποιήθηκε στον πλασµιδιακό φορέα έκφρασης θηλαστικών pACMV-tetO 

(206). Το πλασµίδιο που προέκυψε ονοµάσθηκε pACMV-tetO-mSR-BI-t1 (Εικ.4Β). Το 

αρχικό πλασµίδιο pACMV-tetO παραχωρήθηκε ευγενώς από τον Dr. P.J. Reeves από το 

εργαστήριο του καθηγητή H.B.Khorana στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 

Μασσαχουσέττης, περιλαµβάνει τον ισχυρό υποκινητή του CMV ο οποίος προωθεί την 

έκφραση του κλωνοποιηµένου cDNA του mSR-BI-t1. Επίσης, περιλαµβάνει γονίδιο 

αντίστασης στη νεοµυκίνη, που χρησιµεύει για την επιλογή κλώνων µε το αντιβιοτικό 

G418 κατά την κατασκευή σταθερών κυτταρικών σειρών (βλέπε ‘Υλικά και Μέθοδοι’). 

Η έκφραση του γονιδίου ελέγχεται από έναν σχετικά αδύναµο υποκινητή (PH2Ld).  

 

Το γονίδιο mSR-BI-t1 κλωνοποιήθηκε πιο κάτω από τον υποκινητή του 

κυτταροµεγαλοϊού, που περιλαµβάνει δύο αλληλουχίες tetO (tet Operator). Σε αυτές τις 

αλληλουχίες προσδένεται η πρωτεΐνη TetR (Tet Repressor, καταστολέας Tet), η οποία 

εκφράζεται σταθερά από την κυτταρική σειρά HEK293SGnTI-TetR (206, 207), στην 

οποία επιθυµούµε να υπερεκφράσουµε τον mSR-BI-t1. Η πρόσδεση της TetR 
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καταστέλλει την έκφραση του mSR-BI-t1. Η καταστολή αυτή αίρεται µόνο µετά την 

προσθήκη τετρακυκλίνης, η οποία εκτοπίζει την TetR από τις αλληλουχίες tetO (Εικ.5). 

 

Το πλασµίδιο pACMV-tetO-mSR-BI-t1 χρησιµοποιήθηκε για τη διαµόλυνση κυττάρων 

Escherichia coli και την επιλογή κλώνων ανθεκτικών στην αµπικιλλίνη. Μετά από 

αποµόνωση και καλλιέργεια των κλώνων προσδιορίστηκε η ακολουθία του ενθέµατος 

που περιλαµβάνει το mSR-BI. Ένας από τους κλώνους µε την προβλεπόµενη αλληλουχία 

ονοµάστηκε  pACMV-tetO-mSR-BI-t1 και χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή 

σταθερών κυτταρικών σειρών HEK293S GnTI-  TetR [mSR-BI-t1] (βλέπε πιο κάτω). 
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Β. Παροδική Έκφραση του mSR-BI-t1 σε Αγρίου Τύπου και Μεταλλαγµένες 

ροκειµένου να διερευνηθεί το επίπεδο έκφρασης του mSR-BI-t1 σε διάφορες 

Η

 HEK293SGnTI(-)TetR αποτελεί την κυτταρική σειρά-στόχο διότι α) φέρει µετάλλαξη 

ρ  

ε

ποσότητες και άλλων µεµβρανικών πρωτεϊνών, όπως η ροδοψίνη (207). 

Κυτταρικές Σειρές ΗΕΚ293S και ∆οκιµασία Πρόσληψης DiI-HDL από Κύτταρα 

που Εκφράζουν τον SR-BI 

 

Π

κυτταρικές σειρές ΕΚ293S, αλλά κυρίως στην HEK293SGnTI(-)TetR, η οποία αποτελεί 

την κυτταρική σειρά-στόχο για τη σταθερή διαµόλυνση µε το πλασµίδιο που εκφράζει 

τον mSR-BI-t1, πραγµατοποιήθηκε παροδική διαµόλυνση των κυττάρων µε τις δύο 

διαφορετικές πλασµιδιακές κατασκευές, pmSR-BI-t1 και pACMV-tetO-mSR-BI-t1, µε 

χρήση LipofectAMINE (βλέπε «Υλικά και Μέθοδοι»). 

 

Η

στο γονίδιο GnTI, το οποίο συµµετέχει στο σχηµατισµό Ν-γλυκανών στα ευκαρυωτικά 

κύτταρα και η απουσία της δράσης του έχει ως αποτέλεσµα την παραµονή όλων των Ν-

γλυκανών στη µορφή (GlcNAc)2(Man)5 (βλέπε «Εισαγωγή»). Εποµένως οι 

εκφραζόµενες πρωτεΐνες έχουν περιορισµένη και οµοιογενή γλυκοζυλίωση, πράγµα που 

θεωρείται πρόσφορο για τη διαδικασία της κρυστάλλωσης, β) εκφράζει σταθερά την 

πρωτεΐνη-καταστολέα TetR. Εποµένως, µετά τη διαµόλυνση µε το πλασµίδιο pACMV-

tetO-mSR-BI-t1, φέρει σύστηµα TetON (βλέπε πιο πάνω και «Εισαγωγή»), το οποίο 

επιτρέπει επαγώµενη έκφραση της πρωτεΐνης-στόχου (mSR-BI-t1) παρουσία 

τετρακυκλίνης. Η επαγωγή της έκφ ασης µε προσθήκη τετρακυκλίνης γίνεται στη φάση 

της κυτταροκαλλιέργειας όπου έχουµε τη µέγιστη κυτταρική πυκνότητα. Έτσι, 

µεγιστοποιείται η παραγωγή mSR-BI-t1 και παρακάµπτεται το ανεπιθύµητο φαινόµενο 

συσσωµάτωσης (aggregation) των κυττάρων. Το φαινόµενο αυτό παρατηρήθηκε στο 

παρελθόν σε αγρίου τύπου κύτταρα HEK293S που εκφράζουν mSR-BI-t1 σε 

καλλιέργειες εναιώρησης, µε αποτέλεσµα να περιορίζ ται σηµαντικά η µέγιστη 

κυτταρική πυκνότητα της καλλιέργειας και εποµένως η παραγωγή του mSR-BI-t1, γ) 

είναι µια ευκαρυωτική κυτταρική σειρά η οποία έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί 

σύµπλοκες µετα-µεταγραφικές τροποποιήσεις, όπως π.χ. η γλυκοζυλίωση και δ) έχει 

χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για την υπερέκφραση και αποµόνωση σε µεγάλες 
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Για τη διαµόλυνση χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές κυτταρικές σειρές 

ΕΚ293S:  α) η αγρίου τύπου (WT) HEK293S όπου το pmSR-BI-t1 συνδιαµολύνθηκε 

δ

α 

ρόσληψης DiI από τη DiI-HDL. Η DiI-HDL αποτελείται από HDL που φέρει τη 

η

SR-BI-t1 εκφράζεται περίπου 

οδύναµα σε όλες τις κυτταρικές σειρές  µετά από παροδική τους διαµόλυνση, είτε µε 

I t1] 

Η

µε το πλασµίδιο pRSVTag (ευγενική δωρεά από τον ρα P.J. Reeves και το εργαστήριο 

του καθηγητή H.B. Khorana), το οποίο εκφράζει την πρωτεΐνη SV40 large tumor (T) 

antigen, η οποία προωθεί την αντιγραφή του pCDNA3-SR-BI-t1], β) η HEK293S TetR, η 

οποία εκφράζει τον καταστολέα Tet (Tet Repressor, TetR), γ) η HEK293S GnTI¯, η 

οποία φέρει µετάλλαξη στο γονίδιο GnTI (Ν-acetyl Glucosaminyl Transferase I) και δ) η 

HEK293S GnTI¯ TetR, η οποία φέρει τη µετάλλαξη στο γονίδιο GnTI και εκφράζει τον 

TetR και αποτελεί την κυτταρική σειρά που χρησιµοποιήθηκε στα επόµενα πειράµατα. 

 

Ακολούθησε έλεγχος του επιπέδου έκφρασης του mSR-BI-t1 µε τη δοκιµασί

π

φθορίζουσα ένωση DiI (DiI: 1,1',di-octadecyl-3,3,3'3'-tetramethylindocarbocyanine 

perchlorate, Εικ. 6Α), που είναι µια καρβοκυανίνη προσδεδεµένη στο φωσφολιπιδικό 

«κέλυφος» τ ς HDL. Η DiI προσλαµβάνεται µέσω του SR-BI από κύτταρα που 

εκφράζουν SR-BI (13) και η παρατήρησή τους µε µικροσκόπιο φθορισµού επιτρέπει την 

έµµεση εκτίµηση του επιπέδου έκφρασης του υποδοχέα.  

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµασίας έδειξαν ότι ο m

ισ

το πλασµίδιο pACMV-tetO-mSR-BI-t1 (Εικ. 6Β, στήλη 3) ή µε το πλασµίδιο pmSR-BI-

t1 (Εικ. 6Β, στήλη 1). Εποµένως, η διαδικασία της µεταλλαξιγένεσης (που οδήγησε στο 

φαινότυπο GnTI¯) καθώς και η σταθερή διαµόλυνση µε το πλασµίδιο που εκφράζει τον 

καταστολέα TetR, δεν φαίνεται να επηρέασαν δυσµενώς την ικανότητα των κυτταρων 

HEK293S, να εκφράζουν τον mSR-BI-t1. Το αποτέλεσµα αυτό ήταν ενθαρρυντικό για 

την επακόλουθη σταθερή διαµόλυνση της κυτταρικής σειράς HEK293SGnTI¯TetR, 

προκειµένου να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου, επαγώµενη έκφραση του SR-BI. 

 

Γ. Κατασκευή Σταθερής Κυτταρικής Σειράς ΗΕΚ293S GnTI- TetR [mSR-B
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Για την κατασκευή σταθερών κυτταρικών σειρών που εκφράζουν το mSR-BI-t1 µετά την 

πιµόλυνση των κυττάρων HEK293SGnTI-TetR έγινε επιλογή µε G418 (Geneticin).  ε

Aποικίες µε ανθεκτικότητα στη νεοµυκίνη που ταυτόχρονα εκφράζουν το SR-BI στις 

οποίες η πλασµιδιακή κατασκευή που φέρει το cDNA του SR-BI, έχει εντεθεί σε  
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µεταγραφικά ενεργές περιοχές, απεµονώθησαν και εχρησιµοποιήθησαν για περαιτέρω 

πειράµατα.  

 

Συνοπτικά, κύτταρα HEK293SGnTI-TetR διαµολύνθηκαν µε το πλασµίδιο pACMV tetO 

[mSR-BI-t1] µε χρήση LipofectAMINE («Υλικά και Μέθοδοι») και διατηρήθηκαν σε 

θρεπτικό µέσο Α [Dulbecco’s modified Eagle’s medium/Ham’s F-12 (1:1) µε 50 

µονάδες/ml πενικιλλίνης, 50 µg/ml στρεπτοµυκίνης, 2 mM γλουταµίνης και 10% 

εµβρυικού βόειου ορρού, Fetal Bovine Serum (FBS)], µε 250µg/ml G418 κατά την 

πρώτη εβδοµάδα και 500µg/ml G418 κατά τη δεύτερη εβδοµάδα. Τα κύτταρα 

διατηρήθηκαν σε θάλαµο επώασης µε 95% αέρα και 5% CO2 στους 37oC. Ως δοκιµασία 

αρνητικού ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα HEK293S GnTI⎯  TetR τα οποία 

διαµολύνθηκαν µε το πλασµίδιο pACMV tetO. 

 

Μετά από δύο εβδοµάδες εµφανίστηκαν µεµονωµένες αποικίες, οι οποίες εντοπίστηκαν 

και σηµειώθηκαν µε εξέταση των τρυβλίων µε οπτικό µικροσκόπιο και στη συνέχεια 

προσελήφθησαν υπό άσηπτες συνθήκες σε απαγωγό τύπου Sterilgard µε πιπέτα 200 µl 

και µεταφέρθηκαν σε τρυβλία 24 θέσεων. 

 

Όπως φαίνεται σχηµατικά στην Εικόνα 7, επελέγησαν κατ’αρχάς 26 µεµονωµένες 

αποικίες, οι οποίες ελέγχθηκαν για την ικανότητά τους να προσλαµβάνουν τη 

φθορίζουσα ένωση DiI (βλέπε πιο πάνω) µετά από επαγωγή µε τετρακυκλίνη και 

βουτυρικό νάτριο. Εν συνεχεία έγινε επιλογή 12 από τις 26 αποικίες που έχουν τη 

µεγαλύτερη ικανότητα πρόσληψης της ένωσης DiI-HDL, όπως φαίνεται στην Εικόνα 8. 

Οι κλώνοι αυτοί επεκτάθηκαν από τρυβλία 24 θέσεων σε τρυβλία 12 θέσεων, 6 θέσεων 

και τελικά σε τρυβλία 10 cm. 

 

∆. Προσδιορισµός του Κυτταρικού Κλώνου HEK293SGnTI-TetR που Εκφράζει τον 

mSR-BI-t1 σε Μεγαλύτερο Βαθµό µε Ανάλυση Western 

 

Στο στάδιο των τρυβλίων 6 θέσεων, οι κλώνοι HEK293SGnTI(-)TetR[mSR-BI-t1] 

ελέγχθηκαν για τα επίπεδα έκφρασης της mSR-BI-t1 µε ανάλυση Western, µε και χωρίς 
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προσθήκη τετρακυκλίνης και βουτυρικού νατρίου. Ο mSR-BI-t1 ανιχνεύθηκε µε το 

αντίσωµα ΚΚΒ1, το οποίο αναγνωρίζει την καρβοξυ-τελική του περιοχή (Εικ. 9). Ως 

θετικός έλεγχος χρησιµοποιήθηκε εκχύλισµα της κυτταρικής σειράς HEK293S[mSR-BI- 
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t1] που εκφράζει σταθερά την αγρίου τύπου µορφή του mSR-BI-t1 και ως αρνητικός 

α αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης έδειξαν ότι ο mSR-BI-t1 εκφράζεται σε επίπεδα 

. Μικρής Κλίµακας Καθαρισµός της Πρωτεΐνης mSR-BI-t1 µε Χρωµατογραφία 

πό την κυτταρική πελέτα HEK293SGnTI-TetR[mSR-BI-t1] που συνελέγη από ένα 

έλεγχος χρησιµοποιήθηκε εκχύλισµα από κύτταρα HEK293S. Για τη σύγκριση της 

ποσότητας των πρωτεϊνικών δειγµάτων χρησιµοποιήθηκε το αντίσωµα ε-COP, το οποίο 

αναγνωρίζει την υποµονάδα ε του πρωτεϊνικού συµπλέγµατος του κυτταροσκελετού 

coatomer protein complex (Εικ.9).  

 

Τ

υψηλά µετά από προσθήκη τετρακυκλίνης και βουτυρικού νατρίου και µη ανιχνεύσιµα, 

τη απουσία αυτών. Επίσης, έδειξαν ότι ο mSR-BI-t1 εµφανίζει δύο ζώνες παρόµοιου 

µεγέθους, οι οποίες αντιστοιχούν σε υποδοχέα µε και χωρίς τον πεπτιδικό επίτοπο t1. 

Αυτό δείχθηκε µε παρόµοια ανάλυση κατά την οποία χρησιµοποιήθηκε για την 

ανοσοανίχνευση του mSR-BI-t1, το µονοκλωνικό αντίσωµα 1D4, το οποίο αναγνωρίζει 

τον t1 (Εικ.10). Τέλος, η ανάλυση αυτή επέτρεψε την επιλογή των καλύτερων κλώνων, 

βάσει των επιπέδων έκφρασης του mSR-BI-t1. Έτσι επελέγη ένας από αυτούς τους 

κλώνους (“d”, Εικ. 9), ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για όλες τις περαιτέρω αναλύσεις και 

δοκιµασίες και επεκτάθηκε σε τρυβλίο διαµέτρου 150 mm. 

 

2

Ανοσοσυγγενείας 

 

Α

τρυβλίο διαµέτρου 150 mm µετά από επαγωγή της έκφρασης του mSR-BI-t1 µε 

τετρακυκλίνη και βουτυρικό νάτριο, ακολούθησε καθαρισµός του υποδοχέα µε χρήση 

στήλης ανοσοσυγγενείας (σεφαρόζης-1D4). Εν συντοµία, 0.1 gr (υγρού βάρους) της  
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πελέτας επωάστηκαν µε 1ml διαλύµατος A [1.5% (βάρος/όγκος) octyl glucoside και 

αναστολείς πρωτεασών Complete (1Χ) σε 1X PBS] για 1 ώρα. Το εκχύλισµα επωάστηκε 

µε σφαιρίδια 1D4-σεφαρόζης για 2 ώρες. Το 1D4 είναι το αντίσωµα που αναγνωρίζει τον 

καρβοξυ-τελικό επίτοπο t1 του mSR-BI-t1. Στη συνέχεια το µίγµα αυτό µεταφέρθηκε σε 

φίλτρα φυγοκέντρησης [Ultrafree-MC spinner filters (MILLIPORE, #UFC30DV25)], 

όπου φυγοκεντρήθηκε για ~1min στις 4000 στροφές σε επιτραπέζια φυγόκεντρο. 

Ύστερα, τα σφαιρίδια 1D4-σεφαρόζης πλύθηκαν στα φίλτρα µε διάλυµα Α και διάλυµα 

στήλης [10mM Tris (pH 6.0), 1.5% octyl glucoside και αναστολείς πρωτεασών Complete 

1Χ] µε φυγοκέντρηση. Τελικά τα σφαιρίδια επωάστηκαν µε διάλυµα έκλουσης (διάλυµα 

στήλης το οποίο περιλαµβάνει 100 µM εννεαπεπτιδίου t1) και ο mSR-BI-t1 εκλούστηκε 

µε φυγοκέντρηση. Ο υποδοχέας διατηρήθηκε στο διάλυµα έκλουσης στους  -20 oC. 

Τα αποτελέσµατα ενός τυπικού καθαρισµού µικρής κλίµακας µε την περιγραφείσα 

τεχνική φαίνονται στην Εικ.11 , στην οποία τα δείγµατα που παραλήφθηκαν κατά τη 

διάρκεια του καθαρισµού, αναλύθηκαν µε 8% SDS-PAGE και παρατηρήθηκαν µε χρώση 

της γέλης µε διάλυµα αργύρου. Τόσο το αρχικό κυτταρικό εκχύλισµα (στήλη 1), όσο και 

το διάλυµα πλύσης (που προέκυψε από φυγοκέντρηση, µετά από επώαση του 

εκχυλίσµατος µε τα σφαιρίδια σεφαρόζης-1D4 και εποµένως δεν κατακρατήθηκε από τη 

στήλη) (στήλη 2), περιείχαν πολλές πρωτεΐνες. Μετά από δέκα πλύσεις της στήλης δεν 

ήταν ανιχνεύσιµη καµµιά πρωτεΐνη (στήλη 3). Τέλος, το υλικό που εκλούστηκε από τη 

στήλη µε διάλυµα που περιείχε το εννεαπεπτίδιο ήταν καθαρή mSR-BI-t1 πρωτεΐνη 

(στήλες 4-8). Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα του mSR-BI-t1 αντιστοιχεί στα 82 kDa, 

όπως αναµένεται από προηγούµενες µελέτες (13). Ανάλυση Western µιας παρόµοιας 

γέλης µε το αντίσωµα KKB-1, το οποίο αναγνωρίζει τον SR-BI, έδειξε ότι η µείζων 

πρωτεϊνική ζώνη που ανιχνεύεται µε τη χρώση αργύρου είναι πράγµατι ο mSR-BI-t1 

(Εικ.12). Η ίδια ανάλυση έδειξε επίσης ότι κάποια ποσότητα του mSR-BI (που 

αντιστοιχεί κατά πάσα πιθανότητα στη µορφή του χωρίς τον πεπτιδικό επίτοπο) ήταν 

παρούσα στο κυτταρικό εκχύλισµα και εµφανίστηκε στο διάλυµα που πέρασε από τη 

στήλη, καθώς και τα κλάσµατα που συνελέγησαν κατά τις πλύσεις. 
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3. Εκτίµηση των Χαρακτηριστικών Γλυκοζυλίωσης της Πρωτεΐνης mSR-BI-t1 

Μέσω Πέψης µε Ενδογλυκοζιδάση H (EndoH) και Ν-Γλυκανάση (PNGase F). 

 

Προκειµένου να ελεγχθούν οι ιδιότητες γλυκοζυλίωσης της µεταλλαγµένης µορφής του 

mSR-BI-t1, σε σύγκριση µε τον αγρίου τύπου mSR-BI-t1, έγινε πέψη και των δύο 

µορφών του υποδοχέα, αποµονωµένου και σε κυτταρικό εκχύλισµα, µε ενδογλυκοζιδάση 

Η (endoglycosidase H,  EndoH) και Ν-γλυκανάση (N-glycanase, PNGase F) (Εικ. 13). 

Το ένζυµο EndoH πέπτει µόνο υψηλής µανόζης και υβριδικού τύπου Ν-γλυκάνες (βλέπε 

«Εισαγωγή»). Οι υψηλής µανόζης Ν-ολιγοσακχαρίτες προστίθενται στον νεο-

συντεθειµένο mSR-BI-t1 στο ενδοπλασµατιό δίκτυο, πριν από την επεξεργασία του στο 

σύµπλεγµα Golgi. Μετά την επεξεργασία της πρωτεΐνης στο Golgi, ο mSR-BI-t1 

περιλαµβάνει τις εξής δύο τάξεις Ν-ολιγοσακχαριτών σε σταθερά διαµολυσµένα κύτταρα 

CHO και COS, σε καλλιέργεια ή σε επινεφρίδια in vivo: α) ολιγοσακχαρίτες ανθεκτικούς 

στην πέψη µε EndoH (συµπλόκου τύπου Ν-γλυκάνες) και β) ολιγοσακχαρίτες 

ευαίσθητους στην πέψη από EndoH (είτε υψηλής µανόζης ή υβριδικού τύπου Ν-

γλυκάνες) (14, 15). Ο βαθµός της επεξεργασίας των γλυκανών (που αντιστοιχεί στο 

βαθµό ανθεκτικότητας του υποδοχέα στην πέψη από EndoH), ποικίλλει αναλόγως του 

κυτταρικού τύπου/ιστού (15). Όπως παρατηρήθηκε στο παρελθόν σε κύτταρα CHO, η 

πέψη του αγρίου τύπου υποδοχέα µε EndoH παράγει δύο ζώνες κατά την ανάλυση 

Western (Εικ. 13, στήλη 4&5). Η κατώτερη ζώνη αντιστοιχεί στη µορφή εκείνη που είναι 

πλήρως ευαίσθητη στη δράση του EndoH και που πιστεύεται ότι αντιπροσωπεύει την 

πρόδροµο µορφή της πρωτεΐνης, πριν από την επεξεργασία στο σύµπλεγµα Golgi (15, 

208, 209). Η ανώτερη ζώνη αντιπροσωπεύει την επεξεργασµένη µορφή, που είναι 

µερικώς ανθεκτική στη δράση του EndoH. Αντιθέτως, η πέψη της µορφής του υποδοχέα 

που παρήχθη σε κύτταρα HEK293SGnTI(-)TetR και έχει περιορισµένη και οµοιογενή Ν-

γλυκοζυλίωση, µε EndoH (Εικ. 13, ζώνη 2) και σε εκχύλισµα κυττάρων HEK (Εικ. 13, 

ζώνη 3), παρήγαγε µία µοναδική ζώνη κατά την ανάλυση Western. Όπως ανεφέρθη, η 

κυτταρική σειρά HEK293SGnTI(-)TetR είναι αρνητική για τη δράση του ενζύµου GnTI 

(βλέπε «Εισαγωγή») και µπορεί να προσθέσει µόνο (GlcNAc)2Man5 ολιγοσακχαρίτες 

στον SR-BI. Από την άλλη πλευρά, η PNGaseF πέπτει όλες τις Ν-γλυκάνες, υψηλής 

µανόζης και τις υβριδικές (µορφές µε τροποποίηση ενδιάµεση µεταξύ υψηλής µανόζης  
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και συµπλόκων ολιγοσακχαριτών) και εποµένως παράγει µία µοναδική ζώνη µετά από 

πέψη, τόσο του αγρίου τύπου (Εικ. 13, ζώνη 8), όσο και του µεταλλαγµένου υποδοχέα 

(Εικ. 13, ζώνη 6&7).  

 

Ένα ακόµη συµπέρασµα που προκύπτει από αυτή την ανάλυση είναι ότι, όπως δείχθηκε 

και σε κύτταρα CHO και COS (14, 15), οι περισσότεροι από τους Ν-ολιγοσακχαρίτες του 

αγρίου τύπου SR-BI, όταν αυτός εκφράζεται σταθερά σε κύτταρα HEK, είναι ευαίσθητοι 

στη δράση του Endo H µετά την επεξεργασία τους στο ενδοπλασµατικό δίκτυο. Η 

ηλεκτροφορητική κινητικότητα της επεξεργασµένης, µερικώς ευαίσθητης µορφής του 

υποδοχέα ήταν ελάχιστα µικρότερη από αυτήν της πλήρως ευαίσθητης µορφής και 

σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτήν της πρωτεΐνης που δεν υπεβλήθη σε πέψη µε EndoH . 

Μετά την επεξεργασία µε EndoH, η ηλεκτροφορητική κινητικότητα της µορφής του SR-

BI που υπέστη πλήρη γλυκοζυλίωση στο σύστηµα Golgi είναι ελάχιστα µικρότερη από 

τη µορφή που υπέστη µερική γλυκοζυλίωση στο σύστηµα Golgi (Εικ. 13, στήλες 1,4,5). 

 

4. Σύγκριση των Ιδιοτήτων Πρόσδεσης του Αγρίου Τύπου και Μεταλλαγµένου 

mSR-BI-t1 µε Πραγµατοποίηση Κυτταρικής ∆οκιµασίας Πρόσδεσης Κορεσµού της 
125I-HDL 

 

Προκειµένου να συγκριθούν οι ιδιότητες πρόσδεσης της αγρίου τύπου και 

µεταλλαγµένης µορφής του mSR-BI-t1, πραγµατοποιήθηκε δοκιµασία πρόσδεσης 

κορεσµού της 125I-HDL από κύτταρα ΗΕΚ τα οποία εκφράζουν τη µία ή την άλλη µορφή 

του υποδοχέα. Αυτό επετεύχθη µε παροδική διαµόλυνση,  µε το πλασµίδιο έκφρασης 

pmSR-BI-t1, αγρίου τύπου κυττάρων ΗΕΚ (τα οποία εκφράζουν την αγρίου τύπου 

µορφή του υποδοχέα) και µεταλλαµένων κυττάρων ΗΕΚ293SGnTI(-) στα οποία έχει 

απαλειφθεί η ενεργότητα του γονιδίου της Ν-ακετυλ γλυκοζαµινυλ-τρανσφεράσης Ι, και 

τα οποία, συνεπώς, παράγουν υποδοχέα µε οµοιογενή και περιορισµένη γλυκοζυλίωση 

(βλέπε «Εισαγωγή»). Στη συνέχεια τα διαµολυσµένα κύτταρα επωάστηκαν για δύο ώρες 

στους 37oC µε διαφορετικές συγκεντρώσεις 125I-HDL, τη παρουσία ή απουσία 

περίσσειας (40Χ) µη σηµασµένης HDL. Η µη-σηµασµένη HDL ανταγωνίζεται τη 

σηµασµένη για την πρόσδεση στον mSR-BI-t1 και εποµένως επιτρέπει τη µέτρηση της 
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µη-ειδικής πρόσδεσης της 125I-HDL. Η πρόσδεση της 125I-HDL στα κύτταρα γίνεται µε 

µέτρηση της ακτινοβολίας µετά από επώαση των κυττάρων µε 125I-HDL και πλύση. Οι 

τιµές της ειδικής πρόσδεσης της 125I-HDL στον mSR-BI-t1 ορίζονται ως η διαφορά 

ανάµεσα στην ολική πρόσδεση και την πρόσδεση που µετράται παρουσία της µη-

σηµασµένης HDL. Εν συνεχεία, µε τη χρήση του προγράµµατος PRISM (GraphPad 

Software Inc.), υπελογίσθη η καµπύλη πρόσδεσης της 125I-HDL (Εικ. 14) και  
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για τους δύο τύπους υποδοχέα. Φάνηκε έτσι ότι οι δύο µορφές του mSR-BI-t1 έχουν 

παρόµοιες ιδιότητες πρόσδεσης (Kd: ~30 ng/mg, Bmax: ~170 ng/mg). Το αποτέλεσµα 

αυτό ήταν µια ακόµη ένδειξη ότι η µεταλλαγµένη µορφή του υποδοχέα είναι λειτουργική 

και ότι προσφέρεται για περαιτέρω µελέτες. 

 

5. Μεγάλης Κλίµακας  Καλλιέργεια  Κυτταρικής Σειράς ΗΕΚ293S GnTI(-) TetR 

[mSR-BI-t1] σε Βιοαντιδραστήρα Celligen Plus 

 

Μετά τη διαπίστωση ότι ο mSRBI-t1 έχει τις αναµενόµενες ιδιότητες γλυκοζυλίωσης και 

ότι µπορεί να αποµονωθεί σε µικρή κλίµακα και σε καθαρή µορφή, µε την τεχνική της 

χρωµατογραφίας ανοσοσυγγενείας, ακολούθησε µεγάλης κλίµακας καλλιέργεια 5.5L σε 

βιοαντιδραστήρα Celligen Plus (New Brunswick Scientific),  ο οποίος επιτρέπει τη 

διατήρηση ιδανικών συνθηκών pH και διαλυµένου O2 στην καλλιέργεια, µέσω της 

συνεχούς και δυναµικής ρύθµισης των επιπέδων τεσσάρων αερίων (O2, CO2, N2, αέρας). 

Ως µέσο καλλιέργειας χρησιµοποιήθηκε DMEM (Dulbecco’s Modification of Eagles 

Medium) ελεύθερο ασβεστίου (το ασβέστιο τείνει να οδηγεί σε συσσωµάτωση των 

κυττάρων) και υψηλής περιεκτικότητας σε γλυκόζη (4.5 gr/Lit), το οποίο 

παρασκευάστηκε από την εταιρεία Atlanta Biologicals. Το µέσο αυτό συµπληρώθηκε µε 

διττανθρακικό νάτριο (3.7gr/Lit) και 0.3 gr/Lit Primatone RL-UF (που χρησιµεύει ως 

πηγή πεπτιδίων βραχείας αλύσου). Ύστερα από διήθηση σε φίλτρο 0.2µm, το µέσο 

συµπληρώθηκε επιπλέον µε τα ακόλουθα αποστειρωµένα υλικά: FBS (Fetal Bovine 

Serum, 10% όγκος/όγκος), Πενικιλλίνη G (100 µονάδες/ml), Στρεπτοµυκίνη (100 µg/ml), 

γλουταµίνη (292 µg/ml), θειϊκή δεξτράνη (300 µg/ml), και Pluronic F-68 (0.1% 

βάρος/όγκος). 

 

Οι συνθήκες καλλιέργειας στον αντιδραστήρα ήταν: 37οC, pH 7 και 50% διαλυµένο Ο2. 

Στο θρεπτικό µέσον προστέθηκαν κύτταρα HEK293SGnTI-TetR[mSR-BI-t1] που 

συνελέγησαν από 50 τρυβλία διαµέτρου 15εκ. Η ταχύτητα του στροφίου του 

βιοαντδραστήρα ρυθµίστηκε στις 30 περιστροφές/λεπτό. Την πέµπτη ηµέρα µετά την 

εκκίνηση της καλλιέργειας, προστέθηκαν 50ml 20% (βάρος/όγκος) γλυκόζη και 150ml 

10% (βάρος/όγκος) Primatone RL-UF και η έκφραση του mSR-BI-t1 επήχθη την έκτη 
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ηµέρα µε προσθήκη τετρακυκλίνης (2 µg/ml) και βουτυρικού νατρίου (5mM) (Εικ. 15). 

Τα κύτταρα έφθασαν τη µέγιστη πυκνότητά τους (~5x106 κύτταρα/ ml καλλιέργειας) την 

6η ηµέρα  (Εικ. 15). Όπως δείχθηκε µε ανάλυση Western σε δείγµατα της καλλιέργειας, η 

έκφραση του mSR-BI-t1 παρατηρείται µόνο µετά από προσθήκη τετρακυκλίνης και 

βουτυρικού νατρίου (Εικ. 15). 

 

6. Προσδιορισµός της Περιεκτικότητάς σε mSR-BI-t1 της Κυτταρικής Πελέτας από 

Μεγάλης Κλίµακας  Καλλιέργεια Κυτταρικής Σειράς ΗΕΚ293SGnTI-TetR[mSR-

BI-t1] 

 

Μετά τον τερµατισµό και τη συλλογή της καλλιέργειας 5.5L της κυτταρικής σειράς 

ΗΕΚ293S GnTI(−) TetR [mSR-BI-t1] στο βιοαντιδραστήρα, πραγµατοποιήθηκε 

προσδιορισµός της περιεκτικότητάς σε mSR-BI-t1, της κυτταρικής πελέτας που 

προέκυψε από την καλλιέργεια στο βιοαντιδραστήρα. Για το σκοπό αυτό έγινε ανάλυση 

Western κατά την οποία συνεκρίθη η ένταση του σήµατος της mSR-BI-t1 σε 3.3 και 

10µg ολικού κυτταρικού εκχυλίσµατος µικρού µέρους (ψήγµατος) της πελέτας, µε τις 

εντάσεις των σηµάτων διαδοχικών αραιώσεων γνωστής ποσότητας καθαρού mSR-BI-t1 

(Εικ.16). Αυτό επέτρεψε τον υπολογισµό της περιεκτικότητας σε mSR-BI-t1 ολόκληρης 

της κυτταρικής πελέτας. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 15, η ποσότητα του SR-BI σε 3.3 

µg εκχυλίσµατος είναι περίπου ίση µε 56 µg. Μ’αυτό τον τρόπο µπορεί να υπολογιστεί 

ότι στη συνολική πελέτα µιας καλλιέργειας που περιείχε 460 gr πρωτεΐνης, υπάρχουν 8 

mg SR-BI. Η γνώση αυτή είναι πολύ σηµαντική προκειµένου να εκτιµηθεί ο όγκος των 

σφαιριδίων σεφαρόζης-1D4 που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατά την επακόλουθη 

χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας για τον καθαρισµό του mSR-BI-t1 (βλέπε πιο κάτω), 

καθώς και την απόδοση της εκάστοτε  κυτταρικής καλλιέργειας σε mSR-BI-t1. 

  

7. Μεγάλης Κλίµακας Καθαρισµός της Πρωτεΐνης mSR-BI-t1 µε Χρωµατογραφία 

Ανοσοσυγγενείας 

 

Ακολούθησε καθαρισµός της πρωτεΐνης mSR-BI-t1 µε τη µέθοδο της χρωµατογραφίας 

ανοσοσυγγενείας. Εν συντοµία, η κυτταρική πελέτα λύθηκε µε διάλυµα Α [1.5% Octyl  
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Glucoside (βάρος/όγκος), 15mM NaCl και αναστολείς πρωτεασών Complete 1X σε 1X 

PBS (Phosphate Buffered Saline)]  και το υπερκείµενο του κυτταρικού εκχυλίσµατος 

µετά από φυγοκέντρηση επωάστηκε µε σφαιρίδια σεφαρόζης-1D4 για 2 ώρες υπό 

ανάδευση. 

 

Ο όγκος των σφαιριδίων σεφαρόζης-1D4 που χρησιµοποιήθηκαν προσδιορίστηκε βάσει 

της εκτιµηθείσας, µε τη µέθοδο που περιεγράφη πιο πάνω, περιεκτικότητας της 

κυτταρικής πελέτας σε mSR-BI-t1, σε συνδυασµό µε την ικανότητα πρόσδεσης (binding 

capacity) των σφαιριδίων. Η τελευταία προσδιορίστηκε µε επώαση γνωστής ποσότητας 

αποµονωµένου υποδοχέα µε διαφορετικές ποσότητες σφαιριδίων (βλέπε «Υλικά και 

Μέθοδοι»), και είναι συνήθως 1-2 mg mSR-BI-t1 ανά ml σφαιριδίων. 

 

Η αποτελεσµατικότητα της πρόσδεσης του υποδοχέα στα σφαιρίδια 1D4-σεφαρόζης 

εκτιµήθηκε µε ανάλυση Western (Εικ.17), κατά την οποία έγινε σύγκριση του σήµατος 

του SR-BI σε 10µg ολικού κυτταρικού εκχυλίσµατος πριν (ζώνη 1) και µετά (ζώνη 2) 

την επώαση µε τα σφαιρίδια. Ένα αναµενόµενο συµπέρασµα από αυτή την ανάλυση 

είναι ότι τα σφαιρίδια προσδένουν µόνο τη µορφή του υποδοχέα η οποία φέρει τον 

επίτοπο t1, κάτι το οποίο µειώνει την απόδοση του καθαρισµού. H πρόσδεση της µορφής 

του SR-BI που περιέχει τον επίτοπο t1 (στήλες 1 & 2), είναι πολύ αποτελεσµατική 

(Εικ.17). 

 

Στη συνέχεια έγινε µεταφορά των σφαιριδίων σε στήλη χρωµατογραφίας και πλύση τους 

µε διάλυµα Α, διάλυµα στήλης [20mM Hepes (pH 7.3), 1.5% octyl glucoside και 

αναστολείς πρωτεασών Complete 1Χ] και έκλουση του SR-BI µε διάλυµα έκλουσης 

(διάλυµα στήλης και 200µΜ του πεπτιδικού επιτόπου t1].  

 

Προκειµένου να εκτιµηθεί το ποσοστό του υποδοχέα που εκλούεται, σε σχέση µε την 

ποσότητα που προσδένεται αρχικά στα σφαιρίδια σεφαρόζης-1D4, πραγµατοποιήθηκε 

ανάλυση Western στην οποία συνεκρίθη η ένταση της ζώνης του εκλουθέντος SR-BI µε 

τη ζώνη που αντιστοιχεί στο αρχικό κυτταρικό εκχύλισµα (Εικ.17). Για παράδειγµα, αν 

το αρχικό εκχύλισµα είχε όγκο 60ml και ο ολικός όγκος έκλουσης ήταν 10ml, αυτό 
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σηµαίνει ότι κατά τη χρωµατογραφία, ο mSR-BI-t1 συµπυκνώθηκε έξι φορές (Εικ. 17). 

Έτσι, το δείγµα που προέκυψε από την έκλουση αραιώθηκε έξι φορές και έγινε ανάλυση  
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Western µε ισοδύναµο όγκο του αρχικού κυτταρικού εκχυλίσµατος. Από τη σύγκριση 

της έντασης του σήµατος του mSR-BI-t1 στα δύο δείγµατα, διεφάνη ότι ο υποδοχέας 

εκλούεται σε υψηλό ποσοστό από τα σφαιρίδια. 

 

Η ποσότητα του αποµονωµένου υποδοχέα προσδιορίστηκε µε ηλεκτροφόρηση 25 µl από 

κάθε έλουση, 25 µl ισόποσου µίγµατος όλων των εκλούσεων και ορισµένου όγκου 

(συνήθως 3 µl ) συµπυκνωµένου δείγµατος σε συγκέντρωση περίπου 1-2mg/ml, σε 

πηκτή SDS/πολυακρυλαµίδης (8%), παράλληλα µε γνωστές ποσότητες BSA. Με 

σύγκριση της έντασης της χρώσης Coomasie των διαφόρων πρωτεϊνικών ζωνών εν 

σχέσει µε τις ζώνες BSA, βρέθηκε ότι ανά 5.5L καλλιέργειας, παράγονται περίπου 5-8 

mg καθαρού mSR-BI-t1. Για παράδειγµα, 2.5 µl συµπυκνωµένου δείγµατος mSR-BI-t1 

βρέθηκε ότι περιέχουν ~4µg mSR-BI-t1. Εποµένως, στα 4ml ολικού συµπυκνωµένου 

δείγµατος περιέχονται 7mg mSR-BI-t1 (Εικ. 18). 

 

Μετά τον καθαρισµό µε χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας, τα δείγµατα του 

αποµονωµένου υποδοχέα που προορίζονταν για άµεση ανάλυση µε χρωµατογραφία 

µοριακής διήθησης και ιοντοανταλλαγής (βλέπε πιο κάτω), διατηρήθηκαν στους 4oC. 

Αντιθέτως, τα δείγµατα που επρόκειτο να χρησιµοποιηθούν αργότερα, π,χ, για τη 

δοκιµασία των λιποσωµάτων (βλέπε πιο κάτω), διατηρήθηκαν στους -20 oC, καθώς στη 

θερµοκρασία αυτή ελαχιστοποιείται η δράση των πρωτεασών. Σε κάθε περίπτωση, 

αποφεύχθηκε η έκθεση των πρωτεϊνικών δειγµάτων σε θερµοκρασία δωµατίου, καθώς 

πιστεύεται ότι αυτή µπορεί να οδηγήσει σε σχηµατισµό ολιγοµερών. 

 

8. Έλεγχος της Λειτουργικότητας της Αποµονωµένης Πρωτεΐνης mSR-BI-t1 µε τη 

∆οκιµασία των Λιποσωµάτων 

 

Από τις δοκιµασίες πρόσληψης της φθορίζουσας ένωσης DiI από την DiI-HDL και 

πρόσδεσης της 125I-HDL, σε κύτταρα που εκφράζουν τη µεταλλαγµένη µορφή του mSR-

BI-t1, διεφάνη ότι αυτή είναι λειτουργική. Προκειµένου, όµως, να προχωρήσουµε σε 

δοκιµασίες κρυστάλλωσης, έπρεπε να βεβαιωθούµε ότι και σε καθαρή µορφή ο SR-BI-t1 

είναι λειτουργικός. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιήθηκε µια δοκιµασία βασισµένη στην 
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ανασύσταση της αποµονωµένης πρωτεΐνης σε λιποσώµατα χοληστερόλης (CHOL)/ 

φωσφατιδυλχολίνης (PC) και στη µέτρηση της πρόσδεσης της 125I-HDL και της 

πρόσληψης των [3H]-αιθέρων χοληστερόλης (CE) από  [3H]CE-HDL,  στα εν λόγω 

πρωτεολιποσώµατα (137). 
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Η δοκιµασία αυτή συνεπάγεται επώαση των πρωτεολιποσωµάτων (για κάθε διαφορετική 

συνθήκη χρησιµοποιούνται δείγµατα εις τετραπλούν) µε ραδιοσεσηµασµένες 

λιποπρωτεϊνες [125Ι-HDL/LDL για τον προσδιορισµό της ικανότητας πρόσδεσης στον 

mSR-BI-t1 και 3H-CE-HDL/LDL για τον προσδιορισµό της ικανότητας της mSR-BI-t1 

να προσλαµβάνει αιθέρες χοληστερόλης (CE)]. Τα πειράµατα έγιναν σε σταθερή 

συγκέντρωση λιποπρωτεϊνών (10µg/ml πρωτεΐνης λιποπρωτεϊνών) και επώαση για δύο 

ώρες στους 37oC. Μετά την επώαση, έγινε διήθηση του µείγµατος σε φίλτρα 

νιτροκυτταρίνης και εµετρήθη η ραδιενέργεια που οφείλεται στην πρόσδεση της 125Ι-

HDL καθώς και ή πρόσληψη των [3H]-CE. Ο υπολογισµός της ποσότητας της 125Ι-HDL 

που προσδένεται και των [3H]-CE που προσλαµβάνονται από τα λιποσώµατα, σε ng, 

επροσδιορίσθη από το λόγο της τιµής της ραδιενέργειας των φίλτρων µετά από τη 

διήθηση και έκπλυση, προς την τιµή της ειδικής ενεργότητας της ραδιοσηµασµένης HDL 

ή LDL. Η ειδική ενεργότητα είναι η ραδιενέργεια ανά µονάδας µάζας της 

απολιποπρωτεΐνης ή των εστέρων χοληστερόλης της HDL (ή της LDL, όπου αυτή 

χρησιµοποιήθηκε). Το µέγεθος αυτό (ειδική ενεργότητα) χρησιµοποιείται για 

κανονικοποίηση των µετρήσεων γ-ακτινοβολίας και σπινθηρισµού, των φίλτρων. Για 

παράδειγµα, εάν 1 µg της 125Ι-HDL που χρησιµοποιήθηκε για τη δοκιµασία πρόσδεσης, 

δώσει 1000 κρούσεις ανά λεπτό (counts per minute, cpm) στο µετρητή γ-ακτινοβολίας, 

αυτό σηµαίνει ότι η ειδική ενεργότητα της 125Ι-HDL είναι 1000 cpm/ng. Στο ίδιο 

πείραµα, άν η µέτρηση ενός φίλτρου είναι 20.000 cpm, αυτό σηµαίνει ότι η πρόσδεση 

που αντιστοιχεί σε αυτό το φίλτρο είναι 20.000 cpm/ 1000 cpm/ng = 20 ng. 

 

Κατά τη δοκιµασία πρόσληψης των ραδιοσηµασµένων αιθέρων χοληστερόλης, 

αναπόφευκτα µετράται και η ραδιενέργεια η προερχόµενη από την πρόσδεση των 

σωµατιδίων [3H]-CE-HDL στην επιφάνεια των λιποσωµάτων και όχι µόνο από την 

πρόσληψη των [3H]-CE στο εσωτερικό των λιποσωµάτων. Το συνολικό µετρώµενο αυτό 

µέγεθος ονοµάζεται φαινόµενη πρόσληψη αιθέρων χοληστερόλης. Η επιλεκτική 

πρόσληψη αιθέρων χοληστερόλης προκύπτει από των αφαίρεση της τιµής της ειδικής 

πρόσδεσης της ραδιοσηµασµένης HDL ή LDL από την τιµή της φαινόµενης πρόσληψης 

ραδιοσηµασµένων αιθέρων χοληστερόλης. 
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Για τον έλεγχο της µεθόδου χρησιµοποιήθηκαν παρασκευάσµατα λιποσωµάτων χωρίς 

mSR-BI-t1 (w/o SR-BI), δείγµατα χωρίς προσθήκη πρωτεολιποσωµάτων (-lip.), καθώς 

και δείγµατα όπου γίνεται επώαση πρωτεολιποσωµάτων µε περίσσεια (Χ40) µη-

σεσηµασµένης λιποπρωτεΐνης (Χ40 HDL ή X40 LDL). Η µη-σεσηµασµένη 

λιποπρωτεΐνη ανταγωνίζεται τη σεσηµασµένη για την πρόσδεση στον mSR-BI-t1 και 

εποµένως επιτρέπει τον υπολογισµό της µη-ειδικής πρόσδεσης και πρόσληψης. 

Αφαίρεση της τιµής της µη-ειδικής πρόσδεσης και πρόσληψης, από τις αντίστοιχες 

ολικές τιµές, επιτρέπει τον υπολογισµό της ειδικής πρόσδεσης και πρόσληψης. Για κάθε 

έλεγχο χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα εις διπλούν.  

 

Τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµασίας, µε χρήση µίας συγκεκριµένης συγκέντρωσης 
125I-HDL και [3H]-CE-HDL (10µg/ml), έδειξαν ότι η καθαρή µεταλλαγµένη πρωτεΐνη 

mSR-BI-t1 (SR-BI-g-) προσδένει την 125Ι-HDL και προσλαµβάνει τους αιθέρες της 

χοληστερόλης από την [3Η]-CE-HDL και µάλιστα σε επίπεδα παρόµοια µε την αγρίου 

τύπου mSR-BI-t1 (Εικ.19). Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε το αποτέλεσµα της 

δοκιµασίας πρόσδεσης κορεσµού της 125Ι-HDL σε κύτταρα που εκφράζουν τις δύο 

µορφές του mSR-BI-t1, που περιεγράφη πιο πάνω. Πέραν όµως, της διαπίστωσης της 

λειτουργικότητας της καθαρισµένης µορφής mSR-BI-t1, η δοκιµασία των λιποσωµάτων 

επέτρεψε την πραγµατοποίηση µιας σειράς πειραµάτων που οδήγησαν στην εξαγωγή 

συµπερασµάτων για τη βιοχηµική (και πιθανώς και τη βιολογική) συµπεριφορά του 

mSR-BI-t1. Τα πειράµατα αυτά αφορούν στη µελέτη της επίδρασης διαφόρων 

παραµέτρων, στη λειτουργία του υποδοχέα και παρουσιάζονται κατωτέρω. 

 

9. Μελέτη της Αλληλεπίδρασης της HDL και της LDL µε τον mSR-BI-t1 µε Χρήση 

της ∆οκιµασία των Λιποσωµάτων 

 

Με τη δοκιµασία των λιποσωµάτων φάνηκε ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του CaCl2 

στο ρυθµιστικό διάλυµα επώασης των πρωτεολιποσωµάτων µε τη ραδιοσηµασµένη 

HDL, από 2mM σε 200mM οδηγεί σε µικρή αύξηση της πρόσδεσης της HDL (αλλά όχι 

και της πρόσληψης των αιθέρων χοληστερόλης από αυτήν) (Εικ.20).  

.  
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Επιπλέον, η πρόσδεση της 125Ι-HDL στα πρωτεολιποσώµατα είναι µεγαλύτερη στους 

37οC συγκριτικά µε τους 4οC και τους 42οC (Εικ.21), ενώ η πρόσληψη των αιθέρων 

χοληστερόλης αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας από τους 4οC στους 42οC 

(Εικ.22). Το ίδιο συµβαίνει και µε την πρόσδεση της 125Ι-LDL (Εικ.23) και την 

πρόσληψη των αιθέρων χοληστερόλης από την [3H]-CE-LDL (Εικ.24). 
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Ένα από τα πιο σηµαντικά ευρήµατα ήταν το ότι η αύξηση του pH του ρυθµιστικού 

διαλύµατος επώασης των πρωτεολιποσωµάτων µε τη ραδιοσηµασµένη HDL, µειώνει την 

πρόσδεση της 125Ι-HDL, ενώ η πρόσληψη των αιθέρων χοληστερόλης δεν παρουσιάζει 

σαφή τάση αύξησης ή µείωσης (Εικ.25). 

 

Σε κυτταροκαλλιέργειες και υπό ορισµένες συνθήκες ανάπτυξης, οι SR-BI και SR-BII 

φαίνεται να συγκεντρώνονται σε περιοχές (microdomains) της πλασµατικής µεµβράνης, 

πλούσιες σε χοληστερόλη και σφιγγολιπίδια, οι οποίες καλούνται καβεόλες (15,18). Η 

συγκέντρωση του SR-ΒΙ στα caveolae δείχνει ότι αυτές ή παρόµοιες περιοχές της 

κυτταρικής µεµβράνης µπορεί να είναι σηµαντικές για την εξαρτώµενη από τον SR-ΒΙ 

µεταφορά χοληστερόλης µεταξύ των λιποπρωτεϊνών και των κυττάρων (15). Για να 

διερευνηθεί ο ρόλος των λιπιδίων στη δράση του SR-BI, πραγµατοποιήθηκε η δοκιµασία 

των λιποσωµάτων µε λιποσώµατα διαφόρων αναλογιών χοληστερόλης (CHOL) και 

φωσφατιδυλχολίνης (PC), καθώς και µε λιποσώµατα εµπλουτισµένα µε διαφορετικές 

ποσότητες σφιγγοµυελίνης (SM) (Εικ. 26, Εικ. 27, Εικ. 28, Εικ. 29) και ακολούθησε 

µελέτη της επιδρασης των µεταβολών αυτών στην πρόσδεση της 125I-HDL και την 

πρόσληψη των [3H]-αιθέρων χοληστερόλης (CE) από την [3H]-CE-HDL.Τα πειράµατα 

έδειξαν ότι η προσθήκη σφιγγοµυελίνης σε αυξανόµενη αναλογία αυξάνει την πρόσληψη 

των αιθέρων χοληστερόλης από την HDL ενώ δεν µεταβάλλει σηµαντικά την πρόσδεση 

της 125I-HDL (Εικ. 29).  

 

10. Εκτίµηση της Ποιότητας της Αποµονωµένης Πρωτεΐνης mSR-BI-t1 µε 

Χρωµατογραφία Μοριακής ∆ιήθησης και Ανταλλαγής Ιόντων και Εύρεση των 

Βέλτιστων Συνθηκών για την Κρυστάλλωσή της 

 

Η ποιότητα (καθαρότητα, οµοιογένεια κλπ.) των πρωτεϊνικών δειγµάτων του mSR-BI-t1 

που παρήχθησαν µε χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας αναλύθηκε µε χρωµατογραφία 

µοριακής διήθησης (size exclusion chromatography), σε συνεργασία µε το εργαστήριο 

του καθηγητή Robert Stroud στο UCSF (University of California San Francisco). Ο 

στόχος ήταν η εύρεση συνθηκών που να παράγουν καθαρό, οµοιογενή και σταθερό 

πληθυσµό συµπλεγµάτων πρωτεϊνών-απορρυπαντικού (PDC, Protein Detergent  
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Complex) για κρυστάλλωση και για χρήση στη δοκιµασία των λιποσωµάτων που 

περιεγράφη πιο πάνω. 

 

Για τη χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, η  στατική φάση (π.χ. Sephadex) 

επακεταρίσθη σε στήλη. Το κατάλληλο «πακετάρισµα» της στήλης ήταν σηµαντικό για 

τη µεγιστοποίηση της διαχωριστικής της ικανότητας. Η υπερφόρτωση της στήλης µπορεί 

να οδηγήσει σε κατάρρευση των πόρων των σφαιριδίων και µείωση της διαχωριστικής 

της ικανότητας. Από την άλλη πλευρά, το ανεπαρκές πακετάρισµα της στήλης µπορεί να 

οδηγήσει σε µείωση της συνολικής επιφάνειας της στατικής φάσης µε αποτέλεσµα µικρά 

µόρια πρωτεϊνών ή άλλων πολυµερών να περνούν µικρότερο χρόνο παγιδευµένα στους 

πόρους (βλέπε πιο κάτω). Οι στήλες που χρησιµοποιήθηκαν για την παρούσα εργασία 

ήταν οι TSK G3000SW (σφαιρίδια πολυµεθακρυλίου) 0.75 x 60cm, για pH < 7.5 και οι 

Sephadex 10/30, για pH > 7.5. Τα πειράµατα έδειξαν ότι ο XL τύπος της στήλης TSK δεν 

ήταν κατάλληλος, διότι εκτός του ότι έχει µήκος µόνο 30 cm και εποµένως περιορισµένη 

διαχωριστική ικανότητα (βλέπε πιο κάτω), χρησιµοποιεί επιπλέον σωµατίδια µικροτέρου 

µεγέθους, τα οποία είναι πιο συµπιεστά. Έτσι, κατά τη διάρκεια της χρωµατογραφίας σε 

FPLC, αναπτύχθησαν µεγάλες πιέσεις εξαιτίας του µεγάλου ιξώδους της κινητής φάσης, 

ιδιαιτέρως όταν η χρωµατογραφική έκλουση έγινε παρουσία γλυκερόλης στην κινητή 

φάση. Οι στήλες TSK που χρησιµοποιήθηκαν, κατασκευάζονται από την TOSOH 

BIOSCIENCE (column part #: 05103). Οι παραπάνω στήλες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και εν σειρά, προκειµένου να αυξηθεί το συνολικό µήκος της στήλης. 

Όπως συµβαίνει και µε τις άλλες τεχνικές χρωµατογραφίας, η αύξηση του µήκους της 

στήλης αυξάνει και τη διαχωριστική ικανότητα της µεθόδου, ενώ η αύξηση της 

διαµέτρου της στήλης αυξάνει τη χωρητικότητά της. 

 

Η κινητή φάση που χρησιµοποιήθηκε κατά κανόνα ήταν 20mM κατάλληλου ρυθµιστικού 

διαλύµατος βάσει της επιθυµούµενης τιµής pH (αρχικά Hepes, pH 7.2), 100mM NaCl, 

40mM Octyl Glucoside, 20% (όγκος/όγκος) γλυκερόλη και 2mM DTT. Το 

απορρυπαντικό Octyl Glucoside ήταν το προτιµώµενο απορρυπαντικό κινητής φάσης 

στην εργασία αυτή, καθώς έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία σε δοκιµασίες κρυστάλλωσης 

και άλλων µεµβρανικών πρωτεϊνών, διυλίζεται εύκολα, προσφέρεται για το σχηµατισµό 
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λιποσωµάτων ανασυστηµένων µε µεµβρανικές πρωτεΐνες και χρησιµοποιείται επιτυχώς 

στη χρωµατογραφική ανάλυση πολλών µεµβρανικών πρωτεινών, καθώς εξασφαλίζει 

οµοιογένεια και διαλυτότητα των δειγµάτων. 

 

Η κινητή φάση υπεβλήθη σε διήθηση πριν τη χρωµατογραφία για αποµάκρυνση των 

αερίων που έχουν διαλυτοποιηθεί σε αυτήν (degass). Η αποµάκρυνση των αερίων έγινε 

τη νύχτα πριν τη χρωµατογραφία, όταν χρησιµοποιήθησαν απορρυπαντικά, ώστε ο 

αφρός που προκαλείται να επανέρχεται στο διάλυµα. Η χρωµατογραφική στήλη 

εδοκιµάσθη αρχικά µε νερό ως κινητή φάση, τη νύχτα πριν από τη χρωµατογραφία, για 

να βεβαιωθεί ότι η συσκευή λειτουργεί καλά. Ελήφθη πρόνοια ώστε η πίεση στη στήλη 

να µην υπερβή ποτέ το καθορισµένο όριο. Παράλληλα, έγινε σταδιακά αύξηση του 

ρυθµού ροής της κινητής φάσης. Το πρωτεϊνικό δείγµα υπεβλήθη σε φυγοκέντρηση ή 

διήθηση πριν φορτωθεί στη στήλη. Ο όγκος δείγµατος που εφορτώθη στη στήλη ήταν 

κάθε φορά ο µικρότερος δυνατός. Ο ρυθµός εκροής της στήλης ήταν 0.3 έως 0.4 ml/min 

στους 4oC.  

 

Τα χρωµατογραφικά κλάσµατα που συνελέχθησαν, αναλύθηκαν µε διαφόρους µεθόδους 

προκειµένου να προσδιοριστεί η συγκέντρωση των εκλουόµενων πρωτεϊνών. Τρεις 

τεχνικές που εχρησιµοποιήθησαν γι’αυτό το σκοπό είναι ο δείκτης διάθλασης (refractive 

index, RI), η διάχυση του φωτός (evaporative light scattering, ELS) και η 

φασµατοσκοπία σε µήκη κύµατος υπεριώδη (ultraviolet, UV). Στην παρούσα εργασία, τα 

δείγµατα εξετάστηκαν µε φασµατοσκοπία στα 260nm και 280nm. Για τις πρώτες δοκιµές 

χρωµατογραφίας µε στήλη TSK, χρησιµοποιήθηκαν οι ανιχνευτές TDA (Triple Detector 

Array, http://www.viscotek.com/detectors). Η µέθοδος απαιτεί τα δείγµατα που ενίονται 

να είναι συµπυκνωµένα. Για το λόγο αυτό, µετά τον καθαρισµό του mSR-BI-t1 µε 

χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας, τα αρχικά δείγµατα που προέκυψαν από τον 

καθαρισµό και τα οποία είχαν συγκέντρωση ~80 µg/ml, συµπυκνώθηκαν 20 περίπου 

φορές σε τελική συγκέντρωση 1-2mg/ml µε τη χρήση φίλτρων Centricon ΥΜ-3 (όριο 

µοριακού ηθµού: 14kDa). Συγκεντρώσεις υψηλότερες από  2mg/ml, όχι µόνο δεν είναι 

απαραίτητες για τη χρωµατογραφία αποκλεισµού µεγέθους, αλλά είναι επιπλέον και 

ανεπιθύµητες, καθώς µπορεί να προκαλέσουν ολιγοµερισµό της πρωτεΐνης. Παρασκευή 
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δείγµατος χωρίς το πεπτίδιο έγινε διυλίζοντας το δείγµα µετά τη συµπύκνωσή του, 

χρησιµοποιώντας µεµβράνες διήθησης που κατακρατούν µόρια >12 kDa. Η 

αποµάκρυνση του απορρυπαντικού είναι επιθυµητή, διότι όπως φάνηκε από τις 

δοκιµασίες κρυστάλλωσης που περιγράφονται πιο κάτω, η υψηλή συγκέντρωση 

απορρυπαντικού οδηγεί σε διαχωρισµό φάσης στις σταγόνες των δειγµάτων που 

χρησιµοποιήθηκαν για κρυστάλλωση.  

 

Οι χρωµατογραφικές καµπύλες των αρχικών δειγµάτων καθαρής mSR-BI-t1 είχαν τη 

µορφή που φαίνεται στην Εικ.30. Οι πρώτες δύο κορυφές θεωρείται ότι αντιστοιχούν σε 

ολιγοµερή του υποδοχέα ενώ η τρίτη κορυφή, που εκλούεται στα 16ml είναι τα 

µονοµερή του mSR-BI-t1 που απορροφούν στο µήκος κύµατος των 280 nm. Το 

υπόλοιπο της καµπύλης αντιστοιχεί σε συστατικά του ρυθµιστικού διαλύµατος. Η 

κορυφή που αντιστοιχεί στα µονοµερή του mSR-BI-t1 δεν είναι συµµετρική (Εικ.31). 

Αυτό µπορεί να οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση απορρυπαντικού στο δείγµα. Για να 

διαπιστωθεί εάν τα κλάσµατα που αντιστοιχούν στην τρίτη κορυφή του 

χρωµατογραφήµατος θα δώσουν την ίδια µορφολογία καµπύλης µετά από 

επαναχρωµατογράφηση, το κλάσµα 8 της πρώτης στήλης (Εικ. 30) συµπυκνώθηκε και 

υπεβλήθη σε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 32, η 

χρωµατογραφία έδωσε συµµετρική κορυφή έκλουσης του SR-BI-t1. 

Επαναχρωµατογράφηση των κλασµάτων 28-32 µετά από συµπύκνωση, έδωσε εκ νέου 

συµµετρική κορυφή έκλουσης (Εικ. 33). Τέλος, επαναχρωµατογράφηση των υπόλοιπων 

κλασµάτων 4-12 (εκτός του F8) του δείγµατος mSR-BI-t1 της Εικ. 31, έδωσε πάλι 

µονήρη κορυφή (Εικ. 34). Το συµπέρασµα που εξήχθη από τις ανωτέρω αναλύσεις είναι 

ότι ο mSR-BI-t1 µπορεί να αποµονωθεί σε καθαρή µορφή και ότι ο υποδοχέας είναι 

σταθερός στο απορρυπαντικό octyl glucoside και έχει καλές προοπτικές κρυστάλλωσης. 

Πριν την έναρξη των δοκιµών κρυστάλλωσης, προσδιορίστηκε χρωµατογραφικά η 

επίδραση παραγόντων όπως το pH και η προσθήκη DTT στην ποιότητα των δειγµάτων 

του mSR-BI-t1. 

 

- Η Επίδραση του DTT στην Ποιότητα των ∆ειγµάτων mSR-BI-t1 
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Το DTT (διθειοθρεϊτόλη), που ανάγει τους δισουλφιδικούς δεσµούς των πρωτεϊνών, δεν 

Σ ν 

 

Η Επίδραση του pH στην Ποιότητα των ∆ειγµάτων mSR-BI-t1 

ροκειµένου να διερευνηθεί η επίδραση του pH στα δείγµατα του mSR-BI-t1 σε 

ι ς σ ε

χρησιµοποιήθηκε κατά τον καθαρισµό του mSR-BI-t1 µε χρωµατογραφία 

ανοσοσυγγενείας. τη µεγάλη πλειοψηφία τω αναλύσεων µε χρωµατογραφία µοριακής 

διήθησης όπου προσετέθησαν 2mM DTT, παρατηρήθηκε µετατόπιση, µερικώς,  του 

κλάσµατος των ολιγοµερών στο κλάσµα των µονοµερών του mSR-BI-t1 (Εικ.35 και 

σύγκριση Εικ. 30 και 31). Παρά τη επίδραση του DTT στην αναλογία των διαφορετικών 

πληθυσµών του mSR-BI-t1, µετά από διαχωρισµό µε χρωµατογραφία µοριακής 

διήθησης, το DTT δεν φαίνεται να απαιτείται για τη σταθερότητα του υποδοχέα (Εικ.36, 

Εικ.37). Από τα πειράµατά µας προκύπτει ότι είναι µάλλον καλό να χρησιµοποιείται το 

DTT σε συγκέντρωση 2mM στη χρωµατογραφία µοριακής διήθησης και τη 

χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας. 

 

- 

 

Π

συνάρτηση και µε το χρόνο, πραγµατοποιήθηκε διάλυση των δειγµάτων της 

χρωµατογραφίας µορ ακή  διήθη ης έναντι διαλυµάτων µε διαφορ τικό pH. Έτσι 

δείχθηκε ότι, mSR-BI-t1 που απεµονώθη µε χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας σε pH 6 

(MES) είναι σταθερός µετά από 10 (Εικ.38) και 17 (Εικ.39) ηµέρες σε pH 6. Επίσης, 

µετά από αρχική χρωµτογραφία σε pH 7.2 µε χρήση στήλης TSK η καµπύλη έκλουσης 

του mSR-BI-t1 σηµείωσε µικρή µετατόπιση προς την κορυφή των ολιγοµερών µετά από 

85 ηµέρες παραµονής σε pH 7.2 (Εικ.40). Επίσης, mSR-BI-t1 που εκαθαρίσθη µε χρήση 

χρωµατογραφίας ανοσοσυγγενείας σε pH 7.2 (Hepes, χωρίς DTT) είναι σταθερός µετά 

από χρωµατογραφία µοριακής διήθησης σε pH 6 (Εικ.41), pH 7 (Εικ.42), pH 7.2 (Εικ.43) 

και pH 8 (Εικ.44) µετά από 35 ηµέρες φύλαξής του στα εν λόγω pH. H ισορροπία µεταξύ 

του πληθυσµού των ολιγοµερών και των µονοµερών σε pH 7.2 µετατοπίσθη προς τα 

ολιγοµερή µεταξύ των ηµερών 6 και 18 και δεν µετεβλήθη περαιτέρω µεταξύ των 

ηµερών 18 και 27 (Εικ.45). Τέλος, αύξηση στην τιµή pH της κινητής φάσης κατά τη 

χρωµατογραφία µοριακής διήθησης φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση του ολιγοµερισµού 

του υποδοχέα (Εικ.46).  
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H επίδραση του pH στην ισορροπία µεταξύ µονοµερών και ολιγοµερών εξαρτάται επίσης 

από την ποιότητα κάθε δείγµατος. Η ποιότητα του δείγµατος επηρεάζεται από 

παράγοντες όπως η ηλικία, τη θερµοκρασία στην οποία έχει εκτεθεί, οι συνθήκες 

παραγωγής του. Αυτό φαίνεται π.χ. στην Εικ.47, όπου διαφορετικά δείγµατα mSR-BI-t1 

που παρήχθησαν στην ίδια τιµή pH (6.0) αλλά σε άλλο ρυθµιστικό διάλυµα και σε 

διαφορετικό χρόνο, παρουσιάζουν δραµατικά διαφορετικά ποσοστά ολιγοµερισµού. 

Προκειµένου να εκτιµηθεί ακριβέστερα ο ρόλος του pH στην ισορροπία µεταξύ 

ολιγοµερών και µονοµερών του SR-BI-t1, θα πρέπει σε µελλοντικά πειράµατα το pH να 

παραµένει σταθερό καθ’όλη τη διαδικασία παραγωγής και καθαρισµού µε χρήση 

χρωµατογραφίας ανοσοσυγγενείας και χρωµατογραφίας µοριακής διήθησης. 

 

- Ανάλυση των ∆ειγµάτων mSR-BI-t1 µε Χρωµατογραφία Ιοντοανταλλαγής 

 

Ο ρόλος του pH διερευνήθηκε περαιτέρω µε χρωµατογραφία ιοντοανταλλαγής που 

επιτρέπει το διαχωρισµό πρωτεϊνών βάσει του συνολικού φορτίου τους. Η επιφάνεια της 

στατικής φάσης έχει λειτουργικές ιοντικές οµάδες που αλληλεπιδρούν µε ιόντα του 

δείγµατος που έχουν αντίθετο φορτίο. 

 

Τα πειράµατα χρωµατογραφίας ανιοντοανταλλαγής έδειξαν ότι ο mSR-BI-t1 µπορεί να 

προσδεθεί σε στήλη χρωµατογραφίας ανιοντοανταλλαγής (DEAE) και να εκλουθεί µε 

σταδιακή αύξηση της συγκέντρωσης (πρηνούς) NaCl στο διάλυµα, σε pH 6 (Εικ.48). 

µατογραφικός διαχωρισµός µε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, του κλάσµατος 

που απεµονώθη µε χρήση στήλης ανιοντοανταλλαγής έδειξε ότι το δείγµα 

εριέχει αυξηµένο πληθυσµό ολιγοµερών (Εικ.49). Αυτό µπορεί να οφείλεται στην τιµή 

 pH ή/και στην υψηλή συγκέντρωση NaCl που χρησιµοποιείται για την έκλουση της 

. Έγιναν περαιτέρω προσπάθειες βελτιστοποίησης της χρωµατογραφίας σε pH 

 µε χρήση διαφόρων πρηνών συγκέντρωσης NaCl, µε τα ίδια αποτελέσµατα (Εικ.50, 

.51, Εικ.52). Η αφαλάτωση του δείγµατος σε pH 6 και µετά από διάλυση έναντι 

M διαλύµατος NaCl, είχε το ίδιο αποτέλεσµα (Εικ.53). Συµπερασµατικά, η 

µατογραφία ανιοντοανταλλαγής (DEAE) σε pH 6 ή/και σε ακραίες τιµές  
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συγκέντρωσης NaCl δεν απεδείχθη αποτελεσµατική, καθώς υπό αυτές τις συνθήκες ο 

mSR-BI-t1 ολιγοµερίζεται. 

 

Αντίθετα, η αποµόνωση του mSR-BI-t1 µε χρωµατογραφία ανιοντοανταλλαγής σε pH 8 

(Εικ.54) φαίνεται να ελλατώνει τη συγκέντρωση των ολιγοµερών (Εικ.55) και η 

αναλογία µονοµερών και ολιγοµερών δεν µεταβάλλεται για τουλάχιστον επτά ηµέρες 

µετά τον καθαρισµό (Εικ.56).  

 

Τέλος, η αποµόνωση του mSR-BI-t1 σε pH 9 (Εικ.57) βελτιώνει την αναλογία 

ολιγοµερών/µονοµερούς. H αναλογία αυτή αυξάνεται µετά από 14 ηµέρες παραµονής 

του δείγµατος σε pH 7.2 (Εικ.58). Επιπλέον, τα δείγµατα που διαχωρίστηκαν µε 

χρωµατογραφία ανιοντοανταλλαγής σε pH 9 έχουν µικρότερο ποσοστό ολιγοµερών σε 

100 mΜ NaCl εν σχέσει µε 10 mM NaCl (Εικ.59). 

 

11. Παραγωγή Κρυστάλλων mSR-BI-t1 

 

Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν δοκιµές κρυστάλλωσης του mSR-BI-t1, που ήταν ο 

βασικός στόχος της διατριβής µου, συνελέγησαν τα κλάσµατα της χρωµατογραφίας 

µοριακής διήθησης που αντιστοιχούν στη µείζωνα χρωµατογραφική καµπύλη (µονοµερή 

του υποδοχέα). Στη συνέχεια συµπυκνώθηκαν και επαναχρωµατογραφήθηκαν 

προκειµένου να µειωθεί η συγκέντρωση του απορρυπαντικού octyl glucoside στο δείγµα. 

Έπειτα, τέθηκαν σταγόνες πρωτεϊνικού δείγµατος για κρυστάλλωση. Είναι ενδιαφέρον 

τι οι σταγόνες αυτές, των οποίων το µέγεθος ήταν περίπου 200nl, διαχωρίστηκαν σε 

άσεις. Αυτό προφανώς σηµαίνει ότι η συγκέντρωση του απορρυπαντικού στα δείγµατα 

ταν πολύ υψηλή, παρά το γεγονός ότι τα δείγµατα είχαν υποστεί διάλυση έναντι 

αµηλής συγκέντρωσης απορρυπαντικού για τρεις µέρες πριν τις δοκιµές κρυστάλλωσης. 

υτό το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε κατ’αρχάς µε προσθήκη διαφόρων ενώσεων στα 

είγµατα και έλεγχο της επίπτωσής τους στο φαινόµενο αυτό. Έτσι φάνηκε, για 

αράδειγµα, ότι το NaCl σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες του 0.75M παράγει καλύτερους 

ρυστάλλους, υπό την έννοια ότι µειώνεται δραστικά ο διαχωρισµός φάσης. 
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Μετά τη δοκιµή πολλών συνθηκών, σχηµατίστηκαν πολλοί, µικροί, κυρίως εξάγωνικοί 

κρύσταλλοι (30-40µm κατά το µακρύτερο άξονα), οι οποίοι ήταν αρχικά µάλλον 

δισδιάστατοι αλλά στη συνέχεια αυξήθηκαν σε µέγεθος (Εικ.60). Το γεγονός ότι 

προσλαµβάνουν πρωτεϊνική χρωστική 'Izit' (Hampton Research) δείχνει επιπλέον ότι 

είναι πραγµατικοί πρωτεϊνικοί κρύσταλλοι (Εικ.61).  

 

Οι κρύσταλλοι σχηµατίζονται µόνο κάτω από ορισµένες συνθήκες, π.χ. NEXTAL's 

Classics Screen # 94  (10% w/v PEG 6000, 2M NaCl) ή 0.2M tri-potassium citrate µε 

17% PEG 3350 ή 17 έως 20% w/v PEG 3350, 0.1M Tris pH 7.5 και 0.2M potassium 

sodium tartrate. Οποιοδήποτε ρυθµιστικό διάλυµα π.χ. Mops, Hepes, Bis-Tris Propane µε 

τιµή pH µεταξύ 6 και 7.5 αποδείχθηκε κατάλληλο για το σχηµατισµό κρυστάλλων. 

∆οκιµές γύρω από τις προαναφερθείσες συνθήκες δεν οδήγησε σε κρυστάλλωση. Οι 

δοκιµές κρυστάλλωσης περιλαµβάνουν και χρήση πρόσθετων χηµικών ουσιών. Από 

τέτοιες δοκιµές δείχθηκε π.χ. ότι η πολυβινυλπυρολιδόνη προωθεί την κρυστάλλωση. Ο 

χρόνος σχηµατισµού των κρυστάλλων ήταν περίπου τέσσερις ηµέρες.  

 

Συµπερασµατικά, παρ’ότι είναι γενικά επιθυµητοί λίγοι και πιο ευµεγέθεις κρύσταλλοι, 

αυτοί που σχηµατίστηκαν ήταν ικανοποιητικοί για αρχικές δοκιµές κρυσταλλογραφίας 

µε ακτίνες Χ, οι οποίες βρίσκονται υπό εξέλιξη. 

 

Αλληλεπίδραση HDL Ανθρώπου και Ποντικού µε Κύτταρα που Εκφράζουν 

 Τύπου SR-BI  και Πρωτεο-Λιποσώµατα Φωσφατιδυλχολίνης / 

λης / mSR-BI-t1 

 ενότητα αυτή περιγράφονται πειράµατα πρόσδεσης της HDL και πρόσληψης 

 χοληστερόλης σε κύτταρα που εκφράζουν SR-BI καθώς και πειράµατα 

 εστέρων χοληστερόλης από τον SR-BI ανασυστηµένο σε 

σώµατα. Απώτερος στόχος ήταν να βελτιστοποιηθεί η µεθοδολογία για 

µοια πειράµατα στο µέλλον µε χρήση κυττάρων που εκφράζουν αγρίου τύπου και 

εταλλαγµένες µορφές SR-BI, καθώς και HDL που περιέχει αγρίου τύπου και 

µεταλλαγµένες µορφές apoAI. Η δυνατότητα έκφρασης µεταλλαγµένων µορφών  
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απολιποπρωτεινών σε ποντίκια µε το σύστηµα των αδενοϊών και αποµόνωσης της 

µεταλλαγµένης HDL από αυτά (210), καθώς και της διεξαγωγής πειραµάτων πρόσδεσης 

της HDL και πρόσληψης αιθέρων χοληστερόλης από την HDL, µέσω του SR-BI, σε 

κύτταρα και πρωτεολιποσώµατα (που έχει περιγραφεί πιο πάνω), δίνει τη δυνατότητα 

πραγµατοποίησης πειραµάτων αλληλεπίδρασης µεταλλαγµένων µορφών της HDL µε 

αγρίου τύπου και µεταλλαγµένες µορφές του SR-BI. Αρχικά, για τον προσδιορισµό των 

βέλτιστων συνθηκών, τα πειράµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν µε HDL αποµονωµένη 

από αγρίου τύπου ποντικούς και από άνθρωπο.  

  

Η δοκιµασία πρόσδεσης ραδιοσηµασµένης HDL (125I-HDL) ποντικού και ανθρώπου και 

πρόσληψης αιθέρων χοληστερόλης (3H-CE) από ραδιοσηµασµένη HDL (3H-CE-HDL) 

ποντικού και ανθρώπου παρουσιάζονται στις Εικόνες 62 και 63, αντίστοιχα. Οι 

δοκιµασίες αυτές έγιναν σε κύτταρα CHO (Chinese Hamster Ovary) που εκφράζουν 

σταθερά αγρίου τύπου SR-BI και σε πρωτεολιποσώµατα Φωσφατιδυλχολίνης / 

Χοληστερόλης / mSR-BI-t1 (µοριακή αναλογά 5 µέρη Φωσφατιδυλχολίνης / 1 µέρος 

Χοληστερόλης), για µοναδική συγκέντρωση HDL (10µg/ml) (Εικόνες 62 και 63) [σε 

πειράµατα αρνητικού ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν αγρίου τύπου κύτταρα CHO και 

λιποσώµατα χωρίς mSR-BI-t1 (-SR-BI)]. Για τον προσδιορισµό της µη-ειδικής 

πρόσδεσης έγινε επώαση µε περίσσεια (X40) µη-σηµασµένης HDL (Hot+Cold), η οποία 

καταλαµβάνει όλες τις ειδικές θέσεις πρόσδεσης στον SR-BI. Η τελική επεξεργασία της 

HDL του ανθρώπου κατά την ιωδίωση έγινε µε τη µέθοδο της διαπίδυσης, ενώ για την 

DL του ποντικού έγινε µε τη µέθοδο της φυγοκέντρησης (βλέπε «Υλικά και 

έθοδοι»). Για την παρασκευή των πρωτεολιποσωµάτων χρησιµοποιήθηκε καθαρή 

SR-BI-t1 µε περιορισµένη και οµοιογενή γλυκοζυλίωση, που παρήχθη µε χρήση 

ρωµατογραφίας ανοσοσυγγενείας, όπως περιεγράφη στις µεθόδους. Τα πειράµατα αυτά 

ατέδειξαν ότι η HDL του ποντικού προσδένεται στον SR-BI πολύ ισχυρότερα από ότι 

τον SR-BI του ανθρώπου, ενώ η πρόσληψη αιθέρων χοληστερόλης της HDL του 

οντικού και του ανθρώπου µέσω του SR-BI, δεν παρουσιάζει µεγάλη διαφορά. 

ροκειµένου να αποκλειστεί το ενδεχόµενο ότι η διαφορά στην πρόσδεση της HDL του 

νθρώπου και του ποντικού στον SR-BI οφείλεται στη διαφορετική επεξεργασία της  
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HDL για τον καθαρισµό της µετά την ιχνιθέτηση µε 125I ή 3Η-αιθέρες χοληστερόλης , 

επαναλήφθηκαν οι κυτταρικές δοκιµασίες πρόσδεσης της 125I-HDL και πρόσληψης 

ραδιοσηµασµένων αιθέρων χοληστερόλης (3H-CE), µε HDL ανθρώπου και ποντικού που 

υπεβλήθησαν και στις δύο µεθόδους τελικού καθαρισµού µετά την ιχνιθέτηση.  

 

Η εικόνα 64 παρουσιάζει την πρόσδεση της 125I-HDL ανθρώπου (Α) ή ποντικού (Β) σε 

κύτταρα που εκφράζουν τον SR-BI (CHO ldl-mSR-BI) [απουσία (έγχρωµα 

παραλληλόγραµµα) και παρουσία 40Χ περίσσειας µη σεσηµασµένης HDL 

(παραλληλόγραµµα µε έγχρωµες τελείες). Η διαφορά των δύο τιµών αντιπροσωπεύει την 

ειδική πρόσδεση (έγχρωµα γραµµοσκιασµένα παραλληλόγραµµα)]. Η εικόνα 65 

παρουσιάζει την πρόσληψη των ραδιοσεσηµασµένων αιθέρων χοληστερόλης 3H-CE από 

κύτταρα που εκφράζουν τον SR-BI (CHO ldlA-mSR-BI) απουσία (έγχρωµα 

παραλληλόγραµµα) ή παρουσία 40Χ περίσσεια µη σεσηµασµένης HDL  

(παραλληλόγραµµα µε έγχρωµες τελείες). Η διαφορά των δύο τιµών αντιπροσωπεύει την 

ειδική πρόσληψη εστέρων χοληστερόλης από τα κύτταρα (έγχρωµα παραλληλόγραµµα). 

 

Για τον προσδιορισµό των παραµέτρων πρόσδεσης της HDL του ανθρώπου και του 

ποντικού στον SR-BI, επροσδιορίσθη η καµπύλη κορεσµού (βλέπε πιο πάνω) της 125I-

HDL του ανθρώπου και του ποντικού, σε κύτταρα CHO (ldlA) που εκφράζουν σταθερά 

τον mSR-BI. Στη δοκιµασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν µίγµατα HDL αποτελούµενα από 

σηµασµένη HDL, που είχαν καθαρισθεί µε τις µεθόδους υπερφυγοκέντρησης και 

διύλισης. Η ανάλυση αυτή έδωσε τιµές KD=  51.4+/-5.4 µg/mg και BMAX= 1711+/-85 

µg/mg για την αλληλεπίδραση της HDL του ανθρώπου µε τον mSR-BI και τιµές KD=  

1.52+/-0.7 µg/mg και BMAX= 1880+/-28 µg/mg για την αλληλεπίδραση της HDL του 

οντικού µε τον mSR-BI. Η ανάλυση αυτή επιβεβαίωσε ότι η HDL του ποντικού 

ροσδένεται στον SR-BI πολύ ισχυρότερα από ότι του ανθρώπου (Εικ. 66).  

πειδή τα δείγµατα ανθρώπινης HDL που είχαν παραχθεί µε τη µέθοδο της διύλισης 

εριείχαν µεγάλη ποσότητα αλβουµίνης, η καµπύλη πρόσδεσης κορεσµού της 125I-HDL 

παναλήφθηκε µε δείγµατα HDL ανθρώπου και ποντικού που παρήχθησαν µε τη µέθοδο 

ς φυγοκέντρησης µόνο, τα οποία δεν περιείχαν αλβουµίνη (Εικ. 67). Τα αποτελέσµατα  
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αυτής της ανάλυσης έδωσαν τιµές KD=  44+/-7 µg/mg και BMAX= 1650+/-124 µg/mg για 

την αλληλεπίδραση της HDL του ανθρώπου µε τον mSR-BI και τιµές KD=  23+/-2 

µg/mg και BMAX= 2027+/-68 µg/mg για την αλληλεπίδραση της HDL του ποντικού µε 

τον mSR-BI. Οι τιµές KD και BMAX που ελήφθησαν από τις δύο αναλύσεις είναι 

παρόµοιες. 
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∆. Συζήτηση 

 
Ο SR-BI παίζει κεντρικό ρόλο στην οµοιόσταση της χοληστερόλης. Τα υψηλότερα 

πίπεδα έκφρασής του παρατηρούνται σε στεροειδογόνους ιστούς όπως τα επινεφρίδια, 

που χρησιµοποιούν τη χοληστερόλη της HDL που προσλαµβάνουν µέσω του SR-BI για 

τη σύνθεση στεροειδών ορµονών (199, 200, 201, 202, 203, 204). Η χοληστερόλη που 

προσλαµβάνεται από διάφορους ιστούς συµ λλει στη σταθερότητα της µεµβράνης των 

κυττάρων των θηλαστικών. Παράλληλα, συ ετέχει στην παραγή χολικών αλάτων στο 

ήπαρ και στη σύνθεση βιταµίνης D στο δέρµα και τους νεφρούς. Από τα παραπάνω 

γίνεται φανερό ότι η φυσιολογική δράση του SR-BI είναι πολυσήµαντη και οµοίως, η 

παθοφυσιολογία της έλλειψής του είναι πολύπλοκη, όπως παρουσιάζεται κατωτέρω. 

 

Ιδιαίτερης σηµασίας είναι ο ρόλος του SR-BI στη λειτουργία του καρδιαγγειακού 

συστήµατος και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη αθηρωµάτωσης, καθώς η αθηρωµατική νόσος 

των στεφανιαίων αγγείων είναι κοινή αιτία νοσηρότητας και θνησιµότητας στον 

ανεπτυγµένο κόσµο. Αν και µέχρι σήµερα δεν έχουν περιγραφεί µεταλλάξεις του SR-BI 

στον άνθρωπο, πειράµατα σε ποντίκια µε ταυτόχρονη έλλειψη του SR-BI και της apoE 

(apoE and SR-BI double knockout mice) οδηγεί στην ανάπτυξη αθηρωµάτωσης και στον 

πρόωρο θάνατο των ποντικών. Ιστοπαθολογική ανάλυση αυτών των ποντικών φανερώνει 

βαρειά ισχαιµική παθολογία  και υπερτροφία της καρδιάς (179-184). Από την άλλη 

πλευρά, η υπερέκφραση του SR-BI στο ήπαρ µειώνει τη βαρύτητα της αθηρωµάτωσης 

(185).  

 

Παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην κατανόηση της δράσης του SR-BI 

στο µοριακό επίπεδο, χρειάζεται η διαλεύκανση της κρυσταλλικής του δοµής και οι 

συνεπακόλουθες µελέτες δοµής-λειτουργίας structure/function), προκειµένου όλα αυτά 

τα ευρήµατα να συµβάλουν σε ένα ενιαίο µ  της λειτουργίας του υποδοχέα αυτού. 

Αυτός ήταν και ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής, η παρασκευή, δηλαδή, 

µεγάλων ποσοτήτων καθαρής πρωτεΐνης SR-BI σε µορφή τέτοια που να επιτρέπει την 
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παραγωγή κρυστάλλων. Αυτό όν στο εργαστήριο του Dr. 

Krieger µε µικρή επιτυχία. συνέβαλαν στην ανεπιτυχή 

προσπάθεια. Ο πρώτος είναι ότι όταν ο R-BI εκφράστηκε µε το σύστηµα του 

βακουλοϊού, οδήγησε σε ανοµοιογενώς γλυκοζυλιωµένη πρωτεΐνη (Professor Monty 

ια την επίτευξη του πρώτου στόχου κατασκευάστηκε µια νέα κυτταρική σειρά 

κλίνης εκτοπίζει τον TetR από τη θέση πρόσδεσής του στο TetO και επιτρέπει 

ν έκφραση του SR-BI όταν τα κύτταρα HEK293SGnTI-TetR έχουν αυξηθεί σε 

 επιχειρήθηκε στο παρελθ

∆ύο λόγοι πιθανόν να 

 S

Krieger, προσωπική επικοινωνία). Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όταν ο SR-BI εκφράστηκε 

σε κύτταρα ΗΕΚ, η έκφραση του SR-BI οδήγησε στη συσσωµάτωσή των κυττάρων και 

τελικά περιόρισε σηµαντικά τον πολλαπλασιασµό τους (βλέπε «Εισαγωγή»). 

 

Η παρούσα διατριβή εστιάστηκε σε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος ήταν η 

αποφυγή της συσσωµάτωσης των κυττάρων που αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό τους. 

Ο δεύτερος στόχος ήταν η παραγωγή οµοιογενούς µορφής SR-BI όπου όλα τα µόρια 

έχουν την ίδια οµοιόµορφη γλυκοζυλίωση.  

 

Γ

HEK293SGnTI-TetR στην οποία η έκφραση του SR-BI επετεύχθη µε χρήση ενός 

επαγώµενου συστήµατος έκφρασης που εξαρτάται από την παρουσία της τετρακυκλίνης. 

Για την κατασκευή αυτής της κυτταρικής σειράς έγινε κλωνοποίηση του cDNA του SR-

BI πιο κάτω από δύο νουκλεοτιδικές αλληλουχίες TetO (Tet Operator). Στις αλληλουχίες 

αυτές προσδένεται µια πρωτεΐνη-καταστολέας (TetR, Tet Repressor), η οποία 

κωδικοποιείται από ένα διαφορετικό πλασµίδιο, µε το οποίο έχει διαµολυνθεί σταθερά η  

κυτταρική σειρά-στόχος (HEK293SGnTI-TetR). Η πρόσδεση της πρωτεΐνης-καταστολέα 

εµποδίζει τη µεταγραφή και εποµένως την έκφραση του SR-BI, που είναι κάτω από τον 

έλεγχο του υποκινητή του κυτταροµεγαλοϊού (PCMV, CMV Promoter). H προσθήκη 

τετρακυ

τη

ικανοποιητικό επίπεδο µέσα στο βιοαντιδραστήρα. 

 

Η χρήση της κυτταρικής σειράς (HEK293SGnTI-TetR) έδωσε επίσης λύση και στο 

δεύτερο πρόβληµα που ήταν η παραγωγή οµοιόµορφα γλυκοζυλιωµένου SR-BI. Η σειρά 

HEK293SGnTI-TetR είναι µεταλλαγµένη ως προς το γονίδιο GnTI (N-acetyl 

Glucosaminyl Transferase I). Το ένζυµο που κωδικοποιείται από το GnTI  συµµετέχει 
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στο µονοπάτι γλυκοζυλίωσης των πρωτεϊνών στα ευκαρυωτικά κύτταρα στο σύστηµα 

Golgi. Aπουσία του ενζύµου GnTI, η γλυκοζυλίωση διακόπτεται και οι γλυκάνες που 

φέρουν οι πρωτεΐνες έχουν όλες την απλή µορφή υψηλής µανόζης, GlcNAc(Man)

  

µπορεί να 

ραγµατοποιεί όλες τις άλλες µετα-µεταγραφικές τροποποιήσεις και έχει χρησιµοποιηθεί 

εί εναλλακτικά ένα προκαρυωτικό σύστηµα 

κφρασης του SR-BI. Σίγουρα, οι προκαρυωτικοί οργανισµοί καλλιεργούνται 

 

οιοπολικά στη σεφαρόζη (CNBr 

epharose). Ο καθαρισµός βασίστηκε στην πρόσδεση του SR-BI-t1, που βρίσκεται στο 

α

5. Οι 

σύµπλοκες µορφές δεν σχηµατίζονται. Μ’αυτό τον τρόπο γλυκοζυλίωση του SR-BI που 

πραγµατοποιείται στα κύτταρα ΗΕΚ είναι περιορισµένη και οµοιογενής και αυτό 

δηµιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη διαδικασία της κρυστάλλωσης. Τέλος, η 

HEK293SGnTI-TetR είναι µια ευκαρυωτική κυτταρική σειρά που 

π

στο παρελθόν για την έκφραση και τον καθαρισµό και άλλων ευκαρυωτικών πρωτεϊνών, 

όπως η ροδοψίνη (206, 207). 

 

Θα µπορούσε πιθανώς να έχει χρησιµοποιηθ

έ

ευκολότερα και διαιρούνται ταχύτερα από τους ευκαρυωτικούς και αυτό οδηγεί  

δυνητικά σε υψηλά επίπεδα πρωτεϊνικής έφρασης, ταχύτερα. Ένα τέτοιο σύστηµα 

έκφρασης θα πρέπει βέβαια να προσεγγιστεί µε την επιφύλαξη ότι πολλές φορές οι 

εκφραζόµενες πρωτεΐνες δεν αναδιπλώνονται ορθά, συσσωµατώνονται και εποµένως 

είναι µη-λειτουργικές. Επιπλέον, τα συστήµατα αυτά δεν έχουν την ικανότητα 

πραγµατοποίησης µετα-µεταγραφικών τροποποιήσεων όπως η γλυκοζυλίωση, οι οποία 

κάποιες φορές είναι κρίσιµη για τη σωστή πρωτεϊνική αναδίπλωση.  

 

Η έκφραση του SR-BI στην HEK293SGnTI-TetR επιβεβαιώθηκε µε ανάλυση Western 

και µε τη δοκιµασία πρόσληψης της φθορίζουσας ένωσης DiI από την HDL, µε την 

οποία είναι συνεζευγµένη (DiI-HDL). Ακολούθησε η αποµόνωση (καθαρισµός) του SR-

BI σε µικρή κλίµακα, µε χρήση χρωµατογραφίας ανοσοσυγγενείας, στην οποία το 

µονοκλωνικό αντίσωµα. 1D4 έχει συνδεθεί οµ

S

κυτταρικό εκχύλισµα. Ο επίτοπος t1 είναι ένα εννεαπεπτίδιο (TETSQVAPA) που 

περιέχει τα εννέα καρβοξυτελικά αµινοξέα της ροδοψίνης και έχει προστεθεί στο 

καρβοξυτελικό άκρο του SR-BI µε αλυσιδωτή ντίδραση πολυµεράσης (polymerase 

chain reaction, PCR). Το αντίσωµα 1D4 είναι το µονοκλωνικό αντίσωµα το οποίο 
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παρήχθη σε κυτταρική σειρά υβριδώµατος που αναγνωρίζει τον επίτοπο TETSQVAPA. 

Η πρόσδεση του SR-BI στη ρεζίνη σεφαρόζης CNBr ακολουθείται από την έκλουσή του, 

η οποία πραγµατοποιείται µε προσθήκη του εννεαπεπτιδίου TETSQVAPA σε περίσσεια. 

Το πεπτίδιο ανταγωνίζεται την πρόσδεση του SR-BI-t1 στη ρεζίνη σεφαρόζης CNBr. Η 

αποµόνωση του SR-BI επιβεβαιώθηκε µε ανάλυση SDS-PAGE και εντοπισµό των 

ζωνών της καθαρής πρωτεΐνης µε χρώση αργύρου. 

 

Μετά τον καθαρισµό του SR-BI σε µικρή κλίµακα, έγινε επιβεβαίωση των ιδιοτήτων 

γλυκοζυλίωσής του µέσω πέψης µε τα ένζυµα EndoH (Endoglycosidase H, 

ενδογλυκοζιδάση H) και PNGase F. To PNGase F πέπτει όλες τις γλυκάνες (υψηλής 

ανόζης και σύµπλοκες) και παράγει πρωτεΐνες µοριακού βάρους περίπου 54kDa, όπως 

κ ς ς

τός πραγµατοποιεί 

υναµικό έλεγχο της θερµακρασίας, του pΗ της καλλιέργειας και της περιεκτικότητάς 

µ

προβλέπεται από την αµινοξική του ακολουθία (χωρίς, δηλαδή, γλυκάνες). Η EndoH 

πέπτει µόνο τις υψηλής µανόζης γλυ άνε . Καθώς το σύστηµαέκφραση  του SR-BI που 

χρησιµοποιήθηκε προβλέπει την παραγωγή µόνο υψηλής µανόζης γλυκανών, η EndoH 

θα πρέπει να πέψει όλες τις γλυκάνες του SR-BI και να παραγάγει επίσης πρωτεΐνες 

µοριακού βάρους ~54kDa. Η ανάλυση Western που ακολούθησε τις πέψεις αυτές 

επιβεβαίωσε την παραγωγή SR-BI µοριακού βάρους 54kDa, όπως είχε προβλεφθεί. 

 

Ακολούθησε µεγάλης κλίµακας καλλιέργεια της κυτταρικής σειράς HEK293SGnTI-TetR 

σε βιοαντιδραστήρα CELLIGEN PLUS. Ο βιοαντιδραστήρας αυ

δ

της σε οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα και αέρα στο θάλαµο καλλιέργειας των 

κυττάρων. Μ’αυτό τον τρόπο, διατηρεί βέλτιστες συνθήκες ανάπτυξης και επέτρεψε 

στην παραγωγή καλλιεργειών υψηλής κυτταρικής πυκνότητας (5 Χ 106 κύτταρα/ml 

καλλιέργειας, συνολικός όγκος καλλιέργειας 5.5L).  

 

Είναι σηµαντικό ότι η  επαγωγή της έκφρασης του SR-BI µε τετρακυκλίνη, οδήγησε σε 

µικροσκοπικά εµφανή συσσωµάτωση των κυττάρων. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαίωσε 

την υποψία ότι η συσσωµάτωση που παρατηρήθηκε στο παρελθόν σε κύτταρα HEK293S 

σε καλλιέργεια, που εξέφραζαν ιδιοσυστασιακά (constitutively) τον SR-BI, οφείλεται 

στην έκφραση του υποδοχέα και πιθανώς σχετίζεται µε τα ιδιαίτερα τοπολογικά του 
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χαρακτηριστικά (µεγάλη εξωκυττάρια περιοχή, κλπ.). Φυσικά η συσσωµάτωση αυτή, 

εφόσον είχε επιτευχθεί ήδη η µέγιστη κυτταρική πυκνότητα, δεν επηρέασε σηµαντικά 

την περιεκτικότητα της καλλιέργειας σε SR-BI. 

 

Το κυτταρικό εκχύλισµα που προέκυψε από τις καλλιέργειες αυτές υπεβλήθη σε 

χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας και τελικά, από κάθε καλλιέργεια 5.5L παρήχθησαν 5-

 mg καθαρής πρωτεΐνης. Μέρος αυτής της πρωτεΐνης ενσωµατώθηκε σε λιποσώµατα 

ε

 

ους αιθέρες της χοληστερόλης από την [3Η]-CE-HDL και µάλιστα σε επίπεδα παρόµοια 

όσδεση τόσο της HDL όσο και της 

DL είναι µέγιστη στους 37oC ενώ η πρόσληψη των εστέρων χοληστερόλης από αυτές 

8

κατεξοχήν φωσφατιδυλχολίνης και χοληστερόλης. Τα πρωτεολιποσώµατα αυτά 

υπεβλήθησαν στη συνέχεια σ  ανάλυση πρόσδεσης σε φίλτρα (filter binding assay). Σε 

αυτή την ανάλυση, τα πρωτεολιποσώµατα επωάζονται µε ραδιοσηµασµένες 

λιποπρωτεΐνες και εν συνεχεία διηθούνται σε φίλτρα νιτροκυτταρίνης, των οποίων 

µετράται τελικά η ραδιενέργεια. Η ανάλυση αυτή επιτρέπει τον υπολογισµό της 

ποσότητας των λιποπρωτεϊνών που προσδένονται στα πρωτεολιποσώµατα ή των εστέρων 

της χοληστερόλης που προσλαµβάνονται από αυτά, µέσω του SR-BI. 

 

Έτσι φάνηκε ότι η καθαρή µεταλλαγµένη (ως προς το βαθµό γλυκοζυλίωσής της) 

πρωτεΐνη mSR-BI-t1 είναι λειτουργική, ότι προσδένει την 125Ι-HDL και προσλαµβάνει

τ

µε την αγρίου τύπου mSR-BI-t1 που δεν έχει υποστεί τροποποίηση στη γλυκοζυλίωσή 

της. Το αποτέλεσµα αυτό συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα ανάλυσης πρόσδεσης κορεσµού 

της 125Ι-HDL που πραγµατοποιήθηκε σε κύτταρα που εκφράζουν τις δύο µορφές του 

mSR-BI-t1. Επιπλέον, δείχθηκε ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του CaCl2 στο 

ρυθµιστικό διάλυµα επώασης των πρωτεολιποσωµάτων µε τη ραδιοσηµασµένη HDL 

οδηγεί σε αύξηση της πρόσδεσης της HDL, αλλά όχι και της πρόσληψης των αιθέρων 

χοληστερόλης από αυτήν. Είναι σηµαντικό ότι η πρ

L

αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ευρήµατα 

ήταν η αύξηση της πρόσδεσης της HDL µε τη µείωση της τιµής του pH, η οποία δεν 

συνοδεύεται από µεταβολή της πρόσληψης των αιθέρων χοληστερόλης από αυτήν. Έγινε 

επίσης φανερό ότι η προσθήκη σφιγγοµυελίνης στα λιποσώµατα σε αυξανόµενη 
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αναλογία αυξάνει την πρόσληψη των αιθέρων χοληστερόλης από την HDL ενώ δεν 

µεταβάλλει σηµαντικά την πρόσδεση της 125I-HDL. 

 

Σε άλλα πειράµατα έγινε ανάλυση πρόσδεσης και πρόσληψης αιθέρων χοληστερόλης 

έ  

ρ ,

ου σε λιποσώµατα, 

δήγησαν σε παρατηρήσεις και ιδέες για το ρόλο του SR-BI σε διάφορα κύτταρα και 

τους λόγους αυτούς, οι καµπύλες έκλουσης από τις στήλες µοριακής διήθησης µοιάζουν 

από τα πρωτεολιποσώµατα παρουσία χηµικών ενώσεων (BLT-1, 2, 3, 4 και 5) που 

αναστέλλουν τη µεταφορά λιπιδίων από την HDL. Τα πειράµατα αυτά έδειξαν ότι 

στόχος των χηµικών αυτών ενώσεων είναι ο SR-BI. Τα πειράµατα εστιάστηκαν στην 

ένωση BLT-1, η οποία ανήκει στην οικογ νεια των θειοηµικαρβαζών 

(thiosemicarbazone). Έτσι, ευρέθη ότι το άτοµο θείου του BLT-1 είναι σηµαντικό για 

την ανασταλτική του δ άση  καθώς η µετατροπή του σε άτοµο οξυγόνου οδηγεί σε 

ανενεργό ισοµορφή του. Επιπλέον δείχθηκε η σηµασία της υδρόφοβης ουράς του BLT-1 

στη δράση του. Αναµένεται η περαιτέρω χρήση των BLT σε διάφορα πειραµατικά 

µοντέλα να οδηγήσει στη διαλεύκανση του ρόλου του SR-BI στην επιλεκτική πρόσληψη 

λιπιδίων (120). Άλλα ευρήµατα της µελέτης του SR-BI ενσωµατωµέν

ο

ιστούς. Κάποιες από τις σκέψεις και ιδέες αυτές για το φυσιολογικό ρόλο του SR-BI σε 

διάφορα κύτταρα και ιστούς αναπτύσσονται κατωτέρω και ενδέχεται να αποτελέσουν 

αντικείµενο µελλοντικών ερευνών. 

 

Το υπόλοιπο της πρωτεΐνης που καθαρίστηκε µε χρωµατογραφία ανοσοσυγγενείας, 

υπεβλήθη σε περαιτέρω καθαρισµό µε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης και 

χρωµατογραφία ιοντοανταλλαγής στο εργαστήριο του Καθηγητή Robert Stroud στο 

University of California San Francisco. Στη χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, ο 

διαχωρισµός των πρωτεϊνών κατά τη διέλευσή τους από τη στήλη γίνεται µε βάση το 

µέγεθός τους. Τα σωµατίδια που έχουν ίδιο µέγεθος, θεωρητικά αναµένεται να 

εκλουσθούν µαζί. Στην πραγµατικότητα, τα πρωτεϊνικά µόρια σε ένα διάλυµα δεν έχουν 

σταθερό µέγεθος, το οποίο οδηγεί στο φαινόµενο, ένα µόριο το οποίο σε κάποιες 

περιπτώσεις θα κατεκρατείτο από έναν πόρο, σε άλλες να µην κατακρατείται. Επιπλέον, 

τα σωµατίδια της στατικής φάσης της στήλης δεν είναι τέλεια κατασκευασµένα. Τόσο τα 

ίδια τα σωµατίδια όσο και οι πόροι που φέρουν, µπορεί να διαφέρουν σε µέγεθος. Για 
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µε κατανοµές τύπου Gauss. Πάντως, µια µοναδική καµπύλη τύπου Gauss δεν 

αποδεικνύει οµοιογένεια του πρωτεϊνικού δείγµατος και παροµοίως, µια ευρεία, 

ύµπλοκη καµπύλη δεν αποδεικνύει κατ’ανάγκη ετερογένεια. Παρόλα αυτά, µια 

π  ρ α ι

ωµατογραφία ανοσοσυγγενείας είχαν εξαιρετική 

µοιογένειας. Αυτό επέτρεψε την εκτίµηση της επίδρασης διαφόρων παραγόντων όπως 

 

σ

µοναδική καµπύλη τύπου Gauss, όπως αυτές που εµφανίζονται στις εικόνες 31-59,  

µπορεί να είναι πολύ καλή ένδειξη οµοιογένειας, ειδικά αν το δείγµα εµφανίζεται ως µία 

ζώνη σε SDS-PAGE, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του mSR-BI-t1 (Εικ. 11). Η 

χρωµατογραφία µοριακής διήθησης έχει επίσης µειονεκτήµατα, όπως ο µικρός αρχικός 

όγκος δείγµατος που µ ορεί να διαχωριστεί, ο χ όνος που απ ιτείτα  για την ανάλυση 

και οι ευρείες ζώνες έκλουσης µιας πρωτεΐνης στο χρωµατογράφηµα. Σε µερικές 

περιπτώσεις, η στατική φάση ενδέχεται να αλληλεπιδρά µε τις υπό ανάλυση πρωτεΐνες 

και να επηρεάζεται έτσι ο χρόνος κατακράτησής τους. Έτσι, ο χρόνος κατακράτησης των 

πρωτεϊνών δεν αντανακλά πάντοτε το µέγεθός τους. Η χρωµατογραφική αυτή ανάλυση 

του SR-BI έγινε εκ παραλλήλου µε την προαναφερθείσα δοκιµασία των 

πρωτεολιποσωµάτων προκειµένου να βρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες για τον καθαρισµό 

του υποδοχέα. Στην παρούσα µελέτη, η χρήση χρωµατογραφίας µοριακής διήθησης, 

ανιοντοανταλλαγής ή ανοσοσυγγενείας, δεν αλλοίωσε τη βιολογική δραστικότητα των 

δειγµάτων του SR-BI. Η χρωµατογραφική αυτή ανάλυση έδειξε ότι τα δείγµατα του SR-

BI που προέκυψαν από τη χρ

ο

το pH, αναγωγικών παραγόντων όπως το DTT (διθειοθρεϊτόλη) και της θερµοκρασίας 

στη σταθερότητα των δειγµάτων και στον ολιγοµερισµό τους. Η µελέτη των ιδιοτήτων 

του καθαρού SR-BI επέτρεψε την παραγωγή κρυστάλλων SR-BI οι οποίοι υποβάλλονται 

σε ανάλυση µε τη χρήση ακτίνων Χ, προκειµένου να διαλευκανθεί η δοµή του SR-BI.  

 

Οι κρύσταλλοι αυτοί µέχρι στιγµής δεν παρουσιάζουν σκέδαση των ακτίνων Χ. Οι 

πιθανοί λόγοι γι’αυτό είναι πολλοί. Κατ’ αρχάς, η πιθανότητα σκέδασης αυξάνεται µε 

την αύξηση του µεγέθους των κρυστάλλων. Συνήθως, είναι καλό οι κρύσταλλοι να έχουν 

ελάχιστο µέγεθος 100 µm σε όλες τις διαστάσεις τους, ενώ οι κρύσταλλοι του SR-BI 

έχουν µέγιστη διάσταση 70µm. Βεβαίως, είναι δυνατό οι κρύσταλλοι αυτοί να 

µεταφερθούν σε νέο διάλυµα, διαφορετικής σύστασης, το οποίο θα ευνοήσει την αύξηση 

του µεγέθους τους. Κατά δεύτερο λόγο, τα δείγµατα του SR-BI, ενώ παρουσιάζουν 
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µεγάλη καθαρότητα και οµοιογένεια, όπως φαίνεται από τη χρωµατογραφική τους 

ανάλυση, πάντως φαίνεται να αποτελούνται από πληθυσµό διαφόρων µορίων. Η διαφορά 

των µορίων αυτών, ίσως έγκειται σε διαφορά στο βαθµό γλυκοζυλίωσής τους. Βεβαίως, 

το σύστηµα γλυκοζυλίωσης που χρησιµοποιήθηκε αναµένεται να σταµατά το µονοπάτι 

γλυκοζυλίωσης αµέσως πριν τη δράση του ενζύµου Ν-ακετυλ-γλυκοζαµινυλ-

τρανσφεράση I, όµως η διαδικασία της γλυκοζυλίωσης πριν από το βήµα αυτό, 

εξαρτάται επίσης από τη στερεοτακτική διαθεσιµότητα  καθενός των 11 θέσεων 

γλυκοζυλίωσης, η οποία µπορεί να µην είναι πάντοτε ίδια. Μία λύση στο πρόβληµα αυτό 

θα µπορούσε να είναι η παραγωγή πρωτεΐνης χωρίς καθόλου Ν-γλυκοζυλίωση, η οποία 

είναι δυνατή µέσω της χρήσης της χηµικής ένωσης τουνικαµυκίνη (tunicamycin). 

Μάλιστα, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο στην περίπτωση αυτή, το γεγονός ότι για την 

έκφραση του SR-BI χρησιµοποιήθηκε σύστηµα ΤΕΤ-ΟΝ, καθώς το ίδιο αυτό σύστηµα 

θα µπορούσε να χρησιµε σει για την υπερσκέλισ  πιθανής κυτταρο-τοξικότητας της 

τουνικαµυκίνης. Τέλος, τα δείγµατα και οι κρύσταλλοι του SR-BI περιλαµβάνουν το 

απορρυπαντικό octyl glucoside, το οποίο ασφαλώς µειώνει την καθαρότητά τους και για 

το λόγο αυτό ίσως εµποδίζει τη σκέδαση των ακτίνων Χ. Έγιναν εκτεταµένες 

προσπάθειες, όπως προαναφέρθηκε, προκειµένου να µειωθεί η συγκέντρωση του 

απορρυπαντικού στα δείγµατα τ υ SR-BI. Ίσως α ήταν χρήσιµο ν  επιµείνει κανείς 

περισσότερο στην προσπάθεια αυτή, ίσως µε επιπλέον κύκλους διύλισης και 

χρωµατογραφίας των πρωτεϊνικών δειγµάτων, λαµβάνοντας βέβαια υπ’όψιν ότι τα 

δείγµατα µεµβρανικών πρωτεϊνών εξαρτώνται από την παρουσία απορρυπαντικού για τη 

διατήρηση της ακεραιότητας της δοµής τους και εποµένως της λειτουργικότητάς τους. 

Αν όλες οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν οδηγήσουν στη σκέδαση των ακτίνων Χ

ύ η

ο θ α

, 

ιθανώς θα είχε αξία να επαναλάβει κανείς τη διαδικασία της κρυστάλλωσης µε ελαφρώς π

τροποποιηµένες, γενετικά, «εκδοχές» του υποδοχέα. 

 

1. Μελέτη των Ιδιοτήτων του SR-BI in vitro και ο Φυσιολογικός του Ρόλος 

 

- Η  Επίδραση του pH στις Ιδιότητες του SR-BI 
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H µελέτη των ιδιοτήτων του SR-BI που έχει ενσωµατωθεί σε λιποσώµατα έδωσαν 

σηµαντικές πληροφορίες που ενδέχεται να σχετίζονται µε τις φυσιολογικές του 

λειτουργίες. Έτσι φάνηκε ότι η πρόσδεση της 125Ι-HDL σε πρωτεολιποσώµατα 

χοληστερόλης/ φωσφατιδυλχολίνης/ mSR-BI-t1 αυξάνεται, καθώς µειώνεται η τιµή pH 

του ρυθµιστικού διαλύµατος όπου γίνεται η πώαση των πρωτεολιποσωµάτων µε την  ε

ό  

 συνδετών στον SR-BI να 

υροδοτούν σηµατοδοτικά µονοπάτια που να συµβάλλουν στην αντιφλεγµονώδη δράση 

Στο ά πρόσδεση του ασβεστίου του 

λάσµατος στην αλβουµίνη του πλάσµατος και συνεπώς αυξάνει την ποσότητα του 

ενεργού ασβεστίου στο αίµα. Είναι ενδιαφέρον ότι η µελέτη των ιδιοτήτων του SR-BI 

125Ι-HDL. Το αποτέλεσµα αυτό θα µπορούσε να συσχετιστεί µε την παρατήρηση που 

δείχνει ότι καθαρισµός του SR-BI µε χρωµατογραφία ιοντοανταλλαγής σε pH 6 αυξάνει 

τον ολιγοµερισµό του υποδοχέα, καθώς και µε άλλες παρατηρήσεις για ολιγοµερισµό του 

υποδοχέα (171, 172). Οι παρατηρήσεις αυτές στηρίζονται σε ανάλυση του SR-BI µε 

HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) και PAGE (Poly-Acrylamide Gel 

Electrophoresis) και δείχνουν το σχηµατισµό συµπλεγµάτων, διµερών και τετραµερών 

του SR-BI. Οι παρατηρήσεις αυτές µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο διµερισµός του 

SR-BI σε χαµηλό pH ενδέχεται να διευκολύνει την πρόσδεση του συνδέτη του, που είναι 

η HDL 

 

Στους ανώτερους οργανισµούς, η µείωση του pH (ή οξέωση), συνοδεύει διάφορες 

παθολογικές καταστάσεις, όπως η νεφρική και επινεφριδιακή ανεπάρκεια, η διαβητική 

κετοοξέωση, η χορήγηση σαλικυλικών, η σηψαιµία κλπ. Τίθεται το ερώτηµα αν υπάρχει 

αυξηµένη πρ σδεση της HDL στον SR-BI στις καταστάσεις αυτές και ποιός θα 

µπορούσε να είναι ο φυσιολογικός ρόλος αυτού του φαινοµένου; Το φαινόµενο αυτό 

γενικεύεται και σε άλλους προσδέτες του SR-BI, πλην της HDL; Για παράδειγµα, είναι 

γνωστό ότι ο SR-BI στον άνθρωπο προσδένει τους λιποπολυσακχαρίτες του κυτταρικού 

τοιχώµατος των βακτηρίων (211). Θα µπορούσε η πρόσδεση αυτή να βελτιώνεται στις 

συνθήκες οξέωσης που συνοδεύουν συχνά τη σηψαιµία (βαρειά βακτηριαιµία); Eίναι 

δυνατόν η αυξηµένη πρόσδεση της HDL και άλλων

π

της HDL (212-217). 

 

ν νθρωπο, η οξέωση προκαλεί επίσης µειωµένη 

π
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ενσωµατωµένου σε λιποσώµατα έδειξε πως και η αύξηση της συγκέντρωσης του 

ασβεστίου του ρυθµιστικού διαλύµατος επώασης, οδηγεί σε αυξη ένη πρόσδεση της 125µ

µατα και µελέτες για τα οποία αυτά προσφέρονται. 

η έκφραση του SR-BI ανά γραµµάριο ιστού (218, 219) και έχει 

ειχθεί ότι η αυξηµένη έκφραση έχει φυσιολογική σηµασία όσον αφορά στην παραγωγή 

I-

HDL. 

 

Από τα παραπάνω φάνηκε ότι τα αποτελέσµατα της in vitro µελέτης της δράσης του SR-

BI, ενσωµατωµένου σε λιποσώµατα µπορούν να συσχετιστούν µε πιθανές φυσιολογικές 

λειτουργίες του SR-BI in vivo. Πιο άµεση γνώση για τη φυσιολογική δράση του SR-BI 

έχει προκύψει από τη µελέτη ποντικών µε έλλειψη, είτε µόνο για το γονίδιο SR-BI ή 

διπλή έλλειψη των γονιδίων του SR-BI και apoE (double knockout mice, dKO).  

 

Τα πειραµατόζωα αυτά παρουσιάζουν πολυσυστηµατική παθολογία, αλλά κυρίως βαρειά 

αποφρακτική αθηροσκλήρωση που συνοδεύεται από ισχαιµική καρδιοπάθεια (179-184). 

Τα παρακάτω αποτελούν σκέψεις πάνω στην παθολογία αυτών των ποντικών και στα 

πιθανά πειρά

 

2. Συσχετισµός των Γνωστών Λειτουργιών του SR-BI µε την Παθοφυσιολογία 

Ποντικών knockout για το Γονίδιο SR-BI ή για τα Γονίδια των SR-BI και apoΕ 

(dKO) 

 

- SR-BI και Επινεφρίδια 

 

Η πρόσδεση της HDL στον SR-BI συµβάλλει στην επιλεκτική πρόσληψη εστέρων 

χοληστερόλης από το κύτταρο καθώς και την αποµάκρυνση της περίσσειας 

χοληστερόλης από το κύτταρο. Οι εστέρες χοληστερόλης που προσλαµβάνονται 

επιλεκτικά από τα επινεφρίδια µέσω του SR-BI χρησιµοποιούνται για σύνθεση 

στεροειδών ορµονών (199-204). Τα επινεφρίδα των τρωκτικών είναι τα όργανα όπου 

υπάρχει η υψηλότερ

δ

στεροειδών ορµονών, όπως η κορτιζόλη (199-204). Εποµένως, η υποκορτιζολαιµία είναι 

πιθανή στα dKO ποντίκια και θα µπορούσε να επιβεβαιωθεί µε µέτρηση των επιπέδων 

κορτιζόλης πλάσµατος. Αν αυτή όντως υπάρχει, µπορεί να προκαλέσει αύξηση στα 
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επίπεδα του καλίου πλάσµατος, η οποία µπορεί να µετρηθεί άµεσα και να επιβεβαιωθεί 

και εµµέσως, καρδιογραφικά (ανύψωση κυµάτων Τ, διεύρυνση συµπλεγµάτων QRS 

κλπ). Αυτή µπορεί να προκαλέσει καρδιακές αρρυθµίες, οι οποίες µπορούν επίσης να 

αρατηρηθούν καρδιογραφικά. Η ηλεκτροκαρδιογραφική µελέτη των ποντικών είναι 

ται από 

είωση της µυικής τους µάζας και υπογλυκαιµία, τα οποία θα µπορούσαν επίσης να 

σωµάτια HDL (221). Επιπλέον, δείχθηκε ότι ανεπάρκεια SR-BI  οδηγεί στο 

χηµατισµό µεγάλων σωµατίων HDL, µε ανώµαλη λιπιδική και απολιποπρωτεϊνική 

σύσ σ

 ς ε

τ

π

δυνατή και πραγµατοποιείται µε µόνιµη εµφύτευση ηλεκτροκαρδιογραφικών απαγωγών 

σε αυτά (220). Η υποκορτιζολαιµία µπορεί να προκαλέσει επίσης διαταραχές στον 

εξωκυττάριο όγκο (του αίµατος) των ποντικών. Οι επιπτώσεις αυτές της 

υποκορτιζολαιµίας θα µπορούσαν να επιβαρύνουν την καρδιακή παθολογία των dKO 

ποντικών. Τέλος, πιθανή επινεφριδιακή ανεπάρκεια θα µπορούσε να συνοδεύε

µ

παρατηρηθούν ή/και να µετρηθούν. Οι µετρήσεις αυτές δεν έχουν γίνει µέχρι στιγµής σε 

ποντίκια dKO για τα γονίδια του SR-BI και apoE. 

 

- Πιθανός Ρόλος του SR-BI στην Πήξη του Αίµατος 

 

Χαµηλά επίπεδα HDL έχουν συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο θρόµβωσης (221). Έχει 

επίσης αναφερθεί ότι ασθενείς µε θροµβοεµβολική νόσο έχουν χαµηλά επίπεδα HDL και 

µεγάλα 

σ

τα η (198). 

 

Η βιταµίνη Κ (όπως και οι βιταµίνες Α, D και Ε), είναι λιποδιαλυτή και διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στην πήξη του αίµατος. Είναι γνωστό ότι ο µηχανισµό  της πιλεκτικής 

µεταφοράς χοληστερόλης είναι σηµαντικός για η µεταφορά βιταµίνης Ε στους ιστούς 

(222, 223). Συνεπώς τα dKO ποντίκια µπορεί να έχουν ανεπάρκεια της βιταµίνης Ε. ∆εν 

είναι γνωστό αν αυτό ισχύει και για τις άλλες λιποδιαλυτές βιταµίνες; Θα ήταν 

ενδιαφέρον να ερευνηθεί εάν τα dKO ποντίκια έχουν διαταραχές στην πήξη του αίµατος, 

σε σχέση µε τα αγρίου τύπου ποντίκια, µε µέτρηση/παρακολούθηση παραµέτρων όπως ο 

χρόνος πήξης, ο χρόνος προθροµβίνης κλπ. Τέλος, αν είναι ανώµαλη η µεταφορά και των 

βιταµινών Α ή D, αυτό θα µπορούσε να διερευνηθεί µε ιστοπαθολογική εξέταση των 

οφθαλµών και των οστών, αντιστοίχως.    
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- Πιθανός Ρόλος του SR-BI στο Μυικό Σύστηµα 

 

Προαναφέρθηκε ότι τα dKO ποντίκια µπορεί να έχουν µυοπάθεια συνεπεία πιθανής 

επινεφριδιακής ανεπάρκειας, καθώς και ανεπάρκειας της βιταµίνης Ε. Είναι γνωστό ότι η 

βιταµίνη Ε είναι απαραίτητη για τη µυική ανάπτυξη στον άνθρωπο. Πρώιµα βρέφη µε 

ανεπάρκεια βιταµίνης Ε έχουν µυική ία µε κηρο ιδή χρώση και νέκρωση του 

µυικού ιστού (224, 225). Επιπλέον, η ανεπάρκεια βιταµίνης Ε έχει συνδεθεί σε ορισµένες 

περιπτώσεις και µε καρδιοµυοπάθεια. Στα ποντίκια έχει παρατηρηθεί ότι ανεπάρκεια του 

SR-BI συνδέεται µε µείωση του κλάσµατος εξώθησης (fractional shortening) και άλλες 

καρδιακές ανωµαλίες. Η ανεπάρκεια της βιταµίνης Ε, αν υπάρχει στα dKO ποντίκια, θα 

µπορούσε να επιτείνει την καρδιακή τους παθο

αδυναµ ε  

λογία. Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει 

τοπαθολογική εξέταση του µυικού ιστού των dKO ποντικών για τη διαπίστωση 

αλλ ώ

είναι και η αιτία του προώρου θανάτου τους. Αποκαλυπτική στη 

ιερεύνηση του ρόλου του SR-BI στη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήµατος ήταν 

. Η αιτιακή συσχέτιση της ανεπάρκειας της 

ισ

οι σεων συµβατών µε ανεπάρκεια βιταµίνης Ε.  

 

- Ρόλος του SR-BI στην Οµαλή Λειτουργία του Καρδιαγγειακού Συστήµατος 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα dKO ποντίκια έχουν βαρειά αθηρωµατική ισχαιµική 

καρδιοπάθεια και πιθανώς αναπτύσσουν καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιογενές σοκ, τα 

οποία ίσως να 

δ

και η ανάπτυξη ενός διαγονιδιακού µοντέλου ποντικού µε αποφρακτική αθηρωµάτωση 

προκαλούµενη από δίαιτα υψηλή σε λιπίδια. Το µοντέλο αυτό προέκυψε από τη 

διασταύρωση ποντικού µε έλλειψη για το γονίδιο του SR-BI (SR-BI-/-), µε διαγονιδιακό 

ποντικό που φέρει µετάλλαξη (T61R) στο γονίδιο της apoE (220). Τα ποντίκια αυτά 

έχουν πολυσυστηµατική παθολογία, η οποία πιθανώς επιτείνει την καρδιακή τους 

παθολογία. Αυτό συζητήθηκε πιο πάνω σε συνάρτηση π.χ. µε την πιθανή 

υποκορτιζολαιµία των ποντικών αυτών. Επίσης, η ανεπάρκεια της βιταµίνης Ε που 

πιθανώς έχουν, µπορεί να προκαλέσει διαταραχή της διαπερατότητας των τριχοειδών 

τους αγγείων, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή του ισοζυγίου ύδατος και να 

επιτείνει την καρδιακή τους ανεπάρκεια
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βιταµίνης Ε µε την καρδιακή παθολογία υποστηρίζεται και από την καρδιοµυοπάθεια µε 

τις  µε αβηταλιποπρωτειναιµία, η 

ποία χαρακτηρίζεται από βαρειά ανεπάρκεια βιταµίνης Ε (226). 

 ηλεκτρολυτες και το ισοζύγιο 

δατος, να επιτείνει επίσης την ήδη βαρειά καρδιακή παθολογία των dKO ποντικών. 

Προ τ  

λάσµατος. 

α ι ι σ

θανατηφόρους αρρυθµίες, που αναπτύσσουν ασθενείς

ο

 

- SR-BI και Νεφρική Λειτουργία 

 

∆ύο βασικοί λόγοι για τους οποίους τα dKO ποντίκια θα µπορούσαν να έχουν νεφρικές 

βλάβες είναι η αθηροσκλήρυνση των νεφρικών τους αρτηριών και η πιθανή ανεπάρκεια 

της βιταµίνης Ε, η οποία έχει συσχετιστεί, εκτός των άλλων, µε νεφρική βλάβη και 

κρεατινουρία στον άνθρωπο (227). Παρατεταµένη αύξηση της κρεατινίνης του αίµατος 

είναι ειδική για τη διάγνωση νεφρικής δυσλειτουργίας και θα µπορούσε να µετρηθεί στα 

dKO ποντίκια. Επίσης θα µπορούσε να γίνει απευθείας ιστοπαθολογική εξέταση των 

νεφρών των ποντικών αυτών. Η νεφρική δυσλειτουργία/ανεπάρκεια, αν υπάρχει,  θα 

µπορούσε, εξαιτίας των διαταραχών που προκαλεί στους

ύ

κα αρκτικά πειράµατα στα SR-BI ποντίκια δεν έδειξαν αύξηση της κρεατινίνης του

π

 

- Ρόλος του SR-BI στην Ωρίµανση των Ερυθροκυττάρων 

 

Τα dKO ποντίκια έχουν ανώµαλα ερυθρά αιµοσφαίρια και αναιµία, ευρήµατα που 

φαίνεται ότι σχετίζονται αιτιακά µε το υψηλό περιεχόµενο των ερυθροκυττάρων σε 

χοληστερόλη (196). Ανωµαλίες των ερυθροκυττάρων έχουν παρατηρηθεί σε συνδυασµό 

και µε άλλες διαταραχές των λιποπρωτεϊνών, όπως η ανεπάρκεια LCAT (228). Στην 

περίπτωση των dKO SR-BI ποντικών, η αναιµία θα µπορούσε να επιταθεί από την 

πιθανή διαταραχή στην παραγωγή της ερυθροποιητίνης. Επιπλέον, η πιθανή ανεπάρκεια 

της βιταµίνης Ε στ  dKO ποντίκ α µπορεί να έχε  επιπτώσεις την αιµοποίηση. Στην 

αβηταλιποπρωτεϊναιµία, για παράδειγµα, όπου υπάρχει βαρειά ανεπάρκεια βιταµίνης Ε, 

παρατηρείται ακανθοκυττάρωση (229, 230). Επίσης, η ανεπάρκεια της βιταµίνης Ε έχει 

συνδεθεί µε ανωµαλίες του µυελού των οστών (231) . Όµως και η ίδια η αναιµία µπορεί 

να προκαλέσει δευτεροπαθείς βλάβες, όπως, π.χ. ιστική υποξία και αντιρροπιστική 

 177



αύξηση του όγκου παλµού των dKO ποντικών και να επιτείνει έτσι την καρδιακή 

ανεπάρκεια των εν λόγω πειραµατοζώων. Ενίοτε, βαρειά και παρατεταµένη αναιµία 

µπορεί να οδηγήσει επίσης σε λιπώδη διήθηση της καρδιάς. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον 

α εξεταστούν µακροσκοπικά καθώς και ιστοπαθολογικά το ήπαρ και ο σπλήνας (που 

µπο ύ πτωση βαρειάς αναιµίας ως δευτερογενή 

ιµοποιητικά όργανα) των dKO ποντικών για τη διαπίστωση πιθανής δευτεροπαθούς 

άδραση των οιστρογόνων, δρώντας ως ανταγωνιστής των υποδοχέων 

ιστρογόνων στην υπόφυση. Η κλοµιφένη είναι µία µη-στεροειδική ένωση που 

χρη µ υν σπάνια ή απούσα 

ορηξία, όπως συµβαίνει στην περίπτωση γυναικών µε σύνδροµο πολυκυστικών 

ν

ρο ν να λειτουργήσουν σε περί

α

ηπατοµεγαλίας ή/και σπληνοµεγαλίας. Οι εν λόγω παράµετροι δεν έχουν εξεταστεί σε 

SR-BI ποντίκια. 

 

- Βλάβη του SR-BI Συµβάλλει στην Υπογονιµότητα 

 

Τα θηλυκά SR-BI knockout ποντίκια έχουν µειωµένη γονιµότητα και ανώµαλα 

ωοκύτταρα, χωρίς να υπάρχει προφανής παθοφυσιολογικός µηχανισµός για αυτά τα 

ευρήµατα (179). Είναι γνωστό ότι η FSH (Follicle Stimulating Hormone) εκκρίνεται από 

την υπόφυση και προάγει την ωογένεση. Παράλληλα η FSH αναστέλλεται από τα 

οιστρογόνα των ωοθηκών. Η φαρµακευτική ουσία κλοµιφένη αναστέλλει αυτή την 

αρνητική αν

ο

σι εύει για την προαγωγή της ωορηξίας σε γυναίκες που έχο

ω

ωοθηκών. Ο ρόλος των οιστρογόνων των ωοθηκών στη γονιµότητα των dKO ποντικών 

για SR-BI και apoE θα µπορούσε να µελετηθεί στο µέλλον µε τη χορήγηση κλοµιφένης 

στα dKO ποντίκια. Η ανεπάρκεια της βιταµίνης Ε έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στο 

αναπαραγωγικό σύστηµα του ανθρώπου (232). ∆εδοµένου ότι τα dKO ποντίκια έχουν 

µειωµένη επιλεκτική µεταφορά βιταµίνης Ε στα κύτταρα, αν η πρόσληψη της βιταµίνης 

Ε εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη λειτουργία του SR-BI, προβλέπεται η χορήγηση 

βιταµίνης Ε να µη διορθώσει την υπογονιµότητα των SR-BI KO ποντικών. Αντίθετα, 

στην περίπτωση της αβιταλιποπρωτεϊναιµίας, όπου λειτουργεί ο SR-BI, η χορήγηση 

βιταµίνης Ε έχει ευεργετικά αποτελέσµατα. Με την ίδια λογική, αν η χορήγηση 

βιταµίνης Ε στα dKO ποντίκια µε ανεπάρκεια για SR-BI και apoE διορθώσει την 

υπογεννητικότητα των εν λόγω πειραµατοζώων, τότε θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε 
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ότι ο SR-BI πιθανόν να µην αποτελεί το κύριο µονοπάτι πρόσληψης βιταµίνης Ε από τα 

κύτταρα. 

 

- Ρόλος του SR-BI στη Λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος 

 

Τα dKO ποντίκια, ως µέρος της βαρειάς αθηρωµατικής τους νόσου, θα µπορούσαν να 

έχουν αθηρωµάτωση των εγκεφαλικών τους αγγείων. Στο χοίρο, επιπλέον, όπου ο 

υποδοχέας εκφράζεται σε ενδοθηλιακά κύτταρα τριχοειδών του εγκεφάλου, έχει δειχθεί 

τι ο SR-BI συνεισφέρει στην επιλεκτική πρόσληψη βιταµίνης Ε που συνδέεται µε την 

HDL, τη για τη συντήρηση των 

ευρώνων. Μάλιστα στην αβηταλιποπρωτεϊναιµία, που χαρακτηρίζεται από βαρειά 

ό

στον εγκέφαλο (222). Η βιταµίνη Ε είναι απαραίτη

ν

ανεπάρκεια βιταµίνης Ε στον άνθρωπο, υπάρχουν εκσεσηµασµένες νευρολογικές βλάβες 

(233). Χορήγηση µεγάλων δόσεων βιταµίνης Ε µπορεί να καθυστερήσει τις 

νευρολογικές εκδηλώσεις της αβηταλιποπρωτεϊναιµίας στον άνθρωπο (234, 235). 

Επιπλέον, πρόσφατα έχει δειχθεί ότι η apoE συµµετέχει στο σχηµατισµό HDL που 

περιέχει apoE. Μ’αυτό τον τρόπο η apoE µπορεί να συµβάλλει στην οµοιόσταση 

λιπιδίων, αλλά επίσης και στην επιλεκτική µεταφορά λιπιδίων στον εγκέφαλο. ∆εν είναι 

γνωστό εάν υπάρχουν νευρολογικές βλάβες στα dKO ποντίκια. Υπάρχουν όµως µέθοδοι 

εξέτασης της νευρολογικής αρτιότητας ποντικών (καθώς και εταιρίες, όπως π.χ. η 

Psychogenics, οι οποίες αναλαµβάνουν τον έλεγχο αυτό).  

 

- Πιθανός Ρόλος του SR-BI στην Οµαλή Λειτουργία του Οφθαλµού 

 

Ο αµφιβληστροειδής είναι µέρος του κεντρικού νευρικού συστήµατος, και µάλιστα το 

µόνο που µπορεί να εξεταστεί εξωτερικά στον άνθρωπο µε το οφθαλµοσκόπιο. 

Αµφιβληστροειδοπάθεια υπάρχει σε διάφορες λιπιδικές διαταραχές, όπως η 

αβηταλιποπρωτεϊναιµία (236), καθώς και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις που 

συνοδεύονται από ανεπάρκεια βιταµίνης Ε. H συµβολή δυσλειτουργίας του SR-BI στην 

ανάπτυξη της αµφιβληστροειδοπάθειας δεν έχει εξεταστεί. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για 

τους οποίους τα dKO ποντίκια θα µπορούσαν να έχουν κάποιου βαθµού 

αµφιβληστροειδοπάθεια. Τέτοιοι είναι π.χ. η πιθανή αθηρωµατική µικροαγγειοπάθεια 
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των οφθαλµών τους και η πιθανή ανεπάρκεια βιταµίνης Ε. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές 

ενδείξεις ότι ο SR-BI έχει ειδική δράση στον αµφιβληστροειδή. Με RT-PCR, ανάλυση 

estern, in situ υβριδοποίηση και ανοσοϊστοχηµική ανάλυση δείχθηκε ότι ο SR-BI 

εκφ ζ  µη-

ευρωνικούς κυτταρικούς τύπους του οφθαλµού του αρουραίου (237). Τα χρωµοφόρα 

  ς , 

υ χρησιµοποιούνται για την 

ντιµετώπιση καταστάσεων που συνοδεύονται από διαταραχές λιπιδίων αλλά γενικότερα 

και  των dKO 

οντικών. Για παράδειγµα, αν τα dKO ποντίκια έχουν υποκορτιζολαιµία µε πιθανές 

 

 ν κ ι µ

W

ρά εται σε υψηλό επίπεδο σε διαφόρους νευρο-αµφιβληστροειδικούς και

ν

επιθηλιακά κύτταρα του αµφιβληστροειδούς του ανθρώπου εκφράζουν τους υποδοχείς-

καθαριστές (scavenger receptors) SR-BI και SR-BII (238) 

 

Είναι ενδιαφέρον ότι ένας τάξης B υποδοχέας-καθαριστής της Drosophila πραγµατοποιεί 

την κυτταρική πρόσληψη της βιταµίνης Α, και η απώλεια της δράσης του χαρακτηρίζεται 

από ανώµαλες οπτικές χρωµοφόρες ενώσεις και τύφλωση στη Drosophila (239). Τέλος, 

το γονίδιο ninaD κωδικοποιεί έναν τάξεως Β υποδοχέα-καθαριστή, που είναι 

απαραίτητος για το σχηµατισµό οπτικών χρωµοφόρων (240). Για του  λόγους αυτούς τα 

dKO ποντίκια θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστούν ιστολογικά για την ύπαρξη 

αµφιβληστροειδοπάθειας. 

 

- SR-BI και Φαρµακολογία 

 

Τα dKO ποντίκια προσφέρονται σαν µοντέλα πειραµατοζώων για την αξιολόγηση της 

επίδρασης ή/και της αποτελεσµατικότητας φαρµάκων πο

α

 άλλων νοσηµάτων που αντιστοιχούν στην πολυσυστηµατική παθολογία

π

καρδιακές και άλλες επιπλοκές, αυτές θα µπορούσαν να αναστραφούν σε κάποιο βαθµό 

µε χορήγηση στεροειδών (π.χ. υδροκορτιζόνης). Επίσης, υπάρχουν φάρµακα που 

χρησιµοποιούνται για την άµεση και τη µακροχρόνια αντιµετώπιση του εµφράγµατος 

του µυοκαρδίου στον άνθρωπο. ∆εδοµένης της βαρειάς ισχαιµικής καρδιοπάθειας των 

dKO ποντικών, θα µπορούσαν να χορηγηθούν στα ποντίκια αυτά, π.χ. θροµβολυτικά 

φάρµακα ή β-αναστολείς και να εκτιµηθεί η επίδρασή τους µε καταγραφή πιθανής 

µεταβολής στην επιβίωση των ποντικώ  και στο ηλεκτρο αρδ ογράφη ά τους. 
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Παράρτηµα Α 

 
Π ΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ 

 

 

Η

ρόσληψη από τα κύτταρα και τον καταβολισµό λιποπρωτεϊνών που περιέχουν apoE. H 

ap

L ων υποδοχέων, όπως ο apoER2, ο υποδοχέας της VLDL (VLDL 

α

χ

ιποπρωτεϊνική λιπάση. Μελέτες in vitro και in vivo έχουν δείξει ότι µεταλλάξεις της 

apoE που εµποδίζουν την πρόσδεση λιποπρωτεϊνών που περιλαµβάνουν apoE, στον 

οδοχέα της LDL, σχετίζονται µε υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο πλάσµα και 

προκαλούν πρόωρη αθηροσκλήρωση στον άνθρωπο και σε πειραµατόζωα (2,3,4). Η 

oE συµµετέχει επιπλέον στις διαδικασίες κυτταρικής εξόδου χοληστερόλης (5,6,7,8) 

και έτσι συµβάλλει στην οµοιόσταση της χοληστερόλης σε κυτταρικό και ιστικό επίπεδο, 

θώς και στην προστασία από την αθηροσκλήρωση (9,10). Εκτός από το ρόλο του στην 

παθογένεση και στην προστασία από καρδιαγγειακές νόσους, η apoE ενέχεται επίσης στη 

σο του Alzheimer (11,12,13). 

 

ον ανθρώπινο πληθυσµό έχουν βρεθεί τρεις κοινές ισοµορφές της ΑpoE: η ΑpoE2, η  

ApoE3 και η ApoE4, που προκύπτουν από τρεις µεταλλάξεις στο γονίδιο της apoE, που 

δηµιουργούν τα αλλήλια ε2, ε3 και ε4 (14). ο πιο κοινό αλληλόµορφο είναι το ε3, που 

απαντάται στο 85 % του καυκάσιου πληθυσµού (15). Σκοπός του τµήµατος αυτού της 

διατριβής ήταν η παραγωγή αγρίου τύπου κ εταλλαγµένων µορφών της ApoE3 µε το 

ΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤ

APOE3 ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΚΟΥΛΟΪΟΥ 

. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A

 απολιποπρωτεΐνη Ε είναι µια εκκρινόµενη πρωτεΐνη, η οποία συµµετέχει στην 

π

oE ενσωµατωµένη σε λιποσώµατα ή λιποπρωτεΐνες, είναι συνδέτης του υποδοχέα της 

DL καθώς και άλλ

receptor, VLDLr) και ο LRP (Low density lipoprotein receptor-Related Protein) (1). Μία 

πό τις κύριες λειτουργίες της apoE in vivo, είναι η αποµάκρυνση των υπολειµάτων των 

υλοµικρών που δηµιουργούνται µετά από υδρόλυση των χυλοµικρών από την 

λ

υπ

ap

κα

νό

Στ

Τ

αι µ
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σύστηµα έκφρασης του βακο ηστο ευκαριωτικό σύστηµα 

έκφρασης ετερόλογων γονιδί εδα πρωτεϊνικής έκφρασης 

έχρι 100 mg πρωτεϊνης ανά 109 κύτταρα). Το σύστηµα του βακουλοϊού επίσης 

ασφαλίζει  τη σωστή αναδίπλωση των ετερόλογων πρωτεϊνών που εκφράζονται, καθώς 

ν  

ΐνη αναµένεται να 

χει τη σωστή βιολογική δραστικότητα.   

ο σύστηµα αυτό βασίζεται στη µεταφορά του µελετώµενου γονιδίου (της ApoE3 στην 

ριέχει το πεπτίδιο σήµα, ώστε η εκφραζόµενη πρωτεΐνη 

α µην εκκρίνεται στο θρεπτικό µέσο, αλλά να παραµένει εντός των κυττάρων (Εικ.1). 

υλοϊού, που αποτελεί ένα εύχρ

ων που οδηγεί σε υψηλά επίπ

(µ

εξ

και το σχηµατισµό δισουλφιδικών δεσµώ , τον ολιγοµερισµό και άλλες σηµαντικές 

µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις. Συνεπώς, η εκφραζόµενη πρωτε

έ

 

Τ

προκειµένη περίπτωση) από έναν πλασµιδιακό φορέα (pFASTBac), στο γονιδίωµα του 

βακουλοϊού, µε οµόλογο ανασυνδυασµό. To υβριδικό αυτό γονιδίωµα χρησιµοποιείται 

για τη διαµόλυνση κυττάρων εντόµων (Sf9, Spodoptera frugiperda), τα οποία αποτελούν 

φυσικούς ξενιστές του βακουλοϊού και τα οποία εν συνεχεία εκφράζουν την πρωτεΐνη-

στόχο.  

 

B. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

1. Κατασκευή  Πλασµιδίων Έκφρασης της Αγρίου Τύπου ΑpoΕ3 - Έκφραση της 

Αγρίου Τύπου ΑpoΕ3 στο Σύστηµα του Βακουλοϊού και Καθαρισµός της 

Πρωτεΐνης µε Στήλη NiNTA 

 

Αρχικά, η ApoE3 ελήφθη ως προϊόν PCR από το πλαµίδιο pUC19-ApoE3, όπου ήταν 

κλωνοποιηµένη, µε τη χρήση εκκινητών που περιλαµβάνουν περιοριστικές θέσεις για τα 

ένζυµα BamHI και SalI (Εικ.1). Το τµήµα του cDNA που ελήφθη, µεταξύ των 

νουκλεοτιδίων 11 και 910 δεν πε

ν
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                                                             BamHI 
                                                          acgcg↓gatccaaggtg 
    
       77 ggccagcgct gggaactggc actgggtcgc ttttgggatt acctgcgctg ggtgcagaca 
     
     
     
    
    
     
     
      557 cccctggtgg aacagggccg cgtgcgggcc gccactgtgg gctccctggc cggccagccg 
      617 ctacaggagc gggcccaggc ctggggcgag cggctgcgcg cgcggatgga ggagatgggc 
      677 agccggaccc gcgaccgcct ggacgaggtg aaggagcagg tggcggaggt gcgcgccaag 
    
    

   17 gagcaagcgg tggagacaga gccggagccc gagctgcgcc agcagaccga gtggcagagc 

 137 ctgtctgagc aggtgcagga ggagctgctc agctcccagg tcacccagga actgagggcg 
 197 ctgatggacg agaccatgaa ggagttgaag gcctacaaat cggaactgga ggaacaactg 
 257 accccggtgg cggaggagac gcgggcacgg ctgtccaagg agctgcaggc ggcgcaggcc 
  317 cggctgggcg cggacatgga ggacgtgtgc ggccgcctgg tgcagtaccg cggcgaggtg 
  377 caggccatgc tcggccagag caccgaggag ctgcgggtgc gcctcgcctc ccacctgcgc 
 437 aagctgcgta agcggctcct ccgcgatgcc gatgacctgc agaagcgcct ggcagtgtac 
 497 caggccgggg cccgcgaggg cgccgagcgc ggcctcagcg ccatccgcga gcgcctgggg 

  737 ctggaggagc aggcccagca gatacgcctg caggccgagg ccttccaggc ccgcctcaag 
  797 agctggttcg agcccctggt ggaagacatg cagcgccagt gggccgggct ggtggagaag 

    
    

µένου να πραγµατοποιηθεί η αντίδραση PCR, αρχικά αναµίχθησαν τα παρακάτω 

σ  

M συνολική αρχική συγκέντρωση) 

• 1x ρυθµιστικό διάλυµα πολυµεράσης Thermo Pol (1x: 10mM KCl, 20mM Tris – 

ο ανωτέρω διάλυµα εθερµάνθη για 5 λεπτά στους 940 C (αποδιάταξη) και στη συνέχεια 

πεβλήθη σε 30 – 35 κύκλους πολλαπλασιασµού, οι οποίοι περιλαµβάνουν διαδοχικά 

τάδια αποδιάταξης, υβριδοποίησης των εκκινητών στις αλληλουχίες στόχους της 

ήτρας και επιµήκυνσης των νέων αλυσίδων στους 720 C. Στο τρίτο στάδιο γίνεται η 

λική επέκταση των ήδη υπαρχουσών αλυσίδων στους 720 C για 2 – 5  λεπτά. Η 

  857 gtgcaggctg ccgtgggcac cagcgccgcc cctgtgccca gcgacaatca ctg/acagct↑g 
                                                                     SalI 
 
 
Εικ. 1. Aλληλουχία cDNA της apoE3 και Σχεδιασµός Εκκινητών για την Αποµόνωσή   
            της από το Πλασµίδιο pUC19-ApoE3 
 

Προκει

συστατικά: 

 

• 10 – 50 ngr κατάλληλης µήτρας DNA 

• 1x ΒSA (Bovine Serum Albumin αρχικής υγκέντρωσης 1mg/ml) 

• 1 mM dNTPs (10x : 10m

Cl pH 8.8, 10mM (NH4)2SO4, 2mM MgSO4, 0.1% Triton X-100) 

• 0.3 – 0.5 units DNA πολυµεράσης Vent (NEB 2.000units/ml) 

• 100 ngr από κάθε εκκινητή  

• αποστειρωµένο Η2Ο µέχρι τελικό όγκο 20 µl. 

 

Τ

υ

σ

µ

τε
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θερµοκρασία υβριδοποίησης των εκκινητών στις αλληλουχίες  στόχους της µήτρας 

 

 

 

 

 

ρησιµοποιήθηκε για τη διαµόλυνση κυττάρων DH10Bac (E.Coli), τα οποία 

 

τταρα αυτά φέρουν επίσης ένα βοηθητικό 

µίδιο το οποίο κωδικοποιεί µία τρανσποζάση. Το ένζυµο αυτό µεταθέτει την ApoE3 

 ένα ανασυνδυασµένο γονιδίωµα το οποίο καλείται βακµίδιο. Η µεταφορά 

του γονιδίου της apoE µέσω της τρανσποζάσης, εντός του γονιδίου της LacZ, εµποδίζει 

την ικές αποικίες οι οποίες περιέχουν το 

βακ αναµυκίνη, τη 

γεντ καταβολισµού της 

γαλ τ

του β του οµόλογου 

ανα ν  µικρής κλίµακας 

καλ ρ ασµένου βακµιδιακού DNA σε 

καλ ρ ιµοποίησή του για τη διαµόλυνση 

υττάρων εντόµου Sf9 µε χρήση του αντιδραστηρίου CellfectinR. 

ο

υπολογίζεται από τον παρακάτω  γενικό τύπο: Τm = (G + C) Χ 4+ (A + T) Χ 2. 

 

Το προϊόν της αντίδρασης PCR κλωνοποιήθηκε στις περιοριστικές θέσεις BamHI και

SalI του πολυσυνδέτη του πλασµιδιακού φορέα pFASTBac που περιέχει γονίδια

αντίστασης στην αµπικιλλίνη και τη γενταµυκίνη (Invitrogen) (Εικ.2). Αυτό το

ανασυνδυασµένο πλασµίδιο περιέχει επίσης έναν επίτοπο ιστιδίνης και την περιοχή

τµήσης από πρωτεάσες  του Tobacco Etched Virus (TEV). Ο συνδυασµός του επιτόπου

ιστιδίνης και της περιοχής τµήσης έχει την εξής ακολουθία: 

MSYYHHHHHHDYDIPTTFNLYFQGAMGS. Η πλασµιδιακή αυτή κατασκευή 

χ

περιλαµβάνουν το γένωµα του βακουλοϊού που περιέχει το γονίδιο της lacZ και το

γονίδιο αντίστασης στην καναµυκίνη. Τα κύ

πλασ

από το pFASTBac στο γονίδιο του LacZ, που προσετέθη στο γονιδίωµα του βακουλοϊού, 

δηµιουργώντας

έκφραση της LacZ. Εποµένως, οι κυτταρ

µίδιο αναγνωρίστηκαν από την αντίσταση που εµφανίζουν στην κ

αµυκίνη και την τετρακυκλίνη και από την αδυναµία 

ακ οζιδάσης (και δίνουν λευκές αποικίες δεδοµένου ότι το γονίδιο lacZ στο γένωµα 

ακουλοϊού έχει απενεργοποιηθεί κατά τη διαδικασία 

συ δυασµού). Τρεις από αυτές τις αποικίες επελέγησαν για

λιέ γεια. Ακολούθησε καθαρισµός του ανασυνδυ

λιέ γεια µικρής κλίµακας (mini-preps), και χρησ

κ

 

Το αντιδραστήριο Cellfectin είναι µια παρασκευή λιποσωµάτων του κατιονικού λιπιδίου 

Ν,ΝΙ,ΝΙΙ,ΝΙΙΙ-Τετραµεθυλ-Ν,ΝΙ,ΝΙΙ,ΝΙΙΙ-τετραπαλµιτυλ-σπερµίνη (TM-TPS) και της 

διολεοϋλ-φωσφατιδυλαιθανολαµίνης (DOPE), σε µ ριακή αναλογία 1:1.5 σε 

αποστειρωµένο νερό. Προκειµένου να διαµολυνθούν κύτταρα Sf9 σε τρυβλία 6 θέσεων 
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χρησιµοποιείται το παρακάτω πρωτόκολλο (όλοι οι όγκοι και οι ποσότητες αναφέρονται 

σε ένα δείγµα): 

 

Επιστρώνονται 9Χ105 κυττάρων Sf9 σε 2ml θρεπτικού µέσου Sf-900 II SFM που 

περιλαµβάνει 50 µονάδες/ml πενικιλλίνη και 50 µg/ml στρεπτοµυκίνη. Τα κύτταρα 

αφήνονται α προσδεθούν στα πηγάδια για περίπου 1 ώρα. Για κάθε δείγµα 

διαµόλυνσης, προετοιµάζονται συµπλέγµατα DNA/Cellfectin ως εξής: 

 

• Αρ νον  1-2µg DNA βακουλοϊού σε 100µl Sf-900 II SFM χωρ ντιβιοτικά.  
 

• Το αντιδραστήριο Cellfectin αναδεύεται π ιν από τη χρήση κα  αραιώνεται µε 
προσθήκη 1.5-9 µl Cellfectin σε 100µl Sf-900 II SFM χωρίς αντιβιοτικά.  

 
• Αναµειγνύεται το αραιό DNA µε το αραιωµένο Cellf συνολικός όγκος: 

200µl).  
 

• Το συνολικό µείγµα αναδεύεται ήπια και επωάζεται για 15-45 λεπτά σε 
θερµοκρασία δωµατίου.  

 
• Αφαιρείται το θρεπτικό υλικό από τα κύτταρα τα οποία εν συνεχεία πλένονται 

µια φορά µε Sf-900 II SFM χωρίς αντιβιοτικά.  
 

• Αφαιρείται το υλικό πλύσης.  
 

• Προστίθενται 0.8 ml Sf-900 II SFM στα συµπλέγµατα DNA/Cellfectin, 
ακολουθεί ήπια ανάδευση και προσθήκη τους στα κύτταρα.  

 
• Τα κύτταρα πωάζ νται στους 28

ν

αιώ ται ίς α

ρ ι

ectin (

 

  ε ο ια ς

• Μετά 48 ώρες ακολουθεί δοκιµασία (στην εργασία αυτή ανάλυση Western) για 
τον έλεγχο της έκφρασης του επιθυµητού γονιδίου.  

oC γ  5 ώρε .  
 

• Αφαιρείται το µίγµα διαµόλυνσης και αντικαθίσταται µε 2ml θρεπτικού µέσου 
Sf-900 II SFM που περιλαµβάνει αντιβιοτικά.  

 
• Τα κύτταρα επωάζονται στους 28oC για 48 ώρες.  
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ικ Τύπου ApoE3 µε το Σύστηµα του Βακουλοϊού 

 

α κύτταρα  µικροσκοπικά 

σηµ αύξηση κυτταρικής διαµέτρου, 

κσ α τα 

κύτταρ  περιέχει πλέον ανασυστηµένους 

ακ λ ησιµοποιήθηκε για τη µόλυνση 

50 ml καλλιέργειας κυττάρων Sf9 σε φάση λογαριθµικής ανάπτυξης. Οι καλλιέργειες 

αυτ η 

υνέχεια τα κύτταρα συνελέγησαν και χρησιµοποιήθηκαν γα την αποµόνωση της apoE3. 

ια την αποµόνωση της πρωτεΐνης χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της χρωµατογραφίας 

συγγενείας σε ακινητοποιηµένα ιόντα µετάλλων (immobilized metal ion affinity 

     σε Φλάσκα

 
Ε . 2. Σχέδιο Έκφρασης της Αγρίου 

 

Τ  διατηρήθηκαν στους 28oC, µέχρις ότου παρατηρήθηκαν

εία διαµόλυνσης (παύση κυτταρικής ανάπτυξης, 

ε ήµ νση κυτταρικού πυρήνα), µετά από 96 ώρες περίπου. Στο σηµείο αυτό, 

α συνελέγησαν και το θρεπτικό µέσο (το οποίο

β ου οϊούς που φέρουν το ανασυνδυασµένο γένωµα) χρ

2

ές διατηρήθηκαν µέχρις ότου παρατηρήθηκαν σηµεία κυτταρικής µόλυνσης. Στ

σ

 
Γ



chromatography). Η τεχνική αυτή επιτρέπει σε πρωτεΐνες που έχουν χηµική συγγένεια µε 

ιόντα µετάλλων να κατακρατώνται σε στήλη που περιέχει ακινητοποιηµένα τέτοια ιόντα, 

όπως του χαλκού, του ψευδαργύρου, του σιδήρου και στην προκειµένη περίπτωση, του 

νικελίου. Πολλές πρωτεΐνες, στη φυσική τους κατάσταση, δεν εµφανίζουν τέτοια 

συγγένεια και εποµένως απαιτούνται τεχνικές ανασυνδυασµένου DNA για να 

εισαγάγουν την ιδιότητα αυτή στην πρωτεΐνη-στόχο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 

προσετέθη στην apoE3 ο επίτοπος ιστιδίνης (His-tag), ο οποί µατωµένος στο 

πλασµίδιο pFASTBac µετά τον υποκινητή (polyhedrin promoter), σε φάση µε το γονίδιο 

της apoE. 

 

Ο επίτοπος His tag προσδένεται στα ιόντα νικελίου, τα οποία συνδέονται οµοιοπολικά µε 

την ένωση ΝΤΑ [Nitriloacetic acid (NTA), C6H9NO6), στα σφαιρίδια της ρεζίνης που 

χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό (βλέπε πιο κάτω). Προκειµένου να εκλουσθεί η 

προσδεδεµένη στη στήλη πρωτεΐνη, χρησιµοποιήθηκε η προσθήκη ιµιδαζόλης. Το 

µιδαζόλιο προσδένεται στα ιόντα νικελίου και εποµένως εκτοπίζει την προσδεδεµ  

ρωτεΐνη. Έκλουση µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί µε αύξηση του pH. 

άτω 

ιαδικασία, µε χρήση ρεζίνης NiNTA και διαλυµάτων από εµπορική συσκευασία της 

ταιρίας QIAGEN (#30600). Οι όγκοι και ποσότητες που αναφέρονται αντιστοιχούν σε 

ται

 

 εκχύλισµα. Ο απαιτούµενος όγκος της ρεσίνης υπολογίζεται από την 

ος ήταν ενσω

ι ένη

π

 

Για την αποµόνωση της apoE3 από εκύλισµα κυττάρων Sf9, ακολουθήθηκε η παρακ

δ

ε

κυτταρική πελέτα από καλλιέργεια 250ml Sf9 κυττάρων. 

 
Η κυτταρική πελέτα αποψύχεται για 15 λεπτά στον πάγο και τα κύτταρα επαναιωρούν  

µε 10 ml ρυθµιστικού διαλύµατος λύσης κυττάρων (Lysis Buffer, 6 M υδροχλωρική 

γουανιδίνη, 20 mM φωσφορικό νάτριο, pH 7.8, 500 mM χλωριούχο νάτριο). Τα κύτταρα 

επωάζονται στον πάγο για 30 λεπτά και αναµιγνύονται 2-3 φορές µε ήπια ανακίνηση. Το 

κυτταρικό εκχύλισµα φυγοκεντρείται στα 14,000 x g για 30 min στους 4°C και 

φυλάσσεται το υπερκείµενο. Η ρεσίνη ΝιΝΤΑ επαναιωρείται ήπια και προστίθεται στο

κυτταρικό

ικανότητα πρόσδεσής της και την αναµενόµενη απόδοση της κυτταρικής σειράς Sf9 σε 

ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη, όπως έχει εκτιµηθεί από προηγούµενους καθαρισµούς. Το 
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µείγµα αναδεύεται ήπια µε αναστροφή στους 4°C επί 1 ώρα. Στη συνέχεια τα σφαιρίδια 

αφήνονται να καθιζάνουν και αφαιρείται το υπερκείµενο. Τα σφαιρίδια πλένονται 2 

φορές µε 4 ml ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης (Wash Buffer, 50 mM NaH2PO4, 0.5 M 

NaCl, 20 mM ιµιδαζόλη), µε ήπια ανάδευση του µίγµατος µε αναστροφή στους 4°C επί 1 

ώρα. Στη συνέχεια τα σφαιρίδια αφήνονται να καθιζάνουν και αφαιρείται το 

υπερκείµενο. Για την έκλουση της πρωτεΐνης, προστίθεται 1 ml διαλύµατος έκλουσης 

(Native Elution Buffer, 50 mM NaH2PO4, 0.5 M NaCl, 250 mM ιµιδαζόλη) και 

πραγµατοποιείται επώαση µε ανάδευση του µείγµατος µε αναστροφή στους 4°C επί 1 

ώρα. Τα σφαιρίδια αφήνονται 

µπεριέχει την ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη. Πραγµατοποιούνται συνολικά 5 τέτοιες 

             1                   2                   3                  4                  5 

να καθιζάνουν και συλλέγεται το υπερκείµενο, που 

ε

εκλούσεις. Η ταυτότητα της αποµονωµένης πρωτεΐνης επιβεβαιώνεται στη συνέχεια µε 

ανάλυση Western (Εικ. 3). 

 
 
 

 

 

  

 
 

Εικ. 3     Ανάλυση Western για τον Έλεγχο της Παραγωγής της Αγρίου Τύπου ΑpoE3 
από πέντε καλλιέργειες Sf9 κυττάρων (στήλες 1-5) που διεµολύνθησαν µε βακουλοϊό 
που εκφράζει την apoE3. Η apoE που παρήχθη µε το σύστηµα του βακουλοϊού περιέχει  
6 aminids που φέρουν τον επίτοπο Histag και το Tobacco Etched Virus Protease 
Cleavage Site. 
 

 

 

WT ApoE3  

Αγρίου Τύπου ApoE3 Βακουλοϊού
Εκλούσεις 1-5 

 
Κυτταρι

 ApoE4 Που Παρήχθη 
Από HTB13 Κύτταρα 

 ∆ιαµόλυνση 
 Που 
την apoE4 

κό 
Εκχύλισµα 

Sf9 
(-) 

ισµα apoE3 
λοϊού 

      
 

 (+) 

 
Υπερχείλ

Βακου

Μετά Από
µε Αδενοϊό
Εκφράζει 
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2. Μεταλλαξιγένεση της ΑpoE3 µε PCR Επέκταση Αλληλοεπικαλυπτόµενων 

Αλληλουχιών (Overlap Extension PCR) 

 

 Αφού διαπιστώθηκε η δυνατότητα έκφρασης της αγρίου τύπου apoE3 µε το σύστηµα 

του βακουλοϊού, έγιναν µεταλλάξεις στην apoE3 µε χρήση της τεχνικής  PCR επέκτασης 

αλληλοεπικαλυπτόµενων αλληλουχιών (Εικ. 4). Η παραλλαγή αυτή της κλασικής 

αντίδρασης PCR που περιεγράφη στα «Υλικά και Μέθοδοι», περιλαµβάνει το σχεδιασµό 

δύο µεταλλαξιγόνων εκκινητών, που περιέχουν µια επιθυµητή µεταλλαγή και είναι 

µερικώς ή εξ’ολοκλήρου συµπληρωµατικοί ο ένας ως προς τον άλλο. Κάθε ένας από 

τους δύο αυτούς εκκινητές χρησιµοποιείται σε µια ξεχωριστή αντίδραση PCR (χωριστοί 

σωλήνες, ίδιες συνθήκες) µαζί µε έναν εξωτερικό εκκινητή για το κάθε ένα από τα δύο 

άκρα της αλληλουχίας που µας ενδιαφέρει θα πολλαπλασιαστεί . 

ο προϊόν των δύο αυτών αντιδράσεων PCR που παράγονται, αναµειγνύονται και 

ρησιµοποιούν µατοποιείται µε µό

ξωτερικούς εκκινητές. Α ες DNΑ συνδυάζονται στην περιοχή

ινητής τ λου, για

δώσουν το πλήρες προϊόν (Εικ. 4). Το δίκλωνο DNA που παράγεται εν συνεχεία 

πολλαπλασιάζ  εξωτερικών εκκινητών. Ιδιαίτερη προσοχή

δίνεται στο σχεδιασ τών, ώστε οι θερµοκρασίες υβριδοποίησής το

είναι στην ίδια περιοχή. 

 
 
 

 

 

Τ

χ ται σαν µήτρες σε αντίδραση PCR που πραγ νο τους 

ε ρχικά οι ακολουθί  που 

παρουσιάζει συµπληρωµατικότητα και δρουν το ένα ως εκκ ου άλ  να 

εται µε χρήση των

µό των εκκινη

 πρέπει να 

υς να 

 
 
 
 

 212
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Οι εξωτερικοί (A,B) και µεταλλαξιγόνοι εκκινητές (C,D) που χρησιµοποιήθηκαν, οι 

φυσικοχηµικές τους ιδιότητες και οι επιθυµητές µεταλλάξεις δείχνονται παρακάτω: 

 
 
 
Εξωτερικοί Εκκινητές (A,B) 
 
A: ApoE3WT-5 
 
               BamHI 
                    ↓ 
5’- ACGC GGA TCC AAG GTG GAG CAA GCG GTG GAG ACA GAG C 
 
Μήκος: 38, Tm: 87.7 O C 
 
 
B: ApoE3WT-3 
 
                  SalI 
                    ↓ 
5’- ACGC GTC GAC TCA GTG ATT GTC GCT GGG CAC AGG GGC G 
 
Μήκος: 38, Tm: 89.16 O C 
 
Μεταλλαξιγόνοι εκκινητές (C,D) & µεταλλάξεις (1,2,3,4) 
 
1)   Leu148 (CTC), 149 (CTC)  Ala                    (Υδρόφοβες Αλληλεπιδράσεις Ελίκων) 
  
Alanine  Ala  A  GCA GCC GCG GCU 
 
Μεταλλαξιγόνοι εκκινητές 

GCGTAAGCGGGCCGCCCGCGATGCCGATGACCT 3’ (C) 

ev. Com. AGGTCATCGGCATCGCGGGCGGCCCGCTTACGCAGCTTGC    (D) 

υσικοχηµικές ιδιότητες 

: 40, Tm: 77,  %GC: 70 

)   Arg142 (CGC)  Val   Arg145 (CGT) Val                    (Πρόσδεση στον Υποδοχέα) 

aline 

 
      5’ GCAAGCT
 
R
  
Φ
 
Μήκος
 
2
 
V  Val  V  GUA GUC GUG GUU 
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Μεταλλαξιγόνοι εκκινητές 
 
       5’ CTCGCCTCCCACCTGGTCAAGCTGGTTAAGCGGCTCCTCC 3’ 
 
Rev. Com. GGAGGAGCCGCTTAACCAGCTTGACCAGGTGGGAGGCGAG 

υσικοχηµικές ιδιότητες 

ήκος: 40, Tm: 75,  %GC: 65 

οζυλίωση) 

 
 
Φ
 
Μ
 
 
3)   Thr194 (ACT) Ala                                                                         (Ο-Γλυκ
 
Alanine  Ala  A  GCA GCC GCG GCU 
 
Μεταλλαξιγόνοι
 

 εκκινητές 

GGCCGCCGCTGTGGGCTCCCTGGCCGGCCA 3’ 

5 (CG Al r (Αλληλεπιδράσεις Φορτίου Ελίκων) 

 
       5’ CGTGCG
 
Rev. Com. TGGCCGGCCAGGGAGCCCACAGCGGCGGCCCGCACG 
 
 
Φυσικοχηµικές ιδιότητες 
 
Μήκος: 36, Tm: 80,  %GC: 83 
 
 
4)   Arg2 C) a, A g32 (CGC) Ala             
 
Alanine  Ala  A  GCA GCC GCG GCU 
 
 
Μεταλλαξιγόνοι εκκινητές 
 
       5’ GGCCAGGCCTG
 

GGAACTGGCACTGGGTGCCTTTTGGGATT 3’ 

CCCAGTGCCAGTTCCCAGGCCTGGCC 

ήκος: 40, Tm: 74,  %GC: 63 

Rev. Com. AATCCCAAAAGGCA
 
Φυσικοχηµικές ιδιότητες 
 
Μ
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Η εντόπιση των µεταλλάξεων και των µεταλλαξιγόνων εκκινητών στην αλληλουχία 

αλλαγµένες 

ορφές της apoE3 που παρήχθησαν µε την παραπάνω τεχνική PCR, να κλωνοποιηθούν 

ος του 

ακουλοϊού, όπως περιεγράφη πιο πάνω, για να παραχθή πρωτεΐνη και να 

άµατα πρόσδεσης στον SR-BI, πρωτεολιποσωµάτων που 

αλλαγµένες µορφές της apoE. 

cDNA της ApoE3 δείχνεται στην Εικ. 5. Σκοπός των πειραµάτων ήταν οι µετ

µ

στη συνέχεια στον πλασµιδιακό φορέα pFASTBac µε χρήση του συστήµατ

β

χρησιµοποιηθεί για πειρ

περιέχουν αγρίου τύπου και µετ
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1         AAGGTGGAGCAAGCGGTGGAGACAGAGCCGGAGCCCGAGCTGCGCCAGCAGACCGAGTGG 
1          K  V  E  Q  A  V  E  T  E  P  E  P  E  L  R  Q  Q  T  E  W   
 
61        CAGAGCGGCCAGCGCTGGGAACTGGCACTGGGTCGCTTTTGGGATTACCTGCGCTGGGTG 
21         Q  S  G  Q  R  W  E  L  A  L  G  R  F  W  D  Y  L  R  W  V   
 
121       CAGACACTGTCTGAGCAGGTGCAGGAGGAGCTGCTCAGCTCCCAGGTCACCCAGGAACTG 
41         Q  T  L  S  E  Q  V  Q  E  E  L  L  S  S  Q  V  T  Q  E  L   
 
181       AGGGCGCTGATGGACGAGACCATGAAGGAGTTGAAGGCCTACAAATCGGAACTGGAGGAA 
61         R  A  L  M  D  E  T  M  K  E  L  K  A  Y  K  S  E  L  E  E   
 
241       CAACTGACCCCGGTGGCGGAGGAGACGCGGGCACGGCTGTCCAAGGAGCTGCAGGCGGCG 
81         Q  L  T  P  V  A  E  E  T  R  A  R  L  S  K  E  L  Q  A  A   

01       CAGGCCCGGCTGGGCGCGGACATGGAGGACGTGTGCGGCCGCCTGGTGCAGTACCGCGGC 
01        Q  A  R  L  G  A  D  M  E  D  V  C  G  R  L  V  Q  Y  R  G   

61       GAGGTGCAGGCCATGCTCGGCCAGAGCACCGAGGAGCTGCGGGTGCGCCTCGCCTCCCAC 

CTGCGCAAGCTGCGTAAGCGGCTCCTCCGCGATGCCGATGACCT

 
3
1
 
3
121        E  V  Q  A  M  L  G  Q  S  T  E  E  L  R  V  R  L  A  S  H   
 
421       GCAGAAGCGCCTGGCA 
141        L  R  K  L  R  K  R  L  L  R  D  A  D  D  L  Q  K  R  L  A   

81       GTGTACCAGGCCGGGGCCCGCGAGGGCGCCGAGCGCGGCCTCAGCGCCATCCGCGAGCGC 
61        V  Y  Q  A  G  A  R  E  G  A  E  R  G  L  S  A  I  R  E  R   

41       CTGGGGCCCCTGGTGGAACAGGGCCGCGTGCGGGCCGCCACTGTGGGCTCCCTGGCCGGC

 
4
1
 
5  
81        L  G  P  L  V  E  Q  G  R  V  R  A  A  T  V  G  S  L  A  G   1
 
601       CAGCCGCTACAGGAGCGGGCCCAGGCCTGGGGCGAGCGGCTGCGCGCGCGGATGGAGGAG 
01        Q  P  L  Q  E  R  A  Q  A  W  G  E  R  L  R  A  R  M  E  E   

61       ATGGGCAGCCGGACCCGCGACCGCCTGGACGAGGTGAAGGAGCAGGTGGCGGAGGTGCGC 

21       GCCAAGCTGGAGGAGCAGGCCCAGCAGATACGCCTGCAGGCCGAGGCCTTCCAGGCCCGC 
41        A  K  L  E  E  Q  A  Q  Q  I  R  L  Q  A  E  A  F  Q  A  R   

81       CTCAAGAGCTGGTTCGAGCCCCTGGTGGAAGACATGCAGCGCCAGTGGGCCGGGCTGGTG 
61        L  K  S  W  F  E  P  L  V  E  D  M  Q  R  Q  W  A  G  L  V   

41       GAGAAGGTGCAGGCTGCCGTGGGCACCAGCGCCGCCCCTGTGCCCAGCGACAATCACTGA 

. 5.   Αλληλουχία cDNA και Αµινοξική Αλληλουχία της ApoE3. Τα Προς     
            Μετάλλαξη κωδικόνια είναι Τονισµένα, ενώ τα Αντίστοιχα Αµινοξέα   
            ∆είχνονται Έγχρωµα. Οι Μεταλλαξιγόνοι Εκκινητές είναι Υπογραµµισµένοι. 

2
 
6
221        M  G  S  R  T  R  D  R  L  D  E  V  K  E  Q  V  A  E  V  R   
 
7
2
 
7
2
 
8
281        E  K  V  Q  A  A  V  G  T  S  A  A  P  V  P  S  D  N  H  *   
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Identification of the Molecular Target of Small Molecule Inhibitors
of HDL Receptor SR-BI Activity†,‡,§
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ABSTRACT: Scavenger receptor, class B, type I (SR-BI), controls high-density lipoprotein (HDL) metabolism
by mediating cellular selective uptake of lipids from HDL without the concomitant degradation of the
lipoprotein particle. We previously identified in a high-throughput chemical screen of intact cells five
compounds (BLT-1-5) that inhibit SR-BI-dependent lipid transport from HDL, but do not block HDL
binding to SR-BI on the cell surface. Although these BLTs are widely used to examine the diverse functions
of SR-BI, their direct target(s), SR-BI itself or some other component of the SR-BI pathway, has not
been identified. Here we show that SR-BI in the context of a membrane lipid environment is the target
of BLT-1, -3, -4, and -5. The analysis using intact cells and an in vitro system of purified SR-BI reconstituted
into liposomes was aided by information derived from structure-activity relationship (SAR) analysis of
the most potent of these BLTs, the thiosemicarbazone BLT-1. We found that the sulfur atom of BLT-1
was crucially important for its inhibitory activity, because changing it to an oxygen atom resulted in the
isostructural, but essentially inactive, semicarbazone derivative BLT-1sc. SAR analysis also established
the importance of BLT-1’s hydrophobic tail. BLTs and their corresponding inactive compounds can be
used to explore the mechanism and function of SR-BI-mediated selective lipid uptake in diverse mammalian
experimental models. Consequently, BLTs may help determine the therapeutic potential of SR-BI-targeted
pharmaceutical drugs.

The HDL1 receptor SR-BI plays a key role in lipoprotein
metabolism (1). The physiological functions of SR-BI have
been most thoroughly studied in mice, because of the facile

genetic manipulation of gene expression in this species. In
mice, SR-BI is expressed in hepatocytes, where it controls
plasma lipoprotein metabolism and the structure and com-
position of plasma HDL particles, and in steroidogenic cells,
into which it delivers cholesterol for storage and steroido-
genesis (2-4). Hepatic expression of SR-BI protects against
atherosclerosis in several murine models (5-11), and SR-
BI-deficiency in homozygous null knockout mice results in
female infertility (12, 13) and defects in red blood cell
maturation (14). Although it seems likely that SR-BI plays
similarly important roles in lipoprotein metabolism in other
mammals, including humans, direct experimental evidence
is very limited.
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SR-BI mediates the binding of HDL to cells and the
subsequent efficient transfer into the cells of cholesteryl esters
from HDL’s core, but not the net transfer of HDL’s protein
or most of the lipid components of its outer shell. This two-
step process, called selective lipid uptake (1, 2, 15-17),
occurs on the cell surface and does not require endocytosis
(18-25), and thus markedly differs from the receptor-
mediated endocytic delivery of lipoprotein cholesterol to cells
via the LDL receptor (26). SR-BI also mediates bidirectional
movement of unesterified cholesterol between cells and
lipoproteins (27-29). The detailed molecular mechanism
underlying SR-BI-mediated lipid transport into and out of
cells is not understood.

We previously employed a high-throughput screen in intact
cells to identify small-molecule inhibitors of SR-BI-depend-
ent selective lipid uptake (30). Five compounds discovered
in this screen were named BLT-1 to BLT-5, because they
block lipid transport mediated by SR-BI. This includes
inhibition of selective uptake from HDL of either cholesteryl
ethers (nonhydrolyzable analogues of cholesterol esters) or
DiI (a fluorescent lipid), as well as efflux of unesterified
cholesterol from cells to HDL (30, 31). The BLTs were the
first pharmacologic tools identified that can directly probe
the physiologic functions of the SR-BI pathway and can be
used to provide additional insight into the molecular mech-
anisms underlying SR-BI-mediated HDL binding and lipid
transport. Indeed, BLTs have been used to study a plethora
of SR-BI activities (24, 32-42), including viral infection
(43-47), vitamin E transport (48), lipoprotein endocytosis
(21, 23, 49), and lipid transport mediated by ABC super-
family proteins (31).

Unexpectedly, inhibition of SR-BI-mediated lipid transport
by BLTs is accompanied by an increase in SR-BI’s binding
affinity for HDL (30). The novel effects of BLTs on SR-
BI’s activity suggest that they may help probe the mechanism
of SR-BI-mediated lipid transport. However, the potential
utility of the BLTs was limited, because their direct molecular
target(s) had not been identified. One candidate is SR-BI
itself, but because the BLTs were identified in an intact cell-
based screen, other cellular components required for normal
SR-BI activity were also possible targets. Indeed, a com-
parison of the effects of the BLTs on cholesterol efflux
mediated by SR-BI and the structurally distinct transporter
ABCA1 (50) raised the possibility that the direct target of
BLT-4 might not be SR-BI (31).

In the current study we identify the molecular target of
BLT-1 by using a two-step approach. BLT-1, a thiosemi-
carbazone (Figure 1A), was chosen for detailed analysis
because it is the most potent of the BLTs. First, we performed
structure-activity relationship (SAR) analysis to gain insight
into the chemical features underlying the nanomolar potency
by which BLT-1 blocks cellular lipid transport. This high-
lighted a key feature of BLT-1 required for its inhibitory
activitysthe sulfur of the thiosemicarbazone moiety. Sub-
stitution of an oxygen atom for this sulfur resulted in an
inactive semicarbazone derivative, BLT-1sc (Figure 2B).
Second, we showed that BLT-1, but not BLT-1sc, inhibits
selective uptake mediated by virtually homogenously pure,
epitope-tagged SR-BI reconstituted into phosphotidylcholine/
cholesterol liposomes. BLT-3, -4, and -5 also inhibited SR-
BI-mediated selective lipid uptake in the reconstituted
liposomes. Thus, SR-BI in the context of a membrane lipid

environment is the molecular target of these four chemically
distinct BLTs, suggesting that these BLTs can be used to
explore further the molecular mechanisms underlying SR-
BI function.

EXPERIMENTAL PROCEDURES

Compounds. Compounds tested for their effects on SR-
BI activity were obtained either by synthesis (see below) or
by purchase from Oakwood Products, Inc. (1-decyl-2-
thiourea), Karl Industries, Sapon Laboratories Division (n-
octylurea), and Sigma/Aldrich (BLT-1nac, catalog number
R397857, and 1-decanethiol). BLT-4 was either obtained
from Chembridge Corp. (San Diego) or synthesized as
previously described (31). The remaining compounds, which
were purchased from Chembridge Corp., were (Chembridge
ID numbers in parentheses) compounds1-9 (5136875,
5136871, 5234224, 5234954, 5554654, 8016115, 8016113,
5153618, 5136957, respectively), BLT-1 (5234221), BLT-2
(5234225), BLT-3 (5106931), BLT-4 (5109586), BLT-5
(5117098), and BLT-1sc (5152562). All compounds syn-
thesized specifically for this study (BLT-1, ref31 and see
below) were prepared as stock solutions in DMSO (25-
500 mM), and their identities and purities were verified by
LC-MS and NMR analysis. The purities of all compounds
purchased from Chembridge Corp. and BLT-1nac were
verified by LC-MS. In addition, we selected several of the
compounds we deemed most critical for this study (BLT-1,
BLT-1ncp7, 1-decyl-2-thiourea, BLT-1sc, compound5,
compound9) and determined whether there were any signs
of degradation under conditions of our standard assays: a 3
h incubation in assay medium (Ham’s F12/0.5% DMSO/25
mM HEPES, pH 7.4) containing 0.5% (w/v) bovine serum
albumin (BSA; Sigma catalog no. A3059; see below). After
this treatment the compounds were extracted from the
medium with ethyl acetate and characterized by LC-MS.
The only masses we could identify in the LC-MS trace were
those of the unmodified compounds of interest as well as
those of the solvent (DMSO, Ham’s F12, albumin-associated
molecules). Although it is possible that some degradation
of the compounds of interest could have produced products
hidden under peaks of the assay medium components, we
conclude that the compounds remain stable under the
conditions used for the receptor assays in this study.

Synthesis and Chemical Characterization of Chemical
Compounds. (A) BLT-1NMe [2-(2-Hexylcyclopentylidene)-
N-methylhydrazinecarbothioamide]. To a solution of 2-n-
hexylcyclopentanone (0.200 g, 1.19 mmol) in ethanol (4 mL)
at room temperature were added 4-methylthiosemicarbazide
(0.125 g, 1.19 mmol) and 6 M hydrochloric acid (0.22 mL,
1.31 mmol). The reaction mixture was stirred at reflux for 2
h. It was cooled to room temperature and neutralized with
aqueous sodium bicarbonate. The aqueous layer was ex-
tracted with ethyl acetate (2× 50 mL). The combined
organic layer was washed with water (30 mL) and saturated
aqueous (satd aq) NaCl (30 mL) and dried over sodium
sulfate. The solvent was evaporated under reduced pressure
and the crude product purified by flash column chromatog-
raphy on silica gel using 5% MeOH/CH2Cl2. The desired
product was obtained as a light yellow solid (0.155 g, 0.608
mmol, 51%): 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 8.27 (s, 1H),
7.43 (br s, 1H), 3.18 (d, 3H,J ) 4.8 Hz), 2.41-2.31 (m,
2H), 2.24-2.12 (m, 1H), 2.07-1.87 (m, 2H), 1.75-1.56 (m,
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2H), 1.38-1.26 (m, 10H), 0.862 (t, 3H,J ) 6.3 Hz); 13C
NMR (75 MHz, CDCl3) δ 178.7, 163.8, 44.6, 32.1, 31.7,
31.2, 31.0, 29.3, 27.9, 27.5, 22.7, 22.6, 14.0; RP-LC-MS
(gradient/column/ionization)m/z for C13H25N3S (M + H)+

256.0, tR ) 1.36 min. LC-MS data for all synthesized
compounds were collected using a 5:95 to 95:5 acetonitrile/
water (0.01% formic acid) solvent gradient on an XTerra
MS C18 3.5µm, 4.6× 30 mm column using electrospray
ionization.

(B) BLT-1SMe [Methyl 2-(2-Hexylcyclopentylidene)hy-
drazinecarbimidothioate]. To a solution of 2-n-hexylcyclo-
pentanone (0.200 g, 1.09 mmol) in ethanol (4 mL) at room
temperature were addedS-methylisothiosemicarbazide hy-
droiodide (0.277 g, 1.19 mmol) and 6 M hydrochloric acid
(0.22 mL, 1.31 mmol). The reaction mixture was stirred at
reflux for 4 h. It was cooled to room temperature and
neutralized with aqueous sodium bicarbonate. The aqueous
layer was extracted with ethyl acetate (2× 50 mL). The
combined organic layer was washed with water (30 mL) and
satd aq NaCl (30 mL) and dried over sodium sulfate. The
solvent was evaporated under reduced pressure and the crude
product purified by flash column chromatography on silica
gel using 5% MeOH/CH2Cl2. The desired product was ob-
tained as a light yellow solid (0.181 g, 0.709 mmol, 60%):
1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 5.19 (br s, 2H), 2.75-2.65
(m, 1H), 2.49-2.37 (m, 2H), 2.43 (s, 3H), 2.06-1.96 (m,
1H), 1.88-1.79 (m, 2H), 1.67-1.52 (m, 1H), 1.42-1.29 (m,
10H), 0.887 (t, 3H,J ) 6.3 Hz);13C NMR (75 MHz, CDCl3)
δ 176.8, 158.0, 44.8, 32.9, 32.1, 31.7, 30.0, 29.7, 28.1, 22.9,
14.3, 12.8; RP-LC-MS (gradient/column/ionization)m/z for
C13H25N3S (M + H)+ 255.9,tR ) 1.40 min.

(C) BLT-1ncp7 (Octanal Thiosemicarbazone). To a solu-
tion of octanal (0.200 g, 1.56 mmol) in 95% ethanol (4 mL)
at room temperature was added thiosemicarbazide (0.142 g,
1.56 mmol). The reaction mixture was sonicated for 1 h,
and the solvent was removed under reduced pressure to yield
a white solid (0.298 g, 1.48 mmol, 95%):1H NMR (300
MHz, CDCl3) δ 9.53 (s, 1H), 7.28 (t, 1H,J ) 6 Hz), 7.09
(br s, 1H), 6.31 (br s, 1H), 2.24-2.31 (m, 2H), 1.48-1.59
(m, 2H), 1.25-1.34 (m, 8H), 0.90 (t, 3H,J ) 6.9 Hz); 13C
NMR (75 MHz, CDCl3) δ 178.1, 148.3, 32.1, 31.6, 29.0,
28.9, 26.1, 22.5, 14.0; RP-LC-MS (gradient/column/ioniza-
tion) m/z for C9H19N3S (M + H)+ 202.0,tR ) 1.60 min.

(D) BLT-1ncp9 (Decanal Thiosemicarbazone). To a solu-
tion of decanal (0.200 g, 1.28 mmol) in 95% ethanol (4 mL)
at room temperature was added thiosemicarbazide (0.117 g,
1.28 mmol). The reaction mixture was sonicated for 1 h,
and the solvent was removed under reduced pressure to yield
a white solid (0.271 g, 1.18 mmol, 92%):1H NMR (300
MHz, CDCl3) δ 9.89 (s, 1H), 7.33 (t, 1H,J ) 5.4 Hz), 7.09
(br s, 1H), 6.41 (br s, 1H), 2.22-2.29 (m, 2H), 1.49-1.57
(m, 2H), 1.25-1.32 (m, 12H), 0.89 (t, 3H,J ) 6.9 Hz);13C
NMR (75 MHz, CDCl3) δ 178.2, 148.6, 32.2, 31.8, 29.4,
29.3, 29.2, 29.1, 26.1, 22.6, 14.0; RP-LC-MS (gradient/
column/ionization)m/z for C11H23N3S (M + H)+ 230.0,tR
) 1.81 min.

(E) BLT-1ncp11 (Dodecanal Thiosemicarbazone). To a
solution of dodecanal (0.200 g, 1.09 mmol) in 95% ethanol
(4 mL) at room temperature was added thiosemicarbazide
(0.099 g, 1.09 mmol). The reaction mixture was sonicated
for 1 h, and the solvent was removed under reduced pressure
to yield a white solid (0.268 g, 1.04 mmol, 96%):1H NMR

(300 MHz, CDCl3) δ 9.70 (s, 1H), 7.30 (t, 1H,J ) 5.4 Hz),
7.09 (br s, 1H), 6.36 (br s, 1H), 2.23-2.30 (m, 2H), 1.48-
1.58 (m, 2H), 1.24-1.34 (m, 16H), 0.89 (t, 3H,J ) 6.6 Hz);
13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 178.3, 148.4, 32.1, 31.9, 29.5,
29.4, 29.3, 29.1, 26.1, 22.6, 14.0; RP-LC-MS (gradient/
column/ionization)m/z for C13H27N3S (M + H)+ 258.1,tR
) 1.98 min.

Lipoproteins and Cells. Human HDL (density of∼1.09-
1.16 g/mL) was isolated and labeled as previously described
(2, 51-54). Its protein components were labeled with125I
(125I-HDL), and it was labeled with lipids, either [3H]-
cholesteryl oleyl ether ([3H]CE; [3H]CE-HDL) or DiI (1,1′-
dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
(from Molecular Probes); DiI-HDL). Most intact cell assays
were performed using control LDL receptor-deficient Chi-
nese hamster ovary (CHO) cells that express low levels of
endogenous SR-BI (ldlA-7) (55) or ldlA-7 cells stably
transfected to express high levels of wild-type murine SR-
BI (ldlA[mSR-BI]) (2). These cells were maintained in
culture medium A (Ham’s F12 supplemented with 5% fetal
bovine serum, 2 mML-glutamine, 50 units/mL penicillin/
50 µg/mL streptomycin, and, for ldlA[mSR-BI] cells only,
0.25 mg/mL G418) (51). HEK293 cells were used for
experiments involving transient transfection of plasmids
encoding wild-type and cysteine mutant forms (see below)
of mSR-BI. For these experiments, the HEK293 cells were
plated in poly-L-lysine-coated 24-well dishes at a density of
150 000 cells/well in 0.5 mL/well of medium B (DMEM/
Ham’s F12 (1:1 from Gibco BRL) supplemented with 10%
(v/v) fetal bovine serum and 50 units/mL penicillin/50µg/
mL streptomycin). On day 1, the cells were washed once
with medium C (medium B containing 5% fetal bovine
serum) and then transfected using lipofectamine 2000 (In-
vitrogen) following the manufacturer’s instructions with the
following expression vectors: (1) wild-type murine SR-BI
(mSR-BI) in pcDNA1 (2); (2) a mutant mSR-BI in which
both Cys462 and Cys470 were replaced by serines (mSR-BI
(CC f SS); double cysteine mutant) in pcDNA3 (53), or
(3) a pcDNA3 (Invitrogen) control vector (no cDNA insert).
SR-BI activity assays in these transiently transfected cells
were performed on day 3 as described below. All experiments
with cells were conducted at 37°C.

Cellular Lipid Transport and125I-HDL Binding Assays.
As previously described, assays of the uptake of [3H]CE from
[3H]CE-HDL or uptake of DiI from DiI-HDL, as well as
125I-HDL binding, were performed using ldlA[mSR-BI] cells
and control untransfected ldlA-7 cells (2, 27, 30, 52) or using
transiently transfected HEK293 cells generated as described
above. For [3H]CE uptake and125I-HDL binding assays in
ldlA[mSR-BI] and ldlA-7 cells, cells were seeded in 24-well
plates on day 0 in medium A at a density of 75 000 cells/
well. In the case of HEK293 cells, cells were plated on day
0 at a density of 150 000 cells per well and transfected on
day 1 (see above), and [3H]CE-HDL uptake and125I-HDL
binding assays were performed on day 3. For DiI-HDL
uptake assays, ldlA[mSR-BI] cells and ldlA-7 cells were
seeded on day 0 in medium A in 96-well plates (Costar, black
with a clear bottom) at a density of 35 000 cells/well in the
same medium. Assays were performed on day 2. On the day
of the assay, the cells were washed twice with Ham’s F12
without supplements and then preincubated for 1 h at 37°C
with compounds at the indicated concentrations in assay
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medium (Ham’s F12/0.5% DMSO/25 mM HEPES, pH 7.4)
containing 0.5% (w/v) BSA (Sigma catalog no. A3059). The
cells were then incubated for 2 h (ldlA[mSR-BI] and ldlA-7
cells) or 4 h (HEK293 cells) with the same concentrations
of small molecules together with 10µg of protein/mL of
125I-HDL (binding), [3H]CE-HDL, or DiI-HDL (uptake). In
experiments using radiolabeled lipoproteins, the cells were
washed (4°C) one time with PBS supplemented with 1 mM
CaCl2 and 1 mM MgCl2 (PBS+) and 0.5% (w/v) BSA and
two times with PBS+ without BSA. Cellular accumulation
of [3H]CE was measured following isopropyl alcohol extrac-
tion, and binding of125I-HDL was determined as previously
described (2). To determine cellular uptake of DiI after
incubation with DiI-HDL, we placed the cells on ice and
washed them three times with ice-cold PBS+ containing
0.5% (w/v) BSA and then measured cellular DiI using a
Molecular Devices SpectraMax GEMINI XS fluorescence
plate reader or an Analyst Plate fluorescence plate reader
(Molecular Devices). For all experiments, the values pre-
sented were normalized so that 100% of the control value
represents receptor-specific activity in ldlA[mSR-BI] or
HEK293[SR-BI] cells in the presence of 0.5% DMSO
without compounds, and 0% activity is defined as the activity
determined in ldlA-7 or control pcDNA3-transfected HEK293
cells. The amounts of cell-associated [3H]CE are expressed
as the equivalent amount of [3H]CE-HDL protein (ng) (56).
For experiments using HEK293 cells transiently transfected
with either the wild-type (wt) mSR-BI or the CCf SS
double cysteine mutant, values (ng of protein (equivalent)/
mg of cell protein) determined in the absence of BLT-1 of
[3H]CE-HDL selective uptake were as follows: SR-BI (wt),
2526; SR-BI (CCf SS), 2762; pcDNA3 empty vector
control, 448. Values (ng of protein/mg of cell protein)
determined in the absence of BLT-1 of125I-HDL binding
were as follows SR-BI (wt) cells, 234; SR-BI (CCf SS)
257; pcDNA3 empty vector control 46. Results averaged
from two independent experiments are presented. In the DiI-
HDL assay, background nonspecific uptake was determined
by inclusion of a 40-fold excess (400µg of protein/mL) of
unlabeled HDL in the media (2). Data analysis was per-
formed using Graphpad Prism4 software from GraphPad
Software, Inc., San Diego, CA. The IC50 values are the
concentrations of the compounds that caused a half-maximal
inhibition of SR-BI-mediated lipid transport. Selective uptake
data presented are representative of results from three or more
independent experiments, unless otherwise indicated. DiI-
HDL data presented are averaged results from two or three
experiments. We observed that the inhibition of cellular SR-
BI activity by BLT-1-BLT-5 is fully reversible after a 3-6
h wash out of each of the compounds as measured in the 2
h cellular DiI-HDL uptake assay (data not shown). In
addition, the IC50 and extent of inhibition by these BLTs
are similar for experiments in which the cells are preincu-
bated for 1 h with the compounds prior to addition of the
HDL ligand (standard assay in which cells are incubated with
DiI-HDL for 2 h) and for those in which the BLTs are only
added essentially simultaneously with the HDL ligand (no
preincubation) (not shown).

Lipid Transport and125I-HDL Binding Assays in Lipo-
somes. Purification of mSR-BI-t1 with uniform, truncated
N-linked oligosaccharide chains: We have previously de-
scribed the isolation of HEK293S cells that overexpress a

C-terminally epitope-tagged murine SR-BI (mSR-BI-t1) and
the single-step immunoaffinity purification of mSR-BI-t1 to
virtual homogeneity (57). The detergent-solubilized purified
protein can be reconstituted into liposomes that exhibit SR-
BI-mediated125I-HDL binding and selective uptake of [3H]-
CE from [3H]CE-HDL (57). We used a similar approach in
this study to examine the potential direct effects of SR-BI
lipid transport inhibitors on this receptor in liposomes, but
with one key difference (S. Banakos, P. J. Reeves, V. Zannis,
and M. Krieger, manuscript in preparation). mSR-BI-t1 was
expressed in anN-acetylglucosaminyltransferase I (GnTI)-
defective HEK293S derivative, HEK293S GnTI(-), that
generates a glycoprotein with uniform, truncated N-linked
oligosaccharide chains under the control of a tetracycline
inducible promoter (58, 59). A clone of HEK293S GnTI(-)
cells expressing high levels of mSR-BI-t1 was isolated and
grown to mass culture in a Celligen Plus bioreactor (New
Brunswick Scientific, Edison, NJ) and the receptor purified
to homogeneity as previously described (57). mSR-BI-t1 with
truncated N-linked chains was reconstituted into liposomes
as previously described (57, 60, 61). Briefly, 20 µg of mSR-
BI-t1 (or an equivalent volume of protein-free buffer to
generate control liposomes that are devoid of mSR-BI-t1)
was reconstituted into liposomes by acetone precipitation.
mSR-BI-t1 liposomes were washed once by resuspension of
the acetone precipitate in protein-free assay medium followed
by centrifugation (48000g) for 25 min at 4°C. The pellet
was first reconstituted in assay medium without protein, and
then an equal volume of assay medium with 1% fatty acid
free (FAF) BSA (Sigma catalog no. A6003) was added to
yield liposomes at a nominal final concentration of∼18 ng
of mSR-BI-t1/mL. In each reaction, 30µL of the liposome
preparation was preincubated with 30µL of assay medium
containing 0.5% FAF BSA and DMSO with the indicated
compounds (0.5% DMSO final concentration) for 60 min at
37 °C. Subsequently, 20µL of [ 3H]CE-HDL (five replicates
per sample) or125I-HDL (four replicates per sample) was
added to a final concentration of 10µg of protein/mL.
Incubation was continued for 4 h at 37°C, and then selective
uptake of [3H]CE into liposomes and binding of125I-HDL
to liposomes were determined using the previously described
filter binding assays (57). SR-BI specific activity was
determined by subtracting uptake and binding values in
control liposomes from those in mSR-BI-t1-containing
liposomes, and selective uptake values were determined as
described above for cellular assays. A value 100% of the
control value represents receptor-specific activity in mSR-
BI-t1 containing liposomes in the presence of 0.5% DMSO
without compounds, and 0% of the control value represents
selective uptake in control liposomes devoid of mSR-BI-t1.
Representative results from two or three independent experi-
ments are shown.

Surface Plasmon Resonance Analysis of Compound Bind-
ing to BSA. BSA is included in the assays reported here to
reduce nonspecific interactions of lipoproteins with cells or
liposomes. Albumin can bind a variety of small molecules
(reviewed in ref62); thus, binding to BSA might reduce the
bioavailability of the compounds tested here, depending on
the concentration of a compound and its affinity for binding
to BSA. To calculate the value of the amount of free
compound required to inhibit SR-BI activity by 50% [IC50-
(corrected)] and compare it to the uncorrected value (IC50),
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we determined the affinity of binding of compounds to BSA
using surface plasmon resonance analysis with a Biacore S51
instrument, as previously described for binding studies using
human serum albumin (63-65). BSA was diluted to 115
µg/mL in 10 mM acetate buffer, pH 5.0, and immobilized
on a Biacore CM5 sensor chip using standard 1-ethyl-3-[3-
(dimethylamino)propyl]carbodiimide hydrochloride/N-hy-
droxysuccinimide coupling chemistry. On each sensor detec-
tion spot, 5000-9000 response units (RU; corresponding to
∼1 pg of protein/mm2 sensor area) of BSA was immobilized.

The Biacore binding assay was conducted two or three
times, depending on the compound, in Biacore buffer, TBS-
P, pH 7.4 (25 mM Tris-HCl, 137 mM NaCl, 3 mM KCl,
0.005% (v/v) P20 surfactant (Biacore AB, catalog number
BR-100-54)) containing either 2% (v/v) DMSO or 5% (v/v)
DMSO. The compounds were tested using 4-fold serial
dilutions, starting at either 50µM (to cover the lower
concentration range, with 781 nM being the lowest dose
tested) or 200µM (to cover the 50-200 µM range). The
compounds were then sequentially injected with an associa-
tion time of 60 s, a dissociation time of 60 s, a flow rate of
30 µL/min, and an assay temperature of 25°C. Naproxen
and warfarin (381 nM to 200µM, both from Sigma) were
used as positive BSA binding controls. Data were analyzed
using Scrubber software (University of Utah’s Center for
Biomolecular Interaction Analysis, http://www.cores.uta-
h.edu/interaction/). Data were double reference subtracted
and normalized so that the theoretical maximum response
from the sensor equals 100 RU for each compound. Equi-
librium binding affinities assuming binding to a single site
on BSA were determined using GraphPad Prism 4 with a
nonlinear regression, one-site binding model. TheKd values
(µM) were as follows: BLT-1, 161( 41; BLT-1sc, 80(
26; BLT-2, 113( 34; compound3, 43 ( 2; compound4,
33 ( 4; compound6, 72 ( 3; compound7, 177 ( 8; and
compound8, 95 ( 4. None of the other compounds were
found to bind to BSA up to a concentration of 200µM, the
highest concentration tested in these experiments. TheKd

values for compound binding to BSA were used to calculate
the concentrations of compound “free” (not bound to BSA)
in the incubation media, and these free concentrations were
then used to calculate IC50(corrected) values. The free
concentrations of compounds, [A]free, were calculated using
eq 2 from the total concentration ([A]0), the total concentra-
tion of BSA ([B]0 ) 75.76 µM), the concentration of the
1:1 complex formed between BSA and compound ([AB];
calculated using eq 4, which was derived from eqs 1 and
3)), and the equilibrium dissociation constant for compound/
BSA binding as measured by surface plasmon resonance (Kd)
assuming a 1:1 binding ratio and no competition for albumin
binding with other components of the assay media.

The corrected IC50 for inhibition of DiI-HDL uptake was
calculated (see above) by replacing the total concentration,

[A] 0, by the free concentration of the compound, [A]free. The
corrected (and uncorrected) values for DiI-HDL uptake (nM,
with the exception of BLT-1sc) were as follows BLT-1, 15
(21); BLT-1sc,>500 µM (>500 µM); compound3, 110
(320); compound4, 72 (240); compound6, 33 (69);
compound7, 116 (220); and compound8, 400 (720). The
corrected value for the IC50 for BLT-2 is 220 nM, which is
based on the uncorrected value of 350 nM reported by
Nieland et al. (30). IC50 values (nM) for BLT-1 for [3H]CE-
HDL selective uptake were 39 (57) in cells and 68 (98) in
liposomes. The effects of the correction are relatively small
and do not influence the conclusions. Therefore, we have
presented the uncorrected values throughout this paper.

Data Analysis. The statistical significance of differences
was determined by two-tailed unpaired Student’st test using
Graphpad Prism 4 software. Average values are presented
( the standard error of the mean. Differences were consid-
ered significant for P < 0.05. Hill coefficients were
calculated using Graphpad Prism 4 software. cLogP values
were determined using ChemBioDraw Ultra version 11 from
Cambridgesoft.com.

RESULTS

Here we first present the results of SAR analysis of BLT-1
for the inhibition of mSR-BI and then use the results to help
identify the molecular target of BLT-1 in cells.

SAR Analysis of BLT-1 in Cultured Cells. Our SAR
analysis of BLT-1 has focused on three features of its
structure: the cyclopentyl group, the alkyl chain, and the
thiosemicarbazone group (Figure 1A). To assess the ability
of BLT-1 and its derivatives and analogues to inhibit lipid
transport mediated by SR-BI in cultured cells, we pretreated
(1 h, 37°C) stably transfected cells expressing mSR-BI, ldlA-
[mSR-BI] (2), or their untransfected essentially SR-BI-
negative controls, ldlA-7 (55), with varying concentrations
of the compounds. We then used standard assays (2 h
incubations, 37°C), conducted in the presence of the same
concentrations of compounds to measure SR-BI-mediated
(i) cellular uptake of the lipophilic dye DiI from DiI-HDL
(10µg of protein/mL) or (ii) selective uptake of [3H]CE from
[3H]CE-HDL (10µg of protein/mL) and (iii) receptor-specific
binding of125I-HDL (10 µg of protein/mL), which was used
to calculate selective lipid uptake. Inhibitory activity was
characterized by both potency (concentrations of the com-
pounds that caused a half-maximal inhibition of SR-BI-
mediated lipid transport, IC50) and the extent of inhibition
(absolute reduction in SR-BI-mediated lipid transport). The
principle differences in inhibitory activity we observed for
different compounds were altered IC50 values; unless indi-
cated otherwise, the extent of inhibition for a compound with
IC50 < 500 µM was comparable to that for the positive
control (e.g., BLT-1).

(A) Cyclopentyl Group. We initiated our SAR analysis of
BLT-1 by altering its cyclopentane moiety. Figure 1C shows
that when the cyclopentane was removed by substitution of
three of its methylenes with two protons (no cyclopentane
(ncp), compound BLT-1ncp7; Figure 1B) inhibition of SR-

[B] free ) [B]0 - [AB] (1)

[A] free ) [A] 0 - [AB] (2)

Kd )
[A] free[B] free

[AB]
(3)

0 ) [A] 0[B]0 - [AB]([A] 0 + [B]0 + Kd) + [AB] 2 (4)
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BI-mediated uptake of DiI-HDL was similar (IC50 ) 12 (
1 nM) to that with unmodified BLT-1 (IC50 ) 21 ( 9 nM).
It is noteworthy that BLT-1 has a chiral carbon and our
synthetic method produces a racemic mixture; it is possible
that only one of the two sterioisomers may be active. In
contrast, BLT-1ncp7 does not have a chiral center. The
cyclopentyl group is clearly not required for the inhibitory
activity of BLT-1.

(B) Alkyl Chain. We next determined the influence of the
length of the alkyl chains on the activities of BLT-1 and its
BLT-1ncp7 derivative (no cyclopentane) using the DiI-HDL
assay (Table 1). When the length of the alkyl chain of BLT-
1ncp7 (IC50 ) 12 ( 1 nM) was extended by two (BLT-
1ncp9) or four (BLT-1ncp11) methylenes, there was little
change in potency or extent of inhibition (IC50 ) 11 ( 3
and 38( 6 nM, respectively). The addition of a methyl group
on the imine carbon of BLT-1ncp9 also had very little effect
(compound1; IC50 ) 47 ( 26 nM), which was to be
expected because there was little difference in activity
between the compounds with (BLT-1) and without (BLT-
1ncp7) the cyclopentane ring. In contrast, shortening the alkyl
chain had a dramatic, negative effect on the potency of
BLT-1 (Table 1). Substitution of the six-carbon-long alkyl
chain of BLT-1 with a proton (no alkyl chain (nac),
compound BLT-1nac) resulted in an approximately 1700-
fold increase in the IC50 (36.2( 6.5 µM) but no substantial
change in the extent of maximal inhibition. Another deriva-
tive that similarly lacks the six-carbon alkyl chain, in which
the cyclopentane group is substituted by a cyclohexane group

FIGURE 1: Effect of BLT-1’s cyclopentane on inhibition of SR-
BI-mediated lipid transport. Cells (ldlA[mSR-BI] and ldlA-7) were
preincubated with BLT-1 (A) or BLT-1ncp (B) at the indicated
concentrations for 1 h at 37°C in medium containing 0.5% (v/v)
DMSO. The cells were then incubated for an additional 2 h with
the same medium containing DiI-HDL (10µg of protein/mL) in
the presence of the same concentrations of BLT-1 or BLT-1ncp.
The cells were then washed, and the amount of DiI incorporated
into the cells was measured using a fluorescence plate reader. The
values were normalized so that 100% of the control represents
receptor-specific DiI-HDL uptake by ldlA[mSR-BI] cells without
compounds and 0% activity is defined as the activity determined
in ldlA[mSR-BI] cells in the presence of a 40-fold excess of
unlabeled HDL. Panel C shows for BLT-1 (squares) one of four
representative experiments in which the values were determined
from duplicate incubations and for BLT-1ncp (circles) the average
of two independent experiments. IC50 values( the standard error
of the mean are derived from an average of four (BLT-1) or two
(BLT-1ncp) experiments using nonlinear regression analysis. In
ldlA[mSR-BI] cells, DiI-HDL uptake in the presence of excess of
unlabeled HDL was 23% of that without the unlabeled HDL.

Table 1: SAR Analysis of the Alkyl Chain of BLT-1

a SAR analysis of BLT-1 derivatives for DiI-HDL uptake was
performed in ldlA[mSR-BI] and ldlA-7 cells as described for Figure
1. IC50 values are derived from an average of four (BLT-1), three
(compound 1), or two (all other compounds) experiments using
nonlinear regression analysis.
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(compound2; IC50 ) 45.2( 23.0µM), was almost as potent
as BLT-1nac. This reinforces the conclusion from Figure 1
that the cyclopentane group per se does not substantially
influence activity. Addition of a C4 alkyl chain to the
cyclohexane ring of compound2 enhanced its potency∼100-
fold (compound3; IC50 ) 0.33( 0.19µM). Addition of a
cyclohexene to compound2 had an effect (compound4; IC50

) 0.28( 0.1 9µM) similar to that of adding a C4 alkyl chain.
Because the cyclopentane or cyclohexane rings do not appear
to influence inhibitory activity, we conclude that the greater
potencies (lower IC50 values) of BLT-1ncp7 and BLT-1
compared to compounds3 and4 can be attributed to their
longer alkyl chains.

We have previously shown that introducing an oxygen
atom (ether bond) into the middle of the alkyl chain of BLT-1
increased the IC50 by about 17-fold (BLT-2; IC50 ) 0.35(
0.18µM, Table 1; see ref30). Table 2 shows the IC50 values
for other derivatives of BLT-1 or BLT-1ncp7. In general,
addition of bulky cycloester groups or replacement of flexible
linear alkyl chains with rings reduced the potency of the
inhibitors. Thus, a flexible alkyl chain substantially contrib-
utes to the remarkably high potency of BLT-1, with optimal
chain lengths of∼6-8 carbons. Although compounds BLT-
1nac and2 were less potent than BLT-1 (Table 1), they were
nevertheless moderately potent inhibitors, indicating that the
thiosemicarbazone portion of BLT-1 plays a key role in
determining its activity.

(C) Thiosemicarbazone. We next modified various features
of the thiosemicarbazone of either BLT-1 or BLT-1ncp7 and

examined the consequences on inhibition of SR-BI-mediated
lipid transport from DiI-HDL or [3H]CE-HDL (Table 3 and
Figure 2).

(1) Primary Amine.Conversion of the primary amine on
the thiosemicarbazone of BLT-1 into a secondary amine by
the addition of a single methyl group decreased the potency
only by about 3-fold (BLT-1NMe; IC50 ) 0.16( 0.05µM,
[3H]CE-HDL assay (Table 3)). There was also a relatively
small increase in IC50 caused by the analogous methylation
of BLT-1ncp7 (BLT-1ncp7NMe; single experiment, data not
shown). Thus, the primary amine is not essential for robust
inhibitory activity.

(2) Imino Group. As described above, compounds BLT-
1ncp7 and BLT-1ncp9, which do not have cyclopentanes,
are potent inhibitors with activities comparable to that of
BLT-1 (Figure 1, Table 1). Their thiourea analogue, 1-decyl-
2-thiourea, in which the imino group is replaced with two
methylenes (Table 3), is about 100-fold less potent (IC50 )
1.9( 0.3µM) in the DiI-HDL assay. This indicates that the
imino group substantially contributes to the inhibitory
activity, even though it is apparently not essential for activity

Table 2: SAR Analysis of the Alkyl Chain of BLT-1

a IC50 values are based on results from an average of four (BLT-1),
three (compound5), or two (all other compounds) experiments
using DiI-HDL and ldlA[mSR-BI] and ldlA-7 cells as described in
Figure 1.

Table 3: SAR Analysis of the Thiosemicarbazone Group of BLT-1

a IC50 values were determined using either the DiI-HDL or [3H]CE-
HDL assays as indicated.b SR-BI specific values determined in the
absence of compound for the [3H]CE-HDL assays were as follows:
selective [3H]CE uptake, 4480 ng of protein (equivalent)/mg of cell
protein;125I-HDL binding, 153 ng of protein/mg of cell protein.c Values
are averages from six (BLT-1), five (BLT-1NMe), four (BLT-1), three
(compound5), or two (all other compounds) experiments.
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(see below for examples of compounds with essentially
complete loss of activity).

(3) Thiocarbonyl.The sulfur atom in the thiocarbonyl of
thiosemicarbazones may be capable of forming disulfide
bonds with the sulfhydryl groups in cysteines (66). At least
two of the eight cysteines in murine SR-BI, Cys462 and
Cys470, are potentially available to form disulfide bonds with
the sulfur in the thiocarbonyl group of BLT-1, because they
do not appear to be engaged in inter- or intramolecular
disulfide bonds. Indeed, they are at least partially fatty
acylated (53). Thus, if SR-BI were the direct target of BLT-1
(see below), its ability to be inhibited by BLT-1 might depend
on free sulfhydryl groups. We therefore examined the ability
of BLT-1 to inhibit the selective uptake of [3H]CE from [3H]-
CE-HDL by HEK293 cells transiently expressing either wild-
type mSR-BI or a mutant mSR-BI in which both Cys462 and
Cys470 were replaced by serines (mSR-BI (CCf SS); double
cysteine mutant). Previous studies established that the mutant
mSR-BI (CC f SS) exhibits normal HDL binding and
selective lipid uptake activities (53). BLT-1 at a concentration
of 1 µM was equally effective in inhibiting selective lipid
uptake mediated by the wild-type (17.0( 3.5% of the control
without BLT-1) and double cysteine mutant (26.0( 2.1%
of the control,P ) 0.07) receptors. Thus, formation of a

disulfide bond between BLT-1 and the side chain of either
Cys462 or Cys470 is not required for potent inhibition of mSR-
BI by BLT-1. The disulfide bonding pattern of the additional
six cysteine residues in the extracellular domain of mSR-BI
has not yet been reported; however, by analogy with a report
of the disulfide pattern for SR-BI’s homologue CD36 (67),
it is possible that all six of these cysteines participate in
intramolecular disulfide bonds. Future studies will be
required to determine whether any of these other cysteines
in mSR-BI are available to form potential disulfide bonds
with the sulfur atom in the thiosemicarbazone group of
BLT-1.

When the thiocarbonyl of BLT-1 (IC50 ) 0.057( 0.015
µM in the [3H]CE-HDL assay) was converted to a methyl
thioether (BLT-1SMe; IC50 ) 82 ( 42 µM, [3H]CE-HDL
assay), there was a∼1440-fold increase in the IC50 (Table
3). The activity of the less potent inhibitor BLT-1nac (no
alkyl chain, IC50 ) 38.6( 9.1µM in the [3H]CE-HDL assay)
was also substantially reduced by this modification (data not
shown). Not surprisingly, 1-decanethiol exhibited virtually
no inhibitory activity. These results raise the possibility that
either formation of a disulfide bond between the sulfur of
BLT-1’s thiosemicarbazone and its target or nucleophilic
attack of the target on the thiocarbonyl carbon might, in part,
contribute to BLT-1’s tight binding to its target, and thus its
high potency. Nevertheless, the significant residual inhibitory
activity of BLT-1SMe relative to virtually inactive derivatives
with IC50 > 500 µM (see below) indicates that neither of
these two potential mechanisms is absolutely essential for
at least some inhibitory activity.

When the sulfur atom in the thiocarbonyl of BLT-1 was
replaced with an oxygen atom, forming the semicarbazone
BLT-1sc (Figure 2A,B), there was a>20000-fold loss of
potency (IC50 > 500µM) in both the DiI-HDL (Figure 2E)
and [3H]CE-HDL (see below) assays. Similarly, 1-octylurea
was also almost inactive (Figure 2D, IC50 > 500 µM, 20%
of the maximal BLT-1 inhibition at 500µM; compare to
1-decyl-2-thiourea (Figure 2C), IC50 ) 1.9 ( 0.3 µM).
Because BLT-1sc has virtually no inhibitory activity yet its
structure and hydrophobicity (cLogP) 4.48) are almost
identical to that of BLT-1 (cLogP) 4.41), it seems unlikely
that the principle mechanism by which BLT-1 inhibits SR-
BI-mediated lipid transport is its nonspecific partition into
membranes and consequent alteration of membrane bio-
physical properties. BLT-1sc can be used as an isostructural,
negative control for further analysis of the mechanism by
which BLT-1 inhibits SR-BI activity.

SR-BI is the Target of BLT-1. Because BLT-1 was
identified in an intact cell-based screening assay (30), a
critical unresolved issue regarding its mechanism was the
identification of its molecular target. Candidate targets
include SR-BI itself as well as other potential, but as yet
unknown, cellular components that may be required for SR-
BI activity in intact cells. To determine whether SR-BI is
BLT-1’s target, we examined the ability of BLT-1 and BLT-
1sc to inhibit selective lipid uptake mediated by homoge-
neous, purified, epitope-tagged receptor (mSR-BI-t1) protein
reconstituted into phosphatidylcholine/cholesterol (PC) lip-
osomes (57). Figure 3 shows that BLT-1 can inhibit SR-BI-
dependent selective uptake of [3H]CE from [3H]CE-HDL by
mSR-BI-t1-containing liposomes and that the IC50 values for
BLT-1 were essentially identical in cells (Figure 3A, 0.057

FIGURE 2: Effects of replacing the thiocarbonyl group’s sulfur with
oxygen on BLT-1’s or 1-decyl-2-thiourea’s inhibition of SR-BI-
mediated lipid transport. The effects of BLT-1 (A, E, solid squares),
BLT-1sc (B, E, open circles), 1-decyl-2-thiourea (C, E, solid
circles), and 1-octylurea (D, E, open squares) on SR-BI-dependent
uptake of DiI from DiI-HDL (10µg of protein/mL) in ldlA[mSR-
BI] and ldlA-7 cells were determined as described in Figure 1. IC50
values were derived from an average of four experiments with
BLT-1 or two experiments with the other compounds.
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( 0.015µM (n ) 6)) and liposomes (Figure 3B, 0.098(
0.053µM (n ) 2)). BLT-1 did not affect low background
[3H]CE uptake observed in control liposomes prepared
without mSR-BI-t1. The inhibitory effect is specific, because
the negative control BLT-1sc did not inhibit SR-BI activity
in the reconstituted system (Figure 3). Because the IC50

values for cells and liposomes were nearly identical, we
conclude that the molecular target of BLT-1 for SR-BI-

dependent selective uptake in cells is SR-BI itself in the
context of a lipid environment.

Identification of the Target of BLT-3, BLT-4, and BLT-5.
Table 4 shows that each of these BLTs can inhibit SR-BI-
mediated selective uptake of [3H]CE from [3H]CE-HDL in
reconstituted liposomes with IC50 values for inhibition
essentially identical to those previously determined in intact
cell assays (30). As was the case for BLT-1 and BLT-1sc,
no effect of any of these three BLTs was seen in control
liposomes lacking mSR-BI-t1 protein. Thus, we tentatively
conclude that SR-BI in the context of a lipid environment is
also the molecular target of these BLTs.

DISCUSSION

High-throughput screening in intact cells of chemically
diverse small-molecule compound libraries to identify inhibi-
tors and activators of biological systems provides powerful
reagents for the analyses of the functions and mechanisms
of action of these systems (68). We previously employed
such a screen of intact cells to identify small-molecule
inhibitors, called BLTs, of lipid transport mediated by the
HDL receptor SR-BI (30). This receptor plays a key role in
lipoprotein metabolism and is a potential target for the
prevention and treatment of cardiovascular disease (1).
Unfortunately, identification of the molecular target(s) of
compounds identified in such screens remains problematic.
Previously, we have shown that the target of BLTs resides
in cells and is not in the HDL ligand (30). In the current
study we identified SR-BI in the context of a lipid environ-
ment as a molecular target of BLT-1, BLT-3, BLT-4, and
BLT-5 using an in vitro system of purified SR-BI reconsti-
tuted into liposomes and information derived from SAR
analysis of the most potent of these BLTs, the thiosemicar-
bazone BLT-1.

We first used SAR analysis to characterize the features
of BLT-1 that contribute to its high (nanomolar IC50) potency.

FIGURE 3: Effects of BLT-1 and BLT-1sc on SR-BI activity in
cells and liposomes. (A) Cellular SR-BI-mediated selective uptake
of [3H]CE from [3H]CE-HDL (10 µg of protein/mL) using ldlA-
[mSR-BI] and ldlA7 cells measured in the presence of the indicated
concentrations of BLT-1 (average of six independent experiments)
or BLT-1sc (average of four independent experiments) was
determined as described in Figure 2 for DiI-HDL. (B) SR-BI-t1-
containing liposomes or control liposomes (devoid of SR-BI-t1)
were preincubated for 1 h at 37 °C in medium containing the
indicated concentrations of BLT-1 or BLT-1sc, followed by
incubation with 10µg of protein/mL of either [3H]CE-HDL or 125I-
HDL for 4 h at 37°C in the presence of the same concentrations
of compounds. These incubation media with and without the
compounds contained 0.5% (v/v) DMSO. For liposome assays,
100% of the control value represents receptor specific activity in
SR-BI-t1 containing liposomes without compounds and 0% of the
control value represents background selective uptake in control
liposomes. SR-BI specific values (ng of protein/mg of cell protein)
for cells determined in the absence of compounds were ([3H]CE-
HDL selective uptake) 4480 ng and (125I-HDL binding) 153 ng.
For liposomes the values (ng of protein/sample) of selective uptake
and binding were (mSR-BI-t1 containing liposomes) 159 and 46
and (control, protein-free liposomes) 44 and 5.

Table 4: Effects of BLTs on SR-BI Activity in Cells and
Liposomes

a The effect of BLTs on SR-BI-mediated selective uptake of [3H]CE
from [3H]CE-HDL in cells and liposomes was determined as described
in Figure 3.b IC50 values for cells for BLT-3, BLT-4, and BLT-5 were
from ref30. c No statistical differences were found beween IC50 values
for selective uptake in cells compared to liposomes (P values: BLT-1,
0.0976; BLT-3, 0.7975; BLT-4, 0.5681; BLT-5, 0.1169).d n ) 6. e n
) 2. f n ) 3. g n ) 5.
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BLT-1 comprises three distinct structural features: cyclo-
pentyl, linear alkyl, and thiosemicarbazone moieties. The
linear alkyl chain substantially contributes to the potency of
BLT-1, with an optimal chain length of∼6-8 carbons and
substantially reduced potency for shorter chains of reduced
lipophilicity. Indeed, there was a linear relationship between
the hydrophobicity (calculated partition coefficient between
octanol and water, cLogP) and log(IC50) (negative slope) for
all 15 thiosemicarbazones tested (not shown), indicating that
hydrophobicity played a significant role in determining a
compound’s potency. For example, the addition of a rela-
tively hydrophilic oxygen in the middle of the alkyl chain
of BLT-1 (cLogP ) 4.41) to form BLT-2 (cLogP) 2.88
was accompanied by an approximately 17-fold increase in
IC50 (reduced potency). It is possible that the alkyl chain
facilitates interaction of BLT-1 with the plasma membrane,
increasing its effective concentration near the receptor, or
that it interacts with lipid binding sites on the receptor that
normally participate in the lipid transport process. The
cyclopentyl group has little influence on activity. The sulfur
in the thiosemicarbazone is essential for activity. Because
the isostructural semicarbazone derivative of BLT-1, called
BLT-1sc (sulfur replaced by oxygen, Figures 2 and 3), is
essentially completely inactive (IC50 >20000-fold higher than
that of BLT-1) even though its hydrophobicity is almost
identical to that of BLT-1 (cLogP of 4.48 vs 4.41), it seems
unlikely that the principle mechanism by which BLT-1
inhibits SR-BI-mediated lipid transport is its nonspecific
partition into membranes and consequent alteration of
membrane biophysical properties.

The precise mechanism by which the thiosemicarbazone
of BLT-1 mediates inhibition of SR-BI remains to be
established. Thiosemicarbazone-based drugs are used for
diverse molecular targets to treat a wide variety of unrelated
diseases and targets (e.g., tuberculosis (69-71), tumor
proliferation (72-74), ribonucleotide reductase (75, 76),
trypanosomal cystein proteases (77)). Mechanisms of actions
ascribed to thiosemicarbazone-based drugs include (a) che-
lation of transition metals (78) (b) disulfide bond formation
(thiosemicarbazone’s sulfur and a sulfhydryl on the target)
(66), and (c) covalent bond formation (nucleophilic attack
of the target on the thiocarbonyl carbon of the thiosemicar-
bazone) (77). Each of these may contribute to BLT-1’s high
potency, because BLT-1 derivatives that cannot participate
in such interactions were significantly less potent than BLT-
1. Regardless of the detailed role of the thiosemicarbazone,
BLT-1 and many of its derivatives inhibited SR-BI-mediated
lipid uptake with Hill coefficients that were very close to
unity, indicating that inhibitor cooperativity did not contribute
to the activity of these compounds. Additional studies will
be required to establish the mechanism of BLT-1 inhibition.
Nevertheless, identification of BLT-1sc as an inactive,
isostructural, semicarbazone derivative of BLT-1 permitted
us to use it as a negative control in studies designed to
identify the molecular target of BLT-1.

In previous studies we established that a C-terminally
epitope-tagged variant of murine SR-BI, mSR-BI-t1, could
be purified to homogeneity, could be reconstituted into
phosphatidylcholine/cholesterol liposomes, and could mediate
the binding of HDL and selective uptake of its lipids with
an affinity similar to that of SR-BI in intact cells (42, 57).
In this study we showed that BLT-1 can inhibit selective

lipid uptake mediated by purified mSR-BI-t1 in liposomes
with a potency (IC50) similar to that seen in intact cells. BLT-
1sc, the semicarbazone derivative inactive in intact cell
assays, was also inactive in the purified receptor lipid
transport assay. Thus, we conclude that SR-BI in the context
of a lipid environment is the molecular target of BLT-1, their
interaction resulting in inhibition of receptor-mediated selec-
tive lipid uptake in cells. It is noteworthy that in the initial
SAR studies reported here we were unable to identify a
derivative or variant of BLT-1 that exhibited substantially
greater potency than BLT-1 itself.

Three other blockers of SR-BI-mediated lipid transport
identified by intact cell screening (30)sBLT-3, BLT-4, and
BLT-5 (Table 4)swere also shown to inhibit SR-BI-
mediated lipid uptake in reconstituted liposomes with poten-
cies similar to those in intact cells. Thus, even though we
have not conducted SAR analysis of these inhibitors to
generate corresponding negative control compounds, it seems
reasonable to conclude that SR-BI is also a molecular target
of these compounds in the context of a lipid environment.
In the case of BLT-4, this was somewhat unexpected. This
compound can inhibit, with essentially identical potencies,
cholesterol transport out of cells mediated by two distinct
surface transporters, SR-BI and ABCA1 (31). BLT-4 appears
to be a pan-ABC superfamily inhibitor (for example, it also
inhibits efflux of toxic substances fromStaphylococcus
aureusby the ABC pump NorA (79)). Similar to BLT-4,
another ABC superfamily inhibitor, glyburide (sometimes
called glybenclamide), can inhibit SR-BI and ABCA1 with
low, but similar, potencies (31). It thus seemed likely that
these drugs would indirectly, perhaps through an unidentified
ABC protein, rather than directly, inhibit SR-BI. The results
reported here suggest that SR-BI is a molecular target of
BLT-4 and this direct interaction is likely to account for
some, if not all, of the inhibition of SR-BI selective uptake
activity in cells by BLT-4.

In summary, we identified SR-BI in the context of a lipid
environment as a direct molecular target of BLTs in studies
aided by SAR analysis of BLT-1. The results of the SAR
analysis can be used in the future to direct the synthesis of
BLT-1 derivatives (and semicarbazone inactive controls) for
additional structure/function analysis of SR-BI. For example,
covalently cross-linkable derivatives of BLT-1 might be used
to help map the binding site(s) of BLT-1 on SR-BI and
identify amino acid residues or regions in the protein
important for the activity of the receptor. Identification of
such sites, together with ongoing mutational analysis of SR-
BI and biophysical studies, may help elucidate the distinctive,
but as yet very poorly defined, mechanism by which SR-BI
mediates lipid transport between HDL and cells. Also, it is
possible that BLT-1 or other BLTs may be adapted for in
vivo studies of the role of SR-BI in HDL metabolism (80,
81), especially in species in which genetic modification of
SR-BI activity (e.g., loss or gain of function) is difficult or
impossible (rabbit, rat, dog, nonhuman primate). Such studies
could significantly contribute to our understanding of the in
vivo function of SR-BI and possible help direct future
development of pharmaceuticals that target SR-BI and its
role in atherosclerosis, cardiovascular disease, and female
infertility (1).
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