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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη των πρωτεωμάτων του περιπλάσματος και της 

εξωτερικής μεμβράνης σε δύο διακριτά στάδια της ανάπτυξής του πράσινου θειοβακτηρίου 

Chlorobaculum tepidum, υπό το πρίσμα του μεταβολισμού του θείου. Τα στάδια αυτά ήταν 

η εκθετική φάση κατά την οποία ο οργανισμός εναποθέτει στον εξωκυττάριο χώρο 

στοιχειακό θείο με μορφή σφαιριδίων, το οποίο στη συνέχεια επαναπροσλαμβάνει για να 

το οξειδώσει πλήρως σε θειικά και το άλλο στάδιο της ανάπτυξης ήταν η στατική κατά την 

οποία το στοιχειακό θείο είχε εξαντληθεί. 

Αρχικά ο οργανισμός καλλιεργήθηκε με πηγές θείου θειούχα και θειοθειικά και όταν η 

ανάπτυξη έφτανε στο επιθυμητό σημείο τα κύτταρα συλλέγονταν έπειτα από 

φυγοκέντρηση και στη συνέχεια γινόταν η απομόνωση των πρωτεωμάτων. Το 

περιπλασματικό πρωτέωμα συλλεγόταν με οσμωτικό σοκ, ενώ η εξωτερική μεμβράνη με 

επιλεκτική διαλυτοποίηση του μεμβρανικού πρωτεώματος. 

Στη συνέχεια η ανάλυση των πρωτεωμάτων έγινε με αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση δύο 

διαστάσεων και η ταυτοποίηση τους έγινε με φασματομετρία μάζας MALDI-TOF MS/MS 

 

Λέξεις κλειδιά: Chlorobaculum tepidum, φωτοσύνθεση, πράσινα θειοβακτήτια, 

μεταβολισμός θείου, πρωτεωμική, περίπλασμα, εξωτερική μεμβράνη, ηλεκτροφόρηση, 

φασματομετρία μάζας 
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Abstract 

The goal of this project was the study of the periplasm and outer membrane proteome of 

the green sulfur bacterium Chlorobaculum tepidum in two different stages of growth under 

the prism of sulfur metabolism. The two stages were the exponential phase where the 

organism deploys elemental sulfur in the form of globules in the extracellular space and later 

on it regains it to fully oxidize it to sulfate and the at the phase was the static where the 

elemental sulfur was depleted 

In the begin, the organism was cultivated and were the growth reached the desired point 

then the cells were collected after centrifugation and after that the proteome isolation was 

conducted. The isolation of the periplasm proteome was achieved after osmotic shock and 

the isolation of the outer membrane proteome became possible after selective solubilization 

of the membrane proteome 

After that the proteome analysis conducted by electrophoresis of two coupled SDS gels and 

the identification of proteins was achieved with MALDI-TOF MS/MS  

Key words: Chlorobaculum tepidum, photosynthesis, green sulfur bacteria, sulfur 

metabolism, proteomics, periplasm, outer membrane, electrophoresis, mass spectometry 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Φωτοσύνθεση 

Για να μπορεί ο πλανήτης Γη να φιλοξενεί τη ζωή  χρειάζεται συνεχής παροχή ενέργειας. Η 

πιο άφθονη μορφή ενέργειας που καταφθάνει στη Γη είναι η ενέργεια που παρέχει ο ήλιος 

με τη μορφή ακτινοβολίας. Η ενέργεια όμως με τη συγκεκριμένη μορφή δεν μπορεί  να 

αξιοποιηθεί από τους ζώντες οργανισμούς οι οποίοι προσλαμβάνουν την ενέργεια με τη 

μορφή χημικών ενώσεων, ως εκ τούτου για να μπορέσει να διατηρηθεί αλλά και να 

εξελιχθεί η ζωή στις  πολυπλοκότερες μορφές που γνωρίζουμε σήμερα ήταν αναγκαίο να 

αναπτυχθεί ένας μηχανισμός που θα μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια σε χημική [1]. Ο 

μηχανισμός αυτός αναπτύχθηκε από μία σειρά οργανισμών που ονομάζονται 

φωτοαυτότροφοι οργανισμοί και η ίδια η διαδικασία ονομάζεται φωτοσύνθεση και 

αξιοποιεί την φωτεινή ενέργεια για να ανάγει το διοξείδιο του άνθρακα και να το εισάγει σε 

πολυπλοκότερες οργανικές ενώσεις. Η αναγωγή αυτή πραγματοποιείται μέσα από τα 

ηλεκτρόνια που αντλούνται από  φωτοξείδωση  ανηγμένων ανόργανων ενώσεων [2]. 

Η πιο γνωστή μορφή φωτοσύνθεσης που συντελείται στη φύση πραγματοποιείται από τα 

φυτά, και μια σειρά από μονοκύτταρους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς τις άλγες και τα 

κυανοβακτήρια.  Η φωτοσύνθεση αυτής της μορφής ονομάζεται οξυγονική φωτοσύνθεση 

και αντλεί τα ηλεκτρόνια από την φωτόλυση του νερού H2O και απελευθερώνει O2. Η 

οξυγονική φωτοσύνθεση συνοψίζεται στην παρακάτω εξίσωση: 

H2O + CO2 + φως →  C(H2O) + O2 

Η οξυγονική φωτοσύνθεση εμφανίστηκε στον πλανήτη τα τελευταία 2.5 δισεκατομμύρια 

χρόνια και είναι η κυρίαρχη μορφή φωτοσύνθεση που έχει συμβάλει στην αύξηση της 

βιομάζας του πλανήτη και είναι υπεύθυνη για την παρουσία οξυγόνου στην ατμόσφαιρα 

[3]. Εντούτοις η φωτοσύνθεση εμφανίστηκε τα τελευταία 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια κατά 

συνέπεια η απαρχή της εξέλιξης του μηχανισμού της φωτοσύνθεσης δεν βασίστηκε στο 

οξυγόνο αλλά σε άλλες ουσίες όπως το θείο από αρχαίους οργανισμούς που αποτελούν 

τους πρόγονους των σημερινών κυανοβακτηρίων. Τέτοιοι οργανισμοί είναι για παράδειγμα 

είναι τα πράσινα θειοβακτήρια, τα μωβ θειοβακτήρια και βακτήρια των συνομοταξιών 

Chloroflexi, Acidobacteria, heliobacteria [4]. Η φωτοσύνθεση αυτής της μορφής ονομάζεται 
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ανοξυγονική και μπορεί να εκφραστεί με την ακόλουθη χημική εξίσωση που αποκαλείτε 

γενικευμένη στοιχειομετρική αντίδραση της φωτοσύνθεσης [5]. 

CO2 + H2A + φως → C(H2O) + 2A +H2O 

Κατά συνέπεια η μελέτη των συγκεκριμένων οργανισμών θα μπορέσει να διαλευκάνει την 

εξέλιξη της φωτοσύνθεσης.  

 

1.2 Πράσινα θειοβακτήρια 

 Τα πράσινα θειοβακτηρια είναι μία μονοφυλετική ομάδα της τάξης chlorobiales 

συνομοταξίας chlorobi και αποτελεί την οικογένεια των chlorobiaceae [6]. Η οικογένεια 

αυτή απαρτίζεται από gram αρνητικά βακτήρια μη κινητικά τα οποία είναι υποχρεωτικά 

αναερόβια και φωτοαυτότροφα. Το χρώμα του ανάλογα με το είδος της χρωστικής που 

διαθέτουν μπορεί να είναι πράσινο ή καφέ. Tα βακτήρια που διαθέτουν ως χρωστικές τη 

βακτηριοχλωροφύλλη c ή d εμφανίζουν χρώμα σκούρο πράσινο ενώ τα βακτήρια που έχουν 

την βακτηριοχλωροφύλλη e εμφανίζουν καφέ [7]. Η ύπαρξη των εν λόγω χρωστικών 

αποτελεί και δείκτη της ανάπτυξης του οργανισμού σε αντίθεση με την μέτρηση της οπτικής 

πυκνότητας που μπορεί να παρεμποδίζεται από τα σφαιρίδια του θείου που υπάρχουν στην 

καλλιέργεια [8]. Οι χρωστικές αυτές απαντώνται στα κύτταρα των πράσινων θειοβακτηρίων 

σε δομές που ονομάζονται χλωροσώματα. 

 

Τα χλωροσώματα αποτελούν μεμβρανώδη οργανίδια με ελλειψοειδές σχήμα  που 

λειτουργούν ως οι φωτοσυνθετικές κεραίες των οργανισμών καθώς είναι υπεύθυνες για τη 

συλλογή του φωτός. Αυτό το επιτυγχάνουν μέσω των χρωστικών που διαθέτουν που είναι 

ως επί το πλείστον βακτηριοχλωροφύλλες. Εκτός από τις βακτηριοχλωροφύλλες επίσης 

διαθέτουν και άλλες χρωστικές όπως καροτένοειδή και κινόνες που ως κύριο ρόλο έχουν να 

προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες που προκαλείται μέσω το ελεύθερων ριζών 

οξυγόνου που μπορεί να δημιουργηθούν. Η ενέργεια που συλλέγεται από τα χλωροσώματα 

μεταφέρεται στο κέντρο αντίδρασης (reaction center, RC) που βρίσκεται στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη, μέσω του συμπλόκου των χλωροσωμικών πρωτεϊνών που 

εδράζονται στην επιφάνεια του και των Fenna–Matthews–Olson (FMO) πρωτεϊνών. Λόγω 
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αυτής της ιδιαίτερης δομής, τα πράσινα θειοβακτήρια μπορούν να επιτυγχάνουν τη 

φωτοσύνθεση σε συνθήκες ελάχιστου φωτισμού [9]. 

 

Τα ηλεκτρόνια που  δημιουργούνται από την διάσπαση  των ανόργανων ενώσεων από τα 

πράσινα θειούχα βακτήρια μεταφέρονται στη φερρεδοξίνη και χρησιμοποιούνται στην  

καθήλωση του CO2 σε οργανικές ενώσεις. Η εν λόγω καθήλωση δεν γίνεται όμως μέσα από 

τον κύκλο του Calvin όπως συμβαίνει με τους περισσότερους φωτοσυνθετικούς 

οργανισμούς αλλά με τον αναγωγικό κύκλο του κιτρικού οξέος παράγοντας έτσι οργανικά 

μόρια όπως το οξικό και το πυροσταφιλικό [10]. 

Τα ηλεκτρόνια που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η αναγωγή της φερρεδοξίνης 

αντλούνται από θειούχα (S2−), στοιχειακό θείο (S0), πολυσουλφίδια (Sn
2−), θειοθειικά 

(S2O3
2−), τετραθειονικά (S4O6

2−), υδρογόνο (H2), and σίδηρο (Fe2+) αν και τα δύο τελευταία 

δεν συνηθίζονται σε καλλιεργούμενα στελέχη όπου προτιμώνται θειούχες ενώσεις [11]. Το 

πως πραγματοποιείται ο μεταβολισμός των ενώσεων αυτών από τα πράσινα θειούχα 

βακτήρια έχει μελετηθεί εκτενώς  αλλά ακόμα δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 

[12].  

 

1.3 Το πράσινο θειοβακτήριο Chlorobaculum tepidum 

Ο πιο καλά μελετημένος εκπρόσωπος της οικογένειας των πράσινων θειοβακτηρίων 

αποτελεί το Chlorobaculum tepidum (Cba tepidum). Ο συγκεκριμένος οργανισμός αποτελεί 

μάλιστα και οργανισμό μοντέλο για την μελέτη των πράσινων θειοβακτηρίων με το 

γονιδίωμά του να έχει λυθεί ήδη από το 2002 [13]. Απομονώθηκε πρώτη φορά το 1991 από 

θερμοπηγές στη Νέα Ζηλανδία, όπου επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες 48-49οC, όξινο 

pH ανοξυγονικό περιβάλλον  και υπήρχαν υψηλές συγκεντρώσεις θειούχων ενώσεων. 

 

 Από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στον οργανισμό έδειξαν ότι διαθέτει 

ραβδοειδές σχήμα και είναι μη κινητικός, οι τυπικές του διαστάσεις είναι 0.6-0.8 x3-2.μm 

[14]. Αρχικά είχε καταταχτεί στο γένος Chlorobium όμως έπειτα από φυλογενετική ανάλυση 

με τη χρήση του 16S RNA καθώς και του γονιδίου της FMO αποδείχτηκε ότι δεν έχουν την 

απαραίτητη ομοιότητα που στοιχειοθετεί ότι ανήκουν σε αυτό το γένος και έτσι 

αποφασίστηκε ότι θα ανήκει σε ένα ξεχωριστό γένος το Chlorobaculum [15]. Κατά συνέπεια 

η ταξινόμηση του οργανισμού έχει  ως εξής: 
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Πίνακας 1:Ταξινόμηση του Chlorobaculum tepidum 

 

Η γονιδωματική ανάλυση που έγινε στον οργανισμό έδειξε ότι διαθέτει ένα κυκλικό 

χρωμόσωμα μήκους 2,154,946 bp [16]. Η μελέτη του γονιδιώματος έδειξε πως γονίδια που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες που πιθανώς να σχετίζονται με το μεταβολισμό του θείου 

εντοπίζονται στο γονιδίωμα σε συστοιχίες (gene clusters) τα τρία μεγαλύτερα  εκ των 

οποίων έχουν μήκος 52kb και κωδικοποιούν 68 πρωτεΐνες που αντιστοιχούν στο 2.4% του 

συνολικού γονιδιώματος και το 3% του συνολικού πρωτεώματος και φαίνεται να είναι 

συντηρημένα και στα άλλα πράσινα θειοβακτήρια [17]. 

 

Πίνακας 2: τα βασικά χαρακτηριστικά του γονιδιώματος του Chlorobaculum tepidum [16] 

   

 

Βασίλειο Βακτήρια 

Συνομοταξία Chlorobi 

Ομοταξία Chlorobia 

Τάξη Chlorobiales 

Οικογένεια Chlorobiaceae 

Γένος Chlorobaculum 

Είδος Chlorobaculum 

tepidum 
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 1.4 Η φωτοσύνθεση του Chlorobaculum tepidum 

Η φωτοσύνθεση στο Cba tepidum ξεκινάει με τη συλλογή του φωτός από τις 

φωτοσυνθετικές κεραίες του οργανισμού τα χλωροσώματα, από όπου φωτεινή ακτινοβολία 

διεγείρει τα ηλεκτρόνια των χρωστικών. Η μεταφορά αυτής της ενέργειας επιτυγχάνεται 

μέσα από την σύνδεση του χλωροσώματος που απορροφούν από 720 έως 830nm, με τις 

πρωτεΐνες FMO που αποτελούνται από ένα τριμερές που περιέχει 24 μόρια 

βακτηριοχλωροφύλλης α με εύρος απορρόφησης από  790−830nm, οι οποίες συνδέονται 

με τη σειρά τους με τον πυρήνα του κέντρου αντίδρασης. 

Ο πυρήνας του κέντρου αντίδρασης του Cba tepidum είναι ένα κέντρο αντίδρασης σιδήρου 

θείου τύπου l  που παρουσιάζει ομοιότητα με τον πυρήνα του κέντρου αντίδρασης του 

φωτοσυστήματος l (PSl) της οξυγονικής φωτοσύνθεσης. Το μεν φωτοσύστημα l είναι ένα 

εταιροδιμερές PsA/PsB ενώ στο Cba tepidum είναι ένα ομοδιμερές από δύο PscA πρωτεΐνες 

μοριακού βάρους 82 kDa. Ο πυρήνας του κέντρου αντίδρασης του Cba tepidum 

περιλαμβάνει και άλλες τρείς πρωτεΐνες την PscB  μία πρωτεΐνη σιδήρου-θείου μοριακού 

βάρους 24 kDa, το κυτόχρωμα c551 (PscC) μοριακού βάρους 23 kDa και την PscD πρωτεΐνη 

μοριακού βάρους 17 kDa.[18]  

Η PscA προσδένεται με τον πρωταρχικό δότη ηλεκτρονίων P840, ένα ειδικό ζεύγος 

βακτηριοχλωροφύλλης α, έναν κύριο δέκτη ηλεκτρονίων Α0 αποτελούμενο από 

χλωροφύλλη α 670 και το σύμπλεγμα 4Fe-4S (Fx). H PscB συνδέει δύο κέντρα 4Fe-4S το FA 

και το FB που αποτελούν τους τελικούς δέκτες ηλεκτρονίων, ενώ η PscC η οποία υποβοηθά 

τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στο P840. Τέλος η υπομονάδα PscD αλληλεπιδρά με τον 

πυρήνα του κέντρου αντίδρασης και δεν είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του 

οργανισμού [18]. Πειράματα έδειξαν ότι η έλλειψη της δεν προκαλεί κάποια ιδιαίτερη 

παρεμπόδιση στην κινητική της μεταφοράς των ηλεκτρονίων [19]. 

Η μεταφορά των ηλεκτρονίων στη φωτοσύνθεση καταλήγει με την αναγωγή της 

φερρεδοξίνης η οποία είναι μία υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη σιδήρου θείου, που με τη σειρά 

της ανάγει το NAD+ μέσα από το ένζυμο αναγωγάση της φερρεδοξίνης-NAD [20], καθώς το 
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NADH είναι ο ηλεκτρονιοδότης για την καθήλωση του CO2 μέσα από τον ανάστροφο κύκλο 

του Krebbs. 

Παρακάτω παρατίθεται μία σχηματική απεικόνιση του χλωροσώματος, του κέντρου 

αντίδρασης και της FMO στην εσωτερική μεμβράνη του Cba tepidum.  

 

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση της σύνδεσης του χλωροσώματος με την FMO και το 

κέντρο αντίδρασης. Με κόκκινα βέλη αναπαρίσταται η μεταφορά ενέργειας και με μπλε η 

μεταφορά ηλεκτρονίων [21]. 

 

1.5 Μεταβολισμός του θείου 

Ο μεταβολισμός του ανόργανου θείου και των ενώσεων του αποτελεί ένα πολύπλοκο θέμα 

που απασχολεί τη βιοχημεία μιας και η πληθώρα ενζύμων που εμπλέκονται  αλλά και η 

πολυπλοκότητα της χημείας του θείου καθιστούν τη μελέτη του επίπονη διαδικασία, 

ωστόσο η ανοξυγονική φωτοσύνθεση με την αξιοποίηση του θείου ως δότη ηλεκτρονίων  

είναι μία διαδικασία που είναι ευρέως διαδεδομένη στη φύση και συντελείται σε βακτήρια 

και αρχαία [6]. 

Το Cba tepidum, το οποίο μελετάται στην παρούσα εργασία αντλεί τα απαραίτητα 

ηλεκτρόνια για τη φωτοσύνθεση και την καθήλωση του CO2 κυρίως  από θειούχα (S2-) και 

θειοθειικά (S2O3
2-)  τα οποία οξειδώνονται σε στοιχειακό θείο(S0) το οποίο αποβάλλεται 

στον εξωκυττάριο χώρο και επαναπροσλαμβάνεται για να οξειδωθεί περεταίρω σε  θειικά 
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(SO4
2-) όταν έχουν εξαντληθεί τα θειούχα από το περιβάλλον [12]. Ο ακριβής μηχανισμός με 

τον οποίο πραγματοποιείται η όλη διαδικασία δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, ωστόσο 

ένζυμα που έχουν ανακαλυφθεί μέσα από τις γονιδιωματικές αναλύσεις που έγιναν τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες καθώς και μελέτες πού έγιναν σχετικά με τη φυσιολογία και τη 

βιοχημεία του οργανισμού μπορούν να συνοψιστούν στο σχήμα που παρατίθεται στην 

εικόνα 3. 

 

Εικόνα 2: Προτεινόμενο μοντέλο για το μεταβολισμό του θείου στα πράσινα θειοβακτήρια 

[22]. 

Τα κυριότερα ένζυμα που έχουν βρεθεί να εμπλέκονται στη οξείδωση του θείου όταν αυτό 

βρίσκεται σε μορφή θειούχων είναι η οξειδωαναγωγάση της κινόνης (sulfur quinone 

oxidoreductase, SQR) που αποτελεί μία μεμβρανική πρωτεΐνη η οποία καταλύει την 

οξείδωση των θειούχων σε στοιχειακό θείο έχοντας σαν ηλεκτονιοδέκτη μια κινόνη [23] και 

το φλαβοκυτόχρωμα c (Fcc)  που είναι ένα περιπλασματικό ένζυμο το οποίο οξειδώνει τα 

θειούχα σε στοιχειακό θείο έχοντας ως δέκτη ηλεκτρονίων ένα κυτόχρωμα c [24]. 
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Για τον μεταβολισμό των θειοθειικών είναι υπεύθυνο το σύστημα Sox (sulfur-oxidation 

system) το οποίο στα πράσινα θειοβακτήρια αποτελείται από τα SoxΑΧ, SoxYZ και SoxB. Το 

SoxΑΧ καταλύει την οξείδωση του θειοθεικού με τη συνακόλουθη  μεταφορά ηλεκτρονίων 

σε ένα κυτόχρωμα c προς το σχηματισμό ενός (SoxYZ-S-S-SO3
2-) ενδιάμεσου για να 

ολοκληρωθεί η υδρόλυση της θειικής ομάδας από το SoxB  και να δημιουργηθεί ένα 

δισουλφίδιο που θα συντελέσει στο σχηματισμό των σφαιριδίων [11]. 

Τέλος για το μεταβολισμό του στοιχειακού θείου τα ένζυμα που εμπλέκονται είναι τα 

προϊόντα της οικογένειας των dsr γονιδίων. Η συγκεκριμένη συστοιχία γονιδίων έχει 

μελετηθεί πρώτα στο μωβ θειοβακτήριο Allochromatium vinosum που διαθέτει την 

γονιδιακή συστοιχία dsrABEFHCMKLJOPNRS  και είναι υπεύθυνη για την οξείδωση των 

ενδοκυττάριων σφαιριδίων του θείου, έτσι θεωρήθηκε πως το ένζυμο dsr είναι υπεύθυνο 

για την οξειδωτική πορεία προς την παραγωγή θειώδους. Στα πράσινα θειοβακτήρια 

υπάρχει μια παρόμοια συστοιχία η dsrNCABLEFHTMKJOP  με τη μόνη διαφορά ότι 

απουσιάζουν τα γονίδια dsrRS και ότι εντοπίζεται το γονίδιο dsrT [6]. 

Οι dsr πρωτεΐνες εδράζονται όμως στο κυτταρόπλασμα  ενώ τα σφαιρίδια του θείου 

βρίσκονται στον εξωκυττάριο χώρο κατά συνέπεια θα πρέπει να υπάρχει κάποιος 

μηχανισμός που θα είναι υπεύθυνος για την επαναπρόσληψη του στοιχειακού θείου και τη 

μεταφορά του στο κυτταρόπλασμα που δεν είναι ακόμα γνωστός. 

1.6  Πρωτεωμική 

Η πρωτεωμική κατ’ αναλογία με τη γονιδιωματική είναι η μελέτη των πρωτεϊνών σε μεγάλη 

κλίμακα. Η ανάγκη για τη μελέτη απευθείας των γονιδιακών προϊόντων προκύπτει από το 

γεγονός ότι το γονιδίωμα είναι σταθερό σε αντίθεση με το πρωτέωμα που είναι 

μεταβαλλόμενο και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει μία γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 

γονιδίων και των πρωτεϊνών που συνθέτουν. Επίσης το γονιδίωμα δεν μας παρέχει καμία 

πληροφορία για την ποσότητα και τη χρονική στιγμή που αυτές συνθέτονται. Επιπλέον οι 

πρωτεΐνες για να επιτελέσουν τη βιολογική τους λειτουργία  υφίστανται τροποποιήσεις και 

σχηματίζουν δίκτυα αλληλεπιδράσεων τα οποία αποκλειστικά και μόνο από την μελέτη του 

γονιδιώματος δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές.  

Από τις πρώτες πιο βασικές τεχνικές με τις οποίες μπορεί να χαρακτηριστεί ένα πρωτέωμα 

είναι  ο διαχωρισμός του μέσω απόδιατακτικής ηλεκτροφόρησης σε πηκτή ακρυλαμιδίου 
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(SDS-PAGE) και για την επίτευξη καλύτερου διαχωρισμού ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεών 

και η ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας. Επειδή όμως ένας σημαντικός 

παράγοντας για τη λειτουργία των πρωτεϊνών είναι  η κυτταρική τους τοπολογία είναι 

σημαντικό να προηγηθεί και κλασματοποίηση του πρωτεώματος με βάση την τοπολογία 

ούτως ώστε να γίνει γνωστό που εδράζονται οι πρωτεΐνες που θα ταυτοποιηθούν [25, 26]. 

1.7 Φασματομετρία μάζας MALDI-TOF 

 

Οι μέθοδοι με τις οποίες 

γίνεται ο ιονισμός τον 

πεπτιδίων είναι ο 

ηλεκτροψεκασμός    

(ElectroSpray) και η 

εκρόφηση με λέιζερ 

υποβοηθούμενη από 

υλικό μήτρας (MALDI). Στη 

δεύτερη μέθοδο τα 

βιομόρια 

συγκρυσταλλώνονται με 

τη μήτρα σε μία μεταλλική 

πλάκα. 

Στη συνέχεια ιονίζονται με την χρήση λέιζερ και εισέρχονται στην αέρια φάση. Η μήτρα είναι ένα 

οργανικό μόριο που απορροφάει στο ίδιο μήκος κύματος με το λέιζερ που χρησιμοποιείται. Ο ρόλος 

της μήτρας στην διαδικασία του ιονισμού είναι να κάνει ηπιότερο τον ιονισμό του αναλύτη, 

διαφορετικά αν το λέιζερ ακτινοβολούσε απευθείας το βιολογικό δείγμα θα το κατέστρεφε καθώς 

τα βιομόρια είναι εύθραυστα. Ο ακριβής ρόλος της μήτρας στον ιονισμό δεν έχει αποσαφηνιστεί 

ακόμα πλήρως. Η ένταση του σήματος που ανιχνεύεται εξαρτάται από τα πεπτίδια που βρίσκονται 

στον κρύσταλλο τη δυνατότητα του βιομόριο να προσλάβει ή να δώσει πρωτόνιο κατά τη 

διαδικασία της εκρόφησης, αλλά και από ένα μεγάλο πλήθος παραγόντων. Γι το λόγο αυτό 

καθίσταται δύσκολη η αντιστοίχηση της έντασης της κορυφής με την ποσότητα του δείγματος που 

αναλύεται. 

Οι βασικότερες αρχές που εφαρμόζονται για να διαχωριστούν τα πεπτίδια αφού ιονιστούν είναι οι 

TOF (time of flight), που βασίζεται στο χρόνο πτήσης των ιόντων, (quadropole MS) που διαχωρίζει τα 

Εικόνα 3: Διάταξη ενός φασματόμετρου μάζας MALDI TOF 
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ιόντα μέσα από τετραπολικό ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από μεταλλικές ράβδους και την 

παγίδα ιόντων (ion trap) που βασίζεται στην επιλεκτική εισαγωγή ιόντων σε τρισδιάστατο πεδίο 

παγίδευσης. Τέλος η πιο πρόσφατη μέθοδος διαχωρισμού σε σχέση με τις προαναφερθείσες 

αποτελεί το Obitrap κατά την οποία τα ιόντα παγιδεύονται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο που σχηματίζεται 

από τρία ηλεκτρόδια  και τίθενται σε κυκλική τροχιά ενώ ταυτόχρονα εκτελεί εξαναγκασμένη 

γραμμική  ταλάντωση  στον άξονα του κέντρου περιστροφής του, εκπέμποντας ακτινοβολία η 

συχνότητα της οποίας εξαρτάται από το λόγο μάζας προς φορτίο η οποία και αναλύεται με ανάλυση 

Φουριέ [27].  

Η απλούστερη μέθοδος ταυτοποίησης πρωτεϊνών είναι το PMF (peptide mass fingerprinting) που 

είναι χαρακτηριστικό για κάθε πρωτείνη μετα την πρωτεόλυση της με περιοριστικές πρωτεάσες. Για 

μεγαλύτερη ακρίβεια στην ταυτοποίηση μπορεί να εφαρμοστεί φασματομετρία μάζας σε σειρά 

(MS/MS) κατά την οποία από τα φάσματα που προέκυψαν από την πρώτη ανάλυση με 

φασματομετρία μάζας επιλέγονται οι πιο έντονες κορυφές και τα πεπτίδια που αντιστοιχούν σε 

αυτές υπόκεινται μετά από διάσπαση πάλι σε ανάλυση με φασματομετρία μάζας αυξάνοντας έτσι 

την ακρίβεια της μεθόδου. Η ταυτοποίηση των πρωτεϊνών επιτυγχάνεται μέσα από τη σύγκριση των 

αλληλουχιών των πεπτιδίων που προκύπτουν από την ανάλυση, με αλληλουχίες πεπτιδίων που 

υπάρχουν σε βάσεις δεδομένων και έχουν προκύψει από τα θεωρητικά πρωτεώματα οργανισμών 

δηλαδή τις  πρωτεΐνες που αντιστοιχούν στα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης των γονιδιωμάτων τους 

[28]. 

1.8 Σκοπός της εργασίας 

Στην περίπτωση του Cba tepidum που το γονιδίωμά του έχει αλληλουχηθεί έχουν προκύψει 

δεδομένα για την ύπαρξη σωρείας γονιδίων τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στο 

μεταβολισμό του θείου έπειτα από σύγκριση και με γονίδια με αντίστοιχη λειτουργία από 

άλλους οργανισμούς, όμως δεν υπάρχει γνώση για το αν αυτά τα γονίδια εκφράζονται και 

κάτω από ποιες συνθήκες όπως επίσης για τα ποια είναι η λειτουργία τους καθώς πολλά 

από αυτά αποδίδονται σε υποθετικές πρωτεΐνες. 

Για να μπορέσει λοιπόν να γίνει αντιληπτή η λειτουργία των εν λόγω γονιδίων και να 

διευκρινιστεί ποια από αυτά είναι σημαντικά για το μεταβολισμό του θείου και σε πιο 

στάδιο της ανάπτυξης του οργανισμού θα πρέπει να γίνει η ανάλυση των πρωτεϊνών σε 

διακριτά στάδια της ανάπτυξης του οργανισμού και σε συνθήκες που συντελείται ο 

μεταβολισμός των θειούχων 
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Σκοπός της  εργασίας είναι να μελετηθεί το πρωτέωμα του περιπλάσματος και της 

εξωτερικής μεμβράνης σε δύο διακριτές φάσεις της ανάπτυξης του οργανισμού καθώς σε 

αυτές τις δύο φάσεις είναι καθοριστικές για το μεταβολισμό του θείου  και να διερευνηθεί 

εάν υπάρχουν πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη πρόσληψη και το μεταβολισμό του θείου. 

Επίσης να αναπτυχθούν πρωτόκολλα που θα μπορούν αξιόπιστα να απομονώνουν τα δύο 

πρωτεώματα που παίζουν σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό του θείου χωρίς προσμίξεις 

από πρωτεΐνες άλλων τοπολογιών για να μπορέσουν να βρεθούν πρωτεΐνες που σχετίζονται 

με το μεταβολισμό του θείου. 
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2. Υλικά και μέθοδοι 

2.1 Ρυθμιστικά και διαλύματα 

Το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των διαλυμάτων  ήταν απιονισμένο με 

στήλη ρητίνης ιοντοανταλλαγής και ορισμένα διαλύματα παρασκευάστηκαν με 

δισαπιονισμένο νερό nanopure με τη χρήση συστήματος ανάστροφης όσμωσης 

Θρεπτικό μέσο καλλιέργειας 

Na2SO4                1.6g/l 

KH2PO4               0.5g/l 

CH3COONH4       0.5g/l 

NH4Cl                  0.4g/l 

MgSO4 x 7H2O   0.2g/l 

CaCl2 x2H2O       0.05g/l 

EDTA                  0.0125g/l 

NaHCO3             2g/l 

Na2S                   0.96g/l 

Μείγμα ιχνοστοιχείων*  1ml/l 

Βιταμίνη B12 2ml/l 

*Μείγμα ιχνοστοιχείων 

EDTA                  0.67g/l 

FeCl3 x 6H2O     0.2g/l 

CoCl2 x 6H2O     19mg/l 

Na2MoO4           19mg/l 

ZnSO4 x 7H2O    15mg/l 
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MnCl2 x 4H2O    10mg/l 

VSO4 x 2H2O      3mg/l 

NiCl2 x 6H2O      2.5mg/l 

CuCl2 x 2H2O     1.7g/l 

H3BO3                0.6mg/l 

NaWO4 x H2O   0.2mg/l 

Na2HSeO3         0.2mg/l 

Ρύθμιση  pH=8 με NaOH 

Ρυθμιστικό διάλυμα ομογενοποίησης (TT buffer) 

Trisma Base 1M 

Tricine 20mM 

6-amino-caproic acid 1mM 

Benzamidine 1mM 

Ρύθμιση με Η2SO4  σε pH=7.5 

Ρυθμιστικό διάλυμα όσμωσης  

Sucrose 0.5M 

EDTA 1mM 

Trisma Base 50mM pH=8 

Διαλύματα παρασκευής πηκτών ηλετροφόρησης 

ΑΒ-mix 

Acrylamyde 48% (w/v) 

Bisacrylamide 1.5 (w/v) 
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Gel Buffer 3x 

Trisma Base 3M 

SDS 0.3% (w/v) 

pH=8.4 ρύθμιση με HCl 

Anode Buffer 

Trisma Base 1M 

pH=8.9 ρύθμιση με HCl 

Cathode Buffer 

Trisma Base 1M 

Tricine 1M 

SDS 1% (w/v) 

pH=8.25 

Sample Buffer 

SDS 12% (w/v) 

Glycerol 10% (w/v) 

Mercaptoethanol  6% (w/v) 

Serva Blue G 0.05% (w/v) 

Tris- HCl pH=7 

1D SDS PAGE 

Πηκτή διαχωρισμού 10% (30ml) 

Glycerol 3g 

AB-mix 6ml 
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Gel buffer 10ml 

APS 10% (w/v) 150μl 

TEMED 15μl 

Προσθήκη νερού μέχρι τελικού όγκου 30 ml 

Πηκτή επιστοίβαξης 4% (10ml) 

AB-mix 1ml 

Gel-buffer 4ml 

APS  10% (w/v) 90μl 

TEMED 9μl 

Προσθήκη νερού μέχρι τελικού όγκου 10 ml 

dSDS PAGE 

1η διάσταση 

Πηκτή διαχωρισμού 10% (30ml) 

Urea 6M 

AB-mix 6ml 

Gel buffer 10ml 

APS 10% (w/v) 150μl 

TEMED 15μl 

Προσθήκη νερού μέχρι τελικού όγκου 30 ml 

2η διάσταση 

Διάλυμα εξισορρόπησης  

Trisma base 100mM  
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Ρύθμιση με HCl σε pH=2 

Πηκτή διαχωρισμού 16%  

Glycerol 3g 

AB-mix 9.6ml 

Gel buffer 10ml 

APS 10% (w/v) 150μl 

TEMED 15μl 

Προσθήκη νερού μέχρι τελικού όγκου 30 ml 

Πρότυπες πρωτεΐνες για SDS PAGE 

Phosphorylase b   97,4kDa 

Serum albumin    66.2kDa 

Ovalbumin 45kDa 

Carbonic anhydrase 31kDa 

Trypsin inhibitor 21.5kDa 

Lysozyme 14.4kDa 

Διάλυμα χρώσης 

Κολλοειδής Χρώση Coomassie Brilliant Blue G-250 (Blue Silver) 

Coomasie brilliant Blue-250 0.12% (w/v) 

(NH4)2SO4 10% v/v 

H3PO4 10 v/v 

Methanol 20% v/v 

Διάλυμα αποχρωματισμού 
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Methanol 5% (v/v) 

Acetic acid 7% (v/v) 

Διάλυμα BRADFORD 

Stock 30ml 

Ethanol 9.5ml 

H3PO4 (85%) 20.7ml 

Coomassie Blue G 35mg   

Working solution 

ddH2O 425ml 

Ethanol 14.25ml 

H3PO4 (85%) 31.06ml   

Stock solution 30ml 

 

2.2 Καλλιέργεια του οργανισμού 

Αφού παρασκευαστούν 800ml  θρεπτικoύ μέσου που δεν περιέχει Na2S προστίθενται σε 

φιάλες του ενός λίτρου και αποστειρώνονται για 25min στους 120oC. Στη συνέχεια 

ακολουθεί απαέρωση  με διαβίβαση διοξειδίου του άνθρακα για 15min  ενώ έχει κλειστεί η 

φιάλη με parafilm,ούτως ώστε να μην εισέρχεται ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Στη συνέχεια οι 

φιάλες με σφραγίζονται με ειδικά πώματα που δεν επιτρέπουν στον ατμοσφαιρικό αέρα να 

εισέρχεται αλλά μπορούν να τρυπηθούν από σύριγγα καθώς στη κορυφή του πώματος έχει 

δημιουργηθεί οπή για να μπορεί να τρυπηθεί από σύριγγα, αλλά ταυτόχρονα να μην 

εισέρχεται ατμοσφαιρικός αέρας καθώς στο κάτω μέρος του πώματος έχει προστεθεί 

σιλικονόυχα επιφάνεια. Στη συνέχεια προστίθεται το Na2S διαλυμένο σε 5 ml 

αποστειρωμένου Η2Ο και περασμένο από φίλτρο νιτροκυτταρίνης και στη συνέχεια γίνεται 

ρύθμιση του pH του διαλύματος με 10% H2SO4 και 4M KOH έως ότου το pH φτάσει στο 6.9. 

Τέλος γίνεται ο εμβολιασμός του θρεπτικού με 20ml καλλιέργειας  που φυλασσόταν στο 
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ψυγείο ως stock. Η καλλιέργεια αφού ετοιμαστεί τοποθετείται στο σκοτάδι ολονύχτια για 

να αντιδράσει το περισσευούμενο οξυγόνο με το NaS2 σύμφωνα με την ακόλουθη 

αντίδραση: 

2 Na2S + 3Ο2 → 2Νa2SO3 

Την επόμενη μέρα η φιάλη τοποθετείται σε υδατόλουτρο σε θερμοκρασία 47-49οC και 

πλήρη φωτισμό. Η ανάπτυξη του οργανισμού υπολογίζεται φωτομετρικά από τη 

συγκέντρωση της βακτηριοχλωροφύλλης c και του στοιχειακού θείου S0. 

2.2.1 Φωτομετρικός υπολογισμός της ανάπτυξης 

Για να υπολογιστεί  η ανάπτυξη του οργανισμού και η κατάλληλη χρονική στιγμή για τη 

συγκομιδή των κυττάρων χρησιμοποιήθηκε  φασματοσκοπία ορατού για τον υπολογισμό 

της συγκέντρωση της βακτηριοχλωροφύλλης c [29] και υπεριώδους για το στοιχειακό θείο 

που αποτελεί μεταβολικό ενδιάμεσο του οργανισμού [30, 31]. Η βασική αρχή της μεθόδου 

αποτελεί ο νόμος των Beer-Lambert που ορίζει πως η οπτική απορρόφηση μιας ουσίας στο 

ορατό η στο υπεριώδες είναι ευθέως ανάλογη με τη συγκέντρωση της με βάση την 

ακόλουθη εξίσωση: 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔𝑇 = 𝑙𝑜𝑔
𝑃𝜊

𝑃
= 𝜀𝑏𝑐 

Όπου: 

Ρ0, η ακτινοβολούμενη ισχύς 

Ρ, η διερχόμενη ακτινοβολία 

Α, η απορρόφηση log(P0/P) 

Τ, η διαπερατότητα (P/P0) 

b, το μήκος διαδρομής της ακτινοβολίας 

c, η συγκέντρωση της ουσίας που απορροφάει  

ε, η γραμμομοριακή απορροφητικότητα 

 

Για να μπορέσουν να μετρηθούν φασματομετρικά θα έπρεπε πρώτα να εκχυλιστούν από 

δείγμα της καλλιέργειας, η διαδικασία για τον υπολογισμό των παραπάνω συγκεντρώσεων 
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είχε ως εξής. Αρχικά 1ml από την καλλιέργεια φυγοκεντρείται στα 13000g για 10min και το 

ίζημα επαναιωρείται σε 1ml μεθανόλης και ακολουθούσε άλλη μία φυγοκέντρηση στα 

13000g για 10min και το υπερκείμενο φωτομετρείται σε κυψελίδα χαλαζία στα 669nm για 

τη συγκέντρωση της βακτηριοχλωροφύλλης c και στα 265nm για το στοιχειακό θείο και 

όταν η απορρόφηση έφτανε στο 2 και στο 3-4 τα κύτταρα μαζεύονταν καθώς αυτές οι 

απορροφήσεις αντιστοιχούν στην εκθετική και στη στατική φάση αντίστοιχα, σύμφωνα με 

τις καμπύλες ανάπτυξης που έγιναν από τον Λυρατζάκη Αλέξανδρο [32]. Η συλλογή των 

κυττάρων γίνεται με φυγοκέντρηση στα 6000g για 20min, μετά το πέρας της οποίας 

συλλέγεται το ίζημα για να ακολουθήσει η διαδικασία απομόνωσης του περιπλάσματος. 

2.3 Συλλογή περιπλασματικού πρωτεώματος  

Το κυτταρικό ίζημα που συλλέγεται ζυγίζεται και διαλύεται με τη βοήθεια πινέλου σε 

αναλογία 1:10 στο διάλυμα όσμωσης το οποίο λόγω του υπέρτονου χαρακτήρα του 

αποσταθεροποιεί την εξωτερική μεμβράνη επιτρέποντας έτσι στο περιπλασματικό 

περιεχόμενο να εξέλθει του κυττάρου αφήνοντας όμως τα κύτταρα κατά τα άλλα άθικτα. 

Στη συνέχεια το διάλυμα που προκύπτει αναδεύεται ήπια στον πάγο για 30min. Μετά το 

πέρας της επώασης το εναιώρημα φυγοκεντρείται στα 10000g για 15min και το 

υπερκείμενο που προκύπτει περιέχει διαλυμένο το περιπλασματικό πρωτέωμα. Στη 

συνέχεια γίνεται φυγοκέντρηση στα 100000g για 1h και μετά την ποσοτικοποίηση 

φυλάσσεται στους -20οC. Το ίζημα  που προκύπτει συλλέγεται προσεκτικά ούτως ώστε να 

αποφευχθεί η συλλογή σφαιριδίων θείου και αφού ομογενοποιηθεί με το διάλυμα 

ομογενοποίησης (TT buffer) φυλάσσεται στους -20οC για περεταίρω επεξεργασία [33]. 

2.4 Απομόνωση εξωτερικής μεμβράνης 

 Αρχικά τα κύτταρα με τη χρήση υπερήχων διασπώνται (70 watt , για 20min σε 20 κύκλους 

15’’ σε υπέρηχους και 45΄΄ σε ηρεμία) και ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 9000g για 20min 

για να διαχωριστούν τα άσπαστα κύτταρα. Στη συνέχεια ακολουθεί υπερφυγοκέντρηση για 

1h στα 100000g σε ρότορα TFT 50.38 και συλλέγεται το ίζημα που περιέχει το μεμβρανικό 

κλάσμα. Το ίζημα διαλυτοποιείται σε TT buffer που περιέχει 2% sodium lauryl sarcosinate 

και αναδεύεται για 1h σε θερμοκρασία δωματίου για να ακολουθήσει υπερφυγοκέντρηση 

για 1h στα 100000g σε ρότορα TFT 50.38. Από τη φυγοκέντρηση που πραγματοποιήθηκε 

συλλέγεται το ίζημα που περιέχει την εξωτερική  μεμβράνη και διαλυτοποιέιται σε 1ml TT 

buffer και φυλάσσεται στους -20οC. 
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2.5 Μέθοδος Bradford 

Η μέθοδος Bradford χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της συνολικής πρωτεϊνικής 

συγκέντρωσης ενός δείγματος. Αρχικά κατασκευάζεται πρότυπη καμπύλη με γνωστές 

συγκεντρώσεις της πρωτεΐνης αλβουμίνης που προέρχεται από ορό βοδιού (Bovine Serum 

Albumin, BSA) σε σχέση με την απορρόφηση στο ορατό (595nm). Κατόπιν μετράται η 

απορρόφηση στα 595nm του πρωτεϊνικού δείγματος και μέσω της πρότυπης καμπύλης 

υπολογίζεται η συνολική πρωτεϊνική συγκέντρωση σε mg/ml. Στην περίπτωση του 

δείγματος της εξωτερικής μεμβράνης το δείγμα περιέχει χρωστικές οι οποίες απορροφούν 

στα 595nm  επηρεάζοντας τη μέτρηση, έτσι στο δείγμα που πρόκειται να ποσοτικοποιηθεί 

εκχυλίζονται οι χρωστικές του με μεθανόλη. Κατά τη διαδικασία της εκχύλισης σε 50μλ 

δείγματος προστίθενται 1950μl μεθανόλης και αναδεύονται σε vortex. Στη συνέχεια 

ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 13000g για 10min και το ίζημα διαλύεται σε 100μl TT buffer 

και ποσοτικοποιείται με βάση την πρότυπη καμπύλη [34]. 

2.6 Κατακρήμνιση με TCA 

Η συγκέντρωση των δειγμάτων δεν επιτρέπει να παρθεί η επαρκής ποσότητα που 

απαιτείται για να γίνει  η αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση, κατά συνέπεια 

πραγματοποιήθηκε συμπύκνωση με τρίχλωρο οξικό οξύ (TCA). Κατά τη διαδικασία αυτή 

προστίθεται στην επιθυμητή ποσότητα δείγματος TCA  100% (w/v) σε συγκέντρωση 1:10 και 

αφήνεται στους -4oC  ολονύχτια. Την επόμενη μέρα πραγματοποιείται φυγοκέντρηση στα 

δείγματα για 10min στα 13000g και στο ίζημα πραγματοποιούνται πλύσεις με παγωμένη 

ακετόνη με 3 διαδοχικές φυγοκεντρήσεις στα 13000g για 10min. Μετά το πέρας των 

πλύσεων τα δείγματα αφήνονται να στεγνώσουν και προστίθεται σε αυτά sample buffer για 

να προχωρήσουν στη διαδικασία της αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης [34]. 

2.7 Αποδιατακτηκή ηλεκτροφόρηση  σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου SDS-PAGE 

Η ηλεκτροφόρηση αποτελεί μία μέθοδο διαχωρισμού των πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων 

κατά την οποία όταν τα προς ανάλυση μόρια βρεθούν σε ηλεκτρικό πεδίο αρχίζουν να 

κινούνται με βάση την ηλεκτροφοριτική τους ικανότητα. Η ηλεκτροφοριτική μέθοδος που 

εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία είναι η αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE  και 

κατά τη μέθοδο αυτή οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται στο ηλεκτρικό πεδίο με βάση το μοριακό 

τους βάρος. 
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Το πρωτεϊνικό ίζημα επωάζεται στους 37οC με sample buffer για 5min. Λόγω της  

θερμοκρασίας και των αποδιατακτικών συνθηκών που επικρατούν στο διάλυμα οι 

πρωτεΐνες αποδιατάσσονται και χάνουν την τρισδιάστατη δομή τους, επιπλέον λόγω της 

παρουσίας μερκαπτοαιθανόλης στο sample buffer  γίνεται αναγωγή των δισουλφιδικών 

δεσμών. Τέλος η πρωτεΐνη συμπλοκοποιείται με το SDS αποκτώντας έτσι ένα ομοιόμορφο 

ανιονικό φορτίο στις πρωτεΐνες. Στη συνέχεια 20μl από το πρωτεϊνικό διάλυμα 

φορτώνονται σε πήκτωμα πολύακρυλαμιδίου για την παρασκευή του χρησιμοποιήθηκαν το 

διάλυμα πηκτής διαχωρισμού και το διάλυμα πηκτής επιστοίβαξης. Αρχικά  το διάλυμα 

πηκτής διαχωρισμού μεταφέρθηκε μεταξύ δύο γυάλινων πλακών διαστάσεων( 10cm x 

10cm) που απείχαν μεταξύ τους απόσταση 1mm. Στη συνέχεια προστίθεται βουτανόλη για 

να δημιουργηθεί λεία επιφάνεια. Όταν πολυμεριστεί το ακρυλαμίδιο αφαιρείται η 

βουτανόλη και προστίθεται το διάλυμα πηκτής επιστοίβαξης για να σχηματιστούν τα 

πηγαδάκια που θα εισαχθεί το πρωτεϊνικό δείγμα. Στη συνέχεια το πήκτωμα τοποθετείται 

στη συσκευή του gel και εφαρμόζεται τάση 20V μέχρι τα δείγματα να περάσουν την πηκτή 

διαχωρισμού και στη συνέχεια εφαρμόζεται τάση 40V μέχρι το τέλος της διαδικασίας, όπου 

οι πηκτές εμβαπτίζονται ολονύκτια σε διάλυμα χρώσης Coomassie Brilliant Blue G-250 και 

την επόμενη μέρα αποχρωματίζονται σε διάλυμα αποχρωματισμού. Με αυτήν την 

μεθοδολογία ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι πρωτεΐνες 

ανάλογα με το μοριακό τους βάρος έχουν διαφορετική κινητικότητα όταν περνάνε μέσα 

από το πλέγμα που σχηματίζουν τα μόρια του ακρυλαμιδίου. Το μοριακό βάρος σε αυτή τη 

διαδικασία είναι ο μοναδικός καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει την κινητικότητα 

στην πηκτή  καθώς το SDS συμπλοκοποιείται με τις πρωτεΐνες και τους δίνει σταθερό λόγο 

μάζας προς φορτίο [35]. 

2.7.1 Αποδιατακτηκή ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων.  

 Για να επιτευχθεί καλύτερος διαχωρισμός των πρωτεϊνών που περιέχονται στο δείγμα 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων,  όπου οι δύο διαστάσεις διαφέρουν 

στον τρόπο που επηρεάζουν την ηλεκτροφοριτική  ικανότητα των πρωτεϊνών καθώς η μία 

διάσταση περιέχει 6Μ ουρία και 10% πολυακρυλαμίδιο ενώ η δεύτερη διάσταση περιέχει 

υψηλότερη συγκέντρωση πολυακρυλαμιδίου της τάξης του 16% και έτσι οι πρωτεΐνες 

διαχωρίζονται διαφορετικά από τη μία διάσταση στην άλλη δίνοντας έτσι ένα διαγώνιο 

ηλεκτροφοριτικό πρότυπο.  
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Η διαδικασία ξεκινάει με τη πρώτη διάσταση η οποία  είναι ίδια με τη διαδικασία της 

αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης με τη μόνη διαφορά πως η πηκτή διαχωρισμού περιέχει 

6Μ ουρία η οποία έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζει τη πρόσδεση των πρωτεϊνών με το SDS  

ιδιαίτερα στις υδρόφοβες πρωτεΐνες και τις κάνει να κινούνται γρηγορότερα σε χαμηλή 

συγκέντρωση πολυακρυλαμιδίου σε σχέση με πρωτεΐνες του ίδιου μοριακού βάρους πού 

είναι λιγότερο υδρόφοβες, αλλά σε υψηλότερη συγκέντρωση πολυακρυλαμιδίου αυτή 

διαφορά στην κινητικότητα αίρεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υδρόφοβες 

πρωτεΐνες εμφανίζουν μεγαλύτερη συνάφεια για το SDS και έτσι κινούνται γρηγορότερα σε 

ένα πήκτωμα με χαμηλή συγκέντρωση και άρα έχει πόρους μεγαλύτερου μεγέθους.  

Το πέρασμα στη δεύτερη διάσταση γίνεται με την αποκοπή των λωρίδων της 

ηλεκτροφόρησης από την πρώτη διάσταση και στη συνέχεια ακολουθεί ημίωρη επώαση 

τους σε δίαλυμα Tris/HCl 100mM, pH=2 ούτως ώστε να ακινητοποιηθούν τα σύμπλοκα 

πρωτεϊνών αλλά και για να παραμείνει σταθερό το pH από το πέρασμα από τη μία 

διάσταση στην άλλη. Στη συνέχεια οι λωρίδες ακινητοποιούνται μέσα σε δύο τζάμια και 

προστίθεται διάλυμα της πηκτής διαχωρισμού μέχρι η στάθμη του διαλύματος να 

εφάπτεται της λωρίδας. Όταν το διάλυμα πήξει τότε γίνεται και ηλεκτροφόρηση στη 

δεύτερη διάσταση [36]. 

2.8 Πρωτεολυτική διάσπαση πρωτεϊνών 

Η πρωτεολυτική διάσπαση γίνεται με τη χρήση της θρυψίνης μίας σερινοπρωτεάσης που 

διασπά πεπτιδικούς δεσμούς στο καρβόξυτελικό άκρο των πεπτιδικών δεσμών αργινίνης και 

λυσίνης. Η πρωτεόλυση γίνεται στα πηκτώματα που είχαν υποστεί αποδιατακτική 

ηλεκτροφόρηση και είχαν χρωματιστεί με τη χρώση Coomassie Brilliant Blue G-250. Η 

διαδικασία της πρωτεόλυσης απαρτιζόταν από τα εξής στάδια: 

I. Το πρωτεϊνικό στίμα αποκόπτεται από τα πήκτωμα. 

II. Ακολουθεί μια σειρά απο τρεις διαδοχικές πλύσεις των στιγμάτων με ακετονυτρίλιο 

(ACN) 50% v/v και διττανθρακικό αμμώνιο 50mM ούτως ώστε να αποχρωματιστούν τα 

στίγματα. 

III. Στη συνέχεια οι πηκτές επωάζονται για 45 min στους 56oC σε διάλυμα 50mM 

διττανθρακικού αμμωνίου που περιέχει 10mM DTT για να αναχθούν οι δισουλφιδικοί 
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δεσμοί των πρωτεϊνών. 

IV. Αφού ακολουθήσει μια σειρά δεκάλεπτων πλύσεων με 50% ACN και διττανθρακικό 

αμμώνιο 50mM για να απομακρυνθεί το DTT οι πρωτεΐνες επωάζονται για 45min σε 

θερμοκρασία δωματίου στο σκοτάδι  σε διάλυμα 50mM διττανθρακικού αμμωνίου που 

περιέχει 55mM ιωδοακεταμίδιο για να ακυλιωθούν οι κυστεΐνες και να αποτραπεί ο 

επανασχηματισμός των δισουλφιδικών δεσμών 

V. Το ΙΑΑ απομακρύνεται με τις δεκάλεπτες πλύσεις 50% ACN και 50mM διττανθρακικό 

αμμώνιο και προστίθεται στην πρωτεΐνη 100% ACN  και αναδεύονται για 15min και η 

πηκτή που περιέχει την πρωτεΐνη να αφυδατωθεί πλήρως.  

VI. Στα αφυδατωμένα κομμάτια της πηκτής προστίθενται 25-30μl ρυθμιστικού 

διαλύματος πρωτεόλυσης που περιέχει 20μg θρυψίνης από πάγκρεας χοίρου και 

αφήνονται στον πάγο για 90min 

VII. Ακολουθεί επώαση στους 37οC για14-16 ώρες 

VIII. Την επόμενη μέρα γίνεται η ανάκτηση των πεπτιδίων από τα πηκτώματα η 

οποία επιτυγχάνεται έπειτα από διαδοχικές επωάσεις των 30min 50% ACN/ 0.1% TFA 

(τρίφθωρο οξικό οξύ)  και 100% ACN. Τα πεπτίδια περιέχονται στα υπερκείμενα που 

συλλέγονται από τις επωάσεις τα οποία και ενώνονται 

IX. Το διάλυμα που προκύπτει από τις πλύσεις λυοφιλοποιείται με τη βοήθεια 

φυγοκεντρικού ξηραντήρα και φυλάσσεται στους -40 οC μέχρι να φορτωθεί στο στόχο 

του MALDI. 

 

2.9 Ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας 

Μετά τη διαδικασία της λυοφιλοποίησης τα δείγματα διαλυτοποιήθηκαν σε 2μl διαλύματος 

50% ACN, 0.1% TFA. Στη συνέχεια 1μl δείγματος συγκρυσταλλώθηκε με 1μl α-ύδροξυ-4-

υδροξυκινναμικού οξέος (8,3 mg/ml) διαλυμένο σε 50% ACN, 0.1% TFA επάνω σε μεταλλικό 

στόχο που εισήχθη σε φασματογράφο μάζας Ultraflextreme (Bruker Daltonics). Οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της αργής εξαγωγής (delayed extraction) και 

με τη χρήση του ανακλαστήρα με τις παρακάτω παραμέτρους: laser smartbeam ΙΙ 
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συχνότητας 200Hz, για τα φάσματα MS με τάση επιτάχυνσης 20,15kV για την ion source 1 

και 18,10kV για την ion source 2, 90ns καθυστέρηση και πύλη χαμηλού μοριακού βάρους 

600kDa, για τα φάσματα MS/MS με τη μεθοδολογία LIFT με τάση επιτάχυνσης 19,06kV για 

την ion source 1 και 3,80kV για την ion source 2. Ο ανακλαστήρας τέθηκε στην κατάσταση 

ανάλυσης θετικών ιόντων με κλάσμα τάσης 2,3 και ελήφθησαν φάσματα με εύρος μαζών 

από 700-3900 kDa.  

Οι ταυτοποιημένες πρωτεΐνες που προέκυψαν επεξεργάστηκαν με τη χρήση του 

προγράμματος  Mascot και Biotools 3.2 και οι πρωτεΐνες ταυτοποιούνται με τη βάση 

δεδομένων της Uniprot για τον οργανισμό Cba tepidum. Η πρόβλεψη της τοπολογίας 

γίνεται με τη χρήση του PSORT, ενός βιοπληροφορικού εργαλείου ανοιχτού κώδικα που 

επιτρέπει τη πρόβλεψη της τοπολογίας μίας πρωτεΐνης με βάση τη σύγκρισή της με άλλες 

πρωτεΐνες γνωστής τοπολογίας [37]. 
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 3. Αποτελέσματα 

 

3.1 Καλλιέργεια του οργανισμού 

Η ανάπτυξη του οργανισμού πέρασε από όλα τα διακριτά στάδια της ανάπτυξης ενός 

μικροοργανισμού, τη λανθάνουσα φάση, την εκθετική και τη στατική όπου και συλλέγονταν 

τα κύτταρα. Κατά την λανθάνουσα φάση η καλλιέργεια είχε ανοιχτό πράσινο χρώμα που 

οφείλεται στη βακτηριοχλωροφύλλη των κυττάρων ενώ όσο πλησίαζε στην εκθετική  το 

χρώμα γινότανε κίτρινο γεγονός που οφειλόταν στα σφαιρίδια του στοιχειακού θείου που 

απελευθερώνεται ενώ στο μέγιστο της εκθετικής φάσης παρατηρήθηκε έντονο κίτρινο 

ίζημα στον πυθμένα της καλλιέργειας, ενώ κατά τη στατική φάση το κίτρινο ίζημα είχε 

εξαφανιστεί γεγονός που καταμαρτυρά ότι ο οργανισμός είχε αποικοδομήσει το ατομικό 

θείο για να συνεχίσει την ανάπτυξή του, ενώ το χρώμα της καλλιέργειας ήταν πλέον σκούρο 

πράσινο λόγω του μεγάλου αριθμού κυττάρων. Παρακάτω παρατίθενται οι καμπύλες 

ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκαν από τον Αλέξανδρο Λυρατζάκη και αναπαριστούν την 

μεταβολή στη συγκέντρωση της βακτηριοχλωροφύλλης c, του στοιχειακού θείου, καθώς και 

των θειικών ιόντων [32]. 
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Εικόνα 4: Συγκέντρωση βακτηριοχλωροφύλλης c σε συνάρτηση με το χρόνο. 
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Εικόνα 5: Συγκέντρωση στοιχειακού θείου σε συνάρτηση με το χρόνο. 
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Εικόνα 6: Συγκέντρωση θειικών ιόντων (SO4
-2) σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Οι παραπάνω καμπύλες δείχνουν πως το κύτταρο στις 24h πού έγινε η συγκομιδή για την 

εκθετική φάση, το κύτταρο όντως βρισκόταν στην εκθετική φάση  ενώ το στοιχειακό θείο 

ήταν μέγιστο. Ωστόσο στις 72h που το κύτταρο εισέρχεται στη στατική φάση και το 

στοιχειακό θείο όντως φαίνεται να εξαντλείται απορρόφηση των καλλιεργειών κυμαίνεται 

μεταξύ 3 με 4. 

3.2 Συλλογή των πρωτεωμάτων 

Κατά τη διαδικασία απομόνωσης του περιπλασματικού πρωτεώματος, μετά τη 

φυγοκέντρηση που ακολουθεί την επώαση με το διάλυμα όσμωσης προκύπτει διάλυμα που 

έχει πράσινο χρώμα. Αυτό το γεγονός μαρτυράει ότι μέρος των κυτταρικών μεμβρανών έχει 

διαρραγεί και έχουν απελευθερωθεί στο υπερκείμενο τα χλωροσώματα και οι μεμβράνες. 

Μετά τη υπερφυγοκέντρηση όμως το διάλυμα γίνεται διαυγές και στον πυθμένα 

παρατηρείται πράσινο ίζημα. 
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να απομονωθεί η εξωτερική μεμβράνη βασίζεται στο 

γεγονός ότι μπορεί να διαχωριστεί από την κυτταροπλασματική καθώς έχει βρεθεί ότι η 

κυτταροπλασματική μεμβράνη είναι διαλυτή από το απορρυπαντικό sodium lauryl 

sarcosinate  ενώ η εξωτερική όχι [38]. Έτσι μέσω επιλεκτικής διαλυτοποίησης γίνεται εφικτή 

η απομόνωση της εξωτερικής μεμβράνης. Η διαδικαασία αυτή εχεί εφαρμοστεί με επιτυχία 

στη κλασματοποίηση του μεμβρανικου πρωτεώματος της Pseudomonas sp. phDV1 [39].  

Τα πρωτεώματα αφού συλλέχθηκαν με τις μεθοδολογίες που  αναφέρθηκαν διαχωρίστηκαν 

σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου για να υπάρχει μία εικόνα τους πρωτεϊνικού τους 

περιεχομένου, η εικόνα που φάνηκε στα πηκτώματα παρουσιάζεται παρακάτω. Η εικόνες 

αυτές αντιστοιχούν σε 20μg πρωτεΐνης. 

 

           

Εικόνα 7: 1,2 Περίπλασμα στην εκθετική φάση 3,4 Περίπλασμα στην στατική φάση. 5,6 

Εξωτερική μεμβράνη σε εκθετική 7,8 Εξωτερική μεμβράνη σε στατική. 

 

Από την αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση στη μία διάσταση δεν επιτυγχάνεται ο απαραίτητος 

διαχωρισμός για να γίνει η αποκοπή τους από τις πηκτές και να ταυτοποιηθούν με 

φασματομετρία μάζας, ωστόσο φαίνεται να προκύπτουν κάποια μοτίβα που 

διαφοροποιούνται κυρίως μεταξύ των δύο διαφορετικών πρωτεωμάτων και λιγότερο 

μεταξύ των δύο σταδίων της ανάπτυξης. Τέτοιες διαφοροποιήσεις είναι η ένταση της 

μπάντας στο ύψος των 66.2 kDa που έμφανίζει χαμηλότερη ένταση στην εξωτερική 

μεμβράνη και η ένταση της μπάντας στο ύψος των 21.5 kDa που φαίνεται να έχει 

1 2 3 4 8 6

1 

5 7 

97.4 kDa 

66.2 kDa 

45kDa 

31 KDa 

21.5 KDa 

14.4 KDa 
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μεγαλύτερη ένταση στην εξωτερική μεμβράνη και ιδιαίτερα κατά τη στατική φάση.  Αξίζει 

να σημειωθεί ότι αν και έχουν φορτωθεί οι ίδιες πρωτεϊνικές συγκεντρώσεις δεν υπάρχει 

μια αντιστοιχία στις εντάσεις στην πηκτή κάτι που κάνει δύσκολη την σύγκριση.  

  

3.3 Μελέτη των πρωτεωμάτων 

Για να γίνει όμως η ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας θα έπρεπε οι 

πρωτεΐνες να διαχωριστούν σε μεγαλύτερο βαθμό και για το σκοπό αυτό 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων όπου η πρώτη διάσταση περιείχε 10% 

σύσταση σε πολυακρυλαμίδιο και είχε ουρία ενώ η δεύτερη διάσταση ήταν πυκνότερη 

καθώς περιείχε 16% σύσταση σε πολυακρυλαμίδιο. Τα πηκτώματα των δύο διατάσεων 

παρατίθεται παρακάτω. Η εικόνες που παρατίθενται αντιστοιχούν σε 20μg πρωτεΐνης. Οι 

αριθμοί αντιπροσωπεύουν τα στίγματα που αποκόπηκαν, οι αριθμοί με μαύρο χρώμα 

αντιστοιχούν σε στίγματα που δεν ταυτοποιήθηκαν, τα στίγματα με κίτρινο αντιστοιχούν σε 

στίγματα που ταυτοποιήθηκαν με φασματομετρία μάζας αλλά είναι στο όριο του λάθους 

ενώ αυτά που είναι με κόκκινο είναι αυτά που έδωσαν ταυτοποιημένες πρωτεΐνες. 

  

Εικόνα 8: περίπλασμα εκθετική φάση (αριστερά), περιίπλασμα στατική φάση (δεξιά) 

Από 14 πρωτεϊνικά στίγματα που αποκόπηκαν στην εκθετική φάση  ταυτοποιήθηκαν με 

MS/MS 2 πρωτεΐνες ενώ στη στατική φάση από τα 16 στίγματα που αποκόπηκαν 
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ταυτοποίηθηκαν με MS/MS ταυτοποιήθηκαν 2 πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες στα πηκτώματα των 

δύο διαστάσεων αν και φαίνονται να διαχωρίζονται καλύτερα σε σχέση με τη μία διάσταση 

παραμένουν σε μεγάλο βαθμό διαχυμένες στο πήκτωμα και δεν εμφανίζουν καθαρά 

πρωτεϊνικά στίγματα. Η πιο σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο πηκτών φαίνεται να 

είναι τα πιο έντονα πρωτεϊνικά στίγματα που εμφανίζονται στο ύψος με τα χαμηλά μοριακά 

βάρη στην πηκτή που απεικονίζει την στατική φάση. 

Ταυτοποιημένες περιπλασματικές πρωτεΐνες σε εκθετική φάση 

No Ταυτοποιημένη 

πρωτεΐνη 

Accession 

number 

Μοριακό 

βάρος 

pI- value Τοπολογία Πρωτεϊνικό 

στίγμα 

1 60 kDa 

chaperonin 

Q8KFO2 58044 5.1 Cytoplasmic 4 

2 Adenylylsulfate 

reductase, beta 

subunit 

Q8KE28 16,105 8.1 Unknown 14 

  

Ταυτοποιημένες περιπλασματικές πρωτεΐνες σε στατική φάση 

No Ταυτοποιημένη 

πρωτεΐνη 

Accession 

number 

Μοριακό 

βάρος 

pI- value Τοπολογία Πρωτεϊνικό 

στίγμα 

1 Chaperone 

protein DnaK 

Q8KEP3 68388 5.2 Cytoplasmic             4 

2 Cytochrome c-

555 

Q8KG93 10892 9.8 Periplasmic 15 

  

 

Από τις πρωτεΐνες που ταυτοποιούνται στο περίπλασμα μόνο για το κυττόχρωμα c-555 

μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι περιπλασματική πρωτεΐνη. Η συγκεκριμένη 

πρωτεΐνη μάλιστα παρουσιάζει έντονη διαφοροοίηση μεταξύ εκθετικής και στατικής φάσης 

και η λειτουργεία της φαίνεται να έχει να κάνει με τη φωτοσύνθεση καθώς είναι ένα 

στοιχείο της φωτοσυνθετικής μηχανής του οργανισμού καθώς είναι ο δότης ηλεκτρονίων 

στο μεμβρανικό κυτόχρωμα του κέντρου αντίδρασης. Με αυτό τον τρόπο υπαρχει μια 

συνδεση των ηλεκτρονιων που λαμβάνωνται μέσω του Sox συστήματος στο κέντρο 
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αντίδρασης [40]. Επίσης  όσον αφορά την πρωτεΐνη DnaK αν και είναι κυτταροπλασματική 

εμφανίζεται συχνά στο περίπλασμα όταν αυτό απομονώνεται με οσμωτικό σοκ και 

ενδεχομένος να σχετίζεται με κάποια αλληλεπίδραση της της συγκεκριμένης πρωτεΐνης με 

την κυτταροπλασματική μεμβράνη [41]. Η πρωτεΐνη 60 kDa chaperonin είναι η GroEL και 

είναι μία σαπερόνη που ανήκει housekeeping πρωτεΐνες του κυττάρου και ως εκ τούτου 

βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο κύτταρο και γι αυτό εντόπιζεται σχεδόν σε όλα τα 

απομονομένα πρωτεώμα. Τέλος η Adenylylsulfate reductase, beta subunit  αν και 

εμπλέκεται με το μεταβολισμό του θείου δεν μπορεί να προβλεφθεί η τοπολογία της με το 

PSORT. 

 

   

Εικόνα 9: Εξωτερική μεμβράνη εκθετική φάση(αριστερα) και στατική φάση (δεξιά) 

Από τα 17 στίγματα που αποκόπηκαν στην εκθετική φάση ταυτοποιήθηκαν με MS/MS τα 11 

και ταυτοποιήθηκαν  4 πρωτεΐνες ενώ για τη στατική φάση από τα 16 στίγματα 

ταυτοποιήθηκαν με MS/MS τα 14 και ταυτοποιήθηκαν 10 πρωτεΐνες. Εδώ φαίνεται να έχει 

επιτευχθεί ένας καλύτερος διαχωρισμός σε σχέση με το περίπλασμα. Στις διαφοροποιήσεις που 

εμφανίζονται  και πάλι φαίνεται στη στατική φάση να υπάρχουν στίγματα μεγαλύτερης έντασης στο 

ύψος των χαμηλών μοριακών βαρών σε σχέση με την εκθετική. 

Ταυτοποιημένες πρωτεΐνες εξωτερικής μεμβράνης σε εκθετική φάση 

No Ταυτοποιημένη 

πρωτεΐνη 

Accession 

number 

Μοριακό 

βάρος 

pI- value Τοπολογία Πρωτεϊνικό 

στίγμα 

1 Glutamine synthetase Q8KCK4 78673 4.9 Cytoplasmic 1 
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OS=Chlorobium 

tepidum (strain ATCC 

4965 

2 Alpha-1,4-

glucan:maltose-1-

phosphate 

maltosyltransferase OS 

Q8KAR6 76902 5.6 Cytoplasmic 2 

3 60 kDa chaperonin 

OS=Chlorobium 

tepidum (strain ATCC 

49652 / 

Q8KF02 58044 5.1 Cytoplasmic 4 

4 Uncharacterized 

protein OS=Chlorobium 

tepidum (strain ATCC 4 

Q8KBI3 42898 5.5 OuterMembrane 6 

5 Uncharacterized 

protein OS=Chlorobium 

tepidum (strain ATCC 4 

Q8KBI3 42898 5.5 OuterMembrane 6 

 

Ταυτοποιημένες πρωτεΐνες εξωτερικής μεμβράνης σε στατική φάση 

Νο Ταυτοποιημένη 

πρωτεΐνη 

Accession 

number 

Μοριακό 

βάρος 

pI- 

value 

Τοπολογία Πρωτεϊνικό 

στίγμα 

1 Glutamine 

synthetase   

Q8KCK4 78673 5.1 Cytoplasmic 1 

2 60 kDa chaperonin Q8KFO2 58044 5.1 Cytoplasmic 2 

3 Bacteriochlorophyll 

a protein 

Q46393 40383 7.1 Cytoplasmic 5 

4 Uncharacterized 

protein 

Q8KB13 26180 3.8 Unknown 6 

5 Chlorosome 

protein I 

O68988 22132 7.6 Cytoplasmic 7 

6 Hemagglutinin-

related protein 

Q8KGAO 22146  Unknown 8 

7 Ferritin Q8KBP5 23444 5.9 Cytoplasmic 9 
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8  Outer surface 

protein 

Q8KAL2 20101 5.6 OuterMembrane 12 

9 Bacteriochlorophyll 

c-binding protein 

POA314 8284 6.9 Unknown 15 

10 Bacteriochlorophyll 

c-binding protein 

POA314 8284 6.9 Unknown 16 

 

Οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν  στην εξωτερική μεμβράνη αν και περισσότερες από αυτές που 

ταυτοποιήθηκαν στο περίπλασμα, στην πλειοψηφία τους  φέρονται να εδράζονται στο 

κυτταρόπλασμα ενώ οι δύο που εδράζονται στην εξωτερική μεμβράνη δεν έχει εξακριβωθεί η 

λειτουργία τους. Επιπλέον φαίνεται πως ούτε τα πρωτεώματα  της εξωτερικής μεμβράνηw είναι 

απαλλαγμένα από την πρόσμιξη της GroL. Τέλος φάνηκε πως η πρωτεΐνη που παρουσιάζει την 

έντονη διαφοροποίηση μεταξύ της εκθετικής και στατικής φάσης είναι η μία πρωτεΐνη που 

συνδέεται με τη BChlc οπότε είναι μάλλον απίθανο να βρίσκεται στην εξωτερική μεμβράνη 

καθώς το κύριο μέρος που εντοπίζεται η BChlc είναι τα χλωροσώματα, ωστόσο γεννάται το 

ερώτημα  πως αυτή η πρωτεΐνη που σχετίζεται με τα χλωροσώματα και άρα αποτελεί 

κομμάτι της φωτοσυνθετικής μηχανής  να αυξάνεται η έκφρασή της κατά τη στατική φάση, 

ενώ στην εκθετική φάση που η ανάπτυξη του οργανισμού είναι έντονη και άρα θα είναι πιο 

έντονη και η φωτοσύνθεση να μην εμφανίζεται σε τόσο μεγάλη ποσότητα, το ίδιο φυσικά 

ισχύει και για το κυττόχρωμα c555 που εμφανίζει την ίδια διαφοροποίηση αλλά στο 

περίπλασμα. 
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4.Συζήτηση 

4.1 Ανάπτυξη του οργανισμού 

Η ανάπτυξη του οργανισμού επιβεβαίωσε τις προηγούμενες μετρήσεις της ανάπτυξης του 

οργανισμού που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια με τον οργανισμό να φτάνει στην 

εκθετική φάση στις 24h και να μπαίνει στη στατική φάση έχοντας εξαντλήσει το στοιχειακό 

θείο στις 72h. Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως εάν η προκαλλιέργεια που φυλασσότανε ως 

στοκ στους 4οC ήταν παλιά ο οργανισμός παρέμενε στη λανθάνουσα φάση για περίπου ένα 

επιπλέον εικοσιτετράωρο δείχνοντας ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. 

 

4.2 Απομόνωση πρωτεωμάτων 

Από τα αποτελέσματα της μεθόδου Bradford φάνηκε ότι η ποσότητα πρωτεΐνης που 

περιέχετο στα δείγματα ήταν χαμηλή και η ποσότητα που πράγματι αποτυπωνόταν στην 

εικόνα των πηκτωμάτων ήταν ακόμα μικρότερη καθώς με τη διαδικασία της κατακρήμνισης 

και των πλύσεων μειωνόνταν και άλλο η ποσότητα της πρωτεΐνης. 

 

4.3 Μελέτη πρωτεωμάτων 

Από την ανάλυση με φασματομετρία μάζας που έγινε στα πρωτεώματα ταυτοποιήθηκε 

μικρός αριθμός πρωτεϊνών ως εκ τούτου  δεν  μπόρεσε να καταστεί σαφές εάν τα 

πρωτεώματα σημειώνουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα διακριτά στάδια της ανάπτυξης 

όπως και να φανούν πρωτεΐνες που να σχετίζονται με το μεταβολισμό του θείου. Επίσης 

από τον μικρό αριθμό πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν δεν μπορεί να τεκμηριωθεί εάν τα 

πρωτόκολλα απομόνωσης των πρωτεϊνών είναι αποδοτικά. 

 

4.4 Μελλοντικοί στόχοι 

Για το περίπλασμα όπως και για  την εξωτερική μεμβράνη του βακτηρίου υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το μεταβολισμό του θείου κατά συνέπεια 

η περεταίρω μελέτη για να διαλευκανθεί ο ρόλος αυτός πρέπει να συνεχιστεί για το σκοπό 

αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί η βελτιστοποίηση των μεθοδολογιών απομόνωσης τους στην 

περίπτωση της εξωτερικής μεμβράνης να δοκιμαστούν και άλλες συγκεντρώσεις sodium 

lauryl sarcosinate καθώς επίσης και διαχωρισμός με διαβάθμιση ζάχαρης. Επίσης θα ήταν 
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χρήσιμο να δοκιμαστεί η ανάλυση με φασματομετρία μάζας με gel free προσεγγίσεις, όπως 

η μεθοδολογίας FASP με ανάλυση με φασματομετρία μάζας ηλεκτροψεκασμού για να 

ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες από τα στάδια της επεξεργασίας των δειγμάτων που 

απαιτούνται για το MALDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



44 
 

5.Βιβλιογραφία 

1. Šesták, Z., Blankenship, R.E.: Molecular Mechanisms of Photosynthesis. Vol. 40. 2002. 
12-12. 

2. Bryant, D.A. and N.U. Frigaard, Prokaryotic photosynthesis and phototrophy 
illuminated. Trends Microbiol, 2006. 14(11): p. 488-96. 

3. Janssen, P.J., et al., Photosynthesis at the forefront of a sustainable life. Front Chem, 
2014. 2: p. 36. 

4. Blankenship, R., Origin and Early Evolution of Photosynthesis. Vol. 33. 1992. 91-111. 
5. Trüper, H.G. Sulfur and Light? History and “Thiology” of the Phototrophic Sulfur 

Bacteria. in Microbial Sulfur Metabolism. 2008. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin 
Heidelberg. 

6. Frigaard, N.-U. and D.A. Bryant. Genomic and Evolutionary Perspectives on Sulfur 
Metabolism in Green Sulfur Bacteria. in Microbial Sulfur Metabolism. 2008. Berlin, 
Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

7. Glaeser, J., et al., Novel bacteriochlorophyll e structures and species-specific 
variability of pigment composition in green sulfur bacteria. Archives of Microbiology, 
2002. 177(6): p. 475-485. 

8. Garcia-Gil, L. and C. Abellà Ametller, Growth parameters in green phototrophic 
bacteria pure cultures: A study on" in vivo" absortion values. Scientia gerundensis, 
1986, núm. 12, p. 59, 1986. 

9. Orf, G.S. and R.E. Blankenship, Chlorosome antenna complexes from green 
photosynthetic bacteria. Photosynth Res, 2013. 116(2-3): p. 315-31. 

10. Tang, K.H. and R.E. Blankenship, Both forward and reverse TCA cycles operate in 
green sulfur bacteria. J Biol Chem, 2010. 285(46): p. 35848-54. 

11. Friedrich, C.G., et al., Oxidation of reduced inorganic sulfur compounds by bacteria: 
emergence of a common mechanism? Appl Environ Microbiol, 2001. 67(7): p. 2873-
82. 

12. Holkenbrink, C., et al., Sulfur globule oxidation in green sulfur bacteria is dependent 
on the dissimilatory sulfite reductase system. Microbiology, 2011. 157(4): p. 1229-
1239. 

13. Hanson, T.E., et al., Chlorobaculum tepidum growth on biogenic S(0) as the sole 
photosynthetic electron donor. Environ Microbiol, 2016. 18(9): p. 2856-67. 

14. Wahlund, T.M., et al., A thermophilic green sulfur bacterium from New Zealand hot 
springs, Chlorobium tepidum sp. nov. Archives of Microbiology, 1991. 156(2): p. 81-
90. 

15. Imhoff, J.F., Phylogenetic taxonomy of the family Chlorobiaceae on the basis of 16S 
rRNA and fmo (Fenna-Matthews-Olson protein) gene sequences. Int J Syst Evol 
Microbiol, 2003. 53(Pt 4): p. 941-51. 

16. Eisen, J.A., et al., The complete genome sequence of Chlorobium tepidum TLS, a 
photosynthetic, anaerobic, green-sulfur bacterium. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 2002. 99(14): p. 9509-9514. 

17. Chan, L.-K., R. Morgan-Kiss, and T.E. Hanson. Sulfur Oxidation in Chlorobium tepidum 
(syn. Chlorobaculum tepidum): Genetic and Proteomic Analyses. in Microbial Sulfur 
Metabolism. 2008. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 

18. He, G., et al., Structural analysis of the homodimeric reaction center complex from the 
photosynthetic green sulfur bacterium Chlorobaculum tepidum. Biochemistry, 2014. 
53(30): p. 4924-4930. 



45 
 

19. Tsukatani, Y., et al., Function of a PscD subunit in a homodimeric reaction center 
complex of the photosynthetic green sulfur bacterium Chlorobium tepidum studied by 
insertional gene inactivation: Regulation of energy transfer and ferredoxin-mediated 
NADP+ reduction on the cytoplasmic side. Journal of Biological Chemistry, 2004. 

20. Jagannathan, B. and J.H. Golbeck, Unifying principles in homodimeric type I 
photosynthetic reaction centers: Properties of PscB and the FA, FB and FX iron–sulfur 
clusters in green sulfur bacteria. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics, 
2008. 1777(12): p. 1535-1544. 

21. Li, H., N.-U. Frigaard, and D.A. Bryant, Molecular Contacts for Chlorosome Envelope 
Proteins Revealed by Cross-Linking Studies with Chlorosomes from Chlorobium 
tepidum. Biochemistry, 2006. 45(30): p. 9095-9103. 

22. Gregersen, L., D. Bryant, and N.-U. Frigaard, Mechanisms and Evolution of Oxidative 
Sulfur Metabolism in Green Sulfur Bacteria. Frontiers in Microbiology, 2011. 2(116). 

23. Gregersen, L.H., D.A. Bryant, and N.-U. Frigaard, Mechanisms and evolution of 
oxidative sulfur metabolism in green sulfur bacteria. Frontiers in microbiology, 2011. 
2: p. 116. 

24. Verte, F., et al., Identification of a thiosulfate utilization gene cluster from the green 
phototrophic bacterium Chlorobium limicola. Biochemistry, 2002. 41(9): p. 2932-
2945. 

25. Pandey, A. and M. Mann, Proteomics to study genes and genomes. Nature, 2000. 
405(6788): p. 837. 

26. Larance, M. and A.I. Lamond, Multidimensional proteomics for cell biology. Nature 
Reviews Molecular Cell Biology, 2015. 16(5): p. 269. 

27. Zubarev, R.A. and A. Makarov, Orbitrap mass spectrometry, 2013, ACS Publications. 
28. Chen, C.-H.W., Review of a current role of mass spectrometry for proteome research. 

Analytica chimica acta, 2008. 624(1): p. 16-36. 
29. Zhu, Z., D. Sun, and V.L. Davidson, Localization of Periplasmic Redox Proteins 

ofAlcaligenes faecalis by a Modified General Method for Fractionating Gram-
Negative Bacteria. Journal of bacteriology, 1999. 181(20): p. 6540-6542. 

30. Stanier, R. and J. Smith, The chlorophylls of green bacteria. Biochimica et Biophysica 
Acta, 1960. 41(3): p. 478-484. 

31. Stal, L., H. Van Gemerden, and W. Krumbein, The simultaneous assay of chlorophyll 
and bacteriochlorophyll in natural microbial communities. Journal of Microbiological 
Methods, 1984. 2(6): p. 295-306. 

32. Αλέξανδρος, Λ., ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙNΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ ΣΤΑ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ Chlorobaculum 
tepidum, in Τμήμα Χημείας2018, Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ηράκλειο. 

33. Nossal, N.G. and L.A. Heppel, The release of enzymes by osmotic shock from 
Escherichia coli in exponential phase. Journal of Biological Chemistry, 1966. 241(13): 
p. 3055-3062. 

34. Jiang, L., L. He, and M. Fountoulakis, Comparison of protein precipitation methods for 
sample preparation prior to proteomic analysis. Journal of Chromatography A, 2004. 
1023(2): p. 317-320. 

35. Ninfa, A.J., D.P. Ballou, and M. Benore, Fundamental laboratory approaches for 
biochemistry and biotechnology1998: Fitzgerald Science Press Bethesda, MD. 



46 
 

36. Rais, I., M. Karas, and H. Schägger, Two‐dimensional electrophoresis for the isolation 
of integral membrane proteins and mass spectrometric identification. Proteomics, 
2004. 4(9): p. 2567-2571. 

37. Gardy, J.L., et al., PSORT-B: Improving protein subcellular localization prediction for 
Gram-negative bacteria. Nucleic acids research, 2003. 31(13): p. 3613-3617. 

38. Filip, C., et al., Solubilization of the cytoplasmic membrane of Escherichia coli by the 
ionic detergent sodium-lauryl sarcosinate. Journal of bacteriology, 1973. 115(3): p. 
717-722. 

39. Papasotiriou, D.G., et al., Comparison of the Membrane Subproteomes during Growth 
of a New Pseudomonas Strain on Lysogeny Broth Medium, Glucose, and Phenol. 
Journal of Proteome Research, 2008. 7(10): p. 4278-4288. 

40. Tsukatani, Y., et al., Parallel electron donation pathways to cytochrome cz in the type 
I homodimeric photosynthetic reaction center complex of Chlorobium tepidum.  
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics, 2008. 1777(9): p. 1211-1217. 

41. el Yaagoubi, A., M. Kohiyama, and G. Richarme, Localization of DnaK (chaperone 70) 
from Escherichia coli in an osmotic-shock-sensitive compartment of the cytoplasm. 
Journal of bacteriology, 1994. 176(22): p. 7074-7078. 

 

 


	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
	Περίληψη
	Abstract
	1. Εισαγωγή
	1.1 Φωτοσύνθεση
	1.2 Πράσινα θειοβακτήρια
	1.3 Το πράσινο θειοβακτήριο Chlorobaculum tepidum
	1.5 Μεταβολισμός του θείου
	1.6  Πρωτεωμική
	1.7 Φασματομετρία μάζας MALDI-TOF
	1.8 Σκοπός της εργασίας

	2. Υλικά και μέθοδοι
	2.1 Ρυθμιστικά και διαλύματα
	2.2 Καλλιέργεια του οργανισμού
	2.2.1 Φωτομετρικός υπολογισμός της ανάπτυξης
	2.3 Συλλογή περιπλασματικού πρωτεώματος
	2.4 Απομόνωση εξωτερικής μεμβράνης
	2.5 Μέθοδος Bradford
	2.6 Κατακρήμνιση με TCA
	2.7 Αποδιατακτηκή ηλεκτροφόρηση  σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου SDS-PAGE
	2.7.1 Αποδιατακτηκή ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων.
	2.8 Πρωτεολυτική διάσπαση πρωτεϊνών
	2.9 Ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας

	3. Αποτελέσματα
	3.1 Καλλιέργεια του οργανισμού
	3.2 Συλλογή των πρωτεωμάτων

	4.Συζήτηση
	4.1 Ανάπτυξη του οργανισμού
	4.2 Απομόνωση πρωτεωμάτων
	4.3 Μελέτη πρωτεωμάτων
	4.4 Μελλοντικοί στόχοι

	5.Βιβλιογραφία

