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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το πεδίο της μολυσματικότητας των βακτηρίων είναι πολύ σημαντικό και 

ευρύ  πεδίο  που  σχετίζεται  άμεσα  με  τον  τομέα  της  πρωτεϊνικής 

βιοτεχνολογίας.  Ένας  από  τους  κυριότερους  βακτηριακούς  οργανισμούς 

που  μελετώνται  ευρέως  στο  πεδίο  αυτό  είναι  το  ευκαιριακό  παθογόνο 

Pseudomonas aeruginosa που σχετίζεται άμεσα με νοσοκομειακές λοιμώξεις. 

Η  ικανότητα  να  αναπτύσσει  πολύ  γρήγορα  ανθεκτικότητα  σε  ποικιλία 

αντιβιοτικών,  καθώς  και  οι  περιορισμένες  αντιμικροβιακές  επιλογές, 

καθιστούν την κατανόηση της δομικής βάσης της μολυσματικότητας του 

παθογόνου  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την    ανάπτυξη 

αποτελεσματικών αντιβιοτικών. Η πρωτείνη MvfR είναι ένας LysR τύπου 

μεταγραφικός  παράγοντας  που  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στη 

μολυσματικότητα  του  παθογόνου,  ρυθμίζοντας  την  έκφραση  πολλών 

ιικών  παραγόντων  καθώς  και  τμήμα  του  τύπου  VI  εκκριτικού 

συστήματος.  Ο  στόχος  της  συγκεκριμένης  εργασίας  είναι  να 

προσδιοριστεί  η  τρισδιάστατη  δομή  της MvfR  με  σκοπό  τη  μελέτη  των 

αλληλεπιδράσεών  της  με  άλλα  μόρια.  Τα  πρώτα  δεδομένα  από  έναν 

καθαρισμό  μικρής  κλίμακας  έδειξαν  ότι  η  συγκεκριμένη πρωτείνη  είναι 

διαλυτή,  επομένως  πραγματοποιήθηκε  μεγάλης  κλίμακας  καθαρισμός 

προκειμένου  να  πραγματοποιηθούν  τα  πρώτα  πειράματα 

κρυσταλλώσεων.  Τέλος,  με  σκοπό  την  εφαρμογή  της  μεθόδου MAD  για 

τον  προσδιορισμό  της  δομής,  πραγματοποιήθηκε  έκφραση  και 

καθαρισμός  σε  Se‐methionine  θρεπτικό  μέσο,  μετά  από  τον  οποίο 

παράχθηκαν αξιοποιήσιμοι κρύσταλλοι, που προορίζονται για μετρήσεις 

σε συγχροτρόνιο με σκοπό την συλλογή δεδομένων για την ανάλυση του 

ατομικού μοντέλου του πρωτεϊνικού μορίου. 
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SUMMARY 

 

 

The  field  of  bacterium  virulence  is  very  important  and  is  directly  involved with 

protein biotechnology science. One of the most basic bacteria studied in this field is 

the  opportunistic  pathogen  Pseudomonas  aeruginosa,  which  is  directly  related  to 

hospital diseases. Its ability to quickly develop resistance in a variety of antibiotics, in 

combination with  the  restricted  antibiotic  choices, makes  the  understanding  of  its 

virulence bases very important in order to design new drugs. The protein MvfR is a 

LysR  type  transcriptional  regulator, which plays  important  role  in  the virulence of 

this pathogen, by  controlling  the  expression of many virulence  factors,  as well  as, 

part  of  the  type VI  secretion  system.  The  aim  of  this work  is  to  define  the  three 

dimensional  structure  of  the MvfR,  in  order  to  study  its  interactions with  other 

molecules. The first results from a small scale expression and purification  indicated 

that  the protein  is soluble. Therefore    large scale purification was done  in order  to 

perform  the  first  crystallization  screens. Finally,  expression  and purification  in  Se‐

methionine nutrient medium was done in order to perform the MAD method, to get 

the  atomic model  of  the molecule. After  that,  big  and well  shaped  crystals were 

produced, which are about to be used for data collection in synchrotron, in order to 

analyze them and get the atomic model of the protein. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1  ΤΟ  ΒΑΚΤΗΡΙΟ  Pseudomonas  aeruginosa  ΚΑΙ  Ο 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ MvfR  

    Ο  βακτηριακός  οργανισμός    Pseudomonas  aeruginosa  ανήκει  στην 

κατηγορία  των  Gram  αρνητικών  βακτηρίων  και  αποτελεί  ευκαιριακό 

παθογόνο  των  φυτικών  οργανισμών.  Είναι  μεγάλης  κλινικής  σημασίας, 

καθώς  συνδέεται  με πολλά  είδη μολύνσεων  στον άνθρωπο,  όπως αυτές 

της ουρικής οδού, των μαλακών ιστών, των οστών και των συνδέσμων και 

μια  ποικιλία  συστηματικών  μολύνσεων  σε  ασθενείς  με  σοβαρά 

εγκαύματα,  κυστική  ίνωση,  καρκίνο  και  AIDS,  των  οποίων  το 

ανοσοποιητικό  σύστημα  είναι  κατασταλμένο  (Deziel  et  al,  2004).  Η 

αυξανόμενη ικανότητα του παθογόνου να αναπτύσσει ανθεκτικότητα σε 

ποικιλία  αντιβιοτικών,  σε  συνδυασμό  με  τις  περιορισμένες 

αντιμικροβιακές  επιλογές,  καθιστούν  τη  λεπτομερή  ανάλυση  και 

κατανόηση  της  δομικής  βάσης  της  μολυσματικότητας  του  Pseudomonas 

aeruginosa μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για τον τομέα της δημόσιας 

υγείας,  καθώς  αποτελεί  προαπαιτούμενο  για  την  ανάπτυξη 

αποτελεσματικών αντιβιοτικών.  

    Τέτοιου  είδους  παθογόνα  βακτήρια  χρησιμοποιούν  διάφορα  εκκριτικά 

συστήματα  (secretion  systems,  SS),  προκειμένου  να  εκκρίνουν  τοξικές 

ουσίες στους ξενιστές τους. Τα εκκριτικά αυτά συστήματα αποτελούνται 

από  πολλούς  παράγοντες  και  ουσιαστικά  μεταφέρουν  μέσα  από  την 

κυτταροπλασματική μεμβράνη πρωτείνες και  τοξίνες που είναι κρίσιμες 

για  τη  μολυσματικότητα,  στο  κύτταρο  του  ξενιστή  (  Bleves  et  al,  2008; 

Cascales,  2008).  Το  type  VI  εκκριτικό  σύστημα  είχε  αναγνωριστεί 

πρόσφατα στο βακτήριο Pseudomonas aeruginosa κι έπειτα στα γονιδιώματα 
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των περισσότερων ανθρώπινων παθογόνων. Ο βακτηριακός οργανισμός  

Ps. aeruginosa, διαθέτει τρεις γονιδιακούς τόπους του τύπου VI  εκκριτικού 

συστήματος (T6S) loci, HSI‐I, HSI‐II και HSI‐III (Lesic , Rahme et al, 2009). 

   Ένα  από  τα  σημαντικότερα  πρωτεϊνικά  μόρια  που  διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στη μολυσματικότητα του  Pseudomonas aeruginosa είναι η 

πρωτείνη  MvfR,  η  οποία  ρυθμίζει  την  έκφραση  πολλαπλών 

μολυσματικών  παραγόντων  του  T6SS.  Η   MvfR,  σε  συνδυασμό  με  την 

ρυθμιστική πρωτείνη LasR,    ενώ  καταστέλλει  τον HSI‐I,  ρυθμίζει  θετικά 

τους HSI‐II και HSI‐III   (Lesic  , Rahme et al, 2009). Παρά το ότι ο HSI‐I έχει 

μελετηθεί  αρκετά,  οι  γνώσεις  για  τους  τόπους  HSI‐II  και  HSI‐III  είναι 

περιορισμένες και χρίζουν περεταίρω μελέτης.  

       Η πρωτείνη MvfR  ανήκει  στην  ευρύτερη  οικογένεια  των LysR  τύπου 

μεταγραφικών παραγόντων (LysR Type Transcriptional Regulators, LTTRs) 

(Lesic  , Rahme  et  al, 2009).  Τα μέλη αυτής  της  οικογένειας  διαθέτουν μια 

συντηρημένη δομή, με  ένα  N‐ terminal DNA Binding έλικα‐στροφή‐έλικα 

μοτίβο και ένα  C‐ terminal cofactor binding domain. Οι μεταγραφικοί αυτοί 

παράγοντες, παρά τη σημαντική δομική και λειτουργική συντήρηση, από 

την  οποία  χαρακτηρίζονται,  ρυθμίζουν  μια  ποικιλία  γονιδίων 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμπλέκονται στη μολυσματικότητα, το 

μεταβολισμό  και  το  σύστημα  επικοινωνίας  quorum  sensing.  (Maddocks, 

Oyston, 2008). 

      Το  συγκεκριμένο  παθογόνο  χρησιμοποιεί  το  διακυτταρικό  σύστημα 

επικοινωνίας  quorum  sensing  pathway  προκειμένου  να  ρυθμίσει  την 

έκφραση  των  γονιδίων  του  σε  απόκριση  της  κυτταρικής  πυκνότητας.  Ο 

ρόλος της πρωτεΐνης MvfR είναι καθοριστικός γιατί ρυθμίζει την έκφραση 

πολλαπλών quorum sensing μολυσματικών παραγόντων.  

 



  

Εικόνα 1. Διαγραμματική απεικόνιση των μορίων με τα οποία αλληλεπιδρά η MvfR  στο 

κύτταρο. (Rahme et al, 2004) 

Πραγματοποιείται  λοιπόν,  ένας  καταρράκτης  αντιδράσεων  με 

πρωταρχικό  μόριο  τις  Las‐R  ρυθμιστικές  πρωτεΐνες.  Η  Las‐R  δρα  σαν 

ενεργοποιητής  και  αποτελεί  το  σήμα  για  την  πλήρη  μεταγραφή  του 

γονιδίου της   mvfr και η πρωτείνη MvfR με τη σειρά της ενεργοποιεί την 

έκφραση  του  γονιδίου  pqsA‐E.  Μέσω  της  πρόσδεσης  στους  pqsA‐E  και 

phnAB υποκινητές, η   MvfR ρυθμίζει την έκφραση των μορίων HHQ και 

PQS,  τα  οποία  απαιτούνται  για  την  πλήρη  παραγωγή  της  πυοκυανίνης, 

τελικό  προϊόν  για  τη  μολυσματικότητα  του  Ps.  aeruginosa  .  Επιπλέον  το 

μόριο PQS  αυξάνει  την πρόσδεση MvfR  στο DNA,  και  επομένως  δρα ως 

συνεπαγωγέας για την πρωτείνη (Rahme et al, 2004) 

     

 

1.2 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

9 
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1.2.1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ 

      Η κρυστάλλωση των πρωτεϊνών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

μελέτη  της  τρισδιάστατης  δομής  του  μορίου  με  την  κρυσταλλογραφία 

ακτίνων Χ.  Αποτελεί  τη  μετάβαση αριθμού πρωτεϊνικών μορίων από  τη 

διαλυτή  στην  κρυσταλλική  κατάσταση,  κατά  την  οποία  τα  μόρια 

οργανώνονται  σε  επαναλαμβανόμενες  μονάδες  με  αυστηρή  τάξη  και 

συμμετρία,  περιοδικότητα,  τις  στοιχειώδεις  κυψελίδες,  αποκτώντας 

συγκεκριμένους  προσανατολισμούς.  Ο  κρύσταλλος,  δηλαδή,  είναι  η 

περιοδικά  επαναλαμβανόμενη  διευθέτηση  μιας  δομικής  μονάδας  στις 

τρεις  διαστάσεις.  Η  μέθοδος  της  κρυσταλλογραφίας  βασίζεται  στην 

πρόσπτωση μιας δέσμης ακτίνων Χ πάνω στην επαναλαμβανόμενη αυτή 

διευθέτηση,  έτσι  ώστε  οι  ακτίνες  Χ  να  περιθλώνται  από  αυτή,  και  να 

παράγουν ένα φάσμα, το λεγόμενο διάγραμμα περίθλασης. 

    Η  διαδικασία  της  κρυστάλλωσης  επηρεάζεται  από  πληθώρα 

παραγόντων,  οι  οποίοι  επηρεάζουν  και  τη  διαλυτότητα,  όπως  η 

θερμοκρασία,  η  ιοντική  ισχύς,  το  pH,  η  καθαρότητα  και  η  φύση  των 

πρωτεϊνικών  μορίων  καθώς  και  η  φύση  του  διαλύτη  και  μέσου 

κατακρήμνισης (αλάτια, οργανικοί διαλύτες κ.α.). Επίσης σημαντικό ρόλο 

παίζουν  οι  συνθήκες  αποθήκευσης  και  η  παλαιότητα  του  δείγματος.  Η 

πορεία  της  κρυστάλλωσης  αποτελείται  από  τρία  στάδια  τα  οποία 

απεικονίζονται  στα  διαγράμματα  διαλυτότητας  ή  φάσεων.  Τα 

διαγράμματα αυτά, πιο συγκεκριμένα, περιγράφουν τη διαλυτότητα μιας 

πρωτεΐνης  ως  συνάρτηση  ενός  ή  περισσοτέρων  παραγόντων  που  την 

επηρεάζουν, όπως για παράδειγμα τη θερμοκρασία.  

 



 

Εικόνα 2. Διάγραμμα διαλυτότητας. Διαφαίνονται οι δύο περιοχές του υποκορεσμού και 

υπερκορεσμού.  Στους  άξονες  x  και y  μεταβάλλονται  αντίστοιχα  οι  συγκεντρώσεις  του 

ηλεκτρολύτη και του βιομορίου. 

Ένα  τέτοιο  διάγραμμα  (εικόνα  2)  απαρτίζεται  από  δυο  περιοχές,  την 

περιοχή  του  υποκορεσμού,  κατά  την  οποία  τα  πρωτεϊνικά  μόρια 

βρίσκονται σε διαλυτή μορφή και σε άτακτη διάταξη, και την περιοχή του 

υπερκορεσμόυ  η  οποία  αποτελείται  από  τρεις  υποπεριοχές,  τη  ζώνη 

ενπυρήνωσης, τη ζώνη κατακρήμνισης και τη μετασταθερή ζώνη. Η ζώνη 

ενπυρήνωσης  είναι  η  περιοχή  στην  οποία  δημιουργούνται  οι  αρχικοί 

πυρήνες  κρυστάλλων  και  η  μετασταθερή  ζώνη  είναι  η  περιοχή  όπου  οι 

προϋπάρχοντες      και  μόνο  πυρήνες  μπορούν  να  μεγαλώσουν(  δεν 

δημιουργούνται  νέοι).  Η  ζώνη  κατακρήμνισης,  από  την  άλλη,  είναι  η 

περιοχή όπου η πρωτεΐνη κατακρημνίζεται σαν ίζημα. 

 

 

1.2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ‐ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΤΜΩΝ 
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      Οι  τεχνικές κρυστάλλωσης που  εφαρμόζονται  ευρύτερα  είναι μεταξύ 

άλλων η μέθοδος  της διάχυσης ατμών,  η  εξάτμιση ή συμπύκνωση και η 

μέθοδος  της  διαπίδυσης,  κι  έχουν  σαν  σκοπό  να  φέρουν  το  πρωτεϊνικό 

διάλυμα  σε  υπερκορεσμό  (Davies  and  Segal,  2003).  Στη  συγκεκριμένη 

εργασία εφαρμόστηκε η μέθοδος της διάχυσης των ατμών, η οποία είναι η 

πιο  διαδεδομένη  μέθοδος  κρυστάλλωσης  και  στηρίζεται  στο  φαινόμενο 

της εξισορρόπησης τάσης των ατμών δύο διαλυμάτων μέσω διάχυσης σε 

κλειστό  σύστημα.  Πειραματικά  χρησιμοποιούνται  δύο  τεχνικές  της 

μεθόδου,  αυτή  της  κρεμαστής  σταγόνας  (hanging  drop)  (εικόνα  3)  και 

αυτή της καθιστής σταγόνας (sitting drop) (εικόνα 4). 

      Η  διάχυση  ατμών  ουσιαστικά  επιταχύνει  την  δημιουργία  πυρήνων  

των  πρωτεϊνικών  κρυστάλλων.  Κατά  την  κρυστάλλωση,  σταγόνα  που 

περιέχει μείγμα πρωτεϊνικού δείγματος και κατακρημνιστή τοποθετείται 

κοντά  σε  ρεζερβουάρ  που  περιέχει  υψηλή  συγκέντρωση  αλατιού,  σε 

κλειστό κύκλωμα. Εξαιτίας της διαφοράς συγκέντρωσης, συμβαίνει αργή 

διάχυση νερού από το μείγμα προς το συγκεντρωμένο διάλυμα αλατιού. 

Αυτή η διάχυση οδηγεί στη σταδιακή μείωση του όγκου της σταγόνας, κι 

επομένως στην αύξηση του υπερκορεσμού του διαλύματος του μείγματος 

της  σταγόνας,  προκειμένου  να  δημιουργηθούν  οι  πυρήνες  των 

κρυστάλλων του πρωτεϊνικού μορίου (Zheng et al, 2004).   
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Εικόνα 3. .Μέθοδος κρεμαστής σταγόνας. Στο κάτω μέρος του συστήματος βρίσκεται το 

μεγαλύτερο  σε  όγκο  διάλυμα  (π.χ.1ml),  το  οποίο  περιέχει  τους  παράγοντες 

κρυστάλλωσης,  ενώ  στο  πάνω  μέρος  (ειδικό  τζαμάκι)  συγκρατείται,  με  δυνάμεις 

συνάφειας, η σταγόνα που περιέχει το βιομόριο  και τους παράγοντες κρυστάλλωσης σε 

ίσους  όγκους  (2μl  από  το  καθένα).  Λόγω  εξισορρόπησης  της  τάσης  των  ατμών  μέσω 

διάχυσης  μεταξύ  των  δύο  διαλυμάτων,  ο  όγκος  της  σταγόνας  μειώνεται  ,  οι 

συγκεντρώσεις μεταβάλλονται κι έτσι η πρωτεΐνη φτάνει βαθμιαία σε υπερκορεσμό . 

 

Εικόνα  4. Μέθοδος  της  καθιστής  σταγόνας.  Συμβαίνουν  αντίστοιχα  γεγονότα  με  τα 

παραπάνω με  τη διαφορά ότι  εδώ η σταγόνα στηρίζεται σ’ένα υπόβαθρο του κλειστού 

συστήματος. 

 

1.2.3. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ 

    Βασική  προϋπόθεση  για  τον  προσδιορισμό  της  τρισδιάστατης  δομής 

μιας  πρωτεΐνης  με  κρυσταλλογραφία  ακτίνων  Χ  είναι  ένας  καλά 

οργανωμένος  κρύσταλλος  που  να  περιθλά  ισχυρά  τις  ακτίνες  Χ.  Οι 

περιθλώμενες  δέσμες  μπορούν  να  καταγραφούν  σαν  διακριτές 

ανακλάσεις,  όπου  κάθε  ανάκλαση  είναι  το  αποτέλεσμα  της  συμβολής 

όλων των ακτίνων Χ που  έχουν  την  ίδια γωνία περίθλασης και σε κάθε 

ανάκλαση συνεισφέρουν όλα τα άτομα της πρωτεΐνης. Για την περιγραφή 

κάθε μιας από αυτές τις ανακλάσεις θα πρέπει να γνωρίζουμε το πλάτος 

(μετριέται  από  την  ένταση  της  ανάκλασης),  το  μήκος  κύματος 

(καθορίζεται  από  την πηγή παραγωγής  των ακτίνων Χ)  και  τη φάση  (η 
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πληροφορία  της  χάνεται  στα  πειράματα  περίθλασης  ακτίνων  Χ).  Ενώ 

μπορούμε να υπολογίσουμε τα δύο πρώτα μεγέθη, η πληροφορία για τη 

φάση  χάνεται  στα  πειράματα  περίθλασης,  γεγονός  που  αποτελεί  το 

λεγόμενο πρόβλημα των φάσεων στην κρυσταλλογραφία. 

    Οι  τεχνικές  που  χρησιμοποιούνται  για  τον  υπολογισμό  των  φάσεων 

είναι οι εξής  : MIR(Multiple Isomorphous Replacement), S/MIRAS(Single or 

Multiple  Isomorphous with Anomalous  Signal), MAD(Multiple Anomalous 

Dispersion). Η μέθοδος MIR,  της πολλαπλής  ισόμορφης αντικατάστασης 

απαιτεί  την  εισαγωγή  νέων  σκεδαστών  των  ακτίνων  Χ  στη  στοιχειώδη 

κυψελίδα  του  κρυστάλλου.  Οι  σκεδαστές  αυτοί  είναι  βαρέα  άτομα,  έτσι 

ώστε  να  έχουν  σημαντική  συνεισφορά  στο  διάγραμμα  περίθλασης,  ο 

αριθμός  τους  δεν  πρέπει  να  είναι  πολύ  μεγάλος,  για  να  μπορεί  να 

προσδιοριστεί  η  θέση  τους  και  δεν  θα πρέπει  να  αλλάζουν  τη  δομή  του 

μορίου  ή  τις  διαστάσεις  της  στοιχειώδους  κυψελίδας.  Επομένως,  οι 

κρύσταλλοι  που  θα  προκύπτουν  θα  πρέπει  να  είναι  ισόμορφοι.  Με  την 

εισαγωγή αυτών των βαρέων ατόμων περιμένουμε κάποια από αυτά να 

δημιουργήσουν δεσμούς με πλευρικές ομάδες αμινοξέων του μορίου μας 

και αφού περιέχουν πολύ περισσότερα ηλεκτρόνια από τα ελαφριά άτομα 

της  πρωτεΐνης,  θα  σκεδάσουν  πολύ  ισχυρότερα  τις  ακτίνες  Χ. 

Παραδείγματα τέτοιων βαρέων ατόμων αποτελούν ο Hg, η Pt, ο Au, ο Pb, 

το U, οι λανθανίδες κ.α. (Branden & Tooze 1999) 

      Η  μέθοδος MAD    βασίζεται  στην  ύπαρξη  ενός  ανώμαλου  σκεδαστή 

στον  κρύσταλλο  και  σε  διαδοχικές  μετρήσεις  δεδομένων  περίθλασης  σε 

πολλαπλά  μήκη  κύματος.  Η  συγκεκριμένη  τεχνική  εκμεταλλεύεται  την 

ανώμαλη  σκέδαση  για  τον  προσδιορισμό  των φάσεων  χρησιμοποιώντας 

τις  διαφορές  πλατών  της  ίδιας  ανάκλασης  (  διασπορά)  σε  διαφορετικά 

μήκη  κύματος  (Hendrickson  et  al,  1990).  Για  την  εφαρμογή  της 
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συγκεκριμένης μεθόδου είναι απαραίτητα η πρόσβαση σε συγχροτρόνιο, 

επειδή  απαιτείται  η  χρήση  διαφορετικών  μηκών  κύματος,  καθώς  και  η 

ύπαρξη βαρέων ατόμων στον κρύσταλλο. Ο πιο διαδεδομένος ανώμαλος 

σκεδαστής  που  χρησιμοποιείται  σε  τέτοιου  είδους  πειράματα,  είναι  το 

σελήνιο (Se), λόγω της δυνατότητας εισαγωγής του στο πρωτεϊνικό μόριο 

με  τη  μορφή  σεληνομεθειονίνης  μέσω  τεχνολογίας  ανασυνδυασμένου 

DNA (Hendrickson et al, 1990). Ανώμαλοι σκεδαστές που είναι δυνατόν να 

εισαχθούν  στους  πρωτεϊνικούς  κρυστάλλους  με  εμβάπτιση  ή 

συγκρυστάλλωση  είναι  ανάμεσα  σε  άλλους  ο  ψευδάργυρος  (Zn),  ο 

υδράργυρος (Hg), το γαδολίνιο (Gd), το δυσπρόσιο (Dy) και το ρήνιο (Re).   

 

1.3    ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ  ΔΟΜΗΣ  ΜΕ  ΤΗ 

ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ CD 

   Ο  κυκλικός  διχρωισμός  αποτελεί  ένα  άριστο  εργαλείο  για  τον  ταχύ 

προσδιορισμό δευτεροταγούς δομής των πρωτεϊνικών μορίων αλλά και τη 

μελέτη των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος 

του CD ορίζεται ως η διαφορετική απορρόφηση για τη δεξιά και αριστερά, 

κυκλικά,  πολωμένη  ακτινοβολία  από  τα  χειρικά  μόρια  όπως  είναι  οι 

πρωτεΐνες.  Οι  οπτικά  ενεργές  ομάδες  στις  πρωτεΐνες  είναι  οι  πεπτιδικοί 

δεσμοί  της  κύριας  αλυσίδας  και  οι  αρωματικές  πλευρικές  αλυσίδες.  Οι 

πεπτιδικοί  δεσμοί  απορροφούν  το  πολωμένο  φως  στην  περιοχή  240‐

180nm, ενώ οι αρωματικές πλευρικές αλυσίδες απορροφούν στην περιοχή 

320‐260nm.  Το αποτέλεσμα είναι ότι  διαφορετικά δομικά στοιχεία δίνουν 

διαφορετικό  φάσμα  κυκλικού  διχρωισμού.  Οι  α‐  ελικοειδείς  πρωτεΐνες 

δίνουν  αρνητικές  ζώνες  στα  222nm  και  208nm  και  μια  θετική  ζώνη  στα 

193nm. Οι πρωτεΐνες που χαρακτηρίζονται κυρίως από αντιπαράλληλες β‐ 
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πτυχωτές επιφάνειες δίνουν μια αρνητική ζώνη στα 218nm και μια θετική 

στα  195nm,  ενώ  οι  αποδιεταγμένες  πρωτεΐνες  έχουν  πολύ  χαμηλή 

ελλειπτικότητα  πάνω  από  τα  210nm  και  αρνητικές  ζώνες  κοντά  στα 

195nm. Ουσιαστικά τα φασματοφωτόμετρα κυκλικού διχρωισμού μετράνε 

τη διαφορά μεταξύ αριστερόστροφα και δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένου 

φωτός  ,  σύμφωνα  με  τη  σχέση  ΔΑ=  ΑL‐ΑR.  (Greenfield,  2007).  Η 

συγκεκριμένη  μέθοδος  χρησιμοποιείται  για  την  εξαγωγή  ποιοτικών 

συμπερασμάτων για τη δομική πληροφορία, που βασίζεται σε εμπειρικές 

μεθόδους  οι  οποίες  χρησιμοποιούν  σαν  πρότυπα  καθορισμένες 

διαμορφώσεις,  προσδιορισμένες  κρυσταλλογραφικά.    Αυτές  επιτρέπουν 

τον προσδιορισμό  της  δευτεροταγούς  δομής  ενός άγνωστου πρωτεϊνικού 

μορίου. 

 

1.4.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

       

     Ο  σκοπός  της  συγκεκριμένης  εργασίας  είναι  ο  προσδιορισμός  της 

τρισδιάστατης  δομής  της  πρωτεΐνης  MvfR,  συνδυάζοντας  μεθόδους 

κρυσταλλογραφίας  ακτίνων  Χ  και  κυκλικού  διχρωισμού  (CD).  Η 

χρησιμότητα    της  δομικής  πληροφορίας  έγκειται  στην  καλύτερη  μελέτη 

των  αλληλεπιδράσεων  του  μορίου  και  στην  μελλοντική  ανάπτυξη  νέων 

αντιβιοτικών  τα  οποία  θα  έχουν  ως  στόχο  την  πρωτείνη MvfR,  ή  και 

γενικότερα μόρια που συμμετέχουν στο MvfR quorum sensing pathway.  

   Οι  γνώσεις  που  έχουμε  για  τη  δομική  πληροφορία  γενικά  για  τους 

μεταγραφικούς  παράγοντες  που  παίζουν  βασικό  ρόλο  στη 

μολυσματικότητα  των  νοσοκομειακών  παθογόνων  είναι  αρκετά 

περιορισμένες . Επομένως η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να συνεισφέρει 
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για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών παθογένειας των  type VI 

SS γονιδιακών τόπων στο βακτήριο Ps. aeruginosa οι οποίοι ελέγχονται από 

το MvfR pathway  (Lesic et al, 2009). Επιπλέον υπάρχουν μακροπρόθεσμες 

προοπτικές  εφαρμογών  στο  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη  χημικών 

αναστολέων  οι  οποίοι  να  στοχεύουν  και  να  μπλοκάρουν  τη  δράση  της 

MvfR, και επομένως τη μολυσματικότητα του παθογόνου Ps. aeruginosa. 

        Η  συνεργασία  μας  με  την  επιστημονική  ομάδα  της  Prof.  L.  Rahme 

(Harvard)  έχει  συμβάλλει  σημαντικά  για  την  μελέτη  του  πρωτεϊνικού 

παράγοντα MvfR. Η  συγκεκριμένη πρωτείνη  έχει  ήδη  χαρακτηριστεί  ως 

LysR  type  μεταγραφικός  παράγοντας  και  έχει  αναγνωριστεί  η  DNA 

αλληλουχία  που  αναγνωρίζει,  καθώς  επίσης  και  ο  συμπαράγοντας  που 

προσδένει  (Cao  et  al,  2001; Deziel  et  al,  2004).  Επιπλέον,  το  σηματοδοτικό 

μόριο  PQS,  προϊόν  του MvfR  pathway,  έχει  αποδειχθεί  ότι  ενισχύει  την 

πρόσδεση  της   MvfR  στο DNA  (Xiao  et  al,  2006; Xiao, He & Rahme,  2006; 

Hazan  et  al, 2010),  και  επομένως αποτελεί  το  βασικότερο  συμπαράγοντά 

της.   

 

     

 

 

 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1. ΦΟΡΕΙΣ  ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ 

STRAINS 
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Ο ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ pET26b(+) Novagen 

       Ο  συγκεκριμένος  φορέας  ανήκει  στην  οικογένεια  των  ColE1 

πλασμιδίων και χρησιμοποιεί το σύστημα lac. Ως επαγωγέας στο σύστημα 

αυτό  χρησιμοποιείται  το  χημικό  ανάλογο  της  λακτόζης,  IPTG,  και  ο 

φορέας  φέρει  γονίδιο  που  του  προσδίδει  ανθεκτικότητα  στο  αντιβιοτικό 

καναμυκίνη.  Η  πρωτείνη  που  παράγεται  από  τον  pET26b(+)  φέρει  στο 

καρβοξυτελικό  της  άκρο  δύο  επιπλέον  κατάλοιπα  (Gly, Leu),  καθώς  και 

έναν εξαιστιδινικό επίτοπο (6×HisTag) του οποίου η χρησιμότητα έγκειται 

στα επόμενα βήματα καθαρισμού της πρωτεΐνης. 

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ STRAINS KAI ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

        Παρασκευάστηκαν  επιδεκτικά  κύτταρα  E.coli,  BL21(DE3)  και 

B834(DE3)  ειδικά  για  την  υπερέκφραση  του  πρωτεϊνικού  μορίου.  Τα 

B834(DE3)  είναι  αυξότροφα  κύτταρα  για  μεθειονίνη  και  είναι  ειδικά  για 

υψηλή  απόδοση  στην  ενσωμάτωση  Se‐  methionine  (Walden,  2009)  σε 

πρωτείνες    προκειμένου  να  προσδιοριστούν  κρυσταλλογραφικά.  Το 

construct που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο περιπτώσεις ήταν το γονίδιο 

mvfrC87,  στο  οποίο από  το  ολόκληρο γονίδιο  λείπουν  τα  κωδικόνια που 

κωδικοποιούν  για  τα  πρώτα  87  αμινοξέα,  κλωνοποιημένο  στον  φορέα 

pET26b(+).  (Χρησιμοποιήθηκε  αρχικά  αυτό  το  construct  γιατί  στα 

προπαρασκευαστικά  τεστ  διαλυτότητας  αυτό  έδινε  διαλυτή  πρωτείνη). 

Πραγματοποιήθηκε  μετασχηματισμός  των  παραπάνω  επιδεκτικών 

κυττάρων  E.coli  με  τα  πλασμιδιακά  DNA  που  αναφέρθηκαν  και  τα 

κύτταρα  επιστρώθηκαν  σε  τρυβλία  με  LB  άγαρ  και  το  αντιβιοτικό 

καναμυκίνη και επωάστηκαν στους 37οC O/N.  
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2.2. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ MVFR 

       Όπως προαναφέρθηκε από τα constructs που υπήρχαν διαθέσιμα προς 

μελέτη,  χρησιμοποιήθηκε  το pET26b(+)/mvfrC87,  στο  οποίο  τα  πρώτα  87 

αμινοξέα  από  το  αμινοτελικό  άκρο  έχουν  αφαιρεθεί.  Επιλέχθηκε  το 

συγκεκριμένο γιατί παρουσίαζε καλύτερη συμπεριφορά στα διάφορα τεστ 

διαλυτότητας  που  πραγματοποιήθηκαν,  και  ήταν  αυτό  από  το  οποίο 

παραγόταν  μεγάλη  ποσότητα  πρωτεΐνης  σε  διαλυτή  μορφή,  βασική 

προϋπόθεση για τα πειράματα κρυσταλλώσεων που θα ακολουθούσαν.   

    

2.2.1. ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ MVFRC87 ΣΕ BL21(DE3) 

        Μετά  την  O/N  επώαση  στους  37οC    των  μετασχηματισμένων 

κυττάρων BL21(DE3) με το γονίδιο της πρωτεΐνης σε τρυβλία με LB άγαρ, 

μια  μοναδική  αποικία  από  αυτές  που  αναπτύχθηκαν  επιλέχθηκε  και 

εμβολιάστηκε  σε  100  mL  θρεπτικό  μέσο  που  περιείχε  αντιβιοτικό 

Καναμυκίνη  σε  συγκέντρωση  35μgr/ mL  και    επωάστηκε  με  ανάδευση 

(250rpm)  στους  370C  για  O/N.  Μετά  την  O/N  επώαση  50  ml  από  την 

καλλιέργεια  εμβολιάστηκαν  σε  1lt  θρεπτικό  και  35μgr/ mL  καναμυκίνη 

και  επωάστηκαν στους  370C,  έως  ότου  η  οπτική απορρόφηση  να φθάσει 

την τιμή 0,6‐0,8. Σε αυτό το σημείο προστέθηκε 1mM του επαγωγέα IPTG 

και  ακολούθησε  επώαση  στους  370C  για  3  ώρες.  Μετά  το  πέρας  της 

επώασης ακολούθησε φυγοκέντρηση των κυττάρων στις 6000 rpm για 25’. 

Από  τη  φυγοκέντρηση  κρατήθηκαν  τα  κυτταρικά  ιζήματα  και 

απομακρύνθηκε το υπερκείμενο. 
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2.2.2. ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ  ΤΗΣ MVFRC87  ΣΕ  B834(DE3)  ΣΕ  SE‐

MET NUTRIENT MEDIUM 

    Μετά την O/N επώαση στους 37οC  των μετασχηματισμένων κυττάρων 

B834(DE3)  με  το  γονίδιο  της  πρωτεΐνης  σε  τρυβλία  με  LB  άγαρ,  μια 

μοναδική  αποικία  από  αυτές  που  αναπτύχθηκαν  επιλέχθηκε  και 

εμβολιάστηκε  σε  5mL  θρεπτικό  μέσο  που  περιείχε  αντιβιοτικό 

Καναμυκίνη  σε  συγκέντρωση  35μgr/ mL  και    επωάστηκε  με  ανάδευση 

(250rpm)  στους  370C  για  O/N.  Μετά  την  O/N  επώαση  τα  5  ml  της 

καλλιέργειας  εμβολιάστηκαν  σε  100ml  ειδικό  σεληνομέσο  (complete 

medium) (βλ. Παράρτημα Α πίνακες 1‐4) και επωάστηκαν στους 370C για 

O/N.  Από  την  προκαλλιέργεια  αυτή  και  μετά  την  επώασή  της,  25ml 

εμβολιάστηκαν  σε    500ml  θρεπτικό  σεληνομέσο  (complete medium)  και 

επωάστηκαν στους 370C,  έως ότου η  οπτική απορρόφηση να φθάσει  την 

τιμή 0,6‐0,8. Σε αυτό το σημείο προστέθηκε 1mM του επαγωγέα IPTG και 

ακολούθησε επώαση στους 370C για 5 ώρες. Μετά το πέρας της επώασης 

ακολούθησε φυγοκέντρηση των κυττάρων στις 6000  rpm για 25’. Από τη 

φυγοκέντρηση κρατήθηκαν τα κυτταρικά ιζήματα και απομακρύνθηκε το 

υπερκείμενο.  

 

2.3. ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

         Με  τη  χρήση  υπερήχων  επιτυγχάνεται  η  διάρρηξη  των  κυτταρικών 

τοιχωμάτων  με  αποτέλεσμα  την  απελευθέρωση  των 

κυτταροπλασματικών  συστατικών.  Η  διάρρηξη  αυτή  όμως  συνοδεύεται 

και  από  την  απελευθέρωση  διαφόρων  υδρολυτικών  ενζύμων,  όπως 

πρωτεασών,  κι  έτσι  είναι  απαραίτητη  η  προσθήκη  ειδικών  αναστολέων 

στο  διάλυμα  ομογενοποίησης.      Η  διαδικασία  θα  πρέπει  ανά  τακτά 
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χρονικά  διαστήματα  να  διακόπτεται  γιατί  κατά  την  εφαρμογή  των 

υπερήχων  αυξάνεται  η  θερμοκρασία  του  συστήματος  και  υπάρχει 

κίνδυνος μετουσίωσης των πρωτεϊνικών μορίων.   

       Τα κυτταρικά ιζήματα του 1lt, που προέκυψαν από την φυγοκέντρηση 

που περιγράφηκε  στην παραπάνω  ενότητα,  επαναδιαλυτοποιήθηκαν  σε 

50  mL διαλύματος λύσης των κυττάρων (lysis buffer), με συστατικά 50 mM 

Tris pH=8,  300 mM NaCL,  10 mM  Imidazole,  10 mM  β‐mercamptoethanol, 

μέσω  ανάδευσης.  Προς  το  τέλος  της  ανάδευσης  προστέθηκαν  οι 

αναστολείς  των  πρωτεασών  στις  εξής  αναλογίες:  lupeptine  20μgr/ml, 

benzamidine  150  mg/ml,  PMSF  1  mM.  Στη  συνέχεια  εφαρμόστηκαν 

υπέρηχοι με συνολική διάρκεια 5 min και ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 

13000 rpm για 45’, έτσι ώστε να κατακρημνιστεί οτιδήποτε μη διαλυτό. Το 

υπερκείμενο  της  φυγοκέντρησης  χρησιμοποιήθηκε  για  την 

πραγματοποίηση χρωματογραφίας συγγενείας και την απομόνωση μέσω 

αυτής της πρωτεΐνης.   Για την περίπτωση των κυτταρικών ιζημάτων των 

αυξοτρόφων  κυττάρων  στο  σεληνομέσο  πραγματοποιήθηκε  η  ίδια 

διαδικασία  με  μόνη  διαφορά  ότι  το  lysis  buffer  περιείχε  15  mM  β‐

mercamptoethanol, αντί για 10. 

 

2.4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

    Οι  πρωτεΐνες  είναι  τα  πιο  πολυδύναμα  μακρομόρια  στους  ζωντανούς 

οργανισμούς  και  εξυπηρετούν  βασικές  λειτουργίες  σε  όλες  σχεδόν  τις 

βιολογικές  διεργασίες. Αυτά  τα γραμμικά πολυμερή που  δομούνται από 

μονομερή  αμινοξέων,  αντιπροσωπεύουν  τη  μετάβαση  από  το 

μονοδιάστατο  κόσμο  των  αλληλουχιών  στον  τρισδιάστατο  κόσμο  των 

λειτουργικών  μορίων.  Ο  καθαρισμός  της  πρωτεΐνης  που  μας  ενδιαφέρει 



22 

 

είναι απαραιτήτως το πρώτο στάδιο στη σειρά των μελετών που έχουν ως 

στόχο  τη  διερεύνηση  της  δομής  των  πρωτεϊνών.  Ο  καθαρισμός 

επιτυγχάνεται  με  πολλές  μεθόδους  ανάλογα  με  στοιχεία  και 

χαρακτηριστικά  του μορίου,  όπως  η  διαλυτότητα,  το  μέγεθος,  το φορτίο 

και η ειδική δεσμευτική συγγένεια. Ως μέθοδοι κλασμάτωσης πρωτεϊνών 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  οι  εξής:  η  εξαλάτωση,  η  διαπίδυση,  η 

χρωματογραφία διήθησης σε πηκτή, η χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής, 

η  χρωματογραφία συγγενείας και  η  χρωματογραφία υψηλής πίεσης.  Τις 

περισσότερες  φορές  χρησιμοποιείται  συνδυασμός  μεθόδων  για  τον 

καθαρισμό μιας πρωτεΐνης.    

    Στην  παρούσα  εργασία  η  μέθοδος  καθαρισμού  που  χρησιμοποιήθηκε 

για  την  απομόνωση  πρωτεΐνης  είναι  η  χρωματογραφία  συγγενείας.  Η 

χρωματογραφία  συγγενείας  εκμεταλλεύεται  την  υψηλή  συγγένεια 

πολλών  πρωτεϊνών  για  ειδικές  χημικές  ομάδες.  Αποτελεί  μέθοδο 

επιλογής  για  την  απομόνωση  παραγόντων  μεταγραφής,  δηλαδή 

παραγόντων  που  ρυθμίζουν  τη  γονιδιακή  έκφραση  δεσμευόμενοι  σε 

ειδικές  θέσεις  στο  DNA.  Κατά  τη  χρωματογραφία  αυτή  το  πρωτεϊνικό 

μείγμα διηθείται μέσω μιας στήλης που περιέχει ειδικές χημικές ενώσεις 

δεσμευμένες σε αδρανές υλικό και η πρωτεΐνη που έχει υψηλή συγγένεια 

με αυτές (και είναι αυτή που θέλουμε να απομονώσουμε) δεσμεύεται και 

παραμένει  στη  στήλη.  Στη  συνέχεια θα  εκλουστεί  με προσθήκη  υψηλής 

συγκέντρωσης  διαλύματος  του  παράγοντα  που  αυτή  αναγνωρίζει.  Η 

μέθοδος  είναι  πολύ  αποτελεσματική  όταν  οι  αλληλεπιδράσεις  της 

πρωτεΐνης και του μορίου είναι πολύ εξειδικευμένες. 

 

2.4.1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ  ΜΕ  ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ 
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    Για τον καθαρισμό της MvfRC87 χρησιμοποιήθηκε κολώνα Ni‐NTA της 

Qiagen.  Το  στρώμα  Ni‐NTA  εμφανίζει  υψηλή  συγγένεια  για  τον 

ιμιδαζολικό δακτύλιο, ο οποίος αποτελεί τμήμα της δομής των ιστιδινών. 

Η  ουρά  των  έξι  ιστιδινών,  που  έχουν  προστεθεί  στο C‐τελικό  άκρο  της 

πρωτεΐνης,  δένεται  στα  ακινητοποιημένα  ιόντα  Ni  τα  οποία  και 

αλληλεπιδρούν  με  τους  δακτυλίους  του  ιμιδαζολίου.  Σε  χαμηλές 

συγκεντρώσεις  διαλύματος  ιμιδαζολίου  αποφεύγεται  η  πρόσδεση  στην 

κολώνα πρωτεϊνών με χαμηλή συγγένεια. Επίσης, με προσθήκη χαμηλών 

συγκεντρώσεων β‐ mercamptoethanol, η οποία είναι αναγωγικό μέσο , ενώ 

διατηρείται  η  σταθερότητα  της  ουράς  ιστιδινών,  αποφεύγεται  η 

δημιουργία  δισουλφιδικών  δεσμών μεταξύ  των Cys  της πρωτεΐνης  ,  έτσι 

ώστε  να  μην  προκληθεί  κατακρήμνιση  του  μορίου.  Στη  συγκεκριμένη 

περίπτωση  το  μονομερές  της  MvfRC87  διαθέτει  τέσσερα  κατάλοιπα 

κυστεινών.  Στα  διαλύματα  έκλουσης  η  συγκέντρωση  του  ιμιδαζολίου 

αυξάνεται προκειμένου η πρωτεΐνη να αποχωριστεί από την κολώνα και 

να εκλουστεί, καθώς το ιμιδαζόλιο δεν μπορούν να το συναγωνιστούν οι 

ιστιδίνες ως προς την πρόσδεση. 

    Αρχικά  για  την  απομόνωση  της  πρωτεΐνης  έγινε  εξισορρόπηση  της 

κολώνας με 200   mL  lysis buffer  (50 mM Tris pH=8, 50 mM NaCL, 10 mM 

Imidazole,  10 mM  β‐mercamptoethanol).  Στη  συνέχεια,  από  την  κολώνα 

πέρασε  το  πρωτεϊνικό  δείγμα  που  συλλέχθηκε  μετά  τη  φυγοκέντρηση 

από  την  εκχύλιση με  χρήση υπερήχων. Αφότου συλλέχθηκε  το  διάλυμα 

που  διαπερνά  το  υλικό  (flow  through)  φορτώθηκαν  με  τη  σειρά  τα  εξής 

διαλύματα,  wash  1  (100ml),  wash  2  (50ml)  και  elutions  1‐12  τα  οποία 

συλλέχθηκαν διαδοχικά ανά 10 ml (βλ. Παράρτημα Α πίνακας 5). 
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      Όλη  η παραπάνω  διαδικασία  του  καθαρισμού  έλαβε  χώρα  στους  40C 

και  η  πρωτείνη  συλλέγεται  σε  κλάσματα  των  10ml.  Η  απομόνωση  της 

πρωτεΐνης από κύτταρα στο σεληνομέσο είναι η  ίδια διαδικασία με μόνη 

διαφορά ότι τα διαλύματα που αναφέρθηκαν παραπάνω περιείχαν 15 mM 

β‐mercamptoethanol, αντί για 10.  

 

2.5. ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ  ΣΕ  ΠΗΚΤΗ 

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ  ΥΠΟ  ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

    Τα  δείγματα  που  πέρασαν  από  την  κολώνα  αναλύθηκαν  με 

ηλεκτροφόρηση  σε  SDS  PAGE,  τεχνική  που  χρησιμοποιείται  για  τον 

διαχωρισμό  των  πρωτεϊνών  και  τον  καθορισμό  της  υπερέκφρασής  τους. 

Το  SDS  έχει  την  ιδιότητα  να  αποδιατάσσει  τα  πρωτεϊνικά  μόρια  και  να 

τους  προσδίδει  αρνητικό  φορτίο,  δίνοντάς  τους  έτσι  τη  δυνατότητα  να 

μετακινηθούν  μέσα  σε  ηλεκτρικό  πεδίο  με  βάσει  μόνο  το  μοριακό  τους 

βάρος.  Τα  δείγματα  λοιπόν,  που  συλλέχθηκαν  από  την  κολώνα  

αναλύθηκαν  σε  12,5%  gel  SDS  προκειμένου  να  εξετασθεί  σε  ποια  έχει 

εκλουστεί το προς απομόνωση πρωτεϊνικό δείγμα. Ως μάρτυρας μοριακού 

βάρους για το gel χρησιμοποιήθηκε ο marker LMW for electrophoresis της 

Pharmacia με μοριακά βάρη 94 kDa, 67 kDa, 43 kDa, 30 kDa, 20,1 kDa και 

14,4 kDa. Το gel βάφτηκε με Comassie blue R, χρωστική που βάφει μπλε τις 

πρωτεϊνικές ζώνες,   για 20min και στη συνέχεια ξεβάφτηκε με destaining 

διάλυμα  αποχρωματισμού(10%  Acetic  Acid,  5%  Methanol),  το  οποίο 

απομακρύνει  τη μπλε χρωστική από  τις μη πρωτεϊνικές  ζώνες. Μετά  τη 

διαδικασία αυτή τα πρωτεινικά δείγματα εμφανίζονται ως μπλε μπάντες 

σε διάφανο φόντο.  
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2.6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ/  ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ NANODROP 

 

      Τα στάδια καθαρισμού ελέγχθηκαν με SDS PAGE ηλεκτροφόρηση, και 

τα  καθαρότερα  κλάσματα  ενώθηκαν  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί 

διαπίδυση  με O/N  επώαση  σε  ρυθμιστικό  διάλυμα  20 mM Tris pH=8,  50 

mM NaCL   και 10mM β‐mercamptoethanolσε τελικό όγκο 2lt έτσι ώστε να 

αλλάξει  η  συγκέντρωση  του  πρωτεϊνικού  διαλύματος    και  να 

απομακρυνθεί το ιμιδαζόλιο για τη χρήση του στο επόμενο στάδιο. Μετά 

από την O/N διαπίδυση το πρωτεϊνικό μείγμα συγκεντρώθηκε σε falcon με 

μεμβράνη  πόρων  (Amicon  ultra  15,  10.000  cut  off)  και  με  συνεχείς 

φυγοκεντρήσεις  στις  4000  στροφές(rpm)  για  15’‐20’.  Μετά  από  κάθε 

φυγοκέντρηση το flowthrough αποθηκευόταν ξεχωριστά. Στην περίπτωση 

της  συγκέντρωσης  του  πρωτεϊνικού  δείγματος  που  περιέχει  τη 

σεληνομεθειονίνη στη θέση της απλής μεθειονίνης, προστέθηκε επιπλέον 

ποσότητα αναγωγικού μέσου, DTT, πριν τις φυγοκεντρήσεις στο διάλυμα. 

Αυτό  έγινε  προκειμένου  να  διατηρηθούν  οι  σεληνομεθειονίνες 

ανηγμένες, καθώς η οξείδωσή τους θα συνεπαγόταν απώλεια σήματος. 

       Ο  προσδιορισμός  της  συγκέντρωσης  έγινε  με  μέτρηση  οπτικής 

απορρόφησης  με  την  τεχνολογία  του  «nanodrop»,  μέθοδος  η  οποία 

στηρίζεται  στην  απορρόφηση  του  υπεριώδους  φωτός.  Οι  πρωτείνες 

απορροφούν φως  σε  δύο περιοχές  του  υπεριώδους περισσότερο,  στα  280 

και 200nm. Η απορρόφηση οφείλεται στην πρόσληψη ενός φωτονίου από 

ένα  ηλεκτρόνιο  και  τα  ηλεκτρόνια  που  διεγείρονται  στα  280  nm 

εντοπίζονται  στους  αρωματικούς  δακτυλίους  διαφόρων  αμινοξέων.  Τα 
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αμινοξέα  που  φέρουν  αρωματικό  δακτύλιο  είναι  η  φαινυλαλανίνη,  η 

τρυπτοφάνη, η ιστιδίνη και η τυροσίνη.  

     Το  μηχάνημα  που  χρησιμοποιήθηκε  για  τον  προσδιορισμό  της 

συγκέντρωσης είναι το NanoDrop ND‐1000, το οποίο μετράει απορρόφηση 

δειγμάτων DNA, RNA,  πρωτεϊνών  και  χρωστικών,  και  καλύπτει  φάσμα 

από  τα  220‐750 nm.  Η  συγκεκριμένη  τεχνολογία  εμφανίζει  το 

πλεονέκτημα  της  μέτρησης  μικρού  όγκου  δειγμάτων,  όπου  σταγόνα  1μl 

του  δείγματος  συγκρατείται  μέσω  επιφανειακής  τάσης  και  συμπιέζεται 

ελαφρώς  από  το  βραχίονα  και  τη  βάση  του  μηχανήματος.  Αυτό  γίνεται 

έτσι  ώστε  να  δημιουργηθεί  η  επιθυμητή  απόσταση  του  1mm  για  τη 

μέτρηση, με βάση την οποία γίνεται και η αντίστοιχη ποσοτικοποίηση του 

δείγματος.  Με  την  παραπάνω  τεχνική  δεν  είναι  αναγκαία  η  χρήση 

κυψελίδων  για  την  τοποθέτηση  των  δειγμάτων.  Με  το  συγκεκριμένο 

μηχάνημα  μπορούν  να  μετρηθούν  πρωτεινικά  δείγματα  συγκέντρωσης 

από 10‐100mg/ml. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πρωτεινικά δείγματα 

μετρήθηκαν έως ότου η συγκέντρωση τους να φθάσει τα 8mg/mL σε όγκο 

περίπου 1,5mL.  

 

2.7. ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ 

    Η κρυστάλλωση πρωτεϊνών αποτελεί έναν από τους πολλούς τρόπους 

κατακρήμνισης  των  βιομορίων.  Ο  χαρακτηρισμός  και  η  κρυστάλλωση 

σχετίζεται  άμεσα με  τη  συμπεριφορά  του  μορίου  σε  υδατικά  διαλύματα 

διαφόρων  συγκεντρώσεων  αλατιού,  και  η  διαλυτότητα  μιας  πρωτεΐνης 

αποτελεί τις περισσότερες φορές κριτήριο καθαρότητάς της (Butler, 1940). 

Προκειμένου  το  πρωτεϊνικό  δείγμα  να  κρυσταλλώσει  χρησιμοποιούνται 

πληθώρα  από  παράγοντες  κατακρήμνισης,  συνδυασμός  των  οποίων 



δύναται  να  οδηγήσει  το  μόριο  στην  κρυσταλλική  του  μορφή.  Το 

πρωτεϊνικό  δείγμα  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  στη  μέγιστη  δυνατή 

καθαρότητα  και  ομοιογένεια,  και  επομένως  τα  ανομοιογενή  και  μη 

καθαρά  δείγματα  είναι  δύσκολο  να  κρυσταλλώσουν.  Στην  παρούσα 

εργασία  το  δείγμα  που  απομονώθηκε,  καθαρίστηκε  και  συγκεντρώθηκε 

(παράγραφοι  2.4,  2.5,  2.6)  χρησιμοποιήθηκε  για  τα  πειράματα 

κρυστάλλωσης. Μετά τη συγκέντρωση, η native MVFRC87 είχε φθάσει σε 

συγκέντρωση 7,5‐8mg/mL σε όγκο περίπου 1,5mL, διαλύματος 20mM Tris 

PH 8, 50mM NaCL. Ομοίως, η se‐met MVFRC87 που απομονώθηκε, έφθασε 

σε συγκέντρωση  8mg/mL σε όγκο 2ml διαλύματος 20mM Tris PH 8, 50mM 

NaCL, 2 mM DTT.  

     Στα  πειράματα  κρυστάλλωσης  που  ακολούθησαν  χρησιμοποιήθηκαν 

πιάτα  κρυσταλλώσεων  24  well  Linbro  cell  culture,  και  εφαρμόστηκε  η 

μέθοδος  της  διάχυσης  ατμών  και  η  τεχνική  της  κρεμαστής  σταγόνας 

(παράγραφος 1.2.2). 2μl από το πρωτεϊνικό δείγμα αναμειγνύονταν με 2μl 

από  το  διάλυμα  κατακρήμνισης  και  εξισορροπούνταν  έναντι  1ml 

διαλύματος κατακρήμνισης. Τα δείγματα διατηρούνταν στους 4οC και τα 

πιάτα επωάζονταν στους 18 οC.  

   

Εικόνα 5. 24 well Linbro cell culture crystallization plates 
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2.8. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΥ 

     Η  μέθοδος  του  κυκλικού  διχρωισμού  χρησιμοποιείται  μεταξύ  άλλων 

για  τον  προσδιορισμό  των  στοιχείων  δευτεροταγούς  δομής  ενός 

πρωτεϊνικού μορίου,  καθώς και  για  τη  δομική σταθερότητά  του  κατά  τη 

θερμική μετουσίωση.  Τα παραπάνω στοιχεία για μια πρωτείνη μπορούν 

να  εκτιμηθούν  από  τα  φάσματα  που  αυτή  δίνει  στην  far  ultra  violet 

ακτινοβολία  (240‐170nm).  Προκειμένου  η  πληροφορία  από  το  φάσμα  να 

είναι  αξιόπιστη,  θα  πρέπει  το  σήμα  που  παράγεται  να  είναι  όσο  το 

δυνατόν  υψηλότερο  από  το  θόρυβο,  κάτι  στο  οποίο  συμβάλλει  και  το 

κατάλληλο  ρυθμιστικό  διάλυμα.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  το  φάσμα  να 

περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφορία στις χαμηλές περιοχές 

του far UV (180‐210nm).  

     Παράλληλα,  η  μελέτη  για  τη  δομική  σταθερότητα  της  πρωτεΐνης 

μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με  την  παρακολούθηση  του  φάσματος  σε 

κάποιο  συγκεκριμένο  μήκος  κύματος  και  με  ταυτόχρονη  και  σταδιακή 

αύξηση της θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσδιοριστεί 

το σημείο τήξης  (Tm)  του μορίου,  το οποίο αντιστοιχεί στη θερμοκρασία 

όπου το 50% της πρωτεΐνης είναι αποδιαταγμένη και το 50% διπλωμένη. 

    Για  τη  συγκεκριμένη  εργασία  η  μέθοδος  του  κυκλικού  διχρωισμού 

πραγματοποιήθηκε  στο  ευρωπαϊκό  συγχροτρόνιο  SOLEIL,  στο  Παρίσι, 

όπου  χρησιμοποιήθηκε  ακτινοβολία  συγχροτρονίου  από  το  DISCO 

BEAMLINE.  Εξαιτίας  της  πολύ  ισχυρής  ακτινοβολίας  (συγχροτρονίου), 

δεν  χρειάστηκε  αλλαγή  του  διαλύματος  της  πρωτεΐνης  προκειμένου  να 

υπάρχει  λιγότερος  θόρυβος  στην  πληροφορία  του  φάσματος,  ούτε  και 

ήταν απαραίτητη η αραίωση του δείγματος..  Ένα επιπλέον πλεονέκτημα 

της  τεχνολογίας  αυτής  ήταν  ότι  για  κάθε  μέτρηση  καταναλώνονταν 
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μικρή  ποσότητα  δείγματος  (  10‐25  μl)  διότι  χρησιμοποιούνταν  μικρής 

διαμέτρου κυψελίδες, η διάμετρος των οποίων ποίκιλε από 10‐200 μm.   

     Το δείγμα που μετρήθηκε για τη native MVFRC87 είχε συγκέντρωση 7,5 

mg/ml  σε  διάλυμα  20mM  Tris  PH  8,  50mM  NaCL.  Η  κυψελίδα  που 

χρησιμοποιήθηκε  ήταν  μεγέθους  20μΜ,  και  η  θερμοκρασία  μέτρησης 

25οC.  Η  μελέτη  της  σταθερότητας  της  πρωτεΐνης  πραγματοποιήθηκε  με 

αύξηση της θερμοκρασίας από       25οC‐ 90οC, με βήμα 5οC. Το δείγμα που 

μετρήθηκε  αντίστοιχα  για  τη  Se‐Met  MVFRC87  είχε  συγκέντρωση 

6,8mg/ml  σε  διάλυμα  20mM  Tris  PH  8,  50mM  NaCL,  2  mM  DTT.  Η 

κυψελίδα  που  χρησιμοποιήθηκε  είχε  μέγεθος  10μΜ  και  η  θερμοκρασία 

μέτρησης ήταν 25οC. Ομοίως,  η μελέτη της σταθερότητας της πρωτεΐνης 

πραγματοποιήθηκε  με  αύξηση  της  θερμοκρασίας  από        25οC‐  90οC,  με 

βήμα 5οC. 

 

 

2.9. ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ DNA  

    Η  πρωτείνη  MVFR,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε  (παράγραφος  1.1),  έχει 

χαρακτηριστεί  ως LysR  τύπου  μεταγραφικός  παράγοντας  και  επομένως 

ακολουθεί το δομικό πρότυπο της συγκεκριμένης οικογένειας πρωτεϊνών. 

Σύμφωνα με αυτό δομείται από ένα  N‐ terminal DNA Binding Domain και 

από ένα   C‐  terminal cofactor binding domain. Η MvfR κατά τη βιολογική 

της  λειτουργία  ενεργοποιεί  την  έκφραση  του  γονιδίου  pqsA‐E,  μέσω 

πρόσδεσης  στους  pqsA‐E  και  phnAB  υποκινητές  και    ρυθμίζει  έτσι  την 

έκφραση των μορίων HHQ και PQS, τα οποία απαιτούνται για την πλήρη 

της  πυοκυανίνης,  τελικό  προϊόν  για  τη  μολυσματικότητα  του  Ps. 

aeruginosa. Επιπλέον το μόριο PQS αυξάνει την πρόσδεση MvfR στο DNA, 
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και  επομένως  δρα  ως  συμπαράγοντας  για  την  πρωτείνη  (Rahme  et  al, 

2004). 

    Προκειμένου  να  χαρακτηριστούν  τα  DNA  Binding  Domain  και  το 

dimerization  domain,  πραγματοποιήθηκαν  δοκιμές  αλληλεπίδρασης  του 

μορίου MVFRC87 με τμήμα του υποκινητή pqsA‐E  ((5’‐GCT TCG GAC TCC 

GAA GC‐  3’),  το  οποίο  όπως  φαίνεται  από  την  αλληλουχία  του  αποτελεί  ένα 

παλίνδρομο  μόριο  με  κέντρο  συμμετρίας.  Στις  δοκιμές  που  ακολούθησαν 

ελέχθησαν  διαφορετικές  αναλογίες  πρωτεΐνης/  DNA    παρουσία  του 

συμπαράγοντα  PQS (βλ. Παράρτημα Β).  

      Οι αντιδράσεις επωάστηκαν σε θερμοκρασία δωματίου για 30’ και για 

60’,  και  στη  συνέχεια  αναλύθηκαν  σε  μη  αποδιατακτικό  GEL 

POLYACRYLAMIDE  ,  το  οποίο  βάφτηκε  αρχικά  με  EtBr  (χρώση  για  το 

DNA)  και  στη  συνέχεια  με  coomasie  blue  R  (χρώση  για  τις  πρωτείνες), 

προκειμένου  να  διαπιστωθεί  εάν  υπάρχει  κάποια  αλληλεπίδραση  (βλ. 

Παράρτημα  εικόνες  1  και  2). Με  τη  συγκεκριμένη  τεχνική  μπορούμε  να 

διαπιστώσουμε  πιθανή  αλληλεπίδραση,  καθώς  το  μη  αποδιατακτικό  gel 

επιτρέπει στα δείγματα να διαχωριστούν με βάση το μοριακό τους βάρος 

χωρίς  να  αποδιατάσσονται.  Στη  συγκεκριμένη  εργασία  η  πρωτείνη 

σχηματίζει ομοδιμερές. 

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.1  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  NATIVE 

MVFRC87 

 



     Ο  σχεδιασμός  για  τη  μελέτη  της  native MVFRC87  περιελάμβανε  το 

γονίδιο  της  πρωτεΐνης  κλωνοποιημένο  στον  φορέα  κλωνοποίησης 

PET26b(+),  ο  οποίος  προσθέτει  ένα  επίτοπο  έξι  ιστιδινών  στο 

καρβοξυτελικό  άκρο  των  πρωτεϊνών. Με  βάση  αυτό  πραγματοποιήθηκε 

καθαρισμός σε μεγάλη κλίμακα και απομόνωση του πρωτεϊνικού μορίου 

με  χρωματογραφία  συγγενείας  σε  κολώνα  NI‐NTA  (παράγραφος  2.4). 

Μετά  τον  καθαρισμό  τα  δείγματα  αναλύθηκαν  με  ηλεκτροφόρηση  σε 

SDS‐PAGE  (παράγραφος 2.5)  και  όπως φαίνεται η   MVFRC87  παράγεται 

σε  μεγάλες  ποσότητες.  Το  μοριακό  βάρος  του  μονομερούς,  το  οποίο 

αποτελείται από 242 αμινοξικά κατάλοιπα είναι 28.240 Da.  
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Δ    Π    F    M   W1   W2  E1   E2  E3                  E4        E5      M  E6    E7    E8   E9   E10‐12      

δείγμα‐

υπερκείμενο, Π:  το  δείγμα της πελέτας, F:  flowthrough, M: marker LMW, W: washes, E: 

 

.1.1.  ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΗΣ NATIVE MVFRC87 

   Τα  καθαρά  δείγματα  που  συλλέχθηκαν  από  τον  καθαρισμό  και 

περιείχαν την πρωτείνη συγκεντρώθηκαν και υπέστησαν O/N διαπίδυση 

Εικόνα  6:  Στο  gel  φαίνονται  με  τη  σειρά  τα  εξής  διαλύματα:  Δ:  πρωτεϊνικό 

elutions.     

 

3
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προσπάθειες  είχαν  παραχθεί 

7,5 mg/ml πρωτείνη /8% MPD /1,3M NaCL 

7,5 mg/ml πρωτείνη /8% MPD /1,3M NaCL 

και το δείγμα συγκεντρώθηκε σε όγκο 1,5ml και συγκέντρωση 7,5 mg/ml. 

Αυτό  το  δείγμα  χρησιμοποιήθηκε  για  τα  πειράματα  κρυστάλλωσης  τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν με  τη μέθοδο  διάχυσης ατμών με χρήση  της 

κρεμαστής  σταγόνας  (παράγραφος  1.2.2  και  2.7).  Η  πρωτείνη  που 

χρησιμοποιούνταν σε κάθε πιάτο κρυστάλλωσης διατηρούνταν στους 4οC 

και τα πιάτα διατηρήθηκαν στους 18 οC.  

    Στα  πειράματα  κρυστάλλωσης  αρχικά  δοκιμάστηκαν  διάφορα  screen 

κρυσταλλώσεων,  ενώ  σε  παλαιότερες 

κρύσταλλοι  στις  εξής  συνθήκες,  1,2‐1,7M NaCL  +  8‐20%  2‐propanol,  1,2‐

1,7M NaCL + 8‐20% methanol, 1‐1,7M NaCL + 5‐25% 1‐boutanol, 0,1‐0,5M 

ammonium acetate + 8‐25%   MPD και 0,5‐2M NaCL + 5‐22% MPD. Σε μια 

προσπάθεια βελτίωσης των παλαιότερων αυτών κρυστάλλων εξετάσθηκε 

περαιτέρω η καλύτερη, από τις παραπάνω, συνθήκη 0,5‐2M NaCL + 5‐22% 

MPD.    Κρυσταλλικό  ίζημα,  μικροί  κρύσταλλοι  καθώς  και  μεγάλοι 

καλοσχηματισμένοι  πρωτεϊνικοί  κρύσταλλοι  σχηματίστηκαν  από  τους 

διαφορετικούς  συνδυασμούς  των  δύο  αυτών  κατακρημνιστών.  Τελικά  οι 

καλύτερες συνθήκες ήταν: 

7,5 mg/ml πρωτείνη /6% MPD /1,5M NaCL 



 Εικόνα 7: κρυσταλλικό ίζημα της native MVFRC87 

 Εικόνα 8: μικροί κρύσταλλοι της native MVFRC87 

 Εικόνα 9: μεγάλοι κρύσταλλοι της native MVFRC87 

 

Οι πρώτοι κρύσταλλοι εμφανίζονταν σε δύο μέρες, σε μικρό μέγεθος και 

την  τρίτη  μέρα  είχαν  μεγαλώσει  περισσότερο.  Οι  περισσότεροι 

εμφανίζονταν μέσα από  ίζημα,  όπως φαίνεται στις  εικόνες 7‐9  και στην 

κατάσταση  αυτή  διατηρούνταν  πολλές  μέρες  χωρίς  να  χαλούν.  Το 

πρωτεϊνικό δείγμα, που διατηρούνταν στους   4οC, έδινε κρυστάλλους για 

5‐6  ημέρες,  διάστημα  μετά  το  οποίο  χαλούσε  ποιοτικά  και  δεν 

κρυστάλλωνε. 
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3.1.2  ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ DNA 

      

     Οι  αντιδράσεις  αλληλεπίδρασης  με  το  DNA  (παράγραφος  2.9) 

επωάστηκαν  σε  θερμοκρασία  δωματίου  για  30’  και  για  60’,  και  στη 

συνέχεια αναλύθηκαν σε μη αποδιατακτικό GEL POLYACRYLAMIDE , το 

οποίο βάφτηκε αρχικά με EtBr  (χρώση για το DNA) και στη συνέχεια με 

coomasie  blue  R  (χρώση  για  τις  πρωτείνες).  Το  πρωτεϊνικό  δείγμα  που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν η MVFRC87, η οποία σχηματίζει ομοδιμερές, και το 

DNA  ήταν  τμήμα  του  υποκινητή  PQS  το  οποίο  έχει  βρεθεί  ότι 

αλληλεπιδρά  με  την  πρωτείνη  (Rahme  et  al,2004).  Οι  συγκεκριμένες 

δοκιμές,  όπως φάνηκε από τα gel που πραγματοποιήθηκαν  (Παράρτημα 

Β,  εικόνες  1  και  2)  δεν  έδειξαν  καμία  αλληλεπίδραση  ανάμεσα  στα  δύο 

βιομόρια.  

        

3.2.  ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  Se‐  Met 

MVFRC87 

     

     Ομοίως  με  παράγραφο  3.1.1  Πραγματοποιήθηκε  καθαρισμός  σε 

μεγάλη  κλίμακα  και  απομόνωση  του  πρωτεϊνικού  μορίου  με 

χρωματογραφία συγγενείας σε κολώνα NI‐NTA  (παράγραφος 2.4). Μετά 

τον  καθαρισμό  τα  δείγματα  αναλύθηκαν  με  ηλεκτροφόρηση  σε  SDS‐

PAGE  (παράγραφος  2.5)  και  όπως  φαίνεται  η   MVFRC87  παράγεται  σε 

μεγάλες  ποσότητες.  Το  μοριακό  βάρος  του  μονομερούς,  το  οποίο 

αποτελείται από 242 αμινοξικά κατάλοιπα είναι 28.240 Da.  

 



   

  E8        M     E7     E6       E5         E4     E3              E2      E1      W2      W1    F        Δ      Μ 

 

Εικόνα  10:  Στο  gel  φαίνονται  με  τη  σειρά  τα  εξής  διαλύματα:  Δ:  πρωτεϊνικό  δείγμα‐

υπερκείμενο, Π:  το  δείγμα της πελέτας, F:  flowthrough, M: marker LMW, W: washes, E: 

elutions.     

 

3.2.1  ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΗΣ Se‐ Met MVFRC87 

      

      Ομοίως με παράγραφο 3.1.2.. Τα δείγματα που συλλέχθηκαν από τον 

καθαρισμό  και  περιείχαν  το  πρωτεϊνικό  δείγμα  συγκεντρώθηκαν  και 

υπέστησαν O/N διαπίδυση και το δείγμα συγκεντρώθηκε σε όγκο 2ml και 

συγκέντρωση 8mg/ml. Αυτό το δείγμα χρησιμοποιήθηκε για τα πειράματα 

κρυστάλλωσης  τα  οποία  πραγματοποιήθηκαν,  επίσης,  με  τη  μέθοδο 

διάχυσης  ατμών  με  χρήση  της  κρεμαστής  σταγόνας  (παράγραφος  1.2.2 

και 2.7). Η πρωτείνη που χρησιμοποιούνταν σε κάθε πιάτο κρυστάλλωσης 

διατηρούνταν στους 4οC  και  τα πιάτα διατηρήθηκαν στους 18  οC. Μικροί 

κρύσταλλοι  καθώς  και  μεγάλοι  καλοσχηματισμένοι  πρωτεϊνικοί 

κρύσταλλοι  σχηματίστηκαν  παρακάτω  συνδυασμούς  των  δύο 

κατακρημνιστών,  οι  οποίοι  ήταν  οι  ίδιοι  με  την  περίπτωση  της  native 

35 

 



πρωτεΐνης  (7,5  mg/ml  πρωτείνη  /6%  MPD  /1,5M  NaCL,  7,5  mg/ml 

πρωτείνη  /8% MPD  /1,3M NaCL,  7,5 mg/ml  πρωτείνη  /8% MPD  /1,3M 

NaCL). 

 

  

Εικόνα 11: Μεγάλοι και καλοσχηματισμένοι κρύσταλλοι της SE‐MET  MVFRC87 
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3.3.  ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΣ 

 

 Εικόνα 12: Συγκριτικά γραφήματα για τη native MVFRC87 και τη SE‐MET MVFRC87. Η 
μπλε και πράσινη καμπύλη αντιστοιχούν στη native MVFRC87 (7,5 mg/ml), ενώ η 
γαλάζια καμπύλη στη SE‐MET MVFRC87 (6,8mg/ml). Όπως φαίνεται παρουσιάζουν 
πανομοιότυπο φάσμα. 

      

     Τα  φάσματα  και  για  τα  δύο  δείγματα,  native MVFRC87  και    SE‐MET 

MVFRC87, όπως φαίνεται από το παραπάνω συγκριτικό, διάγραμμα είναι 

πανομοιότυπα.  Από  τις  αρνητικές  και  θετικές  ζώνες  που  εμφανίζονται, 

διαφαίνεται  ότι  η  πρωτείνη  περιέχει  και  α‐  ελικοειδείς  περιοχές  και  β‐

πτυχωτές επιφάνειες (βλ. Παράρτημα Γ). Επιπλέον η αντικατάσταση της 

Μεθειονίνης  από  την  Σεληνομεθειονίνη    δεν  φαίνεται  να  επηρεάζει  τα 

δευτεροταγή  δομικά  χαρακτηριστικά  του μορίου,  αφού  οι  καμπύλες που 

αντιπροσωπεύουν τις δύο περιπτώσεις είναι πανομοιότυπες. 
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 Alpha  Beta  others 
Native  0,336  0,317  0,363 
SelMet 0,425  0,224  0,387 
      
Εικόνα 13: Συγκριτικά αποτελέσματα από την επεξεργασία των δεδομένων για το 
ποσοστό α‐helix, β‐sheet και άλλων δευτεροταγών στοιχείων όπως στροφές και ευέλικτα 
τμήματα.(βλ. παράρτημα Γ ) 

 

 

 

                                   Thermal unfolding diagram for native MvfR 

 

Isodichroic point 2

Isodichroic point 1 

Εικόνα 14: Γραφήματα από τη θερμική αποδιάταξη της native MVFRC87. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας έγινε από    25οC‐ 90οC, με βήμα 5οC. Το δείγμα που μετρήθηκε είχε 
συγκέντρωση 7,5mg/ml σε διάλυμα 20mM Tris PH 8, 50mM NaCL. Η κυψελίδα που 
χρησιμοποιήθηκε είχε μέγεθος 20μΜ. 
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                                                                 Thermal unfolding for MvfR  

 

Isodichroic point 2

Isodichroic point 1 

 

Εικόνα 15: Γραφήματα από τη θερμική αποδιάταξη της se‐met MVFRC87. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας έγινε από    25οC‐ 90οC, με βήμα 5οC. Το δείγμα που μετρήθηκε είχε 
συγκέντρωση 6,8 mg/ml σε διάλυμα 20mM Tris PH 8, 50mM NaCL, 2 mM DTT. Η κυψελίδα 
που χρησιμοποιήθηκε είχε μέγεθος 10μΜ. 

     

    Η διαδικασία για  τη θερμική αποδιάταξη  των δύο δειγμάτων ξεκίνησε 

με αρχική θερμοκρασία 25OC και συνεχίστηκε μέχρι τους 90 OC, με  βήμα 5 

OC. Τα φάσματα των δειγμάτων MvfRC87 native και SeMet MvfRC87, ήταν 

επίσης πανομοιότυπα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρωτείνη μετά την 

39 

 



40 

 

προσθήκη  της  Σεληνομεθειονίνης  αποδιατάσσεται  με  ανάλογο  τρόπο 

όπως το native μόριο. Η μερική διαφοροποίηση που εμφανίζεται ανάμεσά 

τους  οφείλεται  στη  χρονική  διαφορά  που  μεσολάβησε  μεταξύ  των 

μετρήσεων των δύο δειγμάτων, οπότε το 2ο δείγμα  (SeMet MvfRC87) είχε 

σχηματίσει μερική ποσότητα ιζήματος. 

    Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  τα  βήματα  της  θερμικής 

αποδιάταξης προχωρούσαν φυσιολογικά μέχρι τους 60 OC, όπως φαίνεται 

και  από  τις  αντίστοιχες  καμπύλες,  οι  οποίες  περνούν  από  ένα  κοινό 

σημείο, το  ισοδιχρωικό σημείο. Το  ισοδιχρωικό σημείο αντιστοιχεί σε ένα 

συγκεκριμένο  μήκος  κύματος  στο  οποίο  ενώνονται  τα  φάσματα  ενός 

μορίου. Εάν αυτό το σημείο είναι κοντά στα 203 nm είναι ενδεικτικό ενός 

τοπικού  μοντέλου  δύο  καταστάσεων  (  two‐state model)  για  το  μονοπάτι 

αναδίπλωσης  που  ακολουθεί  το  μόριο.    Για  α‐ελικοειδείς  πρωτείνες  στο 

πολλαπλό  φάσμα  εμφανίζεται  ισοδιχρωικό  σημείο  στα  201nm  περίπου, 

ενώ  το  ισοδιχρωικό  σημείο  που  αντιστοιχεί  σε  μια  αλλαγή  στη 

δευτεροταγή  διαμόρφωση  εμφανίζεται  στα  205nm  περίπου  ( Correa  and 

Ramos, 2008).  

     Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  από  τους  65  OC  μέχρι  τους  90OC 

παρατηρείται μια σημαντική μετατόπιση του σημείου αυτού, σύμφωνα με 

τα  παραπάνω  πρότυπα,  αφού  οι  καμπύλες  που  αντιστοιχούν  στις 

θερμοκρασίες  αυτές  δεν  ενώνονται  στο  σημείο  όπου  ενώνονται  οι 

προηγούμενες αλλά σε ένα νέο σημείο (non two‐state‐model). Επιπλέον οι 

καμπύλες  που  προαναφέρθηκαν  δεν  αντιστοιχούν  στο  φυσιολογικό 

πρότυπο αποδιάταξης  της αρχικής  δομής,  αλλά  καταλήγουν σε  ένα  νέο 

πρότυπο  καμπύλης  που  αντιστοιχεί  σε  διαφορετικά  δευτεροταγή 

χαρακτηριστικά  από  τα  αρχικά.  Δηλαδή,  η  θερμική  αποδιάταξη 

καταλήγει σε κάποια μορφή της πρωτεΐνης, σε υψηλές θερμοκρασίες, με 
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σαφή δευτεροταγή στοιχεία διαφορετικά από αυτά που χαρακτηρίζουν το 

μόριο σε θερμοκρασίες δωματίου.  

    Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  η  πρωτείνη MvfR  δεν  μπορεί  να  εξηγηθεί 

πλήρως από  το  μοντέλο  των  δύο  καταστάσεων που αφορά  το  μονοπάτι 

αναδίπλωσης  ενός  μορίου.  Ουσιαστικά  υπό  συνθήκες  αναδίπλωσης  τα 

ξεδίπλωτα πρωτεινικά μόρια εξισορροπούν μεταξύ πολλών διαφορετικών 

διαμορφώσεων προκειμένου να καταλήξουν στην διπλωμένη δομή  τους. 

Στην πραγματικότητα το “unfolded state” χαρακτηρίζει μια ισορροπημένη 

κατανομή του μορίου στις διάφορες ξεδίπλωτες και μερικώς διπλωμένες 

καταστάσεις.  Ενώ,  λοιπόν,  αυτές  οι  καταστάσεις  καταλαμβάνουν  το 

υπόλοιπο  χώρο  διαμόρφωσης  (configuration  space),  η  διπλωμένη  μορφή 

(native  state)  αντιστοιχεί  στο  ενεργειακό  ελάχιστο  του  χώρου  αυτού  ( 

Zwanzig,  1996).  Σε  αντίθεση  πρωτείνες  των  οποίων  πληθυσμοί 

ενδιάμεσων καταστάσεων κυριαρχούν δεν μπορούν να  εξηγηθούν με  το 

two‐state‐model αλλά ακολουθούν ένα πιο πολύπλοκο μοντέλο (Makarov 

and Plaxco, 2002).     Οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες 

στον  προσδιορισμό  στοιχείων  δευτεροταγούς  δομής  με  τη  μέθοδο  της 

φασματοσκοπίας  κυκλικού  διχρωισμού,  και  καθιστούν  αναγκαία  την 

περαιτέρω ανάλυση των παραπάνω μετρήσεων.   

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

     Στην προσπάθεια για τη δομική μελέτη του πρωτεϊνικού μορίου MVFR, 

βασικού μεταγραφικού παράγοντα στη μολυσματικότητα  του βακτηρίου 

Pseudomonas  aeruginosa,  σχεδιάστηκε  το  construct  MVFR87  στον  φορέα 

Pet26b(+).  Μέχρι  το  στάδιο  της  έκφρασης  και  του  καθαρισμού  το 

πρωτεϊνικό  μόριο  παρουσιάζει  αρκετά  καλή  συμπεριφορά,  καθώς 

παράγεται  σε  μεγάλες  ποσότητες,  ικανοποιητικές  για  τα  πειράματα 
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κρυστάλλωσης.  Μάλιστα,  η  πρωτείνη  παράγεται  με  υψηλό  ποσοστό 

καθαρότητας σε ένα μόνο στάδιο καθαρισμού (μετά από χρωματογραφία 

συγγενείας), χωρίς να χρειάζεται χρωματογραφία μοριακής διήθησης (gel 

filtration).  Η  διαδικασία  της  gel  filtration  πραγματοποιήθηκε  σε 

παλαιότερα πειραματικά στάδια και αποκάλυψε ότι το μόριο διμερίζεται. 

Το χρωματόγραμμα παρουσίαζε έναν βασικό πληθυσμό που αντιστοιχεί 

στο  μοριακό  βάρος  του  διμερούς,  καθώς  και  έναν  δεύτερο πληθυσμό  σε 

πολύ  μεγαλύτερα  μοριακά  βάρη,  γεγονός  που  υποδηλώνει  πιθανό 

πολυμερισμό.  Η  διαδικασία  της  μοριακής  διήθησης  κρίθηκε 

αναποτελεσματική, διότι από το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε μετά τη gel 

filtration για πειράματα κρυστάλλωσης, δεν παράχθηκαν κρύσταλλοι. 

     Το  δείγμα  που  παράγεται  μετά  τη  χρωματογραφία  συγγενείας 

διατηρείται σε διάλυμα σύστασης 50 ml NaCL και 20 ml Tris PH 8, στους 

4οC,  και  παραμένει  λειτουργικό  για  το  διάστημα  των  5‐6  ημερών.  Θα 

πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  εμφανίζεται  διαρκής  παραγωγή  ιζήματος  σε 

αυτό  το  χρονικό  διάστημα  και  η  συγκέντρωση  παρουσιάζει  πτώση 

περίπου 0,5 mg/ml κάθε μέρα. Εξαιτίας της εμφάνισης του ιζήματος αυτού 

πραγματοποιούνταν φυγοκέντριση και απομάκρυνσή του πριν από κάθε 

διαφορετικό πιάτο κρυστάλλωσης. 

     Κατά  την  έκφραση  και  τον  καθαρισμό  του  μορίου  σε  B834(DE3) 

αυξότροφα  κύτταρα  σε  Selenomethionine  Nutrient  Medium  παράγεται 

μετά  τη  χρωματογραφία συγγένειας μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεϊνικού 

δείγματος  σε  σχέση  με  αυτή  από  τα  BL21(DE3)  σε  LB,  ενώ  συνήθως 

συμβαίνει το αντίθετο (8mg/ml protein σε περίπου 1,5ml Vs 8mg/ml protein 

σε περίπου  2ml Se‐Met). Η  συμπεριφορά  του μορίου  κατά  τη  συντήρηση 

και την κρυστάλλωση είναι παρόμοια σε υψηλό βαθμό με τη συμπεριφορά 
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από  τη  συμβατική  παραγωγή  της  (διατήρηση  5‐6  ημέρες,  ίζημα, 

φυγοκέντρηση πριν την κρυστάλλωση). 

      Μετά  από  τα  πειράματα  κρυστάλλωσης  εμφανίστηκαν  κρυσταλλικό 

ίζημα,  μικροί  καθώς  και  μεγάλοι  καλοσχηματισμένοι  κρύσταλλοι,  μετά 

από  2‐3  ημέρες.  Ως  επί  το  πλείστον  οι  κρύσταλλοι  εμφανίζονταν  μέσα 

από  ίζημα  που  δημιουργούνταν  στη  σταγόνα  και  παραμένουν  σε  καλή 

κατάσταση  για  πολλές  μέρες  χωρίς  να  χαλούν.  Στη  βέλτιστη  συνθήκη 

κρυστάλλωσης  1,3‐1,6M  NaCLκαι  6‐8%  MPD,  ο  συνδυασμός  των  δύο 

παραπάνω  κατακρημνιστών  ήταν  αυτός  που  οδηγούσε  το  πρωτεϊνικό 

μόριο στην κρυσταλλική κατάσταση.  

      Σύμφωνα  με τις μέχρι   τώρα   μελέτες  που  είχαν   πραγματοποιηθεί  

για  το συγκεκριμένο  μόριο  ,η  MvfR ανήκει  στην  ευρύτερη  οικογένεια  

των    LysR    τύπου  μεταγραφικών      παραγόντων    ,    οι  οποίοι    δομικά 

αποτελούνται    από  ένα    αμινοτελικό    DNA    binding    domain  κι  ένα  

καρβοξυτελικό  cofactor binding domain. Σε πειράματα   αλληλεπίδρασης   

με      το    DNA    που  έχουν      πραγματοποιηθεί    παλαιότερα   

χρησιμοποιήθηκε η MvfR (332 αα)  και τμήμα  του  υποκινητή  pqs A‐E.  Η  

αλληλεπίδραση    των    δύο    μορίων    έχει    αποδειχθεί    ότι    ενισχύεται  

σημαντικά   παρουσία   του  συμπαράγοντα  PQS στην  αντίδραση  (Rahme  

etal , 2004). 

     Στην  συγκεκριμένη  εργασία  μελετήθηκε το  μόριο  MvfRC87  από το  

οποίο  απουσιάζει  το  N‐terminal   τμήμα  των  87   πρώτων  αμινοξέων   ,  

και  το   οποίο  χρησιμοποιήθηκε   και   για  τις   δοκιμές  αλληλεπίδρασης  

με    το   DNA  παρουσία  συμπαράγοντα  .    Οι    παραπάνω    δοκιμές    δεν  

έδειξαν  καμία  αλληλεπίδραση  μεταξύ   των  δύο  μορίων .Επιπλέον ,με   

δεδομένο  ότι  το  N‐terminal της  πρωτεΐνης  έχει   αφαιρεθεί  και  ότι  το  

τμήμα  MvfRC87   σχημάτιζε   διμερές    (παρ.3.1.3),   συμπεράθηκε     ότι   το  
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MvfRC87  αποτελεί    το    τμήμα    διμερισμού  (dimerization    domain)  της  

πρωτεΐνης    και    ότι    τα    κατάλοιπα    που  αναγνωρίζουν    και  

αλληλεπιδρούν  με το   DNA  βρίσκονταν  στην  αμινοτελική  περιοχή  του  

μορίου.  Επομένως  στις  προτεραιότητες  της  συγκεκριμένης  δουλειάς 

περιλαμβάνεται  και  η  μελέτη  ολόκληρης  της  MvfR    ως  προς  της 

αλληλεπιδράσεις της με το DNA. 

     Παρατηρήθηκε  , ακόμη  , ότι   το   τμήμα  DNA   του   υποκινητή pqsA‐E 

στο   οποίο    δένεται   η MvfR  ,   σχηματίζει   παλίνδρομη   αλληλουχία   με  

κέντρο  συμμετρίας .Το  παραπάνω  σε  συνδυασμό  με   τη  διμερή  φύση  

του MvfRC87 είναι  ενδεικτικό  της  ύπαρξης  τοπικού  άξονα  συμμετρίας  

που  συνδέει   τις  δύο  ενζυμικές  υπομονάδες  με τις  αλυσίδες  του DNA .  

Λαμβάνοντας   υπόψη τις   παραπάνω   συμμετρίες    , θα   μπορούσαμε να  

πούμε  ότι  μία  δομή  σχήματος U (U‐shaped) είναι  συμβατή  με  το  μόριο  

της  MvfR. 

 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

    Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μελέτες ο μεταγραφικός παράγοντας MvfR 

αποτελεί  το  βασικότερο  πρωτεϊνικό  μόριο  για  τη  μολυσματικότητα  του 

βακτηρίου Pseudomonas aeruginosa.  Εξαιτίας  του σημασίας  του παθογόνου 

αλλά  και  του  ίδιου  του  μορίου,  είναι  πολύ  σημαντική  η  ανάλυση  και  ο 

προσδιορισμός  της  τρισδιάστατης  δομής  της  πρωτεΐνης  προκειμένου  να 

μελετηθούν καλύτερα οι αλληλεπιδράσεις της με άλλα μόρια. Η επίτευξη 

του  στόχου  αυτού  θα  εμπλουτίσει,  όχι  μόνο  τις  γνώσεις  μας  για  τους 

παράγοντες  μολυσματικότητας  των  βακτηριακών  παθογόνων  και  των 

μονοπατιών  στα  οποία  αυτοί  συμμετέχουν,  αλλά  διευκολύνει  και  το 

σχεδιασμό  αντιβιοτικών  και  χημικών  αναστολέων  που  μπλοκάρουν  τη 
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δράση των μολυσματικών παραγόντων, καθώς και τις τοξικές ουσίες που 

αυτοί εκκρίνουν. 

     Σημαντικό  κομμάτι  της  συγκεκριμένης  πειραματικής  δουλειάς 

καταλαμβάνει  η  παραγωγή  μεγάλων  και  καλοσχηματισμένων 

πρωτεϊνικών  κρυστάλλων  (  native  και  με  Selenomethionine)  οι  οποίοι 

πρόκειται  να  μετρηθούν  με  ακτινοβολία  συγχροτρονίου.  Σαν  άμεση 

προτεραιότητα  είναι  η  συλλογή  δεδομένων  περίθλασης  ακτίνων  Χ  σε 

εγκαταστάσεις  συγχροτρονίου  και  η  μετέπειτα  ανάλυσή  τους 

προκειμένου να προσδιοριστεί το ατομικό μοντέλο της πρωτεΐνης.  

      Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι καταλαμβάνει, επίσης, ο προσδιορισμός 

της  δευτεροταγούς  δομής  του  μορίου  μέσω  κυκλικού  διχρωισμού,  μέσω 

μετρήσεων  που  πραγματοποιήθηκαν  στο  ευρωπαϊκό  συγχροτρόνιο 

SOLEIL,  στο Παρίσι,  όπου  χρησιμοποιήθηκε  ακτινοβολία  συγχροτρονίου 

από  το  DISCO  BEAMLINE.  Η  ανάλυση  των  φασμάτων  της  θερμικής 

αποδιάταξης  της  πρωτεΐνης  έδειξε  πολύ  σημαντικά  αποτελέσματα, 

σύμφωνα  με  τα  οποία  το  συγκεκριμένο  μόριο  χαρακτηρίζεται  από  ένα 

πολύ ιδιαίτερο τρόπο αποδιάταξης. Ενώ από τους 25οC έως τους 55οC   το 

φάσμα καταδεικνύει μια α‐ελικοειδή πρωτείνη, η οποία σταδιακά χάνει τα 

δευτεροταγή της στοιχεία, από τους 60 οC έως τους 90 οC το φάσμα αλλάζει 

σε  μια  δομή  με  σαφή  δευτεροταγή  χαρακτηριστικά  διαφορετικά  από  τα 

αρχικά, τα οποία καταδεικνύουν β‐πτυχωτά φύλλα.  

      Σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  παρατηρήσεις  το  συγκεκριμένο 

πρωτεϊνικό  μόριο    αποκλίνει  από  το  ενεργειακό  μοντέλο  των  δύο 

καταστάσεων  και  χαρακτηρίζεται  από  ένα πιο  σύνθετο,  περίπτωση που 

περιλαμβάνει  πληθυσμούς  ενδιάμεσων  καταστάσεων.  Το  βασικό 

ερώτημα  που  προκύπτει  είναι  εάν  οι  πληθυσμοί  που  κυριαρχούν  στις 

υψηλές  θερμοκρασίες  προϋπάρχουν  στο  πρωτεϊνικό  διάλυμα,  ή  αν  το 
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μόριο  κατά  τη  θερμική  του  αποδιάταξη  παίρνει  μια  διαφορετική 

διαμόρφωση  με  διαφορετική  δευτεροταγή  δομή  που  είναι  ενεργειακά 

κοντά στη native κατάστασή της.  

    Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα επιτάσσεται η 

ανάγκη  για  περαιτέρω  ανάλυση  των  φασμάτων  της  θερμικής 

αποδιάταξης  με  τη  χρήση  του  singular  value  decomposition  SVD.  Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιεί  βασικές καμπύλες με μοναδικές 

κορυφές από  ένα σετ φασμάτων πρωτεϊνών με προσδιορισμένη δομή. Η 

καθεμιά  από  τις  καμπύλες  αυτές  χαρακτηρίζεται  από  μείγμα 

δευτεροταγών  δομών  και  χρησιμοποιείται  για  την  ανάλυση  των 

διαμορφώσεων  άγνωστων  πρωτεϊνών  (  Greenfield,  2007).  Επομένως  το 

πειραματικό αυτό κομμάτι ανοίγει μια νέα προοπτική για τη διαλεύκανση 

της ιδιαίτερης αυτής παρατήρησης που αφορά τη θερμική αποδιάταξη της 

πρωτεΐνης.  
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ SE‐METHIONINE NUTRIENT MEDIUM 

1.PREMEDIUM 5LT (1X) 

L‐ alanine  2,5gr 

L‐ histidine  0,3gr 

L‐ thymine  0,85gr 

L‐ arginine  4gr 

L‐ aspartic acid  2gr 

L‐ cystine  0,15gr 

L‐ glutamic acid  3,35gr 

L‐ glutamine  1,65gr 

L‐ isoleucine  1,15gr 

L‐ leucine  1,15gr 

L‐ lycine  2,15gr 

L‐ phenylalanine  0,65gr 

L‐ proline  0,5gr 

L‐ threonine  1,15gr 

L‐ tyrosine  0,85gr 

L‐ glycine  2,7gr 
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L‐ valine  1,15gr 

L‐ adenine  2,5gr 

L‐ guanosine  3,35gr 

L‐ uracil  2,5gr 

L‐ serine  10,4gr 

Sodium acetate 3H2O  7,5gr 

Succinic acid  7,5gr 

Ammonium chloride  3,75gr 

NaOH  5,4gr 

K2HPO4  40,06gr 

 

 

 

2.GLUCOSE SOLUTION (500ml) 

Glucose  50gr 

MgSO4   7H2O  1,25gr 

FeSO4    7H2O  50μl out of 

40mg/ml stock 

Trace elements  1ml 
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H2SO4  41,5μl 

 

 

3.TRACE ELEMENTS (500ml) 

Na2MoO4   2H2O  0,436gr 

H3BO3  0,618gr 

CoCL2  0,178gr 

CuSO4  0,034gr 

MnCL2  0,396gr 

Zn(OAc)2  0,072gr 

 

Τα συστατικά του pre‐medium ζυγίστηκαν και διαλύθηκαν στον όγκο που 

αναφέρεται  στον  πίνακα  και  στη  συνέχεια  αποστειρώθηκαν  για 

περαιτέρω χρήση. Τα συστατικά των glucose solution (2) και trace elements 

(3)  ζυγίστηκαν  και  διαλύθηκαν  στους  αντίστοιχους  όγκους  και  στη 

συνέχεια  φιλτραρίστηκαν  και  τοποθετήθηκαν  σε  αποστειρωμένα 

μπουκάλια για περαιτέρω χρήση. Το μέσο στο οποίο έγινε η υπερέκφραση 

είναι  το  complete  medium  το  οποίο  αποτελείται  από  τα  παραπάνω 

συστατικά στην εξής σύσταση: 

 

4.COMPLETE MEDIUM 
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Pre‐medium  500ml 

Glucose solution  50ml 

Kanamycin 35mg/ml  550μl 

Vitamins  100x  (Kao  and 

Michayluk  Vitamin  solution. 

Sigma 

5,5ml 

Seleno‐L‐Methionine 10mg/ml  2,2ml out of 40mg/ml stock 

 

7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

100ml Wash 1: 50 mM Tris pH=8 

                           300 mM NaCL 

                           20 mM Imidazole 

                          10 mM β‐μερκαμπτοαιθανόλη 

 

50ml Wash 2: 50 mM Tris pH=8 

                        50 mM NaCL 

                        50 mM Imidazole 

                       10 mM β‐μερκαμπτοαιθανόλη 

 

2x10 ml Elutions 1,2: 50 mM Tris pH=8 

                                     300 mM NaCL 
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                                    100 mM Imidazole 

                                    10 mM β‐μερκαμπτοαιθανόλη 

 

5x10 ml Elutions 3‐7: 50 mM Tris pH=8 

                                     50 mM NaCL 

                                    250 mM Imidazole                                    

                                   10 mM β‐μερκαμπτοαιθανόλη 

 

5x10 ml Elutions 8‐12: 50 mM Tris pH=8 

                                     50 mM NaCL 

                                    500 mM Imidazole 

                                    10 mM β‐μερκαμπτοαιθανόλη 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ DNA  

1)50μΜ protein/ 50μΜ oligo DNA/ 40pM PQS   

2)50μΜ protein/ 75μΜ oligo DNA / 40pM PQS        

3)50μΜ protein/ 100μΜ oligo DNA/ 40pM PQS   

4)100μΜ protein/ 100μΜ oligo DNA/ 40pM PQS   

5)100μΜ protein/ 150μΜ oligo DNA/ 40pM PQS   



6)100μΜ protein/ 200μΜ oligo DNA/ 40pM PQS   

7)50μΜ protein/ 100μΜ oligo DNA/ 40pM PQS 

8) 50μΜ protein/ 200μΜ oligo DNA/ 40pM PQS  

9)50μΜ protein/ 300μΜ oligo DNA/ 40pM PQS 

10)50μΜ protein/ 75μΜ oligo DNA/ 40pM PQS 

11)50μΜ protein/ 125μΜ oligo DNA/ 40pM PQS 

12)50μΜ protein/ 175μΜ oligo DNA/ 40pM PQS   

 

 

 

 

 1: ‐  1:2  1:4   1:6  1:1.5  1:2.5    1:3.5  1:4.5           (protein:DNA ratio)   

Εικόνα 1: 5% non‐denaturated polyacrylamide gel Etbr stain . Όπως φαίνεται από το gel τα 

δείγματα του DNA είναι όλα σε πολύ χαμηλό ύψος και σε καμία από τις αντιδράσεις δεν 

εμφανίζονται στο ύψος του πρωτεϊνικού διμερούς.  
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  C87     1:2      1:4      1:6    1:1,5     1:2,5    1:3     1:3,5      1:4,5 Marker( 270, 67, 45, 21 kDa )  

 

Εικόνα 2: 5% non‐denaturated polyacrylamide gel coomasie blue stain. Όπως φαίνεται από 

το gel τα δείγματα του πρωτεϊνικού διμερούς εμφανίζονται στο ύψος των 60 περίπου kDa, 

αφού το μονομερές είναι 28,24 kDa. 

       Οι δύο παραπάνω εικόνες αφορούν στο ίδιο μη αποδιατακτικό gel, το 

οποίο βάφτηκε αρχικά με EtBr  (χρώση για το DNA) και στη συνέχεια με 

coomasie blue R  (χρώση για τις πρωτείνες). Με τη συγκεκριμένη τεχνική 

μπορούμε  να  διαπιστώσουμε  πιθανή  αλληλεπίδραση,  καθώς  το  μη 

αποδιατακτικό gel  επιτρέπει  στα  δείγματα  να  διαχωριστούν  με  βάση  το 

μοριακό  τους  βάρος  χωρίς  να  αποδιατάσσονται.    Στην  συγκεκριμένη 

περίπτωση όλα τα δείγματα DNA  εμφανίζονται στο χαμηλότερο σημείο 

του  gel  (εικόνα  1),  ενώ    τα  πρωτεινικά  δείγματα  που  αφορούν  όλα  στο 

διμερές  της MVFR,  εμφανίζονται  ψηλά  στο  ύψος  των  60 kDa  (εικόνα  2). 

Εάν υπήρχε αλληλεπίδραση ανάμεσα στα δύο βιομόρια σε κάποια από τις 

αντιδράσεις,  θα  έπρεπε  να  εμφανιστεί  δείγμα  DNA  στο  ύψος  που 

εμφανίζονται τα πρωτεινικά δείγματα, κάτι που δεν υφίσταται (εικόνα 1). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Experiment     Alpha-R     Alpha-D      Beta-R       Beta-D         Turns       Unord Refit rmsd  
native1st 0,218 0,133 0,219 0,084 0,072 0,262 0,0539  
native2nd 0,215 0,121 0,236 0,081 0,07 0,293 0,0485  
SelMet 0,251 0,174 0,135 0,089 0,131 0,256 0,0335  
 

Πίνακας  1: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων για το ποσοστό των διαφόρων 
δευτεροταγών δομικών στοιχείων για τη native και Se‐Met MvfR.  
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