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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η γλουταμική αφυδρογονάση (GDH) είναι ένα κεντρικό ένζυμο του κυτταρικού 

μεταβολισμού, το οποίο βρίσκεται σε όλους τους ζώντες οργανισμούς. Κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης, η GDH απέκτησε σύνθετη αλλοστερική ρύθμιση και 

ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης. Στα θηλαστικά, η GDH είναι ένα από τα 

πιο άφθονα μιτοχονδριακά ένζυμα, αποτελώντας σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω 

από το 10% των πρωτεϊνών της μιτοχονδριακής μήτρας. Ωστόσο, 

εξωμιτοχονδριακές θέσεις εντόπισης του ενζύμου έχουν επίσης προταθεί. Στον 

άνθρωπο, η GDH εμφανίζεται στις ισομορφές hGDH1 και hGDH2, οι οποίες 

κωδικοποιούνται από τα γονίδια GLUD1 και GLUD2 αντίστοιχα, και εμφανίζουν 

ετερογένεια ως προς το ιστο-ειδικό και κυτταρικό πρότυπο έκφρασης.  Οι δύο 

πρωτεΐνες προβλέπεται να έχουν ένα ασυνήθιστα μεγάλο Ν-τελικό σινιάλο 

μιτοχονδριακής στόχευσης (MTS), αποτελούμενο από 53 αμινοξέα (Ν53), το 

οποίο αποκόπτεται μετά την είσοδο των πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια. Παρόλο 

που στην ώριμη τους μορφή, οι hGDH1 και hGDH2 εμφανίζουν μεγάλη 

ομολογία, τα MTS τους παρουσιάζουν μεγαλύτερη απόκλιση ως προς την 

αμινοξική αλληλουχία.  

Στο πρώτο μέρος της παρούσας διατριβής μελετήσαμε την υποκυτταρική 

εντόπιση των δύο ισομορφών της hGDH, σε κυτταρικές σειρές. Για το σκοπό 

αυτό κατασκευάσαμε πλασμιδιακούς φορείς έκφρασης των hGDH1 και hGDH2 

σε σύζευξη με τη φθορίζουσα πρωτεΐνη EGFP και διαμολύναμε κυτταρικές 

σειρές ανθρώπου και θηλαστικών. Πειράματα συνδιαμόλυνσης των hGDH1-

EGFP ή hGDH2-EGFP σε συνδυασμό με κατάλληλους υποκυτταρικούς δείκτες 

και συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού έδειξαν ότι οι hGDHs συν-εντοπίζονται 

με το μιτοχονδριακό δείκτη DsRed2-Mito, και σε μικρότερο βαθμό με το δείκτη 

του ενδοπλασματικού δίκτυου DsRed2-ER. Πειράματα υποκυτταρικής 

κλασμάτωσης και ανοσοαποτύπωσης έδειξαν ότι οι hGDHs-EGFP εντοπίζονται 

στο μιτοχονδριακό κλάσμα, όπου ανίχνευεται κυρίως η ώριμη τους μορφή (~90 

kDa), από την οποία έχει αποκοπεί το Ν53. Αντίθετα στο κυτταροπλασματικό 

κλάσμα ανιχνεύεται η πρόδρομος μορφή (~95 kDa), η οποία αντιστοιχεί πιθανά 

στη GDH που σχετίζεται με το ενδοπλασματικό δίκτυο. Η απαλοιφή του Ν53 από 

το μόριο των hGDHs έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση της μιτοχονδριακής 
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τους στόχευσης, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του N53 ως μιτοχονδριακό σινιάλο 

στόχευσης.  

Στο δεύτερο μέρος της διατριβής, προσπαθήσαμε να χαρακτηρίσουμε το Ν53 των 

hGDHs, να κατανοήσουμε τη δομή του και τις ιδιότητες που είναι σημαντικές 

στη μιτοχονδριακή στόχευση. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Ν53 είναι το θετικό 

φορτίο και η τάση να σχηματίζει δύο α-έλικες (α1: N1-10 και α2: N16-32), από 

τις οποίες η α1 είναι περισσότερο αμφιπαθής. Η πρώτη έλικα, α1, είναι απολύτως 

απαραίτητη για τη μιτοχονδριακή στόχευση, καθώς πειράματα απαλοιφής της α1 

έλικας της hGDH2, οδηγούν σε απώλεια της μιτοχονδριακής της στόχευσης. 

Επιπλέον η α1, αλλά όχι η α2, αποτελεί ένα αυτόνομο σινιάλο μιτοχονδριακής 

στόχευσης που μπορεί να οδηγήσει μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες στα 

μιτοχόνδρια. Ωστόσο, για την αποτελεσματική είσοδο των hGDHs στα 

μιτοχόνδρια είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των δύο ελίκων, α1 και α2, 

αν και η α1 έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα πειράματά μας επιβεβαιώθηκαν 

από παράλληλα πειράματα εισόδου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα από συνεργάτες του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας, που επιπλέον διαπιστώσανε ότι η hGDH2 εισέρχεται και/ ή 

ωριμάζει ταχύτερα στα μιτοχόνδρια του σακχαρομύκητα σε σχέση με τη hGDH1. 

Επιπρόσθετα, τα πειράματα στο σακχαρομύκητα έδειξαν ότι η πρωτεολυτική 

αποκοπή του Ν53 δεν είναι απαραίτητη για την μιτοχονδριακή στόχευση των 

hGDHs.  

Το τελευταίο τμήμα της εργασίας ρίχνει φως στην εξέλιξη του μιτοχονδριακού 

σινιάλου στόχευσης της GDH, από τους κατώτερους ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς προς τα θηλαστικά και τον άνθρωπο. Χρησιμοποιώντας έναν 

συνδυασμό προγραμμάτων βιοπληροφορικής και in silico προβλέψεων 

μιτοχονδριακής στόχευσης,  προτείνουμε ότι η εμφάνιση αποκοπτόμενου MTS 

για τη GDH πιθανώς ξεκίνησε από τα βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα. Στη GDH των 

θηλαστικών, το MTS εξελίχθηκε σε ένα μεγαλύτερο, δομικά πολυπλοκότερο και 

ισχυρότερο σινιάλο στόχευσης. Επιπρόσθετα, διαπιστώσαμε ότι η α1 έλικα στα 

θηλαστικά είναι περισσότερο συντηρημένη σε σχέση με την α2 έλικα. Για να 

ελέγξουμε πειραματικά μερικές από τις in silico προβλέψεις, μελετήσαμε την 

ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης των MTS των GDH διαφορετικών 

ευκαρυωτικών οργανισμών-μοντέλων. Συγκεκριμένα, δείξαμε ότι τα MTS της 

GDH των οργανισμών T. thermophila (βλεφαριδοφόρο), C. elegans (νηματώδης), 
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D. melanogaster (μύγα) and X. laevis (αμφίβιο) είναι ικανά να στοχεύσουν τις μη 

μιτοχονδριακές πρωτεΐνες EGFP και DHFR στα μιτοχόνδρια. Αντίθετα, βρέθηκε 

ότι το MTS της T. thermophila αδυνατεί να στοχεύσει αποδοτικά την hGDH2 

στα μιτοχόνδρια. 

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη παρέχει σημαντικές γνώσεις ως προς την 

υποκυτταρική στόχευση και τους μηχανισμούς εισόδου στα μιτοχόνδρια μίας από 

τις κυριότερες πρωτεΐνες της μιτοχονδριακής μήτρας και βοηθάει στην καλύτερη 

κατανόηση της λειτουργίας και της εξέλιξης των σινιάλων στόχευσης των 

μιτοχονδριακών πρωτεϊνών.  
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ABSTRACT 

Mammalian glutamate dehydrogenase (GDH), an enzyme central to cellular 

metabolism, is present in all living organisms. During evolution, GDH acquired 

mitochondrial targeting and complex allosteric regulation. In mammals, GDH is 

among the most abundant mitochondrial proteins (constituting up to 10% of matrix 

proteins), although there are also suggestions for the extramitochondrial presence of 

this protein. In the human, GDH exists in two isoforms, hGDH1 and hGDH2, 

encoded by the GLUD1 and GLUD2 genes respectively, with distinct tissue and 

cell-type expression profile.  Both isoproteins are predicted to have an unusually 

long N- terminal mitochondrial targeting signal (MTS), containing 53 amino acids 

(N53). This MTS is proteolytically removed upon translocation to mitochondria. 

Even though the two human GDHs share, in their mature form, high homology, 

their MTS are more divergent. 

In the first part of this PhD thesis, we studied the subcellular targeting of the two 

hGDH isoforms in cell lines. To this end, we constructed expression vectors, in 

which hGDH1 or hGDH2 was fused with the enhanced green fluorescent protein 

(EGFP) and used them to transfect human and mammalian cell lines. Co-

transfection experiments using organelle-specific markers, followed by confocal 

microscopy, revealed that hGDH1 or hGDH2 co-localized with the mitochondrial 

marker DsRed2-Mito and to a lesser extent with the endoplasmic reticulum (ER) 

marker DsRed2-ER. Subcellular fractionation and immunoblotting detected two 

GDH-EGFP specific bands: 1) a ~90 kDa band associated with the mitochondrial 

fraction, corresponding to the mature hGDH-EGFP following removal of the N53, 

and 2) a ~95 kDa band mainly associated with the ER-containing cytosolic fraction, 

corresponding to the precursor hGDH-EGFP. Deletion of the N53 abolished 

mitochondrial targeting, thus confirming the role of N53 as a mitochondrial 

targeting signal. 

In the second part of the study, we sought to characterize the N53 sequences of 

hGDHs, to understand their structure and the properties that are important for 

efficient mitochondrial targeting. The main characteristics of the N53 of hGDHs are 

the positive charge and the tendency to form two α-helices (α1: N1-10 and α2:N16-

32), α1 being more amphiphilic. The first helix, α1, is absolutely necessary for 

mitochondrial targeting, since selective deletion of the α1 helix abolished the 
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mitochondrial import of hGDH2. Moreover, α1 but not α2, displayed autonomous 

mitochondrial-targeting capacity, being able to direct non-mitochondrial proteins 

into mitochondria. However, the efficient targeting of hGDH2 required the 

synergistic interaction of both helices α1 and α2, while α1 has the leading role. 

Those experimental findings in human cell lines were confirmed by import 

experiments in isolated yeast mitochondria, carried out by our collaborators in 

IMBB. These experiments also revealed that hGDH2 is imported and/or processed 

faster than hGDH1 in yeast mitochondria, supporting the concept of an enhanced 

mitochondrial targeting capacity of hGDH2. Moreover, the proteolytic removal of 

the N53 in the mitochondrial matrix was not found to be essential for the import of 

hGDHs in mitochondria. 

The last part of the study sheds light into the evolution of the GDH presequence 

from lower eukaryotic organisms to mammals and human. With the use of 

bioinformatic tools and in silico predictions, we suggest that the first evidence for 

the presence of a GDH cleavable mitochondrial presequence is found in the 

kingdom of ciliophora. In mammals, GDH presequence evolved into a larger, more 

complex and highly efficient targeting signal. Additionally, we propose that the α1 

helix in mammals is more conserved than the α2 helix. In order to test some of the 

in silico predictions, we performed experimental studies looking for the 

mitochondrial targeting capacity of GDH presequences from different eukaryotic 

model organisms. Specifically we showed that the GDH presequences from T. 

thermophila (ciliate), C. elegans (roundworm), D. melanogaster (fly) and X. laevis 

(frog) could target the non mitochondrial proteins EGFP and DHFR into 

mitochondria. However, the GDH presequence of T. thermophila was not sufficient 

to target efficiently hGDH2 into mitochondria. 

In conclusion, the present study provides important insights into the subcellular 

targeting and the mechanisms that govern the mitochondrial transport of a major 

mitochondrial matrix protein and contributes into the understanding of the function 

and evolution of the mitochondrial targeting signals. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εισαγωγή αυτή έχει σκοπό να εξοικειώσει τον αναγνώστη µε το γνωστικό 

αντικείμενο της διατριβής. Διαιρείται νοηματικά σε δύο ενότητες. Η πρώτη και 

μεγαλύτερη ενότητα (Α) αφορά στη γλουταμική αφυδρογονάση, με έμφαση στις 

πληροφορίες που κρίνονται σημαντικές για την κατανόηση του υπόβαθρου, της 

σημασίας και των στόχων της παρούσας μελέτης. Η δεύτερη ενότητα (Β) αφορά 

στα μιτοχόνδρια, δίνοντας βάση στους μοριακούς μηχανισμούς στόχευσης των 

πρωτεϊνών στο μιτοχόνδριο και στα σινιάλα στόχευσης των πρωτεϊνών της 

μιτοχονδριακής μήτρας.  
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 1.Α.  ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ 

1.A.1. Η αντίδραση της γλουταμικής αφυδρογονάσης 

Η γλουταμική αφυδρογονάση (glutamate dehydrogenase, GDH) καταλύει την 

αναστρέψιμη οξειδωτική απαμίνωση του L-γλουταμικού σε α-κετογλουταρικό, 

χρησιμοποιώντας NAD+ ή/και NAD(P)+ ως συνένζυμα (Smith και συν. 1975) 

(Εικόνα 1.1).  

 

Εικόνα 1.1. Η αντίδραση οξείδωσης του γλουταμικού προς α-κετογλουταρικό και 

αμμωνία που καταλύεται από τη γλουταμική αφυδρογονάση (GDH). 

 

1.A.2. Οι γλουταμικές αφυδρογονάσες σε απλούστερους οργανισμούς 

Οι γλουταμικές αφυδρογονάσες απαντώνται σε όλους τους οργανισμούς, 

προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς, επιτελώντας σημαντικότατο ρόλο στον 

κυτταρικό μεταβολισμό και εξυπηρετώντας τόσο καταβολικές όσο και αναβολικές/ 

βιοσυνθετικές ανάγκες (Hudson και Daniel, 1993). Είναι σημαντικό να αναφέρουμε 

ότι η αντίδραση της γλουταμικής αφυδρογονάσης χρησιμοποιείται από πολλά φυτά 

και μικροοργανισμούς για την ενσωμάτωση του αζώτου της αμμωνίας σε οργανικές 

ενώσεις, αποτελώντας έναν από τους κυριότερους τρόπους de novo σύνθεσης 

αμινοξέων στη φύση. Οι απλούστεροι εξελικτικά οργανισμοί, όπως τα βακτήρια ή 

οι μύκητες, εκφράζουν GDH ισοένζυμα με διαφορετική ειδικότητα για NAD+ ή για 

NAD(P)+. Γενικώς, θεωρείται ότι τα ειδικά για το NAD+ ενζυμα εξυπηρετούν 

κυρίως τον καταβολισμό του γλουταμικού, ενώ τα ειδικά για NAD(P)+ ενζυμα 

έχουν συνήθως βιοσυνθετικό ρόλο. Στο σακχαρομύκητα Saccharomyces cerevisiae 

έχουν ταυτοποιηθεί τρία διαφορετικά ισοένζυμα:  το yGDH1 (ειδικό για NADP+), 

το yGDH2 (ειδικό για NAD+) και το yGDH3 (ειδικό για NADP+). Ενώ το yGDH2 
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λειτουργεί κυρίως στην κατεύθυνση της οξείδωσης του γλουταμικού, τα ειδικά για 

NAD(P)+ yGDH1 και yGDH3 συμμετέχουν κυρίως στην βιοσύνθεση του 

γλουταμικού. Επίσης, στους κατώτερους οργανισμούς η GDH δεν υπόκειται σε 

αλλοστερική τροποποίηση. Έτσι, η ρύθμιση επιτυγχάνεται μόνο σε μεταγραφικό 

επίπεδο.   

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των ειδών, η GDH απέκτησε, σταδιακά, στο 

δρόμο προς τα θηλαστικά, σύνθετη αλλοστερική ρύθμιση και  διττή ειδικότητα ως 

προς τα συνένζυμα NAD+ και NAD(P)+. Έτσι, καθώς η GDH των θηλαστικών έχει 

την ικανότητα να χρησιμοποιεί και το NAD+ και το NAD(P)+, μπορεί να λάβει 

μέρος τόσο σε καταβολικές όσο και σε αναβολικές αντιδράσεις. Επιπρόσθετα, η 

GDH των θηλαστικών έχει αποκτήσει ένα εκλεπτυσμένο σύστημα αλλοστερικής 

ρύθμισης που επιτρέπει την δυναμική προσαρμογή του ενζύμου στις αλλαγές του 

κυτταρικού περιβάλλοντος. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αλλοστερική ρύθμιση 

αναπτύχθηκε παράλληλα με την εμφάνιση και την ωρίμανση της κεραίας ή 

αντέννας, μίας εξέχουσας δομής που δεν υπάρχει στη GDH των κατώτερων 

οργανισμών (Εικόνα 1.2). Η εµφάνιση της αντέννας παρείχε ένα πλεονέκτημα που 

συντηρήθηκε εξελικτικά καθώς επέτρεψε –μέσω της αλλοστερικής ρύθμισης- τον 

έλεγχο της ροής των αμινοξέων προς τον κύκλο του Krebs, σύμφωνα με τις 

ενεργειακές ανάγκες του κυττάρου (Banerjee και συν. 2003, Allen και συν. 2004, 

Smith και Stanley, 2008). 

 

Εικόνα 1.2.  Σχηματική απεικόνιση της εξέλιξης της GDH. Η περιοχή της αντέννας 

πρωτοεμφανίστηκε στη GDH των πρωτοζώων και προηγήθηκε της εμφάνισης 

αλλοστερικής ρύθμισης (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Banerjee και συν. 2003) 
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1.A.3. Η GDH των θηλαστικών: Δομή και αλλοστερική ρύθμιση 

Σήμερα, τα περισσότερα που γνωρίζουμε σχετικά με τη δομή της GDH των 

θηλαστικών έχουν προκύψει από μελέτες κρυσταλλογραφίας Χ της βοείου GDH 

και της ανθρώπινης GDH1 που έχουν πραγματοποιηθεί από την ερευνητική οµάδα 

υπό τον Τhomas J. Smith (Peterson και Smith 1999, Smith και συν. 2001, Smith και 

συν. 2002, Banerjee και συν. 2003). 

Η GDH των θηλαστικών είναι ένα ομο-εξαμερές ένζυμο που αποτελείται από 

6 όμοιες υπομονάδες. Καθεμία από αυτές αποτελείται από 500 περίπου αμινοξέα 

(μοριακό βάρος: ~56 kDa). Κάθε υπομονάδα περιλαμβάνει τρεις λειτουργικές 

περιοχές:  1) την περιοχή πρόσδεσης του γλουταμικού στο αμινοτελικό άκρο 2) την 

υπερκείμενη περιοχή πρόσδεσης του NAD(P)+ και 3) τη ρυθμιστική περιοχή 

(Εικόνα 1.3). Η ρυθμιστική (ή αλλοστερική) περιοχή αποτελείται από την 

περιστρεφόμενη έλικα (pivot helix) και την αντέννα. H αντέννα είναι µια επιµήκης 

δοµή 48 αμινοξέων που προβάλλει από την κορυφή της περιοχής πρόσδεσης του 

NAD(Ρ)+ προς τον «πόλο» του εξαµερούς, περίπου κατά µήκος ενός νοητού 

οβελιαίου άξονα. Περιλαµβάνει µία ανιούσα α-έλικα 21 αµινοξέων και ένα κατιόν 

σκέλος που τελειώνει µε µία βραχεία α-έλικα, η οποία  υποκειται δραματικές 

δομικές αλλαγές κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του καταλυτικού κέντρου του 

ενζύμου. Οι αντέννες των τριών υποµονάδων που βρίσκονται προς την ίδια πλευρά 

του «ισηµερινού» του εξαµερούς διαπλέκονται µεταξύ τους. Αυτή η 

αλληλεπίδραση θεωρείται ότι διαμεσολαβεί την αλλοστερική ρύθμιση, αλλά οι 

ακριβείς μηχανισμοί δεν είναι κατανοητοί.  

Σε κάθε υποµονάδα µία βαθιά σχισµή, το «καταλυτικό στόµιο» ή 

«καταλυτική σχισµή», χωρίζει δύο περιοχές εκ των οποίων η πρώτη περιοχή 

αντιστοιχεί αδρά στην περιοχή πρόσδεσης του γλουταµικού ενώ η δεύτερη 

αντιστοιχεί αδρά στην περιοχή πρόσδεσης του συνενζύµου (Εικόνα 1.3). Η 

σύνδεση του υποστρώµατος έχει σαν αποτέλεσµα τη περιστροφή της περιοχής 

πρόσδεσης του συνενζύµου γύρω από την περιστρεφόµενη έλικα (pivot helix) και 

οδηγεί σε µία αλλαγή της διαµόρφωσης που έχει σαν αποτέλεσµα το κλείσιµο της 

σχισµής και την προσέγγιση των δύο περιοχών. Η κίνηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα 

εκτεταµένες αλλαγές διαµόρφωσης και στο υπόλοιπο µόριο, όπως π.χ. στην 

αντέννα, που περιστρέφεται ελαφρά γύρω από τον άξονά της, ενώ η βραχεία α-

έλικα του κατιόντος σκέλους της συµπιέζεται σαν ελατήριο και ταυτόχρονα ωθείται 
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προς τον κεντρικό (οβελιαίο) αξονα του εξαµερούς. Η σημασία της μικρής αυτής 

έλικας υπογραμμίζεται από παρατηρήσεις που δείχνουν ότι μεταλλάξεις σε 

αμινοξέα αυτής της περιοχής στη hGDH1 οδηγούν στο σύνδρομο 

υπεραμμωνιαμίας-υπερινσουλινισμού (HI/HA) στον ανθρωπο (Stanley και συν. 

1998). 

 

Εικόνα 1.3. Σχηµατική αναπαράσταση µίας υποµονάδος της ανθρώπινης γλουταµικής 

αφυδρογονάσης. Η περιοχή πρόσδεσης του γλουταµικού απεικονίζεται γαλάζια, η 

περιοχή πρόσδεσης του συνενζύµου κίτρινη, η περιστρεφόµενη έλικα πράσινη και η 

αντέννα μοβ. Απεικονίζονται και οι θέσεις πρόσδεσης του υποστρώµατος, του 

συνενζύµου, καθώς και των αλλοστερικών τροποποιητών ADP και GTP. 

Επισηµαίνεται ότι το σχήµα είναι τεχνητό και απεικονίζει µια µη υπαρκτή κατάσταση 

του µορίου, καθώς το ADP και το GTP δεν µπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα (Η 

εικόνα αναδηµοσιεύεται από την εργασία των Allen και συν. 2004)  

 

Αλλοστερικοί αναστολείς  

Η γλουταμική αφυδρογονάση των θηλαστικών, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, υπόκειται σε αλλοστερική ρύθμιση. Το GTP είναι ο 

σημαντικότερος αναστολέας της GDH των θηλαστικών (Frieden, 1959, Frieden 

1962). Το GTP προσδένεται σε θύλακο  που σχηματίζεται ανάμεσα στην περιοχή 

πρόσδεσης του NAD+ και την περιστρεφόμενη έλικα (Εικόνα 1.3). Το GTP μπορεί 

να προσδεθεί μόνο όταν η καταλυτική σχισμή του ενζύμου είναι κλειστή, εφόσον 

δηλαδή έχει συνδεθεί το υπόστρωμα και το συνένζυμο. Η πρόσδεση του GTP 
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σταθεροποιεί την κλειστή διαμόρφωση του ενζύμου, εμποδίζοντας την 

απελευθέρωση του προϊόντος (σχηματισμός abortive complex). Η αναστολή  από το 

GTP λειτουργεί ως ένας μηχανισμός  αρνητικής ανατροφοδότησης (negative 

feedback), οδηγώντας σε παύση του καταβολισμού αμινοξέων μέσω του κύκλου 

του Krebs (όπου παράγεται GTP), όταν υπάρχει περίσσεια ενέργειας.  

Ένας άλλος αναστολέας του ενζύµου είναι το παλµιτοϋλο-συνένζυµο Α 

(PalmitoylCoA), που φαίνεται να αναστέλλει το ένζυµο σε φυσιολoγικές 

συγκεντρώσεις (Kawaguchi και Bloch, 1976, Fahien και Kmiotek, 1981). Και εδώ, 

ο φυσιολογικός ρόλος της αναστολής πιστεύεται ότι είναι η παύση του 

καταβολισµού αµινοξέων όταν υπάρχει επάρκεια σε άλλες πηγές ενέργειας (δηλ. 

λίπη). Η θέση πρόσδεσης του παλµιτοϋλο-συνένζυµου Α δεν έχει προσδιοριστεί. 

Πάντως, η αντέννα φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην αναστολή αυτή, καθώς 

η απαλοιφή της αντέννας καταργεί παντελώς την αναστολή από παλµιτοϋλο-

συνένζυµο Α, αλλά και η αντικατάσταση της αντέννας της ανθρώπινης GDH1 από 

αυτήν του πρωτοζώου Paramecium tetraurelia την εξασθενεί κατά πολύ (Allen και 

συν. 2004).  

Οι στεροειδείς ορµόνες όπως η οιστραδιόλη, η προγεστερόνη, η 

τεστοστερόνη και το τεχνητό οιστρογονικό ανάλογο διαιθυλστιλβεστρόλη, 

αναστέλλουν επίσης ισχυρά το ένζυµο (Yielding και Tomkins 1960, Colon και συν. 

1986, Li και συν. 2007), αν και σε συγκεντρώσεις που, τουλάχιστον για τη βόειο 

GDH και το ανθρώπινο ανάλογό της hGDH1, είναι πιθανότατα πάνω από τις 

φυσιολογικές.  

Σχετικά πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι καποιες πολυφαινολικές ενώσεις που 

περιέχονται σε ικανές συγκεντρώσεις στο πράσινο τσάι (epigallocatechin gallate 

και epicatechin gallate) είναι ισχυροί αναστολείς της ανθρώπινης γλουταµικής 

αφυδρογονάσης (Li και συν. 2006, Li και συν. 2007). Οι αναστολείς αυτοί 

αποδείχθηκε κρυσταλλογραφικά ότι προσδένονται στη θέση σύνδεσης του ADP (Li 

και συν. 2011), τροποποιώντας µε τρόπο που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόµη τη 

δραστηριότητα του ενζύµου. 

Αλλοστερικοί ενεργοποιητές  

Το ADP είναι ο πιο σημαντικός αλλοστερικός ενεργοποιητής (Frieden 1965, 

Bailey και συν. 1982). Σε αντιδιαστολή με την αναστολή από GTP, η ενεργοποίηση 
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από ADP οδηγεί σε κινητοποίηση του καταβολισμού των αμινοξέων μέσω του 

κύκλου του Krebs, όταν οι αποθήκες ενέργειας εξαντλούνται (αύξηση επιπέδων 

ADP). Το ADP προσδένεται στη βάση της αντεννας, σε περιοχή κάτω και πίσω από 

την περιστρεφόμενη έλικα (Εικόνα 1.3). Συνδεόμενο, το ADP μειώνει την ενέργεια 

που χρειάζεται για τη διάνοιξη της καταλυτικής σχισμής και διευκολυνει την 

απελευθέρωση του προϊόντος. Ο δεύτερος σημαντικός αλλοστερικός ενεργοποιητης 

του ενζύμου είναι η L-λευκίνη, η οποία µπορεί να αυξήσει κατά ~50-80% τη 

δραστηριότητα του ενζύµου (Yielding και Tomkins, 1961). Ο φυσιολογικός ρόλος 

της ενεργοποίησης από λευκίνη πιθανώς είναι να «δίνει την άδεια» στο ένζυµο να 

καταβολίσει αµινοξέα, καθώς η αύξηση στη συγκέντρωσή της σηµατοδοτεί 

επάρκεια της πηγής αυτής. Κρυσταλλογραφικές µελέτες της δοµής της GDH από το 

βακτήριο Thermus thermophilus έδειξαν ότι η λευκίνη πιθανότατα προσδένεται σην 

«κάτω» πλευρά της περιοχής πρόσδεσης του γλουταµικού, στον «πυρήνα» του 

εξαµερούς, όπου εφάπτονται οι υποµονάδες µεταξύ τους (subunit interface) 

(Tomita και συν. 2011). Ανεξάρτητα από τη θέση προσδεσης, φαίνεται ότι και η 

δράση της λευκίνης σχετίζεται µε τις εκτεταµένες αλλαγές διαµόρφωσης του 

ενζύµου κατά την κατάλυση. Έτσι, αµινοξικές αλλαγές στην αντέννα, µακρυά από 

τη θέση σύνδεσης της λευκίνης, µπορούν να καταργήσουν την ενεργοποίηση από 

αυτήν (Zaganas και συν. 2002). Ωστόσο, η απαλοιφή ολόκληρης της αντέννας 

καταργεί τη ρύθµιση από ADP και GTP, αλλά επηρεάζει ήπια την ενεργοποίηση 

από λευκίνη (Allen και συν. 2004). 

1.A.4.  Ο βιολογικός ρόλος της GDH των θηλαστικών 

Η έκφραση της GLUD1 γλουταμικής αφυδρογονάσης σε όλους τους ιστούς 

των θηλαστικών (housekeeping) αντανακλά τη μεγάλη σημασία του ενζύμου αυτού 

στη λειτουργία των κυττάρων. Έχει υπολογιστεί ότι σε ορισμένα κύτταρα αποτελεί 

μέχρι και το 10% της ολικής πρωτεΐνης του μιτοχονδριακού στρώματος (matrix) 

(Rothe και συν. 1994). Στα όργανα με τα υψηλότερα επίπεδα GDH 

περιλαμβάνονται ο εγκέφαλος, η καρδιά, οι νεφροί, το πάγκρεας, ο σπλήνας, οι 

λεμφαδένες, με τα υψηλότερα επίπεδα να ανευρίσκονται στο ήπαρ (Smith και συν. 

1975). Παρακάτω παρουσιάζονται οι γενικές, για όλους τους ιστούς, λειτουργίες 

της GDH, που αφορούν στην ομοιόσταση και το μεταβολισμό, ενώ η ειδικές για 

διαφορετικούς ιστούς λειτουργίες των GDH ισομορφών του ανθρώπου, θα 

παρουσιαστούν σε χωριστή παράγραφο.  

Ενεργειακή ομοιόσταση 
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Όπως έχει αναφερθεί, η GDH καταλύει τη μετατροπή του γλουταμικού σε α-

κετογλουταρικό. Η σύνθεση του α-κετογλουταρικού οδηγεί μέσω του κύκλου του 

Krebs στη παραγωγή ενέργειας με τη μορφή ATP ή GTP. Καθώς τα τελευταία 

τριφωσφορικά νουκλεοτίδια αποτελούν αλλοστερικούς αναστολείς της GDH, ενώ 

το ADP δρα ως αλλοστερικός ενεργοποιητής, πιστεύεται ότι το ένζυμο μπορεί να 

λειτουργεί ως ‘ενεργειακός αισθητήρας’ (energy sensor), ανταποκρινόμενο στις 

ενεργειακές ανάγκες του κυττάρου. Έτσι, λοιπόν, η GDH μπορεί να χρησιμοποιήσει 

την οξείδωση αμινοξέων (μέσω γλουταμικού) για τη παραγωγή ενέργειας, σε 

περιπτώσεις που μειώνεται το ενεργειακό φορτίο του κυττάρου (όπως αυτό 

καθορίζεται από το λόγο ATP/ADP). 

Σύνθεση και αποδόμηση αμινοξέων 

Το αμινοξύ γλουταμικό αποτελεί την απαραίτητη πρόδρομη ουσία για τη 

παραγωγή των αμινοξέων γλουταμίνη, προλίνη, αργινίνη. Επίσης, το γλουταμικό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση των περισσότερων μη απαραίτητων 

αμινοξέων μέσω μιας εκ των αντιδράσεων τρανσαμίνωσης. Στις αντιδράσεις αυτές, 

που καταλύονται από τα ένζυμα αμινο-τρανσφεράσες, μία α-αμινομάδα 

μεταφέρεται από ένα αμινοξύ σε ένα α-κετοξύ για να παραχθεί ένα άλλο αμινοξύ. 

Έτσι, για παράδειγμα, τα αμινοξέα αλανίνη και ασπαρτικό συντίθενται από τα 

καρβοξυλικά οξέα πυρουβικό και οξαλοξικό με τη δράση των ενζύμων αλανινική 

και ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αντίστοιχα: 

                          (Αλανινική αμινοτρανσφεράση) 

Γλουταμικό + Πυρουβικό                                  Αλανίνη + α-Κετογλουταρικό 

                                

                          (Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση) 

Γλουταμικό + Οξαλοξικό                                   Ασπαρτικό + α-Κετογλουταρικό 

 Οι παραπάνω αντιδράσεις είναι πλήρως αναστρέψιμες. Η σημασία της 

αντίστροφης αντίδρασης είναι μεγάλη, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά του αζώτου 

από την αλανίνη και το ασπαρτικό προς το γλουταμικό. Αυτό είναι το πρώτο βήμα 

στην αποδόμηση των αμινοξέων. Ο ρόλος της GDH είναι σημαντικός στην 

ολοκλήρωση της αποδόμησης αμινοξέων, καθώς καταλύει την οξειδωτική 
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απαμίνωση του γλουταμικού σε α-κετογλουταρικό και αμμωνία. Έτσι, το αμινικό 

άζωτο διοχετεύεται προς το γλουταμικό και μέσω της GDH απελευθερώνεται ως 

ελεύθερη αμμωνία, ενώ οι ανθρακικοί σκελετοί που απομένουν μετά την 

απομάκρυνση του αμινικού αζώτου μπορούν να εισέλθουν στον κύκλο του Krebs 

και να οξειδωθούν.  

 Καθώς η GDH ρυθμίζει τα επίπεδα γλουταμικού μέσα στο κύτταρο, είναι 

πιθανόν, μέσω των οδών που αναφέρθηκαν παραπάνω, να επηρεάζει έμμεσα και τη 

σύνθεση και αποδόμηση άλλων αμινοξέων . 

Ομοιόσταση αμμωνίας –Κύκλος ουρίας 

Η GDH έχει σημαντικό ρόλο στην ομοιόσταση της αμμωνίας μέσα στα 

κύτταρα καθώς συμβάλλει μέσω απαμίνωσης του γλουταμικού στο μεταβολισμό 

της α-αμινομάδας των περισσότερων αμινοξέων. Κι αυτό γιατί κατά την 

αποδόμηση των αμινοξέων η α-αμινομάδα τους μεταφέρεται μέσω 

αμινοτρανσφερασών στο α-κετογλουταρικό για να σχηματιστεί γλουταμικό, το 

οποίο στη συνέχεια απαμινώνεται οξειδωτικά από τη GDH για να παραχθεί NH4+. 

Στη συνέχεια, στα περισσότερα χερσαία σπονδυλωτά, το ιόν NH4+ μετατρέπεται σε 

ουρία, η οποία απεκκρίνεται. Ο κύκλος της ουρίας είναι εξαιρετικά σημαντικός 

γιατί είναι ο κύριος τρόπος απομάκρυνσης της αμμωνίας, τα υψηλά επίπεδα της 

οποίας είναι τοξικά για τον άνθρωπο. 

1.A.5 Οι δυο μορφές γλουταμικής αφυδρογονάσης στον άνθρωπο 

Σε αντίθεση με τα περισσότερα είδη θηλαστικών που διαθέτουν μία GDH 

(GDH1, hGDH1 στον άνθρωπο) που εκφράζεται σε όλους τους ιστούς, ο άνθρωπος 

και ορισμένα άλλα πρωτεύοντα έχουν αποκτήσει στη διάρκεια της εξέλιξης ένα 

δεύτερο ισοένζυμο GDΗ (hGDH2 στον άνθρωπο), που διαφέρει ως προς τη 

ρύθμιση και την ιστο-ειδική του έκφραση. Στον άνθρωπο υπάρχουν, λοιπόν, δύο 

λειτουργικά γονίδια που κωδικοποιούν την γλουταµική αφυδρογονάση, το GLUD1 

και το GLUD2. Το γονίδιο GLUD1 είναι ορθόλογο του βασικού γονιδίου για τη 

GDΗ που ανευρίσκεται σε όλα τα θηλαστικά. Tο GLUD1 εντοπίζεται στη 

χρωµοσωµική θέση 10q23.3, έχει μέγεθος 45kb, περιέχει 13 εξόνια και εκφράζεται 

σε όλους τους ιστούς (γονίδιο κυτταρικής οικονομίας) (για χαρακτηρισµό του 

GLUD1 βλ. Mavrothalassitis και συν. 1988, Anagnou και συν. 1993, Deloukas και 

συν. 1993).  
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Η αναζήτηση για δεύτερο γονίδιο γλουταμικής αφυδρογονάσης ξεκίνησε 

βάσει ενδείξεων ότι στον ανθρώπινο εγκέφαλο υπάρχουν πιθανώς δύο µορφές 

GDH, µε διαφορετική θερµοευαισθησία (Plaitakis και συν. 1984). Οι Hussain και 

συν. (1989) αποκάλυψαν µε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων 4 GDH ισοπρωτεΐνες, 

και έδειξαν ότι σε κύτταρα από γλοίωµα εκφράζεται µία µόνο από αυτές. Το 

ερώτημα που προέκυψε ήταν εάν οι ισομορφές αυτές πρόερχονταν από διαφορετικά 

γονίδια ή ήταν αποτέλεσμα μεταγραφικών ή μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων. 

Το 1994 οι Shashidharan και συν. ανίχνευσαν σε βιβλιοθήκη cDNA από ανθρώπινο 

αµφιβληστροειδή ένα καινούργιο cDNA που κωδικοποιούνταν από ένα γονίδιο, 

χωρίς ιντρόνια, στο χρωµόσωµα Χ, το οποίο ονόµασαν GLUD2, ενώ µε την 

αποµόνωση ολικού RNA από διάφορους ιστούς και µε τη χρήση ανάστροφης 

τρανσκριπτάσης διαπίστωσαν πως η προερχόµενη από το GLUD2 πρωτεΐνη 

εκφραζόταν στον ανθρώπινο αµφιβληστροειδή, στους όρχεις και, σε µικρότερο 

βαθµό, στον εγκέφαλο. Μελέτες που ακολούθησαν από το εργαστήριο μας έδειξαν 

ότι το GLUD2 εκφράζεται και σε άλλους ιστούς (Spanaki και συν. 2014, Spanaki 

και συν. 2015α). Το γονίδιο GLUD2, που εντοπίζεται στη χρωµοσωµική θέση 

Xq24- q25 δε διαθέτει καθόλου ιντρόνια, γεγονός που εξηγείται από τον τρόπο 

δηµιουργίας του, µέσω ρετροµετάθεσης µιας περιοχής µήκους ~3.2 kb από mRNA 

του GLUD1 στο χρωµόσωµα Χ (Shashidharan και συν. 1994, Burki και Kaessman, 

2004). Φυλογενετικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι το γονίδιο GLUD2 εμφανίστηκε 

στον πρόγονο του ανθρώπου (πριν από <23 εκατομμύρια χρόνια) και με τη 

διαδικασία της θετικής επιλογής υπέστη ταχεία προσαρμογή. Οι Burki και 

Kaessman (2004) αναζήτησαν και συνέκριναν την αλληλουχία του γονιδίου 

GLUD2 σε μια σειρά πρωτευόντων και, βάσει του διαθέσιμου φυλογενετικού 

δέντρου των πρωτευόντων, καθόρισαν ότι η ρετροµετάθεση έγινε µετά το χωρισµό 

των γενεαλογικών κλάδων των ανθρωποειδών πιθήκων του παλαιού κόσµου και 

του αφρικανικού πράσινου πιθήκου, αλλά πριν το χωρισµό των κλάδων του 

ανθρώπου και του γίββωνα, χρονολογώντας την έτσι ανάµεσα στα 23 και τα 18 

εκατοµµύρια έτη πριν από την εποχή µας. Τέλος έδειξαν ότι  το γονίδιο GLUD2 

εξελίχθηκε ταχέως υπό την πίεση της φυσικής επιλογής και απέκτησε μία σειρά από 

αμινοξικές αλλαγές, οι οποίες ήταν προϊόν θετικής επιλογής (positive selection). 

Κάποιες από τις αλλαγές αυτές σχετίζονται με τις σημαντικές λειτουργικές 

διαφορές μεταξύ των hGDH1 και hGDH2 και έχουν προσφέρει στο hGDH2  

ένζυμο τις μοναδικές λειτουργικές του ιδιότητες. 
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1.A.5.1. Λειτουργικές διαφορές μεταξύ hGDH1 και hGDH2 

Παρά τις μικρές τους διαφορές σε αμινοξική αλληλουχία (15 από 505 

αμινοξέα στο ώριμο τμήμα της πρωτεΐνης), τα δύο ένζυμα ανθρώπινης GDH 

διαφέρουν σημαντικά ως προς τις κινητικές τους ιδιότητες και την αλλοστερική 

τους ρύθμιση. Έτσι, η hGDH1 έχει σημαντική βασική δραστηριότητα (~40% 

μέγιστης) επί απουσίας αλλοστερικών τροποποιητών (Shashidharan και συν. 1997, 

Plaitakis και συν. 2000). Επιπλέον, ενώ το ADP και η L-λευκίνη την ενεργοποιούν, 

το GTP (προερχόμενο από τον κύκλο του Krebs) αναστέλλει ισχυρά τη hGDH1, 

ρυθμίζοντας τη λειτουργία του ενζύμου στους περιφερικούς ιστούς (Plaitakis και 

συν. 2000) σύμφωνα με τις ενεργειακές τους ανάγκες.  

Από την άλλη μεριά, η hGDH2 είναι πλήρως ανθεκτική στην ανασταλτική 

δράση του GTP (Plaitakis και συν. 2000). Επιπλέον η hGDH2 παρουσιάζει χαμηλή 

βασική δραστηριότητα (~5% της μέγιστης) η οποία αποκαθίσταται πλήρως από το 

ADP και την L-λευκίνη επιτυγχάνοντας μεγιστη δραστηριότητα παρόμοια με τη 

hGDH1. Τέλος, η hGDH2 εμφανίζει ευαισθησία στη θερμική απενεργοποίηση και 

μπορεί να λειτουργήσει σε σχετικά πιο όξινο pH συγκριτικά με τη hGDH1. Οι 

μοναδικές αυτές ιδιότητες της hGDH2 θεωρείται ότι επέτρεψαν την προσαρμογή 

του νέου ενζύμου στις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις του νευρικού συστήματος, 

κατά τη διάρκεια της γλουταματεργικής νευροδιαβίβασης (Mastorodemos και συν. 

2005, Kanavouras και συν. 2007). Ειδικότερα, η αντίσταση στο GTP προσφέρει ένα 

εξελικτικό πλεονέκτημα στη hGDH2, καθώς επιτρέπει τη λειτουργία της ακόμα και 

όταν ο κύκλος του Krebs παράγει GTP σε τέτοια επίπεδα που να απενεργοποιούν 

πλήρως την hGDH1. Από την άλλη μεριά, η ελάττωση της βασικής δραστηριότητας 

αποτρέπει τη διαταραχή του κυτταρικού μεταβολισμού από  την ανεξέλεγκτη 

λειτουργία του ενζύμου.  Προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου βασισμένες σε 

στοχευμένες μεταλλαξιογενέσεις στις θέσεις όπου διαφέρει η hGDH1 από τη 

hGDH2 αποκάλυψαν ότι δύο αμινοξικές αντικαταστάσεις που βρίσκονται στη 

ρυθμιστική περιοχή της γλουταμικής αφυδρογονάσης και οι οποίες συνέβησαν 

γρήγορα μετά τη γένεση του GLUD2 γονιδίου (Εικόνα 1.4) είναι κυρίως υπεύθυνες 

για τις λειτουργικές διαφορές μεταξύ hGDH1 και hGDH2. Συγκεκριμένα, η 

αμινοξική αντικατάσταση Gly456Ala είναι υπεύθυνη για την αντίσταση στην 

αναστολή από GTP (Zaganas και Plaitakis, 2002),  ενώ η αμινοξική αντικατάσταση 

Arg443Ser ελάττωσε δραστικά τη βασική δραστηριότητα του ενζύμου (<2% της 

μέγιστης),  κατήργησε την ευαισθησία στην L-λευκίνη και  ήταν υπεύθυνη για την 
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απόκτηση θερμοευαισθησίας (Zaganas και συν. 2002). Επιπλέον, η Arg443Ser 

αύξησε την ευαισθησία στην αναστολή από οιστρογόνα και ελάττωσε το pH στο 

οποίο λειτουργεί καλύτερα το ένζυμο.  Ωστόσο, οι δύο αυτές αμινοξικές 

αντικαταστάσεις δε μπορούν να εξηγήσουν τις ακριβεις λειτουργικές διαφορές 

μεταξύ των δύο ανθρώπινων ισομορφών της GDH. Το ίδιο ισχύει για το διπλό 

μετάλλαγμα hGDH1Arg443S/Gly456Ala (Kanavouras και συν. 2007).  Επίσης, το 

χιμαιρικό ένζυμο στο οποίο έχει αντικατασταθεί ολόκληρη η ρυθμιστική περιοχή 

της hGDH1 από αυτή της hGDH2 δε μπορεί να αποκαταστήσει πλήρως τις 

λειτουργικές ιδιότητες της hGDH2 (Choi και συν. 2007). Υποθέτουμε ότι οι 

υπόλοιπες αμινοξικές αντικαταστάσεις που απέκτησε η  hGDH2 κατά τη διάρκεια 

της εξέλιξης, τροποποίησαν σε μικρότερο βαθμό  τη λειτουργία του ενζύμου και 

καθόρισαν τελικά τις μοναδικές ιδιότητες της hGDH2 (Εικόνα 1.4).  

 

Εικόνα 1.4. Οι αμινοξικές αντικαταστασεις που απέκτησε το GLUD2 γονίδιο και οι 

λειτουγικές τους συνέπειες. Η εξέλιξη του GLUD2 γονιδίου στα πρωτεύοντα, 

συμπεριλαμβανομενων των εσωτερικών κόμβων A-D  και οι εκτιμώμενοι χρόνοι (σε 

εκατομμυρια χρόνια, Mya) προέρχονται από την εργασία των  Burki και Kaessman 

(2004). Η αντικατάσταση R443S ήταν αυτή που ελάττωσε δραστικά τη βασική 

δραστηριότητα της hGDH2 και αύξησε την ευαισθησία στη θερμική απενεργοποίηση 

και στην αναστολή από οιστρογόνα. Αντίθετα η αλλαγή G456A έκανε το ένζυμο 

ανθεκτικό στη δράση του GTP. Οι υπόλοιπες αμινοξικές αντικαταστάσεις είχαν 

ηπιότερες επιδράσεις, τροποποιώντας τη λειτουγία του ενζύμου σε μικρότερο βαθμό 

(αναδημοσιεύεται από την εργασία των Plaitakis και συν. 2011). 
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1.A.5.2 Η έκφραση των hGDH1 και hGDH2 στους ανθρώπινους ιστούς 

Η έκφραση της GDH σε ιστούς θηλαστικών έχει μελετηθεί από παλαιά με 

διάφορες μεθόδους (βιοχημικές, ιστοχημικές, ανοσοϊστοχημικές) και είναι γνωστό 

ότι ποικίλει σημαντικά από ιστό σε ιστό (Schmidt και Schmidt, 1963, Botman και 

συν. 1982, Treberg και συν. 2014). Στα όργανα με τα υψηλότερα επιπεδα έκφρασης 

περιλαμβάνονται το ήπαρ, ο νεφρός, ο εγκέφαλος, το πάγκρεας, τα επινεφρίδια και 

ο πλακούντας (Smith και συν. 1975, Schmidt και Schmidt, 1963, Rothe και συν. 

1994,  Treberg και συν. 2014, Spanaki και συν. 2014, Spanaki και συν. 2015α). Η 

υψηλότερη ειδική δραστικότητα GDH έχει βρεθεί στο ήπαρ, όπου το ένζυμο 

αποτελεί το 1% της συνολικής πρωτεΐνης. Οι άλλοι ιστοί περιέχουν χαμηλότερη 

δραστηριότητα GDH. Υπολογίζεται ότι το περιεχόμενο της  GDH του ανθρώπινου 

νεφρού και εγκεφάλου αντιστοιχεί με το 20-25% του περιεχομένου στο ήπαρ 

(Spanaki και συν. 2010).  

Πρόσφατα το εργαστήριο μας µε την κατασκευή ειδικών αντισωµάτων 

ικανών να διακρίνουν µεταξύ των δύο ισοενζύµων, έχει προχωρήσει στη μελέτη 

της ειδικής έκφρασης των hGDH1 και hGDH2, μέσω ανοσοϊστοχημείας και 

ανοσοαποτύπωσης κατά Western, σε περισσότερους ιστούς αλλά και σε  

κυτταρικούς υποπληθυσμούς (Spanaki και συν. 2010, Spanaki και συν. 2015α, 

Spanaki και συν. 2015β) (Για την ανασκόπηση της έκφρασης των  hGDH1 και 

hGDH2 στους ανθρώπινους ιστούς βλέπε τις εργασίες των Spanaki και συν. 2016, 

Plaitakis και συν. 2017). 

Στο ανθρώπινο ήπαρ, όλα τα ηπατοκύτταρα εμφανίζουν πυκνή έκφραση της 

hGDH1. Αντίθετα, η έκφραση  hGDH2 είναι σχεδόν μηδαμινή, εύρημα που 

συνάδει με τα προηγούμενα mRNA δεδομένα (Shashidharan και συν. 1994).  Στον 

ανθρώπινο νεφρό υπάρχει έκφραση και των δύο ισομορφών, με παρόμοιο πρότυπο, 

στα επιθηλιακά κύτταρα των εγγύς και, λιγότερο, των άπω εσπειραμένων 

σωληναρίων. Στα επινεφρίδια και οι τρεις στεροειδο-παραγωγές ζώνες 

(σπειροειδής, στηλιδωτή, δικτυωτή) του φλοιού εκφράζουν τη hGDH1 και τη 

hGDH2. Στο μυελό των επινεφριδίων μόνο οι συμπαθητικοί νευρώνες –και όχι τα 

χρωμιόφιλα κύτταρα που εκκρίνουν κατεχολαμίνες- εμφανίζουν 

ανοσοδραστικότητα και για τα δύο ισοένζυμα. Στην ωοθήκη μόνο τα ορμονο-

παραγωγά κύτταρα εκφράζουν και τις δύο μορφές των GDH ισοενζύμων. Αντίθετα 

τα κύτταρα που στερούνται ενδοκρινούς λειτουργίας (κύτταρα εξωτερικής στιβάδας 
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και στρώματος ωοθήκης) εκφράζουν μόνο τη hGDH1. Στους όρχεις, τα κύτταρα 

Sertoli που υποστηρίζουν τα αναπτυσσόμενα σπερματυκύτταρα εμφανίζουν πυκνή 

έκφραση  μόνο για τη hGDH2, ενώ είναι αρνητικά για hGDH1. Τα διάμεσα 

κύτταρα Leydig που παράγουν ανδρογόνα εκφράζουν και τις δύο μορφές hGDH 

ενώ τα σπερματοκύταρα δεν εκφράζουν καμία από τις δύο πρωτεΐνες. Στον 

ανθρώπινο πλακούντα  ισχυρή ανοσοδραστικότητα και για τις δύο μορφές hGDH 

παρατηρείται στα ορμονοπαραγωγά κύτταρα της συγκυτιοτροφοβλάστης που 

παράγουν προγεστερόνη και οιστριόλη ενώ τα ενδοθηλιακά κύτταρα των 

εμβρυικών τριχοειδών εκφράζουν μόνο τη hGDH1. Στον προστάτη, όλα τα 

κύτταρα του προστατικού αδένα εκφράζουν hGDH1, αλλά είναι αρνητικά για 

hGDH2.  

Συμπερασματικά, ενώ στους νεφρούς και στα επινεφρίδια οι hGDH1 και 

hGDH2 εκφράζονται στους ίδιους κυτταρικούς πληθυσμούς, στις ωοθήκες, στους 

όρχεις, στον πλακούντα, στον προστάτη και στο ήπαρ το κυτταρικό πρότυπο 

έκφρασης διαφέρει για τα δύο ισοένζυμα. 

1.A.5.3 Έκφραση των hGDH1 και hGDH2 στον ανθρώπινο εγκέφαλο 

Η έκφραση των δύο ισοενζύμων στο φλοιό του ανθρώπινου εγκεφάλου έχει 

αναλυθεί προσφάτως από το εργαστήριο μας με την τεχνική του ανοσοφθορισμού 

με διπλή φθορίζουσα χρώση (Spanaki και συν. 2015β) χρησιμοποιώντας τα ειδικά 

για hGDH1 και hGDH2 αντισώματα σε συνδυασμό με αντισώματα για ποικίλους 

κυτταρικούς/υποκυτταρικούς δείκτες. Και οι δύο πρωτεΐνες παρουσιάζουν πυκνή 

έκφραση στα αστροκύτταρα (περικάρυα και αστροκυτταρικές αποφυάδες), εντός 

κυτταροπλασματικών δομών που είναι συμβατές με μιτοχόνδρια. Τα αστροκύτταρα 

που εκφράζουν τις hGDH1 και hGDH2 βρίσκονται τόσο στη φαιά όσο και στη 

λευκή ουσία του εγκεφάλου. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η έκφραση της hGDH1 

(και όχι της hGDH2) στην πυρηνική μεμβράνη της πλειοψηφίας των 

ολιγοδενδροκυττάρων και των προγόνων τους (θετικών για NG2) (Εικόνα 1.5).  

Όσον αφορά στους νευρώνες του ανθρώπινου φλοιού, δεν αναγνωρίζεται 

σημαντικού βαθμού ανοσοσήμανση έναντι hGDH1, σε συμφωνία με αντίστοιχες 

μελέτες στον εγκέφαλο αρουραίου (Aoki και συν. 1987). Αντίθετα, η  hGDH2 

φαίνεται να εκφράζεται στα μιτοχόνδρια μεγάλου μεγέθους νευρώνων με 

πυραμιδική μορφολογία και στην πυρηνική μεμβράνη μικρού μεγέθους νευρώνων 

με στρόγγυλη μορφολογία (Εικόνα 1.6). 
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Εικόνα 1.5. Εντόπιση της hGDH1 στους πυρήνες αστροκυττάρων, 

ολιγοδενδροκυττάρων και πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων. Ανοσοφθορισμός σε μη-

μονιμοποιημένο φλοιό ανθρώπινου εγκέφαλου. Ειδική για hGDH1 

ανοσοδραστικότητα ανιχνεύεται στον πυρήνα GFAP θετικών αστροκυττάρων (a-c), 

Connexin47 θετικών ολιγοδενδροκυττάρων (d) και NG2 θετικών προδρομων 

ολιγοδενδροκυττάρων (e-g). (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Spanaki και συν. 

2015β).  

 

 

Εικόνα 1.6. Εντόπιση της hGDH2 στην πυρηνική μεμβράνη μικρών φλοιικών 

νευρώνων. Ανοσοφθορισμός σε μη-μονιμοποιημένο φλοιό ανθρώπινου εγκέφαλου. Η 

hGDH2 συν-εντοπίζεται με την πρωτείνη της πυρηνικής μεμβράνης Lamin A/C σε 

μικρού μεγέθους NeuN θετικούς νευρώνες μετωπιαίου λοβού (αναδημοσιεύεται από την 

εργασία των Spanaki και συν. 2015β).  

 

1.A.5.4. Λειτουργικοί ρόλοι των ανθρώπινων μορφών της GDH σε διαφορετικούς 

ιστούς 

Παρότι ο ρόλος της GDH στη βιολογία του κυτταρου δεν έχει διευκρινιστεί 

πλήρως, υπάρχουν ενδείξεις ότι διαφορετικοί κυτταρικοί πληθυσμοί χρησιμοποιούν 

το μονοπάτι της GDH ώστε να εξυπηρετήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (Spanaki 

και συν. 2016). Σε αυτό συνηγορούν τα δεδομένα που περιγράψαμε στις 
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προηγούμενες παραγράφους, σχετικά με την ετερογένεια στο πρότυπο έκφρασης 

των hGDH1 και hGDH2 σε διαφορετικούς ανθρώπινους ιστούς. 

Στο ήπαρ, η εξαιρετικά πυκνή έκφραση της hGDH1 επιτρέπει στα 

ηπατοκύτταρα να πραγματοποιήσουν πολλαπλές μεταβολικές λειτουργίες, όπως το 

μεταβολισμό της αμμωνίας και τη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας. Καθώς 

τα ηπατοκύτταρα εκτίθενται σε μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις γλουταμικού και 

αμμωνίας, η αντίδραση της GDH μπορεί να προχωράει και προς τις δύο 

κατευθύνσεις ανάλογα με τη συγκέντρωση των υποστρωμάτων (Krebs και 

Gascoyne, 1968, Nissim και συν. 1999, Cooper και συν. 1987, Cooper και συν. 

1988). Αντίθετα σε άλλους ιστούς,  με χαμηλά επίπεδα αμμωνίας υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, η υψηλή Km (20-30mM) για την αμμωνία εμποδίζει την αντίδραση να 

προχωρήσει προς την πλευρά της σύνθεσης του γλουταμικού, ειδικά όταν υπάρχει 

οξέωση. Στα β-κύτταρα του παγκρέατος, το μονοπάτι της GDH συνδέεται με την 

παραγωγή ινσουλίνης. Χαρακτηριστικό είναι το ότι ασθενείς με το σύνδρομο 

HI/HA, οι οποίοι φέρουν μεταλλάξεις στη ρυθμιστική περιοχή της hGDH1 που 

κάνουν το ένζυμο υπερδραστήριο (μη επιδεκτικό στην αναστολή από GTP), 

εμφανίζουν υπογλυκαιμία συνέπεια αυξημένης απελευθέρωσης ινσουλίνης από τα 

β-κύτταρα του παγκρέατος (Stanley και συν. 1998). Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, οι  hGDH1 και hGDH2 παρουσιάζουν πυκνή έκφραση στα κύτταρα 

διαφόρων στεροειδο-παραγωγών οργάνων, όπως τα επινεφρίδια. Στα όργανα αυτά 

φαίνεται ότι υπάρχει συνεντοπισμός, σε ίδιους κυτταρικούς πληθυσμούς, των 

hGDH1/2 με το ενζυμικό σύστημα σύνθεσης των στεροειδών (Cholesterol side-

chain Cleavage System). Καθώς τα πρώτα στάδια της στεροειδο-σύνθεσης 

χρειάζονται αναγωγικά ισοδύναμα (NADPH), έχει προταθεί ότι  η αντίδραση της 

GDH μπορεί να προσφέρει  το NADPH για τη σύνθεση των στεροειδών (Spanaki 

και συν. 2015α). Στους όρχεις του ανθρώπου, η πυκνή έκφραση της  hGDH2 στα 

κύτταρα Sertoli θεωρείται ότι συνεισφέρει στον υποστηρικτικό ρόλο αυτών των 

κυττάρων στη θρέψη των σπερματίδων (Spanaki και συν. 2010). Η έκφραση της 

hGDH2 στα κύτταρα Sertoli πλεονεκτεί στο ότι επιτρέπει το μεταβολισμό του 

γλουταμικού ακόμη και κάτω από συνθήκες ενεργειακής επάρκειας. Στα κύτταρα 

Leydig η έκφραση και των δύο ισοενζύμων θεωρείται ότι συνεισφέρει στη σύνθεση 

των ανδρογόνων. Στον ανθρώπινο νεφρό, η GDH λειτουργεί προς την κατεύθυνση 

της απαμίνωσης, συνεισφέροντας κατά τουλάχιστον 25% στην παραγωγή της 

αμμωνίας (Van de Poll και συν. 2004). Με τον τρόπο αυτό η GDΗ ενέχεται στη 

ρύθμιση της οξεο-βασικής ισορροπίας, κυρίως υπό συνθήκες οξέωσης. Έτσι, ενώ 
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υπό κανονικές συνθήκες το ένζυμο παραμένει σχετικά αδρανές, κατά τη διαρκεια 

οξείας ή χρόνιας οξέωσης η GDH ενεργοποιείται και η έκφρασή της αυξάνεται. 

Παρότι δεν είναι απόλυτα κατανοητό, είναι πιθανόν οι διαφορετικές -ως προς τη 

ρύθμιση- ιδιότητες της hGDH2 να επιτρέπουν τη λειτουργία της όταν η  hGDH1 

βρίσκεται υπό αναστολή (Spanaki και Plaitakis, 2012). 

Στον εγκέφαλο, η παρουσία αυξημένων επιπέδων γλουταμικού σε συνδυασμό 

με χαμηλά επίπεδα αμμωνίας ωθεί την αντίδραση της GDH προς την πλευρά της 

οξείδωσης του γλουταμικού. Στα αστροκύτταρα, η GDH θεωρείται ότι συμμετέχει  

στο μεταβολισμό των τεράστιων ποσοτήτων γλουταμικού που απελευθερώνονται 

στη σύναψη κατά τη διάρκεια της διεγερτικής νευροδιαβίβασης (Schousboe και 

συν. 2014). Στον άνθρωπο, οι διαφορετικές ρυθμιστικές ιδιότητες των hGDH1 και 

hGDH2 πιθανά επιτρέπουν στα αστροκύτταρα να μεταβολίζουν το γλουταμικό 

ανάλογα με τις ενεργειακές απαιτήσεις  και τις συνθήκες pH του περιβάλλοντος. Σε 

αντίθεση με τη hGDH1, η οποία «δουλεύει» σε καταστάσεις ενεργειακής ένδειας 

(ελαττωμένο GTP), η hGDH2 μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και σε 

συνθήκες ενεργειακής επάρκειας (Mastorodemos και συν. 2005). Επιπλέον, η 

έκφραση της hGDH2 στους ανθρώπινους νευρώνες (συμπεριλαμβανομένων και 

των γλουταματεργικών νευρικών αποληξεων) θεωρείται ότι προάγει τη σύνθεση 

του γλουταμικού ενισχύοντας τη φλοιϊκή διεγερτική νευροδιαβίβαση. Σε αυτό 

συνάδουν παρατηρήσεις σε ζώα που εμφανίζουν στοχευμένη υπερέκφραση της 

GDH1 στους νευρώνες του εγκεφαλικού φλοιού (Bao και συν. 2009). Στα ζώα αυτά 

παρατηρείται αυξημένη προ-συναπτική απελευθέρωση γλουταμικού.  Επίσης, σε 

ανθρώπινα υποκείμενα διαπιστώνεται αύξηση των επιπέδων γλουταμικού μέσω του 

μονοπατιού της GDH κατά τη διάρκεια της νευρωνικής ενεργοποίησης (Schaller 

και συν. 2013).  

Εκτός από το ρόλο της στη γλουταματεργική διαβίβαση, η hGDH2 μπορεί να 

παίζει ρόλο στη ανάπτυξη και ωρίμανση του νευρικού συστήματος. Διαγονιδιακά 

ποντίκια που φέρουν το ανθρώπινο GLUD2 διαγονίδιο παρουσιάζουν αλλαγές σε 

μεταγραφικό επίπεδο που ομοιάζουν στις διαφορές μεταξύ ανθρώπων και μακάκων, 

ενώ, σε μεταβολικό επίπεδο, οι περισσότερες αλλαγές εντοπίζονται στον κύκλο του 

Krebs (Li και συν. 2016). Οι επιδράσεις της GLUD2 διαγονιδιακής έκφρασης είναι 

πιο έντονες κατά την πρώιμη μεταγεννητική περίοδο. Η υπόθεση είναι ότι η 

hGDH2 μπορεί να προάγει τη σύνθεση των λιπιδίων των νευρώνων στο 
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αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα, μέσω της εξαρτώμενης από τη hGDH2 

παραγωγής κιτρικού οξέος.  

Από την άλλη μεριά, η έκφραση της hGDH1 στην πυρηνική μεμβράνη 

γλοιακών κυττάρων και της hGDH2 στην πυρηνική μεμβράνη μικρών νευρώνων, 

εγείρει την υπόνοια συμμετοχής των ανθρώπινων ισοενζύμων σε πυρηνικές 

λειτουργίες (Plaitakis και συν. 2017). Είναι πιθανόν η έκφραση των hGDHs στον 

πυρήνα να προσφέρει α-κετογλουταρικό, το οποίο χρειάζεται για τη λειτουργία 

ενζύμων που ενέχονται στην από-ακετυλίωση DNA και ιστονών (Salminen και συν. 

2014). Επίσης, καθώς τα διαιρούμενα κύτταρα χρειάζονται υψηλά επίπεδα α- 

κετογλουταρικού για τον πολλαπλασιασμό τους (Carey και συν. 2015), είναι 

ενδιαφέρον το ότι έχει βρεθεί έκφραση hGDH1 στην πυρηνική μεμβράνη κυττάρων 

γλοίας (πρωτοπλασμικά αστροκύτταρα και προδρομα ολιγοδενδροκύτταρα) με 

ικανότητα πολλαπλασιασμού. 

1.Α.6. Υποκυτταρική εντόπιση της GDH των θηλαστικών 

Η GDH, λόγω του σημαντικού της ρόλου στην ενεργειακή ομοιόσταση και 

στο μεταβολισμό του γλουταμικού οξέος, έχει αποτελέσει πολλάκις το αντικείμενο 

μελέτης ερευνητών όσον αφορά στην υποκυτταρική κατανομή της.  

1.Α.6.1. Μιτοχονδριακή εντόπιση της GDH των θηλαστικών 

Η πιο ισχυρά αποδεδειγμένη εντόπιση της GDH στους ιστούς των 

θηλαστικών είναι εντός του μιτοχονδρίου- μιτοχονδριακή μήτρα. Η μιτοχονδριακή 

εντόπιση της GDH έχει δειχθεί από παλιά με μελέτες υποκυτταρικής κλασμάττωσης 

(Schmidt και Schmidt, 1963, Salganicoff και De Robertis, 1965). Μεταγενέστερες 

μελέτες που έκαναν χρήση ανοσοϊστοχημείας σε εγκέφαλο αρουραίου 

επιβεβαίωσαν τα παραπάνω ευρήματα. Οι Aoki και συν. (1987) πραγματοποίησαν 

μία εκτεταμένη μελέτη εκφρασης της GDH με την τεχνική της 

ανοσοκυτταροχημείας και διαπίστωσαν ότι η GDH εκφράζεται στα μιτοχόνδρια 

των κυττάρων της γλοίας, κυρίως σε περιοχές με έντονη γλουταματεργική 

νευροδιαβίβαση. Οι Rothe και συν. (1994) πραγματοποίησαν μια ποσοτική μελέτη 

της έκφρασης GDH στον παρεγκεφαλιδικό φλοιό αρουραίου και έδειξαν ότι η GDH  

αποτελεί έως και το 10% των πρωτεϊνών της μιτοχονδριακής μήτρας σε κύτταρα 

γλοίας Bergmann. Οι ίδιοι συγγραφείς παρατήρησαν ότι η συγκέντρωση της GDH 

στις απολήξεις των αστροκυττάρων είναι μεγαλύτερη από ότι στα περικάρυα των 

αστροκυττάρων. Σε συμφωνία με αυτήν την παρατήρηση, προηγούμενες μελέτες 
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των Lai και Clark (1979) είχαν αποκαλύψει σημαντικές διαφορές στην εδική 

ενζυμική ενεργότητα της GDH προερχόμενης από συναπτικά μιτοχόνδρια σε σχέση 

με τα ελεύθερα –μη συναπτικά- μιτοχόνδρια. 

1.Α.6.2. Ενδείξεις υπερ συσχέτισης της GDH με μεμβράνες  

Οι πρώτες μελέτες που υποστηρίζουν την ύπαρξη GDH συνδεδεμένης με 

μεμβράνες προέρχονται από τους Plaitakis και συν. (1984). Οι παραπάνω ερευνητές 

έδειξαν ότι υπάρχει κλάσμα της GDH ανιχνεύσιμο μετά από υπερφυγοκέντρηση 

(100,000g για 60’), το οποίο διαφέρει σε σχέση με το διαλυτό κλάσμα της GDH ως 

προς την θερμοευαισθησία, με το πρώτο να είναι πιο θερμο-ευαίσθητο και το 

δεύτερο πιο θερμο-ανθεκτικό. Επίσης οι Colon και συν. (1986) έδειξαν ότι μέρος 

της δραστηριότητας της GDH που απομονώνεται από τον εγκέφαλο αρουραίου 

σχετίζεται με το κλάσμα των μεμβρανών ενδοπλασματικού δικτύου/ ριβοσωμάτων 

(προκύπτει μετά από φυγοκέντρηση 100,000g για 60’). Αυτό το μεμβρανικό 

κλασμα της GDH ήταν ανθεκτικό στην απομόνωση με Triton-X100, ωστόσο 

μπορούσε εν μέρει να εξαχθεί με κατιονικά απορρυπαντικά (CTAB, 

cetyltrimethylammonium bromide) και λιγότερο με υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων  

(0.5 M NaCl ή 0.5 M KCl). Επίσης, οι Lee και συν. (1999) απομόνωσαν 

δραστηριότητα GDH σε κλάσμα αδρού ενδοπλασματικού δικτύου από συκώτι 

αρουραίου (105,000 g για 60’) που ήταν ανθεκτική σε εξαγωγή με Triton-X100, 

αλλά μπορούσε εν μέρει να διαλυτοποιηθεί με 0.6M NaCl. Επιπρόσθετα, μορφές 

GDH συνδεδεμένες με μεμβράνες έχουν απομονωθεί από βοοειδή εγκέφαλο (Cho 

και συν. 1995) και από εγκέφαλο γουρουνιού (Rajas και Rousset, 1993). Τέλος, οι 

Morand και συν. (2005) ανίχνευσαν τη GDH ανάμεσα στις πρωτεΐνες που 

απομονώθηκαν από το ενδοπλασματικό δίκτυο συκωτιού ινδικού χοιριδίου.  

1.Α.6.3.  Ενδείξεις υπέρ συσχέτισης της GDH με τον πυρήνα 

Η παρουσία της GDH στον πυρήνα, παρότι έχει προταθεί ήδη πριν από 50 

χρόνια, παραμένει αμφιλεγόμενη. Πρώτοι οι di Prisco και συν. (1968) με 

βιοχημικές μελέτες κλασμάτωσης απομόνωσαν δραστηριότητα GDH από το 

πυρηνικό κλασμα συκωτιού αρουραίου. Μεταγενέστερες μελέτες των di Prisco και 

Gasola (1975) έδειξαν ότι η GDH που απομονώνεται από το πυρηνικό κλάσμα 

βοδινού συκωτιού είναι δομικά και ανοσολογικά διαφορετική από τη 

‘μιτοχονδριακή’ GDH. Επίσης, οι di Prisco και Garofano (1974) έδειξαν ότι η 

‘πυρηνική’ GDH συνδέεται στην πυρηνική μεμβράνη, πιθανόν στην έσω πυρηνική 
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μεμβράνη, από την οποία μπορεί να διαλυτοποιηθεί με άλατα. Οι Lai και συν. 

(1986) έδειξαν ότι η GDH ανιχνεύεται τόσο στο μιτοχονδριακό όσο και στο 

πυρηνικό κλάσμα εγκεφάλου αρουραίου, σε αντίθεση με άλλα ένζυμα του 

μιτοχονδριακού μεταβολισμού που ανιχνεύτηκαν μόνο στο μιτοχονδριακό κλάσμα. 

Παρόλο που η ‘πυρηνική’ και η ‘μιτοχονδριακή’ GDH είχαν το ίδιο μοριακό βάρος, 

τα δύο ένζυμα διέφεραν ως προς την ευαισθησία τους στη διαλυτοποίηση με 

απορρυπαντικά. Έτσι ενώ η μιτοχονδριακή GDH ήταν δυνατόν να εξαχθεί με 

χαμηλές συγκεντρώσεις (0,1%) Triton X-100 και Lubrol PX, η πυρηνική GDH 

χρειαζόταν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από τα ίδια απορρυπαντικά και προσθήκη 

άλατος (KCl >150mM). Από την άλλη μεριά, άλλοι ερευνητές (King και Frieden, 

1970) δεν κατόρθωσαν να ανιχνεύσουν GDH στον πυρήνα μετά από προσεκτική 

κλασμάτωση, καθαρισμό και απομόνωση πυρηνικού κλάσματος ελεύθερου από 

μιτοχονδριακή επιμόλυνση. Επίσης, οι Aoki και συν. (1987) χρησιμοποιώντας  

διαφορετική μεθοδολογία (ανοσοσήμανση και ηλεκτρονική μικροσκοπία) δεν 

κατάφεραν να ανιχνεύσουν τη GDH στους κυτταρικούς πυρήνες εγκεφάλου 

αρουραίου, παρόλο που σχολιάζουν ότι η παραπάνω μέθοδος δεν ήταν η πιο 

κατάλληλη για την ανίχνευση της GDH στον πυρήνα. Τα τελευταία χρόνια έχει 

αναφερθεί επίσης η ύπαρξη της GDH στον κυτταρικό πυρήνα και σε άλλους 

οργανισμούς όπως ο σακχαρομύκητας (Lee και συν. 2012) και το κοτόπουλο 

(Panda και συν. 2011).  

1.Α.6.4. Η GDH επιτελεί  πολλαπλές κυτταρικές λειτουργίες; 

Η  συσχέτιση της GDH με πολλαπλά κυτταρικά διαμερίσματα εγείρει την 

πιθανότητα η πρωτεΐνη  να επιτελεί διαφορετικές κυτταρικές λειτουργίες. Βέβαια, 

πλην του ρόλου της GDH της μιτοχονδριακής μητρας στο μεταβολισμό του 

γλουταμικού, ο κυτταρικός ρόλος της ‘μη-μιτοχονδριακής GDH’ δεν έχει 

αποδειχθεί. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η GDH που έχει βρεθεί να συνδέεται με 

μεμβράνες  του ενδοπλασματικού δικτύου ή με τον πυρήνα διαφέρει σε σχέση με τη 

μιτοχονδριακή GDH όσον αφορά στην διαλυτοποίηση από απορρυπαντικά και 

άλατα και τις δομικές της ιδιότητες. Δεδομένου ότι ένα μόνο γονίδιο έχει βρεθεί να 

είναι λειτουργικό στα θηλαστικά (πλην του ανθρώπου και κάποιων πρωτευόντων) 

είναι πολύ πιθανόν οι μορφές αυτές της GDH να αποτελούν προϊόντα μετα-

μεταγραφικής ή μετα-μεταφραστικής τροποποίησης.  Οι Rajas και συν. (1996) 

έδειξαν ότι μία μεμβρανική ισομορφή GDH από συκώτι γουρουνιού διαθέτει 

ικανότητα δέσμευσης μικροσωληνίσκων και χρησιμεύει στη σύνδεση των 
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λυσοσωμάτων με τον κυτταροσκελετό. Υπέθεσαν δε ότι αυτή η ισομορφή της GDH 

σχετίζεται με την περιπυρηνική εντόπιση των λυσοσωμάτων. Στο κοτόπουλο, η 

πυρηνική GDH φαίνεται να έχει δράση πεπτιδάσης της ιστόνης Η3 και επομένως 

μπορεί να έχει ρόλο στην επιγενετική (Mandal και συν. 2013, Purοhit και συν. 

2013). Τέλος, όπως αναφέρθηκε, η ανιχνεύση της hGDH1 στην πυρηνική μεμβράνη 

της πλειονότητας των ολιγοδενδροκυτταρων, πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων και 

μίας υποομάδος αστροκυττάρων, και της hGDH2 στην πυρηνική μεμβράνη μικρών 

νευρώνων με στρόγγυλη μορφολογία συνδέει τις hGDHs  με πυρηνικές διεργασίες 

(Spanaki και συν. 2015β, Spanaki και συν. 2016). 

1.Α.6.5. Το μιτοχονδριακό σινιάλο στόχευσης των ανθρώπινων GDHs  

Το 1982 οι Mihara και συν.  είχαν προτείνει ότι η GDH συντίθεται στα 

ριβοσώματα του κυτταρόπλασματος ως πρόδρομο πολυπεπτιδικό μόριο 

μεγαλύτερου μοριακού βάρους που στη συνέχεια μετατρέπεται σε ενεργό μόριο με 

πρωτεόλυση. Σύγκριση των αμινοξικών αλληλουχιών που κωδικοποιούνται από τα 

cDNA των κλωνοποιημένων GLUD1 και GLUD2 με τις αντίστοιχες αλληλουχίες 

των ώριμων πρωτεϊνών, αποκάλυψε την παρουσία μίας επιπλέον αμινοτελικής 

ακολουθίας 53 αμινοξέων και στα δύο ισοένζυμα, η οποία απουσιάζει στην ώριμη 

μορφή τους (Mavrothalassitis και συν. 1988). Τα επιπλέον 53 αυτά αμινοξέα 

πιστεύεται ότι ανταποκρίνονται στο μιτοχονδριακό σινιάλο στόχευσης της GDH 

(Mitochondrial Targeting Signal, MTS), το οποίο πιθανότατα αποκόπτεται από 

την ώριμη πρωτεΐνη. Το MTS των hGDHs παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς είναι ασυνήθιστα μεγάλο σε μέγεθος (αποτελείται από 53 αμινοξέα, Ν53). 

Αν και οι hGDHs στο ώριμο τμήμα τους έχουν πολύ υψηλή ομολογία (97%), το 

MTS τους είναι λιγότερο συντηρημένο (ομολογία 83%).  

Η παρούσα διδακτορική εργασία αφιερώνει μεγάλο μέρος της στη μελέτη του 

ρόλου και των δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων του Ν53. Τα αποτελέσματα 

αυτά αναλύονται στην ενότητα των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, παρουσιάζονται 

αρχικά δεδομένα της μελέτης μας που αφορά στην εξέλιξη του  μιτοχονδριακού 

σινιάλου στόχευσης της GDH από τους κατώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς 

μέχρι τα ανώτερα θηλαστικά και τον άνθρωπο. Στην ενότητα της Συζήτησης γίνεται 

πιο λεπτομερής αναφορά στη μελέτες των Rosso και συν. (2008) οι οποίοι 

ανέλυσαν την εξελικτική ιστορία του GLUD2 γονιδιου και προτείναν ότι το 

μιτοχονδριακό σινιάλο της hGDH2 απέκτησε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης μία 

ενισχυμένη ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης της GDH, συγκριτικά με τη 
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hGDH1. Ανάλογα ευρήματα, όπως θα δούμε, προκύπτουν και από τις δική μας 

μελέτη εισόδου των MTS των ανθρώπινων GDHs σε απομονωμένα μιτοχονδρια 

σακχαρομύκητα.   

1.A.7. Συσχέτιση της GDH με ασθένειες στον άνθρωπο 

Η διαταραχή της ρύθμισης ή της λειτουργίας της GDH έχει συσχετιστεί με 

αρκετά ανθρώπινα νοσήματα. Το πιο γνωστό και κατανοητό παράδειγμα είναι το 

σύνδρομο υπεραμμωνιαιμίας/ υπερινσουλινισμού (HI/HA), το οποίο προκαλείται 

από μεταλλάξεις στη ρυθμιστική περιοχή του  GLUD1 γονιδίου που οδηγούν σε 

αντίσταση του ενζύμου στην αναστολή από GTP (Stanley και συν. 1998). Ως 

συνέπεια, η υπερδραστηριότητα της hGDH1 στα παγκρεατικά κύτταρα προκαλεί 

αυξημένη έκκριση ινσουλίνης μέσω της αυξημένης σύνθεσης ATP (Stanley και 

συν. 1998, Li και συν. 2014). Οι ασθενείς που φέρουν αυτές τις μεταλλάξεις 

αναπτύσσουν υπογλυκαιμία μετά από γεύμα πλούσιο σε πρωτεΐνες. Συχνά 

εμφανίζουν συμπτώματα από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, όπως επιληπτικές 

κρίσεις, πνευματική υστέρηση  και δυστονία (Stanley και συν. 1998, Raizen και 

συν. 2005). Η παθογένεση των επιληπτικών κρίσεων δεν είναι καλά κατανοητή, 

παρόλο που υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να σχετίζονται με διεγερτικοτοξικότητα 

από γλουταμικό και όχι με ανώμαλη νευρωνική εκφόρτιση. Επίσης, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η απορρύθμιση της GDH μπορεί να σχετίζεται με άλλες μορφές 

επιληψίας. Έτσι, η δραστηριότητα της GDH έχει βρεθεί αλλοιωμένη στον 

κροταφικό φλοιό ασθενών με επιληψία του έσω κροταφικού λοβού (Malthankar-

Phatak και συν. 2006), καθώς και σε ενεργές επιληπτογόνες περιοχές του 

εγκεφαλικού φλοιού ασθενών με γενικευμένες και εστιακές επιληψίες (Sherwin, 

1999). Επίσης, φάρμακα με προ- ή αντι-επιληπτικές ιδιότητες επηρεάζουν τη 

λειτουργία της GDH (Vega Rasgado και συν. 2011, Vega Rasgado και συν. 2015). 

Όσον αφορά στη δυστονία που παρατηρείται στους ασθενείς με τις ρυθμιστικές 

μεταλλάξεις στο GLUD1 γονίδιο, πιστεύεται ότι προκύπτει από εξάντληση των 

αποθεμάτων GABA (Miyamoto και συν. 2012). Ειδικότερα, η υπερδραστηριότητα 

της μεταλλαγμένης hGDH1 πιθανόν οδηγεί σε εξάντληση της δεξαμενής του 

γλουταμικού που χρειάζεται για τη σύνθεση του GABA, οδηγώντας τελικά σε 

εξασθένηση της διαμεσολαβούμενης από GABA αναστολής. 

Πρόσφατα, η απορρύθμιση της hGDH2 έχει βρεθεί να επηρεάζει την 

έναρξη της νόσου Parkinson (Plaitakis και συν. 2010). Έτσι, ένας σπάνιος DNA 

πολυμορφισμός (T1492G) στη ρυθμιστική περιοχή της hGDH2 που οδηγεί στην 
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αμινοξική αντικατάσταση της Ser445 από Ala  επηρεάζει την ηλικία έναρξης της 

νόσου. Πιο συγκεκριμένα, άνδρες ημιζυγώτες για τον πολυμορφισμό T1492G 

εμφανίζουν τη νόσο Parkinson 6-13 χρόνια  νωρίτερα σε σχέση με ασθενείς που δε 

φέρουν τον παραπάνω πολυμορφισμό (Plaitakis και συν. 2010). Από την άλλη 

μεριά, γυναίκες που φέρουν τον πολυμορφισμό T1492G σε ετεροζυγωτία δε 

βρέθηκε να επηρεάζονται όσον αφορά στην ηλικία έναρξης της νόσου Parkinson.  

Λειτουργικές αναλύσεις της πρωτεΐνης hGDH2 που φέρει τη αμινοξική 

αντικατάσταση Ser445Ala έχουν δείξει ότι το μεταλλαγμένο ένζυμο έχει αυξημένη 

καταλυτική δραστηριότητα (Plaitakis και συν. 2010), υποδηλώνοντας ότι η 

απορρύθμιση του μεταβολισμού του γλουταμικού -μέσω της hGDH2- επιταχύνει 

την εν εξελίξει νευροεκφύλιση της νόσου Parkinson. Καθώς οι θηλυκές στεροειδείς 

ορμόνες αναστέλλουν ισχυρά την υπερδραστήρια Ala445-hGDH2, είναι πιθανόν η 

αναστολή του μεταλλαγμένου ενζύμου από τα οιστρογόνα να προστατεύει τις 

ετεροζυγώτριες θήλεις ασθενείς (Plaitakis και συν. 2010). Σε συμφωνία με την 

παραπάνω υπόθεση της επιταχυνόμενης νευροεκφύλισης, η στοχευμένη 

υπερέκφραση της hGDH1 σε νευρώνες διαγονιδιακών ποντικών οδηγεί σε 

εξαρτώμενη από την ηλικία εκφύλιση της CA1 περιοχής του ιπποκάμπου τους, 

μιμούμενη την παθολογία της νόσου Alzheimer (Bao και συν. 2009).  Επομένως, 

τόσο η hGDH1 όσο και η hGDH2 φαίνεται ότι ενέχονται στην παθογένεση 

νοσημάτων που σχετίζονται με δυσλειτουργία του γλουταμικού. Τέλος, προσφάτως, 

η GDH έχει συσχετιστεί με τη βιολογία του ανθρώπινου γλοιώματος. Συγκεκριμένα 

έχει δειχθεί ότι κύτταρα γλοιώματος που φέρουν σωματικές μεταλλάξεις της IDH1 

(isositrate dehydrogenase 1), ένζυμο που μετατρέπει το ισο-κιτρικό σε α-

κετογλουταρικό, παρουσιάζουν αυξορύθμιση (upregulation) των γονίδίων GLUD1 

και GLUD2 (Chen και συν. 2014). Η προσαρμογή αυτή βοηθάει τα γλοιωματικά 

κύτταρα να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά το μονοπάτι της GDH για την παραγωγή 

του α-κετογλουταρικού, το οποίο χρειάζονται για τον πολλαπλασιασμό τους. 

Επιπλέον, η αναστολή της έκφρασης των GLUD1/2 σε κύτταρα γλοιώματος που 

φέρουν τη μετάλλαξη IDH1-R132H οδηγεί σε σημαντική ελάττωση στην ανάπτυξη 

του όγκου, αποτελώντας δυνητικό θεραπευτικό στόχο στην αντιμετώπιση των 

γλοιωμάτων κι άλλων νεοπλασιών (Chen και συν. 2014). 

Αν και προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν ανιχνευθεί μεταλλάξεις στην 

αλληλουχία του σινιάλου μιτοχονδριακής στόχευσης των hGDH που να 

συσχετίζεται με ανθρώπινες ασθένειες, έχει εντοπιστεί η ύπαρξη ενός αρκετά 

συχνού πολυμορφισμού που αφορά την αντικατάσταση της Arg σε Gly στη θέση 35 
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στη hGDH2, με άγνωστη μέχρι σήμερα βιολογική και κλινική σημασία (Plaitakis 

και συν. 2010).  
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1.Β. ΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ 

ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΑ 

1.Β.1. Τα μιτοχόνδρια 

Ένα γεγονός ενδοσυμβίωσης (εγκόλπωση ενός α-πρωτεοβακτηρίου από ένα 

άλλο) είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία των μιτοχονδρίων πριν από περίπου 1,5-

2 δισεκατομμύρια χρόνια (Yang και συν. 1985, Andersson και συν. 1998, Martin 

και συν. 2007). Τα μιτοχόνδρια συνιστούν οργανίδια ζωτικής σημασίας για τη 

λειτουργία των ευκαρυωτικών κυττάρων καθώς αποτέλουν τα σημαντικότερα 

οργανίδια για την παραγωγή ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα,  είναι απαραίτητα για 

διάφορες διαδικασίες, όπως είναι η οξείδωση του πυροσταφυλικού οξέος, ο κύκλος 

του κιτρικού οξέος (κύκλος του Krebs) και η αλυσίδα μεταφοράς των ηλεκτρονίων. 

Επίσης, τα μιτοχόνδρια σχετίζονται με την οξείδωση των λιπαρών οξέων, τη 

σύνθεση των συμπλοκών Fe/S και τη βιοσύνθεση της αίμης. Τέλος, τα μιτοχόνδρια 

σχετίζονται με την αποθήκευση και την απελευθέρωση του ασβεστίου, με τη 

ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και την απόπτωση.  

Τα μιτοχόνδρια αποτελούνται από δύο μεμβράνες, την εξωτερική (Outer 

Membrane, ΟΜ), την εσωτερική (Inner Membrane, ΙΜ), το διαμεμβρανικό χώρο 

ανάμεσα στις δύο μεμβράνες (Intermembrane Space, IMS) και τη μιτοχονδριακή 

μήτρα (matrix) (Εικόνα 1.7.) 

 

Εικόνα 1.7.  Η δομή των μιτοχονδρίων. Τα μιτοχόνδρια αποτελούνται από την 

εξωτερική (OM) και εσωτερική (IM) μιτοχονδριακή μεμβράνη, το διαμεμβρανικό 

χώρο ανάμεσα στις δύο μεμβράνες (IMS) και τη μιτοχονδριακή μήτρα (matrix). Η 

εικόνα είναι ευγενική προσφορά της Ε. Καλέφ Εζρά. 

Για την ομαλή λειτουργία των μιτοχονδρίων είναι απαραίτητη η βιογένεση των 

πρωτεϊνών που τα απαρτίζουν. Η πρωτεωμική ανάλυση έδειξε ότι τα μιτοχόνδρια 

περιλαμβάνουν περίπου 800 (στο σακχαρομύκητα) εως 1500 (στον άνθρωπο) 

διαφορετικές πρωτεΐνες.  Παρ’ όλο που τα μιτοχόνδρια διαθέτουν πλήρες γενετικό 

σύστημα στη μήτρα τους, λιγότερο από το 1% των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών 
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κωδικοποιείται από το μιτοχονδριακό γένωμα (mtDNA). Σήμερα το mtDNA 

κωδικοποιεί μόνο μερικές από τις πρωτεΐνες που σχετίζονται με την μεταφορά των 

ηλεκτρονίων και την οξειδωτική φωσφορυλίωση. Στον άνθρωπο το mtDNA 

κωδικοποιεί 2 rRNAs και 22 tRNAs του μιτοχονδρίου. Επομένως, οι περισσότερες 

πρωτεΐνες που απαιτούνται για τη βιογένεση των μιτοχονδρίων (>99%) 

κωδικοποιούνται από πυρηνικά γονίδια και συντίθενται ως πρόδρομα μόρια στα 

ριβοσωμάτια του κυτοσολίου, από όπου εισάγονται μέσα στα μιτοχόνδρια, με μετα-

μεταφραστικό μηχανισμό (Wiedemann και συν. 2004).  Οι νεοσυντιθέμενες 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες, προκειμένου να παραμείνουν ξεδιπλωμένες στο 

κυτοσόλιο προτού εισέλθουν στα μιτοχόνδρια, συχνά προσδένονται σε πρωτεΐνες-

μεταφορείς του κυτταροπλάσματος, όπως είναι οι πρωτεΐνες MSF (Mitochondrial 

import Stimulation Factor) και η Hsp70 (Heat shock protein 70). Αντίθετα, για 

άλλες πρωτεΐνες, η είσοδός τους στα μιτοχόνδρια γίνεται παράλληλα με την 

διαδικασία της μετάφρασης στα πολυριβοσώματα (Kellems και συν. 1975, Yogev 

και συν. 2007).  

Οι πρωτεΐνες των μιτοχονδρίων που συντίθενται στο κυτοσόλιο χρησιμοποιούν 

ειδικά μοριακά μονοπάτια εισόδου ανάλογα με την τελική τους θέση μέσα στα 

μιτοχόνδρια. Προκειμένου να είναι λειτουργικές, οι  μιτοχονδριακές πρωτεΐνες θα 

πρέπει να τοποθετηθούν στο κατάλληλο μιτοχονδριακό υποδιαμέρισμα στο οποίο 

προορίζονται. Έτσι, οι πρόδρομοι των υδρόφιλων πρωτεϊνών που προορίζονται για 

τη μήτρα του μιτοχονδρίου πρέπει να διέλθουν διαμέσου δύο μεμβρανών (OM, IM) 

και του διαμεμβρανικού χώρου (IMS) πριν φτάσουν στον τελικό τους προορισμό. 

Αντίθετα, οι πρόδρομοι των υδρόφοβων πρωτεϊνών που ενσωματώνονται στην IM 

πρέπει να καταφέρουν να διαπεράσουν την OM χωρίς να προσκολληθούν σε αυτήν 

και, επιπλέον, να διανύσουν  το υδάτινο διαμέρισμα του IMS. Συνεπώς, πρέπει να 

υπάρχει ένας ευφυής μηχανισμός που να διασφαλίζει την ακριβή καθοδήγηση και 

τοποθέτηση κάθε μιτοχονδριακής πρωτεΐνης στο περιβάλλον της. Ο μηχανισμός 

αυτός περιλαμβάνει την αναγνώριση ειδικών σινιάλων που βρίσκονται πάνω στο 

μόριο της πρόδρομης πρωτεΐνης. Ορισμένες πολυπεπτιδικές αλυσίδες έχουν ένα 

«κλασικό» αποκοπτόμενο σινιάλο στο Ν-τελικό τους άκρο (Dolezal και συν. 2006, 

Neupert & Herrmann, 2007),  το οποίο ονομάζεται σινιάλο μιτοχονδριακής 

στόχευσης (MTS, Mitochondrial Targeting Sequence) ή presequence (Chacinska 

και συν. 2009).  Οι πρωτεΐνες αυτές οδηγούνται στη μιτοχονδριακή μήτρα, στην IM 

ή στο IMS (Εικόνα 1.8). Τα MTS συνήθως αποκόπτονται όταν οι νεοσυντιθέμενες 

πρωτεΐνες εισέλθουν στα μιτοχόνδρια (Pfanner και Geissler, 2001). Αντίθετα, άλλες 
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πρωτεΐνες που στοχεύονται στην OM, IM ή στο IMS δεν έχουν «κλασσικό» MTS, 

αλλά εσωτερικές κρυφές αλληλουχίες στόχευσης μέσα στην ώριμη πρωτεΐνη 

(Pfanner και Geissler, 2001). 

 

Εικόνα 1.8. Σχηματική απεικόνιση των κύριων μονοπατιών εισόδου των πρωτεϊνών 

στα μιτοχόνδρια (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Kallergi και συν. 2013)  

 

1.Β.2. Είσοδος πρωτεϊνών στην εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη 

Όλες οι μιτοχονδριακές πρωτεΐνες που συντίθενται από πυρηνικά γονίδια στα 

ριβοσωμάτια, ανεξάρτητα από το καθοδηγητικό σήμα που περιέχουν, 

χρησιμοποιούν πρακτικά το ίδιο πολυπρωτεϊνικό σύμπλεγμα ΤΟΜ (translocase of 

outer membrane) για την διέλευση τους διαμέσου της εξωτερικής μιτοχονδριακής 

μεμβράνης (Εικόνα 1.9). Το σύμπλεγμα TOM προσδένει τις νεοσυντιθέμενες 

αλυσίδες και παρέχει ένα κανάλι στην εξωτερική μεμβράνη για την μεταφορά τους 

μέσα στα μιτοχόνδρια. Το σύμπλοκο TOM αποτελείται από την πρωτεΐνη Tom40, η 

οποία σχηματίζει τον κύριο πόρο (Ahting και συν. 1999), την Tom22 η οποία έχει 
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ρόλο υποδοχέα και σχετίζεται με τον ολιγομερισμό του συμπλόκου (van Wilpe και 

συν. 1999), τις πρωτεΐνες Tom5, Tom6, Tom7, οι οποίες σχετίζονται με τη δομή και 

τη σταθερότητα του συμπλόκου (Meisinger και συν. 2001, Model και συν. 2001, 

Sherman και συν. 2005) και τις πρωτεΐνες Tom20 και Tom70 οι οποίες σχετίζονται 

με την αναγνώριση των πρόδρομων πολυπεπτιδικών αλυσίδων (Brix και συν. 1997, 

Saitoh και συν. 2007).  

Οι πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης που έχουν δομή β-βαρελιού (π.χ. 

Tom40, porin) περνούν στο διαμεμβρανικό χώρο μέσω του καναλιού TOM, 

μεταφέρονται από το σύμπλεγμα σαπερονών Tim8-Tim13 (Translocase of the Inner 

Membrane 8 & 13) και εμπεδώνονται στην εξωτερική μεμβράνη μέσω του 

συμπλόκου SAM (Sorting and Assembly Machinery) (Wiedemann και συν. 2003) 

(Εικόνες 1.8 & 1.9). Από την άλλη πλευρά, οι πρωτεΐνες της εξωτερικής 

μεμβράνης με δομή α-έλικας έχουν υδρόφοβα διαμεμβρανικά τμήματα ως σινιάλα 

στόχευσης και η στόχευσή τους στα μιτοχόνδρια εξαρτάται από το σύμπλοκο TOM 

και την πρωτεΐνη Mim1 (Mitochondrial Import 1) της OM (Becker και συν. 2008) 

(Εικόνα 1.8.). 

 

Εικόνα 1.9. Σχηματική απεικόνιση της εισόδου των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών 

διαμέσου και στο εσωτερικό της έξω μιτοχονδριακής μεμβράνης (αναδημοσιεύεται από 

την εργασία των Wiedemann και συν. 2004)  

 

1.Β.3. Είσοδος πρωτεϊνών στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων 

Οι πρωτεΐνες που διαμερισματοποιούνται στο διαμεμβρανικό χώρο των 

μιτοχονδρίων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με το μονοπάτι το οποίο 



45 
 

χρησιμοποιούν για να εισέλθουν στα μιτοχόνδρια. Συγκεκριμένα, χωρίζονται σε 

αυτές που έχουν ένα αμφιμερές (bipartite) Ν-τελικό σινιάλο στόχευσης και σε αυτές 

που έχουν ένα εσωτερικό (internal) σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης. Οι 

πρωτεΐνες με αμφιμερές Ν-τελικό σήμα στόχευσης, όπως είναι το κυτόχρωμα c 

(cytochrome c), χρησιμοποιούν το σύμπλοκο TIM23 (Translocase of the Inner 

Membrane 23) και απελευθερώνονται πλευρικά στη λιπιδική διπλοστοιβάδα ως 

διαλυτές πρωτεΐνες μέσω του μηχανισμού «διακοπής-μεταφοράς» (stop transfer 

mechanism) (Glick και συν. 1991). Η μεταφορά αυτή απαιτεί την κατανάλωση ATP 

και εξαρτάται από το δυναμικό της εσωτερικής μεμβράνης (Δψ) (Εικόνα 1.8). Οι 

πρωτεΐνες παίρνουν την ώριμή τους μορφή από πεπτιδάσες των μιτοχονδρίων.  

Ορισμένες πρωτεΐνες του διαμεμβρανικού χώρου, όπως για παράδειγμα οι 

πρωτεΐνες της οικογένειας των μικρών πρωτεϊνών Tim, έχουν ένα εσωτερικό 

σινιάλο στόχευσης με χαρακτηριστικά κυστεϊνικά μοτίβα, τα οποίο ονομάζεται ITS 

(IMS-Targeting Signal) ή MISS (Mitochondria IMS-Sorting Signal) (Sideris και 

συν. 2009). Οι εν λόγω πρωτεΐνες ακολουθούν το μονοπάτι MIA (Mitochondrial 

Import and Assembly), στο οποίο οι πρόδρομες πρωτεΐνες αφού περάσουν στο 

διαμεμβρανικό χώρο μέσω του καναλιού TOM, αναγνωρίζονται και οξειδώνονται 

από την πρωτεΐνη Mia40 (Mitochondrial Import and Assembly 40) έτσι, ώστε να 

πάρουν τη τελική μορφή τους και να παγιδευτούν στο διαμεμβρανικό χώρο (Sideris 

και Tokatlidis, 2010) (Εικόνα 1.8). Η διαδικασία αυτή δεν απαιτεί την κατανάλωση 

ATP και είναι ανεξάρτητη από το δυναμικό της εσωτερικής μεμβράνης.  

 

1.Β.4. Είσοδος πρωτεϊνών στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη  

Η πλειοψηφία των πρωτεϊνών της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης έχουν 

εσωτερικό σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης. Οι πρωτεΐνες αυτές αναγνωρίζονται 

από τον υποδοχέα Tom70 και διαπερνούν την εξωτερική μεμβράνη μέσω του 

συμπλόκου TOM (Brix και συν. 1999). Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν το σύμπλεγμα 

των μικρών πρωτεϊνών Tim9-Tim10 του διαμεμβρανικού χώρου που δρα ως 

μοριακός συνοδός (chaperone) για την καθοδήγηση πρόδρομων πρωτεϊνικών 

μορίων στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου (de Marcos-Lousa και συν. 

2006) (Εικόνα 1.10). Αφού διασχίσουν το διαμεμβρανικό χώρο, οι πρωτεΐνες 

εμπεδώνονται στην εσωτερική μεμβράνη μέσω του καναλιού TIM22 (Translocase 

of the Inner Membrane 22) (Sirrenberg και συν. 1996) (Εικόνα 1.10). Η διαδικασία 
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αυτή εξαρτάται από το δυναμικό της εσωτερικής μεμβράνης και δεν απαιτεί την 

κατανάλωση μορίων ATP. Εξαίρεση αποτελούν μερικές πρωτεΐνες της εσωτερικής 

μεμβράνης οι οποίες έχουν ένα υδρόφοβο σινιάλο μετά το MTS και χρησιμοποιούν 

το εναλλακτικό κανάλι εισόδου TIM23 (Τranslocase of the Ιnner Μembrane 23) 

στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη. Οι πρωτεΐνες αυτές εμπεδώνονται στην 

εσωτερική μεμβράνη με πλαϊνή εισαγωγή (Εικόνα 1.8).  

 

 

Εικόνα 1.10. Ενσωμάτωση των πρωτεϊνών- μεταφορέων (carrier proteins) στην έσω 

μιτοχονδριακή μεμβράνη (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Wiedemann και συν. 

2004)  

 

1.Β.5. Είσοδος πρωτεϊνών στη μιτοχονδριακή μήτρα 

Οι πρωτεΐνες που στοχεύονται στην μιτοχονδριακή μήτρα αποτελούν περίπου τα 

2/3 των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών (Tokatlidis και συν. 2000). Οι εν λόγω 

πρωτεΐνες μετά την είσοδό τους στα μιτοχόνδρια μέσω του καναλιού TOM (Εικόνα 

1.11) διαπερνούν την εσωτερική μεμβράνη διαμέσου του συμπλόκου TIM23 (Alder 

και συν. 2008). Το σύμπλεγμα  αυτό αποτελείται από τρεις κύριες μεμβρανικές 

πρωτεΐνες: τις Tim50, Tim23 και Tim17 (Εικόνα 1.11).  Η διέλευση των πρωτεϊνών 

διαμέσου του πόρου της TIM23 προς τη μιτοχονδριακή μήτρα εξαρτάται 

απαραιτήτως από 2 παράγοντες: 1) από την ύπαρξη διαφοράς δυναμικού Δψ κατά 

μήκος της έσω μιτοχονδριακής μεμβράνης (η μιτοχονδριακή μήτρα έχει 

χαμηλότερο δυναμικό συγκριτικά με το διαμεμβρανικό χώρο) και 2) από την 

παροχή κινητήριας δύναμης  με τη μορφή ATP από το πρωτεϊνικό σύμπλεγμα PAM 

(presequence associated motor complex) (Wiedemann και συν. 2004). Κεντρική 

πρωτεΐνη του συμπλέγματος αυτού είναι η μιτοχονδριακή σαπερόνη (chaperone) 

mtHsp70, η οποία, σε εναλλασσόμενους κύκλους δέσμευσης και υδρόλυσης ATP, 
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προσδένεται στις διερχόμενες πρωτεΐνες και τις απελευθερώνει στο μιτοχονδριακό 

στρώμα. Σχεδόν παράλληλα με την είσοδό στη μήτρα, το MTS αποκόπτεται με τη 

δραση των πρωτεασών της μιτοχονδριακής μήτρας. Η κύρια πρωτεάση των MTS 

στην μιτοχονδριακή μήτρα ονομάζεται MPP (Mitochondrial Processing Peptidase) 

(Taylor και συν. 2001, Neupert & Herrmann, 2007) (Εικόνα 1.11) και η δράση της 

εξαρτάται από τη συγκέντρωση δισθενών μεταλλικών ιόντων. Η πρωτεάση MPP 

αναγνωρίζει το μοτίβο (-2R,-3R) στη θέση κοπής (Vögtle και συν. 2009). 

Ορισμένες πρωτεΐνες της μιτοχονδριακής μήτρας εκτός από την αποκοπή του MTS 

από την MPP, απαιτούν ένα δεύτερο συμπληρωματικό βήμα κοπής ώστε να πάρουν 

την ώριμη τελική μορφή τους στην μιτοχονδριακή μήτρα. Η πέψη αυτή 

διασφαλίζεται από την πρωτεάση Oct1 (Octapeptidylpeptidase 1) η οποία 

λειτουργεί μετά την MPP και αφαιρεί ένα οκταπεπτίδιο από τις νεοσυντιθέμενες 

πρωτεΐνες (Vögtle και συν. 2011), ή εναλλακτικά από την πρωτεάση Icp55 

(Intermediate Cleaving Peptidase 55). Η πρωτεάση Icp55 του σακχαρομύκητα 

κόβει 1-3 αμινοξέα μετά τη θέση κοπής από την ΜPP (Naamati και συν. 2009, 

Vögtle και συν. 2009) και έχει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση των πρωτεϊνών 

στα μιτοχόνδρια (Vögtle και συν. 2009). Στο σακχαρομύκητα, η Icp55 αναγνωρίζει 

και κόβει τα υποστρώματα που έχουν το μοτίβο Y/L/F↓S/A (Vögtle και συν. 2009). 

Στον άνθρωπο η πρωτεΐνη XPNPEP3 (X-prolyl aminopeptidase 3) είναι πιθανώς 

ομόλογη ή ορθόλογη της Icp55 του σακχαρομύκητα (O'Toole και συν. 2010). 

Τέλος, μοριακές σαπερόνες (κυρίως η Hsp60 σε συνεργασία με τη Hsp10) επάγουν 

την αναδίπλωση των πρωτεϊνών στην ώριμη, τελική τους διαμόρφωση.  
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Εικόνα 1.11. Σχηματική απεικόνιση του μονοπατιού εισόδου των μιτοχονδριακών 

πρωτεϊνών στη μιτοχονδριακή μήτρα (αναδημοσιεύεται από την εργασία των 

Wiedemann και συν. 2004)  

 

1.Β.6. Δομή και λειτουργία των σινιάλων στόχευσης των πρωτεινων της 

μιτοχονδριακής μήτρας  

Οι περισσότερες από τις νεοσυντιθέμενες πολυπεπτιδικές αλυσίδες που 

στοχεύονται στην μιτοχονδριακή μήτρα έχουν ένα αποκοπτόμενο σινιάλο 

στόχευσης (MTS) στο Ν-τελικό τους άκρο. Αυτά τα MTS συνήθως αποτελούνται 

από ~15-50 αμινοξικά κατάλοιπα (von Heijne, 1986, Chacinska και συν. 2009). Στο 

σακχαρομύκητα και στα θηλαστικά τα MTS αποτελούνται κατά μέσο όρο από 30 

αμινοξικά κατάλοιπα (Vögtle και συν. 2009).  

Τα MTS της μιτοχονδριακής μήτρας, παρόλο που ποικίλουν ευρέως όσον αφορά 

στην πρωτοταγή δομή, διαθέτουν ορισμένα κοινά γνωρίσματα: είναι πλούσια σε 

θετικά φορτισμένα και/ή υδροξυλιωμένα αμινοξέα, καθώς και σε υδρόφοβα 

αμινοξέα, ενώ έχουν συνήθως ελάχιστα έως καθόλου αρνητικά φορτισμένα 

αμινοξέα (Chacinska και συν. 2009). Η ανάλυση της αμινοξικής σύνθεσης ενός 

μεγάλου αριθμού MTS (von Heijne, 1986) έδειξε ότι αυτά είναι πλουσια σε Arg, 

Leu και Ser, ενώ διαθέτουν πολύ λίγα κατάλοιπα Asp, Glu, Val και Ile. Μια άλλη 

χαρακτηριστική ιδιότητα των MTS είναι η τάση τους να σχηματίζουν μία 

(συνήθως) ή περισσότερες αμφιπαθείς α-έλικες, που προβάλλουν μία θετικά 

φορτισμένη επιφάνεια και μία αντιδιαμετρική υδρόφοβη επιφάνεια (Roise και 

Schatz, 1988, von Heijne, 1986) (Εικόνα 1.12). Πιστεύεται ότι οι διαφορετικές 

επιφάνειες του MTS αναγνωρίζονται διαδοχικά από διαφορετικούς υποδοχείς 

(Τοm20 & Τom22) της έξω μιτοχονδριακής μεμβράνης, ενώ το συνολικό θετικό 

φορτίο είναι απαραίτητο για τη δίοδο της πρωτεΐνης διαμέσου της έσω 

μιτοχονδριακής μεμβράνης, από τον ηλεκτροθετικότερο διαμεμβρανικό χώρο προς 

τον ηλεκτροαρνητικότερο χώρο της μιτοχονδριακής μήτρας (Pfanner και Geissler, 

2001). 



49 
 

Υδρόφοβη, μη φορτισμένη επιφάνεια 

Υδρόφιλη, (+) φορτισμένη επιφάνεια 
Εικόνα 1.12. Δισδιάστατη προβολή 

σε μορφή ελικοειδούς τροχιάς μίας 

τυπικής α-έλικας 18 καταλοίπων. Το 

χαρακτηριστικό των οδηγών 

αλληλουχιών των πρωτεϊνών του 

μιτοχονδριακού στρώματος είναι η 

δημιουργία αμφιφιλικών α-ελικοειδών 

δομών, όπου τα περισσότερα υδρόφιλα 

και θετικά φορτισμένα αμινοξέα 

συγκεντρώνονται στην μία επιφάνεια, 

ενώ η πλειονότητα των υδρόφοβων 

αμινοξέων συγκεντρώνεται στην 

αντιδιαμετρική επιφάνεια. (Γράφημα 

τροποποιημένο από την εργασία του von 

Heijne, 1986) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
:ΣΤΟΧΟΙ & ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο της εισαγωγής, η γλουταμική αφυδρογονάση υπάρχει 

στον άνθρωπο σε δύο ισομορφές που κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια: 1) 

τη μορφή hGDH1 που κωδικοποιείται από το γονίδιο GLUD1 και εκφράζεται σε 

όλους τους ιστούς, 2) τη μορφή hGDH2 που κωδικοποιείται από το γονίδιο GLUD2 

και παρουσιάζει ετερογένεια ως προς την ιστική έκφραση. Τα δύο GDH ισοένζυμα 

διαφέρουν στην ώριμη μορφή τους μόνο σε 5 στα 505 αμινοξέα τους. Υπάρχει ένα 

πλήθος μελετών που υποστηρίζουν ότι η γλουταμική αφυδρογονάση των 

θηλαστικών (GDH1) εντοπίζεται στα μιτοχόνδρια (μιτοχονδριακή μήτρα), ενώ 

κάποιες άλλες μελέτες παρέχουν ενδείξεις για εξωμιτοχονδριακές θέσεις εντόπισης 

της GDH (κυρίως σε μεμβράνες αδρού ενδοπλασματικού δικτύου, λυσοσωμάτων, 

αλλά και στον πυρήνα του κυττάρου). Ωστόσο, η υποκυτταρική εντόπιση της 

hGDH2 είναι πολύ λιγότερο μελετημένη. 

Όπως έχει προαναφερθεί, οι περισσότερες μιτοχονδριακές πρωτεΐνες 

συντίθενται στο κυτταρόπλασμα ως πρόδρομες μορφές και οδηγούνται στα 

μιτοχόνδρια με τη βοήθεια μιτοχονδριακών σινιάλων στόχευσης (MTS) τα οποία 

συνηθέστερα αποκόπτονται μετά την ολοκλήρωση της εισόδου της πρωτεΐνης στο 

μιτοχόνδριο. Σύγκριση των αμινοξικών αλληλουχιών που κωδικοποιούνται από τα 

cDNA των κλωνοποιημένων  (GLUD1 και GLUD2 με τις αντίστοιχες αλληλουχίες 

των ώριμων πρωτεϊνών, αποκαλύπτει την παρουσία μίας πρόσθετης αμινοτελικής 

ακολουθίας 53 αμινοξέων και στα δύο ισοένζυμα, η οποία απουσιάζει στην ώριμη 

μορφή τους (Ν53). Η αλληλουχία αυτή πιστεύεται, χωρίς ωστόσο να έχει 

αποδειχθεί, ότι αποτελεί αποκοπτόμενο MTS. Τα   MTS των hGDH1 και hGDH2 

παρουσιάζουν εκ πρώτης όψης ορισμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά: 1) το 

μέγεθός τους (53 αμινοξέα) είναι αρκετά μεγαλύτερο από το σύνηθες μέγεθος των 

περισσότερων γνωστών σινιάλων μιτοχονδριακής στόχευσης (17-35 αμινοξέα) 

(Hammen και συν. 1998), γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την ύπαρξη 

κάποιας άλλης λειτουργίας πέραν της καθοδηγητικής,  2) διαφέρουν μεταξύ τους σε 

9 στα 53 αμινοξέα τους (ποσοστό 17%), σε αντίθεση με τις ώριμες μορφές τους που 

παρουσιάζουν λιγότερο από 3% διαφορά στην αλληλουχία τους. 
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Προκειμένου να διερευνήσουμε τη σημασία των Ν53 των hGDH1 και 

hGDH2 στη μιτοχονδριακή εντόπιση των πρωτεϊνών κάναμε την ακόλουθη 

υπόθεση: Αν το σινιάλο στόχευσης είναι απαραίτητο για την καθοδήγηση των 

hGDH1 και hGDH2 πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια, τότε η δημιουργία 

μεταλλαγμένων πρωτεϊνών στις οποίες θα έχουμε εξαλείψει το Ν53 θα οδηγεί σε 

κατάργηση της μιτοχονδριακής εντόπισης των πρωτεϊνών αυτών. Ένα επιπλέον 

ερώτημα που θέλαμε να απαντήσουμε αφορούσε στα δομικά χαρακτηριστικά των 

σινιάλων των hGDH1 και hGDH2 που είναι καθοριστικής σημασίας στο μηχανισμό 

της μιτοχονδριακής στόχευσης. Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, τα κύρια 

χαρακτηριστικά των MTS των πρωτεϊνών του μιτοχονδριακού στρώματος 

περιλαμβάνουν α) την παρουσία θετικά φορτισμένων αμινοξέων και β) τη 

δημιουργία αμφιπαθών α-ελίκων. Έτσι επιχειρήσαμε να μελετήσουμε την 

πρωτοταγή και δευτεροταγή δομή των Ν53 των hGDH1 και hGDH2 για να 

αναγνωρίσουμε τα αμινοξέα και τα δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία της μιτοχονδριακής στόχευσης. Εν συνεχεία, προχωρήσαμε σε 

δημιουργία πλασμιδιακών κατασκευών που εκφράζουν ελλειμματικές ή 

μεταλλαγμένες μορφές του Ν53 και μελετήσαμε την υποκυτταρική κατανομή τους. 

Στην πορεία των ερευνητικών εργασιών, η παρούσα μελέτη ενσωματώθηκε 

στο πλαίσιο μίας μεγαλύτερης ερευνητικής προσπάθειας που είχε ως στόχο τη 

μελέτη μιτοχονδριακών μηχανισμών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη βιολογία 

του κυττάρου και την παθογένεση συγκεκριμένων εκφυλιστικών νοσημάτων του 

ανθρώπου [ΘΑΛΗΣ_ Κατηγορία Πράξης: 10.74.11.03.01_ Δυσλειτουργία των 

Μιτοχονδρίων στα Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα].  Ένας από τους στόχους που 

τέθηκαν ήταν η διερεύνηση των μηχανισμών μεταφοράς της hGDH1 και hGDH2 

στα μιτοχόνδρια, χρησιμοποιώντας ως πειραματικό μοντέλο ανθρώπινες κυτταρικές 

σειρές και τον σακχαρομύκητα S. cerevisiae.  Για την επιτευξη του στόχου 

συνεργαστήκαμε με το εργαστήριο Μιτοχονδριακής Βιολογίας του Ινστιτούτου 

Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

(ΙΤΕ) και συγκεκριμένα με την νυν διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης κα 

Έστερ-Κάλεφ-Έζρα. Η συνεργασία αυτή υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδομητική και είχε 

ως συνέπεια τη διευρυνση των στόχων της μελέτης και τον εμπλουτισμό της με νέα 

και ενδιαφέροντα ερωτήματα.  

 Συνολικά, οι στόχοι και τα ερωτήματα που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε 

διαμορφώθηκαν όπως παρουσιάζονται κατωτερω: 
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1. Υποκυτταρικός εντοπισμός/ διαμερισματοποίηση των hGDH1 και hGDH2 

σε κυτταρικές σειρές ανθρώπου και θηλαστικών 

 Σε ποια οργανίδια του κυττάρου εντοπίζονται οι hGDH1 και  hGDH2; 

 Υπάρχει εξωμιτοχονδριακή εντόπιση; 

 Έχουν διαφορά οι hGDH1 και hGDH2 ως προς την ικανότητα μιτοχονδριακής 

στόχευσης; 

 Τι συμβαίνει αν απαλείψουμε το σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης (N53) από 

το αμινοτελικό άκρο των πρωτεϊνών; 

 

2. Δομή και λειτουργία του μιτοχονδριακού σινιάλου στόχευσης (Ν53) των 

hGDH1 και hGDH2 

 Ποια είναι η δομή του  του Ν53 των hGDHs; 

 Ποιος είναι ο ρόλος των επιμέρους α-ελίκων; 

 Τι παίζει πιο σημαντικό ρόλο στην ορθή μιτοχονδριακή καθοδήγηση των 

hGDHs; Η αμφιπαθικότητα, η ελικοειδής δομή ή το φορτίο; 

 Γιατί οι hGDHs έχουν τόσο μεγάλο σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης; 

 

3. Εξέλιξη του σινιάλου μιτοχονδριακής στόχευσης της γλουταμικής 

αφυδρογονάσης 

 Σε ποιους οργανισμούς ξεκίνησε η μιτοχονδριακή στόχευση και πώς εξελίχθηκε 

το MTS της GDH; 

 Το MTS της GDH των εξελικτικά κατώτερων οργανισμών μπορεί να οδηγήσει 

μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες στα μιτοχόνδρια; Το MTS της GDH των 

εξελικτικά κατώτερων οργανισμών μπορεί να αντικαταστήσει αυτό των 

ανθρώπινων ισομορφών, ώστε να οδηγήσει το ώριμο τμήμα των hGDHs στα 

μιτοχόνδρια; 

 H αύξηση του μεγέθους του MTS της GDH εξυπηρετεί κάποιο σκοπό ή 

αποτελεί απλά ένα εξελικτικό κατάλοιπο; 
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Για την υλοπόιηση των στόχων μας  ακολουθήσαμε την παρακάτω μεθοδολογία: 

 Κλωνοποιήσεις-μεταλλαξιογενέσεις σε πλασμίδια κατάλληλα για πειράματα 

διαμόλυνσης κυττάρων θηλαστικών (pEGFP-N3) και σε πλασμιδιακούς φορείς 

κατάλληλους για in vitro μεταγραφή/μετάφραση (pSP64/65)  

 Πειράματα διαμόλυνσης σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές- δημιουργία σταθερών 

κυτταρικών σειρών 

 Πειράματα εισόδου in vitro συντεθειμένων 
35

S-ραδιενεργά σεσημασμένων 

πρωτεϊνών με το σύστημα μεταγραφής-μετάφρασης σε απομονωμένα 

μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα. 

 Μελέτες υποκυτταρικής κλασμάτωσης και  απομόνωσης μιτοχονδρίων 

 Παρακαλούθηση της υποκυτταρικής κατανομής στο συνεστιακό μικροσκόπιο 

φθορισμού. 

 Προγράμματα βιοπληροφορικής/ διαδικτυακά προγράμματα με σκοπό: 

 τη μελέτη της δευτεροταγούς δομής (PredictProtein), την προβολή σε α-

έλικα και την ανάλυση της υδροφοβικότητας των Ν53 

  την εύρεση ομόλογων της ανθρώπινης GDH αλληλουχιών σε κατώτερους 

εξελικτικά ευκαρυωτικούς οργανισμούς (BlastP) 

 μελέτες πρόβλεψης υποκυτταρικής τοπολογίας και μιτοχονδριακής 

στόχευσης (Mitofates, TargetP) 

Σημειώνεται ότι τα πειράματα σε απομονωμένα `μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα  πραγματοποιήθηκαν από τη διδάκτορα του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, κα Έστερ Κάλεφ-Έζρα στο συνεργαζόμενο Εργαστήριο του Ινστιτούτου 

Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. 

 

Στο επόμενο Κεφάλαιο αναλύονται με λεπτομέρεια τα υλικά και οι 

ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ  

3.1. Τεχνικές μοριακής βιολογίας 

3.1.1. Τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA 

 Στην παρούσα εργασία, εφαρμόστηκαν μοριακές τεχνικές που περιγράφονται στο 

εργαστηριακό εγχειρίδιο των Maniatis και συνεργατών (Maniatis και συν. 1982, 

Sambrook και Maniatis, 1989) και χρησιμοποιήθηκαν οι πλασμιδιακοί φορείς που 

αναφέρονται στον Πίνακα 3.1. Για τις πλασμιδιακές κατασκευές τα περισσότερα 

ενθέματα πολλαπλασιάστηκαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) ή 

προέκυψαν από in vitro διμερισμό συντεθειμένων μικρών ολιγονουκλεοτιδίων 

(oligos). Οι πλασμιδιακοί φορείς και τα ενθέματα κόπηκαν με τα κατάλληλα ένζυμα 

περιορισμού (New England Biolabs, Minotech). Για την εισαγωγή μικρών 

ενθεμάτων πραγματοποιήθηκε διμερισμός, μέσω υβριδοποίησης, in vitro 

συντεθειμένων μικρών ολιγονουκλεοτιδίων, τα οποία είχαν κατασκευαστεί ώστε να 

έχουν κολλώδη άκρα, κατάλληλα για να ενωθούν με τα πλασμίδια-φορείς. Στη 

συνέχεια, και στις δύο περιπτώσεις οι πλασμιδιακοί φορείς ενώθηκαν με τα 

ενθέματα με τη χρήση DNA λιγάσης (T4 DNA Ligase, Promega ή T4 DNA Ligase 

Quick, MINOTECH Biotechnology). Ακολούθησε μετασχηματισμός σε δεκτικά 

βακτηριακά κύτταρα E.Coli στελέχους DH5α(+) με την τεχνική της 

ηλεκτροπόρωσης (electroporation) ή σε δεκτικά βακτηριακά κύτταρα E. Coli του 

στελέχους JM109 (Promega) με την μέθοδο της θερμικής καταπόνησης (heat 

shock), σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας. Εν συνεχεία, έγινε 

στρώσιμο σε τρυβλία με το κατάλληλο θρεπτικό υλικό & αντιβιοτικό (Πίνακας 

3.1), επώαση στους 37
ο
C για 16-20h, συλλογή αποικιών και απομόνωση 

πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα (mini-preparation of plasmid DNA), με τη 

χρήση του NucleoSpin Plasmid kit της εταιρίας Macherey-Nagel, σύμφωνα με τις 

οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Οι πλασμιδιακές κατασκευές ελέγχθηκαν 

αρχικά με περιοριστική ανάλυση (digestion test) του πλασμιδιακού DNA από τις 

απομονωμένες βακτηριακές αποκίες, με τα κατάλληλα ένζυμα περιορισμού, 

ανάλογα με τις περιοριστικές θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγη του 

ενθέματος (Πίνακας 3.2). Η επιβεβαίωση της ορθής ένθεσης του DNA στον 

πλασμιδιακό φορέα και ο αποκλεισμός άλλων τυχαίων μεταλλάξεων 

πραγματοποιήθηκε με αμφίδρομη αλληλούχιση (Macrogen). Η παραγωγή σε 
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μεσαία κλίμακα των παραπάνω κατασκευών έγινε χρησιμοποιώντας το 

NucleoBond Xtra Midi kit της εταιρείας Macherey-Nagel σύμφωνα με τις οδηγίες 

της κατασκευάστριας εταιρείας. 

Πίνακας 3.1 Πλασμιδιακοί φορείς 

Πλασμίδιο Προέλευση Αντιβιοτικό επιλογής 

pEGFP-N3 BD Biosciences Clontech Καναμυκίνη (30μg/ml) 

pDsRed2-Mito BD Biosciences Clontech Καναμυκίνη (30μg/ml) 

pDsRed2-Nuc BD Biosciences Clontech Καναμυκίνη (30μg/ml) 

pDsRed2-ER BD Biosciences Clontech Καναμυκίνη (30μg/ml) 

pSP64 Promega Αμπικιλλίνη (50μg/ml) 

pSP65 Promega Αμπικιλλίνη (50μg/ml) 

 

Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζονται οι πλασμιδιακές κατασκευές που 

σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Πολλά 

από τα ενθέματα κλωνοποιήθηκαν παράλληλα στους πλασμιδιακούς φορείς  

pEGFP-N3 και pSP64/ pSP65 για έκφραση αντίστοιχα σε ανθρωπινα κύτταρα και 

στον C. Serevisiae. 

Πίνακας 3.2 Πλασμιδιακές κατασκευές (Clonings) 

Πλασμιδιακός  

φορέας 

Ένθεμα Δημιουργία 

ενθέματος 

Περιοριστικές Θέσεις 

pEGFP-N3 Δ53 (GLUD1) PCR EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3 Δ53 (GLUD2) PCR EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3 Δ38 ή 

Δα1(GLUD2) 

PCR EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3 Δ21 (GLUD2) PCR EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3 Δ9  (GLUD2) PCR EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3
* 

N53  (GLUD1) PCR EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3
*
 N53  (GLUD2) PCR EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3
*
 α1 (GLUD2) ** Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3
*
 α2(GLUD2) ** Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3
*
 α1α2 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3
*
 α2α1 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3:: 

Δ53GLUD2-EGFP 

α1 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

XhoI / EcoRI 

pEGFP-N3:: 

Δ53GLUD2-EGFP 

α1α2 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

XhoI / EcoRI 

pEGFP-N3
*
 MTS-GDH (T. 

thermophila) 

Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3
*
 MTS-GDH (C. 

elegans) 

Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3
*
 MTS-GDH (D. 

melanogaster) 

Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 
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pEGFP-N3
*
 MTS-GDH (X. 

laevis) 

Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pEGFP-N3
*
 MTS-GDH (T. 

thermophila) 

Ds oligo 

annealing 

XhoI / EcoRI 

pSP64 GLUD1 Subcloning BamHI / EcoRI 

pSP65 GLUD2 Subcloning EcoRI / EcoRI 

pSP64 Δ53GLUD1 PCR BamHI / EcoRI 

pSP64
*
 Δ53GLUD2 PCR BamHI / EcoRI 

pSP64
*
 Δα1GLUD2 PCR BamHI / EcoRI 

pSP65-DHFR
*
 N53 (GLUD1) PCR EcoRI / BamHI 

pSP65-DHFR N53 (GLUD2) PCR EcoRI / BamHI 

pSP64-DHFR
*
 α1 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

BamHI / EcoRI 

pSP65-DHFR
*
 α2 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pSP65-DHFR
*
 α1α2 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pSP65-DHFR
*
 α2α1 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pSP64-Δ53GLUD2
*
 α1 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

PstI / BamHI 

pSP64::Δ53GLUD2
*
 α1α2 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

PstI / BamHI 

pSP65::DHFR
*
 MTS-GDH (T. 

thermophila) 

Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pSP65::DHFR
*
 MTS-GDH (C. 

elegans) 

Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pSP65::DHFR
*
 MTS-GDH (D. 

melanogaster) 

Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pSP65::DHFR
*
 MTS-GDH (X. 

laevis) 

Ds oligo 

annealing 

EcoRI / BamHI 

pSP64::Δ53GLUD2
*
 MTS-GDH (T. 

thermophila) 

Ds oligo 

annealing 

PstI / BamHI 

pSP64::Δ53GLUD2
*
 α1α2 (GLUD2) Ds oligo 

annealing 

PstI / BamHI 

* Αυτές οι πλασμιδιακές κατασκευές κατασκευάστηκαν από την Έστερ Κάλεφ-Έζρα 
**

α1, α2: η 1
η
  και  2

η 
 προβλεπόμενη α-έλικα του αμινοτελικού σινιάλου στόχευσης της hGDH2. 

3.1.2 Μεταλλαξιγενέσεις γονιδίων (mutagenesis) 

Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο Quick Change Site-directed Mutagenesis για τη 

δημιουργία σημειακών μεταλλαγών. Η σχεδίαση των συνθηκών και των εκκινητών 

(primers) της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή του εν λόγω πρωτοκόλλου (Stratagene). Η πλειοψηφία των 

μεταλλαξιγενέσεων κατασκευάστηκαν  από την Έστερ Καλέφ-Εζρά και παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 3.3. Ο έλεγχος των αλλαγών και ο αποκλεισμός άλλων τυχαίων 

μεταλλάξεων πραγματοποιήθηκε με αμφίδρομη αλληλούχιση (Macrogen). 
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Πίνακας 3.3 Μεταλλαξιγενέσεις (Mutagenesis) 

Μεταλλαγμένο γονίδιο Αρχική πλασμιδιακή 

κατασκευή 

Κατασκευή 

GLUD2-R3A pSP65::GLUD2 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-K7A pSP65::GLUD2 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-R3A-K7A pSP65::GLUD2-R3A Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-R3A-K7A-

R13A 
pSP65::GLUD2-R3A-K7A Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-R3A-L5A pSP65::GLUD2-R3A Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-K7P pSP65::GLUD2 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-L5P pSP65::GLUD2 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-G35R pSP65::GLUD2 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD1-R51D pSP65-GLUD1 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD1-R50G-R51D pSP64::GLUD1-R51D Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD1-Y53D-A56L pSP64::GLUD1 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD1-Y53D-S53D-

A56L 
pSP64::GLUD1-Y53D Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-R51D pSP65-GLUD2 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-R50G-R51D pSP64::GLUD2-R51D Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-Y53D-A56L pSP64::GLUD2 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

GLUD2-Y53D-S53D-

A56L 
pSP64::GLUD2-Y53D Ε. Κάλεφ-Έζρα 

EGFP (Delete M1) pEGFP-N3::α1-EGFP
*
 Δ. Κοτζαμάνη 

EGFP (Delete M1) pEGFP-N3::α2-EGFP
*
 Δ. Κοτζαμάνη 

DHFR-M1G pSP65::α1-DHFR
*
 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

DHFR-M1G pSP65::α2-DHFR
*
 Ε. Κάλεφ-Έζρα 

Δ53hGDH2-M1G pSP64::α1-Δ53GLUD2* Ε. Κάλεφ-Έζρα 

Δ53GLUD2-M1G 
pEGFP-N3-α1-Δ53GLUD2-

EGFP* 
Δ. Κοτζαμάνη 

*
α1, α2: η 1

η
  και  2

η 
 προβλεπόμενη α-έλικα του αμινοτελικό σινιάλου στόχευσης της GLUD2. 

Οι Πίνακες 3.1, 3.2 και 3.3 επαναδημοσιευονται τροποποιημένοι από τη διδακτορική διατριβή 

της Έστερ Καλέφ-Εζρά. 
 

3.2. Καλλιέργεια και έκφραση πλασμιδιακών κατασκευών σε 

ανθρώπινες κύτταρικές σειρές 

3.2.1. Κυτταρικές σειρές 

Επιλέχθηκαν καταρχήν ανθρώπινες κυτταρικές σειρές, γιατί, όπως έχει σημειωθεί, 

το hGDH2 ισοένζυμο απαντάται μόνο σε ανθρώπους και σε ανώτερα πρωτεύοντα. 

 Η κυτταρική σειρά HEK293 (Human Εmbryonic Κidney) χρησιμοποιείται 

ευρέως για την έκφραση ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών. Προέρχεται από 

επιθηλιακά κύτταρα νεφρού και συνήθως οι πρωτεΐνες που παράγονται 

φέρουν τις περισσότερες μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις οι οποίες 

απαιτούνται για τη δημιουργία λειτουργικών, ώριμων πρωτεϊνών. Είναι 

δημοφιλές σύστημα για την παροδική έκφραση πρωτεϊνών (transient 
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expression), αλλά χρησιμοποιείται επίσης και για τη σταθερή έκφραση 

πρωτεϊνών. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η γρήγορη και εύκολη 

αναπαραγωγή τους, η συμβατότητά τους με μία μεγάλη ποικιλία μεθόδων 

για διαμόλυνση, η υψηλή αποδοτικότητα στη διαμόλυνση και στην έκφραση 

πρωτεϊνών και η αξιόπιστη μετάφραση και επεξεργασία των πρωτεϊνών. 

 H σειρά HeLa, προερχόμενη από αδενοκαρκίνωμα τραχήλου της μήτρας 

ανθρώπου (από την ασθενή Henrietta Lacks), είναι η παλαιότερη και πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενη «αθάνατη» κυτταρική σειρά. Παρουσιάζει υψηλά 

επίπεδα ενσωμάτωσης και έκφρασης του cDNA και δίνει επιτυχή 

αποτελέσματα διαμολύνσεων.  

 Η σειρά SH-SY5Y προέρχεται από ανθρώπινο νευροβλάστωμα, και τα 

κύτταρά της διαθέτουν νευρικό φαινότυπο ανώριμων συμπαθητικών 

νευροβλαστών. Τα κύτταρα αυτά μπορούν, μετά από κατάλληλη έκθεση σε 

ρετινοϊκό οξύ, να διαφοροποιηθούν σε ντοπαμινεργικούς συμπαθητικούς 

νευρώνες. Η σειρά αυτή είναι λιγότερο επιδεκτική σε διαμόλυνση με cDNA 

και περισσότερο δυσχερής στην έκφραση εξωγενών πρωτεϊνών. Όμως, 

προτιμήθηκε επειδή, λόγω του νευρικού χαρακτήρα των κυττάρων της, είναι 

πιο αξιόπιστη για την έκφραση των διάφορων μορφών της hGDH2 

πρωτεΐνης, η οποία φυσιολογικά εκφράζεται σε νευρικό ιστό. 

Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν η κυτταρική σειρά COS7 (CV-1 & carrying the SV40 

genetic material 7 cell line) που προέρχεται από ινοβλαστικά κύτταρα νεφρού 

αφρικανικού πράσινου πιθήκου και η σειρά CHO (Chinese hamster ovary) που 

προέρχεται από επιθηλιακά κύτταρα ωοθήκης. Και οι δύο κυτταρικές σειρές 

θηλαστικών εμφανίζουν γρήγορο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και  επιτυχή 

αποτελέσματα διαμολύνσεων.  

3.2.2. Κυτταροκαλλιέργεια 

Θρεπτικά υλικά καλλιέργειας: 

Οι κυτταρικές σειρές HEK293, HeLa, COS7 και CHO καλλιεργήθηκαν σε 

αποστειρωμένο υγρό θρεπτικό μέσο DMEM-Glutamax (Dulbeco’s Modified 

Eagle’s Medium, Invitrogen) συμπληρωμένο με FBS (Fetal Bovine Serum, 

Invitrogen) σε τελική συγκέντρωση 10% v/v και αντιβιοτικό Gentamycin 50μg/ ml.   
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Η κυτταρική σειρά SH-SY5Y καλλιεργήθηκε σε υγρό αποστειρωμένο θρεπτικό 

μέσο RPMI (Roswell Park Memorial Institute Medium, Invitrogen), συμπληρωμένο 

με L-Glutamine (2mM, Invitrogen), FBS 10% , Gentamycin 50μg/ ml. 

Η καλλιέργεια των κυττάρων έγινε σε αποστειρωμένες φλάσκες 75 cm
2
 ή 25 cm

2
 

(Sarstedt). Η διαμόλυνση των κυττάρων πραγματοποιήθηκε σε αποστειρωμένα 

τρυβλία διαμέτρου 100mm ή σε τρυβλία 6 θέσεων (Sarstedt, Corning) ανάλογα με 

τις ανάγκες του πειράματος. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε επωαστήρα, σε 

θερμοκρασία  37
ο
C, συγκέντρωση CO2  5%, και επαρκή υγρασία. 

3.2.3 Τεχνικές διαμόλυνσης 

3.2.3.1. Παροδική διαμόλυνση των κυττάρων με τη μέθοδο κατακρήμνισης του 

χλωριούχου ασβεστίου.  

H διαμόλυνση με την τεχνική του χλωριούχου ασβεστίου βασίζεται στη 

δημιουργία ενός ιζήματος άλατος-DNA, το οποίο όταν επικάθεται στην επιφάνεια 

των κυττάρων, έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί μικρές ‘οπές’, διαμέσου των 

οποίων μπορεί να εισέλθει το cDNA στο εσωτερικό του κυττάρου, και, 

χρησιμοποιώντας τη μεταφραστική μηχανή του, να οδηγήσει στη σύνθεση 

πρωτεΐνης (Sambrook, Maniatis και συν. 1989). Συνοπτικά, η μέθοδος που 

χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

 Προετοιμασία των διαλυμάτων Α και Β 

ΔΙΑΛΥΜΑ Α. Ανάμιξη κατά σειρά, για τρυβλία διαμέτρου 35mm (ή τρυβλία 6 

θέσεων) 

 3-10μg DNA (σε περίπτωση συν-διαμόλυνσης με δύο διαφορετικά 

πλασμίδια χρησιμοποιούνται 3 μg από το ένα πλασμίδιο και 3 μg από το 

δευτερο πλασμίδιο) 

 X μl διπλά απεσταγμένου H20 (dd H20) 

 16 μl CaCl2 

ώστε ο τελικός όγκος να είναι 125μl 

 

ΔΙΑΛΥΜΑ Β: 125μl HBS 2X (Hepes Buffered Saline) 
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 Ανάμιξη του διαλύματος Α με το διάλυμα Β αργά, με πιπετάρισμα, 

σταγόνα-σταγόνα. Επώαση για 15-20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, 

ώστε να σχηματιστεί το ίζημα. 

 Εναπόθεση σπειροειδώς σταγόνα-σταγόνα του μίγματος CaCl2- DNA, στα 

τρυβλία (επιθυμητή πυκνότητα κυττάρων 60-70% της επιφάνειας), όπου 

έχουμε προηγουμένως προσθέσει φρέσκο θρεπτικό μέσο DMEM, χωρίς 

FBS. 

 Επώαση στους 37
ο
C για 4-16 ώρες. 

 Αφαίρεση θρεπτικού μέσου και ξέπλυμα των κυττάρων από το ίζημα 2 

φορές με αποστειρωμένο διάλυμα PBS 1X (phosphate buffered saline). 

Προσθήκη φρέσκου πλήρους θρεπτικού μέσου. 

 Επώαση στους 37
ο
C για 48-72 ώρες, ώστε να εκφραστούν οι πρωτεΐνες. 

3.2.3.2. Παροδική διαμόλυνση των κυττάρων με τη μέθοδο των λιποσωματίων.  

Την προηγούμενη μέρα της διαμόλυνσης και αφού τα κύτταρα έχουν αναπτυχθεί 

πλήρως σε τρυβλίο καλλιέργειας 100 mm μεταφέρονται σε νέο τρυβλίο 

καλλιέργειας 6 θέσεων, με πυκνότητα ~0.3 χ10
6 

κύτταρα/ θέση, με πλήρες θρεπτικό 

υλικό. Την επόμενη μέρα, στα κύτταρα τα οποία θα διαμολυνθούν αφαιρείται το 

προηγούμενο θρεπτικό υλικό και προστίθεται DMEM εμπλουτισμένο με 10% v/v 

ορό FBS, αλλά χωρίς αντιβιοτικό. Αρχικά αναμειγνύονται 3 μg DNA για κάθε θέση 

του τρυβλίου καλλιέργειας που θα χρησιμοποιηθεί για διαμόλυνση και 250 μL 

Optimem (Invitrogen) για κάθε θέση, αντίστοιχα, και επωάζονται για 5 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου. Μετά το πέρας της επώασης προστίθενται 15 μL 

λιποφεκταμίνης (Invitrogen) και 250 μL Optimem για κάθε θέση και όλο το μείγμα 

επωάζεται για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Τελικά, σε κάθε μία θέση του 

τρυβλίου καλλιέργειας προστίθεται 500 μL από το μείγμα. Σχεδόν 6 ώρες μετά την 

διαμόλυνση πραγματοποιείται αλλαγή του θρεπτικού υλικού με πλήρες θρεπτικό 

υλικό. Τα κύτταρα επωάζονται για άλλες 48-72 ώρες, ώστε να εκφραστούν οι 

πρωτεΐνες. 

Για τις ανάγκες της παρούσης διατριβής έγινε παροδική διαμόλυνση με τις κάτωθι 

πλασμιδιακές κατασκευές: 

 pEGFP-N3::GLUD1 

 pEGFP-N3::GLUD2 
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 pEGFP-N3::Δ53 (GLUD1) 

 pEGFP-N3::Δ53 (GLUD2) 

 pEGFP-N3: Δα1(GLUD2) 

 pEGFP-N3::Δ21 (GLUD2) 

 pEGFP-N3::Δ9  (GLUD2) 

 pEGFP-N3::N53 (GLUD1) 

 pEGFP-N3::N53  (GLUD2) 

 pEGFP-N3::α1 (GLUD2) 

 pEGFP-N3::α2(GLUD2) 

 pEGFP-N3::α1α2 (GLUD2) 

 pEGFP-N3::α2α1 (GLUD2) 

 pEGFP-N3:α1Δ53 (GLUD2) 

 pEGFP-N3:: α1α2Δ53(GLUD2) 

 pEGFP-N3::MTS-GDH (T. thermophila) 

 pEGFP-N3::MTS-GDH (C. elegans) 

 pEGFP-N3::MTS-GDH (D. melanogaster) 

 pEGFP-N3::MTS-GDH (X. laevis) 

 pEGFP-N3::MTS-GDH (T. thermophila) 

Οι παραπάνω πλασμιδιακές κατασκευές κωδικοποιούν χιμαιρικές πρωτείνες, στο 

αμινοτελικό άκρο των οποίων βρίσκεται η εντεθειμένη πρωτείνη (ή το πεπτίδιο) 

ενδιαφέροντος, ενώ στο καρβοξυτελικό άκρο η πρωτεΐνη ΕGFP (ο πλασμιδιακός 

φορέας έκφρασης pEGFP-N3 περιγράφεται στο Παράρτημα 3.6). H χιμαιρική 

πρωτεΐνη διατηρεί τα βιολογικά χαρακτηριστικά της πρωτεΐνης που έχουμε ενθέσει, 

και παράλληλα, τις φθορίζουσες ιδιότητες της πρωτεΐνης EGFP. Έτσι, αποτελεί ένα 

χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της υποκυτταρικής εντόπισης των μεταλλαγμένων 

μας πρωτεϊνών. Στις περιπτώσεις που ο σκοπός του πειράματος ήταν η ανάλυση του 

υποκυτταρικού εντοπισμού της υπερεκφρασμένης πρωτείνης με παρατήρηση σε 

πολυεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού, πραγματοποιήθηκε συν-διαμόλυνση της 

pEGFP-N3 πλασμιδιακής κατασκευής με ένα από τα κάτωθι πλασμίδια (βλέπε 

Παράρτημα 3.6): 

 pDsRed2-Mito 

 pDsRed2-Nuc 

 pDsRed2-ER 
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3.2.3.3. Σταθερή έκφραση πρωτεϊνών στη κυτταρική σειρά ΗΕΚ293 

Με σκοπό τη δημιουργία μίας σταθερής κυτταρικής σειράς η οποία παράγει 

συνεχώς την επιθυμητή πρωτεΐνη, η διαμόλυνση των κυττάρων πραγματοποιείται 

όπως αναγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο (§3.2.3.2) αλλά στις 48 h μετά τη 

διαμόλυνση το θρεπτικό υλικό απομακρύνεται και προστίθεται πλήρες θρεπτικό 

υλικό εμπλουτισμένο με το αντιβιοτικό γενετισίνη (G418, Invitrogen) σε 

συγκέντρωση 0.4mg/ml. Για σχεδόν 4 εβδομάδες πραγματοποιούνται αλλαγές του 

θρεπτικού υλικού έως την εμφάνιση κλώνων στις θέσεις του τρυβλίου 

κυτταροκαλλιέργειας. Ακολουθεί επιλογή των κλώνων και καλλιέργεια τους σε 

τρυβλία καλλιέργειας 24 θέσων για άλλες 10-20 ημέρες. Πραγματοποιείται έλεγχος 

της έκφρασης της πρωτεΐνης μετά από 3,6,9,12,15 και 17 ημέρες καλλιέργειας με 

πλήρες θρεπτικό υλικό εμπλουτισμένο με 0.4mg/ml γενετισίνη (G418, Invitrogen) 

με τη μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης (Western Blot). 

3.2.4. Μονιμοποίηση κυττάρων και παρατήρηση σε πολυεστιακό μικροσκόπιο 

φθορισμού 

 48-72 ώρες μετά την παροδική διαμόλυνση αφαίρεση θρεπτικού υλικού και 

πλύση των κυττάρων 2 φορές με PBS 

 Προσθήκη 1ml παραφορμαλδεΰδης (PFA 4%) και επώαση για 10-20 λεπτά 

σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Αφαίρεση PFA και πλύση δις με PBS. 

 Αφαίρεση της καλυπτρίδας από τον πυθμένα του τρυβλίου  και εναπόθεση 

αργά (με την πλευρά που είναι προσκολλημένα τα κύτταρα προς τα κάτω) στην 

επιφάνεια ενός slide, στο οποίο έχει προστεθεί προηγουμένως μικρή ποσότητα 

(60μl) Mowiol 4-88 ή Dako Fluorescence Mounting Medium. Φύλαξη στους 4
ο
C σε 

σκοτεινό μέρος. 

 Η παρατήρηση των κυττάρων για την ανίχνευση φθορισμού και τη λήψη 

φωτογραφιών έγινε με μικροσκόπηση σε πολυεστιακό, με σαρωτή laser (laser 

scanning), μικροσκόπιο φθορισμού τύπου Leica TCS-NT. H διέγερση των 

φθοριζόντων πρωτεϊνών έγινε στα μήκη κύματος 488nm για την πρωτεΐνη EGFP 

και 568nm για την DsRed2. Για τη λήψη φωτογραφιών χρησιμοποιήθηκαν κυρίως 

οι αντικειμενικοί φακοί 40Χ και 60Χ, με χρήση ελαίου. Η ανάλυση σε σειριακές 

τομές και η συγχώνευση των εικόνων έγινε με το software πρόγραμμα της Leica 

(Leica Microsystems Heidelberg GmbH). 
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3.2.5. Ομογενοποίηση κυττάρων και απελευθέρωση ολικού κυτταρικού 

πρωτεινικού εκχυλίσματος 

48-72 ώρες μετά την παροδική διαμόλυνση ή σε καθορισμένους χρόνους μετά από 

επιλογή των κλώνων κατά τη δοκιμασία σταθερής έκφρασης (§3.2.3.3) 

πραγματοποιείται ομογενοποίηση των κυττάρων για έλεγχο της έκφρασης της 

πρωτεΐνης ακολουθώντας τα κάτωθι βήματα: 

 Αφαίρεση θρεπτικού υλικού και πλύση των κυττάρων 2 φορές με PBS 

 Προσθήκη διαλύματος λύσης των κυττάρων (lysis buffer), 1 ml ανά τρυβλίο 

διαμέτρου 100mm ή 0,2 ml ανά θέση τρυβλίου 6 θέσεων, σε πάγο 

 Αποκόλληση των κυττάρων και συγκομιδή του κυτταρικού εκχυλίσματος με 

τη βοήθεια ξέστρου (cell scraper, Corning) 

 Επώαση στον πάγο για 30΄, με περιοδική ισχυρή ανάμιξη (vortex) 

 Φυγοκέντρηση στις 14,000 rpm στους 4
ο
C για 20΄ και λήψη του 

υπερκείμενου  

 Μέτρηση της συγκέντρωσης πρωτεΐνης με τη δοκιμασία Bradford (§3.2.6) 

 Φύλαξη στους -20
 ο
C . 

 

Lysis buffer 

 1% Triton X-100 

 0.5 M NaCl 

 10mM Tris-HCl (pH 7.4) 

 0.5 mM EDTA 

 protease inhibitor cocktail (Calbiochem)  

3.2.6. Ποσοτικοποίηση πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με τη μέθοδο Bradford 

Μετά την  ομογενοποίηση, 1 μl από το πρωτεϊνικό εκχύλισμα χρησιμοποιείται για 

την ποσοτικοποίηση των συνολικών πρωτεϊνών στο δείγμα με τη μέθοδο Bradford 

ως εξής: 

 Σε σωληνάρια όγκου 1,5 ml προστίθενται 799 μl ddH2O και 1 μl από το 

πρωτεϊνικό εκχύλισμα, ώστε ο συνολικός όγκος να είναι 800 μl (σε 

περίπτωση μη ανιχνεύσιμης ποσότητας πρωτεΐνης μπορούμε να αυξήσουμε 

τον όγκο του δείγματος, μειώνοντας αναλογικά τον όγκο του ddH2O) 
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 Στη συνέχεια προστίθεται 200 μl από τη χρωστική Bradford (Biorad) και 

αναμιγνύουμε ισχυρά (vortex) 

 Τα δείγματα παραμένουν σε θερμοκρασία δωματίου για 15΄ 

 Ακολουθεί μέτρηση της οπτικής πυκνότητας του δείγματος στα 595 nm 

 Η ποσοτικοποίηση πραγματοποιείται με βάση μία πρότυπη καμπύλη η οποία 

προκύπτει από την αντιστοίχηση γνωστών ποσοτήτων BSA (Bovine Serum 

Albumin, Sigma) στο x άξονα με τις τιμές της οπτικής πυκνότητας τους στα 

595 nm στο y άξονα 

 

3.2.7. Απομόνωση μιτοχονδρίων από την κυτταρική σειρά HEK293 

Για την απομόνωση πρωτεινών από τα μιτοχονδρία κύτταρων HEK293 

χρησιμοποιήθηκε το Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή (Pierce Biotechnology, Thermo Scientific). Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε μία παραλλαγή του πρωτοκόλλου, με τη χρήση 

του ομογενοποιητή Dounce, σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα (συνδυασμός 

πρωτοκόλλου Α & Β): 

 Αμέσως προ της χρήσης προσθήκη αναστολέα πρωτεασών (protease inhibitor 

cocktail, Calbiochem) στα αντιδραστήρια A και C, υπολογίζοντας το συνολικό 

όγκο από κάθε αντιδραστηριο που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό 

των δειγμάτων 

 Αφαίρεση θρεπτικού υλικού και πλύση των κυττάρων 2 φορές με PBS 

 Συγκομιδή των κυττάρων κάθε τρυβλίου (περίπου 2 χ 10
7
  κύτταρα ανά τρυβλίο 

διαμέτρου 100mm/ ανά δείγμα) με βοήθεια ξέστρου (cell scraper, Corning), σε 

1 ml διαλυμα PBS, σε δοχείο eppendorf 2ml. 

  Φυγοκέντρηση σε 850 xg για 2΄. Αφαίρεση του υπερκείμενου 

 Προσθήκη 800μl αντιδραστηρίου Α. Ανάμιξη (vortex) για 5΄΄ και επώαση στον 

πάγο για 2΄. 

 Προσθήκη 10μl αντιδραστηρίου Β. Ανάμιξη (vortex) σε μέγιστη ένταση. 

 Μεταφορά του εναιωρήματος στον ομογενοποιητή Dounce και ομογενοποίηση 

στον πάγο, χρησιμοποιώντας αρχικά το έμβολο Α (40 κύκλοι) και στη συνέχεια 

το έμβολο Β (άλλοι 40 κύκλοι). Το κάθε δείγμα επεξεργάζεται χωριστά σε αυτό 

το στάδιο.  

 Επιστροφή του κυτταρικού εκχυλίσματος στο αρχικό δοχείο και προσθήκη 

800μl αντιδραστηρίου C (στον πάγο). 
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 Ξέπλυμα του ομογενοποιητή με 200μl αντιδραστηρίου Α και προσθήκη στο 

δοχείο του προηγούμενου βήματος 

 Ανάμιξη με αναποδογύρισμα του δοχείου, αρκετές φορές (όχι vortex) 

 Φυγοκέντρηση σε 700 xg για 10΄ στους 4
ο
C. 

 Μεταφορά του υπερκείμενου σε νέο δοχείο eppendorf 2ml και επανάληψη της 

φυγοκέντρησης σε 700 xg για 10΄ στους 4
ο
C άλλες δύο φορές (ή μέχρι να 

εξαφανιστεί η πελέτα που περιέχει άρρηκτα κύτταρα, πυρήνες και μεμβράνες)  

 Μεταφορά του υπερκείμενου σε νέο δοχείο eppendorf 2ml και φυγοκέντρηση 

σε 12,000  xg για 20΄ στους 4
ο
C 

 Μεταφορά του υπερκειμενου (κυτοσόλιο) σε νέο δοχείο. Η πελέτα περιέχει τα 

απομονωμένα μιτοχόνδρια 

 Προσθήκη 500μl αντιδραστηρίου C στην πελέτα και φυγοκέντρηση σε 12,000  

x g για 5΄ στους 4
ο
C 

 Αφαίρεση υπερκείμενου. Λύση της μιτοχονδριακής πελέτας με προσθήκη 100 

μl lysis buffer (§3.2.5) και φυγοκέντρηση στις 14,000 rpm στους 4
ο
C για 5΄. Το 

υπερκείμενο περιέχει τις μιτοχονδριακές πρωτεΐνες. 

 Μέτρηση της συγκέντρωσης πρωτεΐνης με τη δοκιμασία Bradford στο 

μιτοχονδριακό και κυτοσολικό κλάσμα πριν από την ανάλυση με 

ανοσοαποτύπωση. 

3.3 Βιοχημική ανάλυση πρωτεϊνών 

3.3.1 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης 

(SDS-PAGE) 

Η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης παρουσία SDS 

(SDS-PAGE) είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος διαχωρισμού ενός μίγματος 

πρωτεϊνών με βάση το μοριακό τους βάρος, κάτω από αποδιατακτικές συνθήκες. Οι 

αποδιατακτικοί παράγοντες που χρησιμοποιούνται είναι το δωδεκακυλοθειϊκό 

νάτριο (SDS) και η μερκαπτοαιθανόλη. Η μερκαπτοαιθανόλη ανάγει τους 

δισουλφιδικούς δεσμούς των πρωτεϊνών. Το SDS αποτελεί ανιονικό απορρυπαντικό 

που διασπά σχεδόν όλες τις μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις μιας πρωτεΐνης. Τα 

ανιόντα του SDS δεσμεύονται στις πεπτιδικές αλυσίδες σε αναλογία 1 μόριο SDS 

ανά 2 αμινοξέα, γεγονός που προσδίδει στο σύμπλοκο του SDS με την 

αποδιατεταγμένη πρωτεΐνη ένα μεγάλο φορτίο περίπου ανάλογο με τη μάζα της 

πρωτεΐνης. Τα αρνητικά φορτισμένα μόρια κινούνται διαμέσου του πηκτώματος 
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ακρυλαμίδης κάτω από την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο δημιουργείται 

στο διάλυμα που κατανέμεται κατά μήκος του πηκτώματος.  

3.3.1.1 Παρασκευή του πηκτώματος πολυακρυλαμίδης 

Αρχικά παρασκευάζεται το πήκτωμα διαχωρισμού (separating gel) των 

πρωτεϊνών και ακολουθεί η παρασκευή του πηκτώματος επιστοίβαξης (stacking 

gel). Το πήκτωμα επιστοίβαξης τοποθετείται επάνω στο στερεό πήκτωμα 

διαχωρισμού (μετά τον πολυμερισμό του τελευταίου). Για τον πολυμερισμό των 

πηκτωμάτων χρησιμοποιείται 0,01% TEMED (Tetramethylethylenediamine) και 

0,1% APS (Ammonium Persulfate). Η προετοιμασία του πηκτώματος 

πολυακρυλαμίδης και η τοποθετησή του στη συσκευή γίνονται σύμφωνα με τις 

οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας (Biorad). 

Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν πηκτώματα διαχωρισμού 

συγκέντρωσης 10% και 12% (w/v) ακρυλαμίδης/bis-ακρυλαμίδης, ανάλογα με τις 

ανάγκες του πειράματος, πάχους 1mm (Πίνακας 3.4) και πήκτωμα επιστοίβαξης 

συγκέντρωσης 4% (w/v) ακρυλαμίδης/bis-ακρυλαμίδης. 

Πίνακας 3.4 Προετοιμασία πηκτώματος πολυακρυλαμίδης 1mm για SDS-

PAGE 

 
Separating gel 10% 

(ml) 

Separating gel 

12% 

(ml) 

Stacking gel 4% 

(ml) 

για δυο πηκτωματα 

ddH2O 1,975 1,645 3,614 

30% Acrylamide 

mix 
1,670 2,000 0,78 

Gel Buffer 

1,250 

(1,5M Tris pH 8.8) 

1,250 

(1,5M Tris pH 8.8) 

1,50 

(0,5M Tris pH 6.8) 

10% SDS 0,050 0,050 0,050 

10% APS 0,050 0,050 0,050 

TEMED 0,005 0,005 0,006 

Σύνολο 5,000 5,000 6,000 

 

3.3.1.2 Προετοιμασία των δειγμάτων 

Στα πρωτεϊνικά δείγματα που πρόκειται να διαχωριστούν προστίθεται 

κατάλληλος όγκος διαλύματος επιφόρτωσης πρωτεϊνών (2x sample buffer). 
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Ακολουθεί βρασμός των δειγμάτων για 5 λεπτά και στη συνέχεια τα δείγματα 

φυγοκεντρούνται σε 10.000 x g για 2 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.  

3.3.1.3 Ηλεκτροφόρηση- μοριακός διαχωρισμός των δειγμάτων στο πήκτωμα 

πολυακρυλαμίδης (SDS PAGE) 

Τα πρωτεϊνικά δείγματα φορτώνονται στο πήκτωμα πολυακρυλαμίδης στα 

ειδικά πηγάδια (wells) και ακολουθεί ηλεκτροφόρηση σε ειδική συσκευή που 

πληρούται με διάλυμα ηλεκτροδίων (1 x Running buffer). Η ηλεκτροφόρηση 

γίνεται υπό σταθερή τάση 90V για όσο χρόνο τα δείγματα βρίσκονται στο πήκτωμα 

επιστοίβαξης και στη συνέχεια στα 150V μέχρι να φύγει η χρωστική από το 

πήκτωμα. 

 

3.3.2. Ανίχνευση πρωτεϊνών με ανοσοαποτύπωση (Western Blot) 

3.3.2.1 Μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης 

Η ανοσοαποτύπωση (Western Blot) είναι μια τεχνική ανίχνευσης μίας 

συγκεκριμένης πρωτεΐνης μέσα σε ένα μείγμα πρωτεϊνών με τη χρήση 

αντισωμάτων. Αρχικά το πρωτεϊνικό δείγμα διαχωρίζεται σε πήκτωμα ακρυλαμίδης, 

όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια μεταφέρονται οι 

πρωτεΐνες με ηλεκτροαποτύπωση σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Στην παρούσα 

διατριβή χρησιμοποιήθηκε το σύστημα της υγρής μεταφοράς (Wet Transfer)  σε 

συσκευή της Biorad, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πιο 

συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης στο πήκτωμα της 

ακρυλαμίδης, το Running buffer απομακρύνεται από τη συσκευή και απομονώνεται 

το πήκτωμα. Το τμήμα που αντιστοιχεί στο πήκτωμα επιστοίβαξης απομακρύνεται 

και κρατάμε το τμήμα που αντιστοιχεί στο πήκτωμα διαχωρισμού. Ετοιμάζεται το 

διάλυμα μεταφοράς (1x Transfer buffer) περίπου 1 ώρα πριν τη χρήση και 

τοποθετείται στους 4°C. Παράλληλα ετοιμάζουμε 1 κομμάτι  μεμβράνης 

νιτροκυτταρίνης και 6 κομμάτια διηθητικού χαρτιού τύπου Whattman  τα οποία 

κόβονται στις διαστάσεις του πηκτώματος και, μαζί με τα ειδικά σφουγγαράκια της 

συσκευής μεταφοράς (Biorad), εμβαπτίζονται σε 1x Transfer buffer. Δημιουργείται 

ένα  σάντουιτς ως εξής: Πρώτα τοποθετείται το σφουγγάρι (στη μαύρη πλευρά της 
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θήκης του σάντουιτς -Biorad) ενώ ακολουθούν με τη σειρά 3 whattman  χαρτιά, το 

πήκτωμα, η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, 3 whattman  χαρτιά και ένα ακόμα 

σφουγγαράκι. Απομακρύνουμε τις φυσαλίδες αέρα  που πιθανώς έχουν εγκλωβιστεί 

χρησιμοποιώντας μια γυάλινη πιππέτα pasteur και στη συνέχεια το sandwich 

ασφαλίζεται και τοποθετείται στη συσκευή μεταφοράς (Biorad). Η συσκευή 

γεμίζεται με κρύο Transfer buffer και τοποθετείται πάγος γύρω από αυτή. Το 

τροφοδοτικό της συσκευής ηλεκτροφόρησης ρυθμίζεται στα 350 mA για 1 ώρα 

ώστε να μεταφερθούν οι πρωτεΐνες από το πήκτωμα στη μεμβράνη. 

3.3.3.2 Ανοσοαποτύπωση 

Ακολουθεί η κάλυψη των μη ειδικών θέσεων με 5% φρέσκο διάλυμα μη 

λιπαρού γάλακτος διαλυμένου σε 1x PBST (0.1% PBS-Tween) για 1 ώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου ή  όλο το βράδυ (Ο/Ν) σε θερμοκρασία 4˚C με ταυτόχρονη 

ανάδευση. H μεμβράνη επωάζεται με το εκάστοτε ειδικό για την πρωτεΐνη 

αντίσωμα, σε 5% γάλα διαλυμένο σε 1x PBST για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου 

ή Ο/Ν σε θερμοκρασία 4˚C με ανάδευση, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε 

πειράματος. Στη συνέχεια, η μεμβράνη ξεπλένεται τρεις φορές με 1x PBST  (για 

15’) προκειμένου να απομακρυνθεί από την μεμβράνη η περίσσεια του 

αντισώματος που δεν έχει δεσμευθεί ειδικά. Ακολούθως, η μεμβράνη επωάζεται με 

το δευτερογενές αντίσωμα (συνήθως a-rabbit ή a-mouse) με αραίωση 1/10000 σε 

5% γάλα διαλυμένο σε 1x PBST για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου και η 

μεμβράνη ξεπλένεται ξανά. Το δευτερογενές αντίσωμα είναι συζευγμένο με το 

ένζυμο HRP (horse raddish peroxidase), όπου παρουσία υπεροξειδίου (H2O2) και 

λουμινόλης (luminol) αλλάζει η οξειδωτική του κατάσταση και εκλύει φως 

(χημειοφωταύγεια). Η μεμβράνη επωάζεται με υπόστρωμα της υπεροξειδάσης για 

την αντίδραση χημειοφωταύγειας (Pierce ECL Western Blotting Substrate) για 1΄, 

στεγνώνεται και ακολουθεί έκθεσή της σε φωτογραφικό φιλμ ώστε να εμφανιστούν 

οι ειδικές ζώνες. Εναλλακτικά, το σήμα της χημειοφωταύγειας αναλύεται ψηφιακά 

με αναλυτή κατανομής εκπομπής φωτός τύπου LAS-3000 imaging system (FUJI 

FILM Life Sciences/ GE Image Quant) που είναι εφοδιασμένος με οπτική κάμερα 

τύπου CCD 3.2 Megapixel. 

Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο η ίδια μεμβράνη να επωαστεί μετά την 

εμφάνισή της ξανά με άλλο αντίσωμα, γίνεται έκδυση (stripping) της μεμβράνης για 

να απομακρυνθεί το προηγούμενο αντίσωμα με τη βοήθεια διαλύματος που 

περιέχει: 2% SDS και 62,5mΜ Tris pH 6.8 και 350μl β-μερκαπτοαιθανόλη ανά 
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50ml διαλύματος. Η εκάστοτε μεμβράνη επωάζεται σε αυτό το διάλυμα για 30΄ με 

πλυσίματα με 1x PBST ανά 10΄ σε θερμοκρασία δωματίου για την απομάκρυνση 

του διαλύματος έκδυσης και μπλοκάρονται ξανά οι μη ειδικές θέσεις της μεμβράνης 

με 5% γάλα για 1 ώρα, ώστε η μεμβράνη να είναι έτοιμη να επωαστεί με το 

επόμενο αντίσωμα. 

10x RUNNING-TRANSFER BUFFER (1 Lt):                         

900 ml 10x Tris-Glycine                                                               

100 ml SDS 10%  

(Για 1 Lt 1x RUNNING BUFFER: 100 ml 10x RUNNING-TRANSFER 

BUFFER και 900 ml ddH2O. Για 1 Lt  1x TRANSFER BUFFER: 100 ml 10x 

RUNNING-TRANSFER BUFFER, 200 ml μεθανόλη 100%  και 700 ml ddH2O) 

10x Tris-Glycine (1 Lt, pH 8.3): 

30.2 gr Tris-base 

188 gr glycine 

2x Sample Buffer: 

100 mM Tris-Cl pH 6.8 

4% SDS 

0.2% bromophenol blue 

20% glycerol 

Τα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανοσοαποτύπωση κατά Western 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 3.5 Αντισώματα που χησιμοποιήθηκαν στην ανοσοαποτύπωση 

Όνομα 

αντισώματος 
Προέλευση 

Τύπος 

αντισώματος 
Εξειδίκευση 

Αραίωση σε 

WB 

a-GFP Minotech 
Πολυκλωνικό 

(rabbit) 
- 1: 20000 

a-MnSOD Millipore 
Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat, 

Human 
1: 4000 

a-β actin  
Sigma-

Aldrich 

Μονοκλωνικό 

(mouse IgG) 

Mouse, rat, 

human 
1: 4000 

a-actin  Chemicon 
Μονοκλωνικό 

(mouse IgG) 

Mouse, rat, 

human 
1: 4000 

a-GDH (non-

specific) 

Biodesign 

Internationa

l 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat, 

Human, Bovine 
1:5000 

a- hGDH2 
Spanaki και 

συν. 2010 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 
Human 1:5000 

a-GDH (specific 

for hGDH1) 

Aviva 

Systems 

Biology 

(Spanaki 

και συν. 

2015) 

Πολυκλωνικό 

(rabbit) 

Mouse, Rat, 

Human 
1:5000 

Goat a-rabbit 

HRP-conjugated 
Millipore  

Rabbit IgG 

(H+L) 

1:2,000 - 

1:6,000 

Goat a-mouse IgG 

HRP-conjugated 

Boehringer 

Mannheim 

Biochemica

ls 

 
Mouse IgG 

(H+L) 
1:4000 
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3.4. Προγράμματα Βιοπληροφορικής 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα in silico προγράμματα: 

  Το πρόγραμμα Predict Protein (Yachdav και συν. 2014) χρησιμοποιήθηκε 

για την ανάλυση της πρωτοταγούς δομής και την πρόβλεψη της 

δευτεροτεγούς πρωτεϊνικής δομής των N53 των hGDH1 και hGDH2 

 Η ανάλυση σε προβολή α-έλικας των προβλεπόμενων ελικοειδών δομών 

διευκολύνθηκε με την εφαρμογή Alpha Helix Wheel της κατηγορίας Protein 

του διαδικτυακού προγράμματος ανοικτής πρόσβασης Webgenetics  

 Ο αλγόριθμος Blastp (Standard Protein Basic Local Alignment Search 

Tool) (Boratyn και συν. 2013) χρησιμοποιήθηκε για την αναζήτηση 

ομόλογων  της  ανθρώπινης GDH  πρωτεϊνικών αλληλουχιών, μεταξύ των 

ευκαρυωτικών οργανισμών.  Ως ‘αλληλουχία υπό ερώτημα’ (query 

sequence) επιλέχτηκε η αλληλουχία της hGDH1 (gi: 4885281).  

Διαφορετικές αναζητήσεις πραγματοποιήθηκαν για διαφορετικές 

συνομοταξίες οργανισμών (Taxid). Σε κάθε αναζήτηση επιλέχθηκαν τελικά 

οι 20 περισσότερο ομόλογες της hGDH1 αλληλουχίες από κάθε 

συνομοταξία (taxid). Αλληλουχίες που δεν ήταν ολόκληρες ή δεν 

ξεκινούσαν από το αμινοξύ Met καθώς και αλληλουχίες με χαμηλή 

βαθμολογία στοίχισης (alignment score <200) αποκλείστηκαν από 

περαιτέρω μελέτη.  

 Για την πρόβλεψη της πιθανότητας μιτοχονδριακής στόχευσης των 

πρωτεϊνικών αλληλουχιών που επιλέχθηκαν από το προηγούμενο βήμα 

ή/και της ύπαρξης αποκοπτόμενου μιτοχονδριακού σινιάλου στόχευσης, 

χρησιμοποιήθηκαν τα ανοιχτής πρόσβασης διαδικτυακά προγράμμα 

MitoFates (Fukasawa και συν. 2015) και TargetP (Nielsen και συν. 1997, 

Emanuelsson και συν. 2000)  

 Για την πολλαπλή στοίχιση πρωτεϊνικών αλληλουχιών χρησιμοποιήθηκε το 

πρόγραμμα Clustal W και Clustal Omega (Larkin και συν. 2007, Sievers 

και συν. 2011).  

3.5. Πειράματα σε απομονωμένα μιτοχόνδρια S. cerevisiae 

Όσον αφορά στην καλλιέργεια S. cerevisiae, στις μεθοδους απομόνωσης 

μιτοχονδρίων από κύτταρα S. cerevisiae και κύτταρα ΗΕΚ293, και στις τεχνικές 

εισόδου ραδιοσημασμένων πρωτεϊνών σε απομονωμένα μιτοχόνδρια από S. 



72 
 

Cerevisiae, ο ενδιαφερόμενος αναγνωστης παραπέμπεται στη διδακτορική διατριβή 

της Έστερ Καλέφ-Εζρά.  

 

3.6 Παράρτημα  

3.6.1 Περιγραφή των πλασμιδιακών φορέων που χρησιμοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη 

Ο πλασμιδιακός φορέας pEGFP-N3 (CLONTECH) χρησιμοποιήθηκε για την 

υποκλωνοποίηση τόσο των φυσιολογικών πλήρους μήκους GLUD1 (ή GLUD2) 

cDNAs, όσο και των μεταλλαγμένων ή ελλειμματικών, ως προς το MTS, μορφών 

τους. Ο φορέας pEGFP-N3 κωδικοποιεί μια μορφή της GFP (EGFP, enhanced 

green fluorescent protein), η οποία έχει τροποποιηθεί για  λαμπερότερο φθορισμό 

και μεγαλύτερη έκφραση σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Στο αμινοτελικό άκρο του 

ΕGFP γονιδίου υπάρχει μία περιοχή 80bp (multiple cloning site) που περιέχει ένα 

μεγάλο αριθμό θέσεων περιορισμού, εντός της οποίας μπορεί με τη δράση των 

κατάλληλων ενζύμων να εισαχθεί η κωδικοποιός αλληλουχία μίας οποιασδήποτε 

πρωτεΐνης. Έτσι, με την προϋπόθεση ότι διατηρείται το πλαίσιο ανάγνωσης της 

πρωτεΐνης EGFP και δεν παρεμβάλλονται κωδικόνια τερματισμού, ο φορέας 

οδηγεί στην έκφραση μιας χιμαιρικής πρωτεΐνης, με την εισαγόμενη πρωτεΐνη να 

βρίσκεται αμινοτελικώς της EGFP. Στην παρούσα μελέτη οι μεταλλάξεις των 

GLUD1 και GLUD2 εισήχθησαν μεταξύ των θέσεων EcoRI και BamHI  στην 

περιοχή MCS. Παρακάτω φαίνεται ο χάρτης του φορέα pEGFP-N3, καθώς και η 

αλληλουχία της περιοχής MCS. 
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O pDsRed2-Μitο (CLONTECH) είναι ένας φορέας έκφρασης κατάλληλος για 

κύτταρα θηλαστικών, ο οποίος εκφράζει μια χιμαιρική πρωτεΐνη, η οποία έχει 

προέλθει από τη συγχώνευση της φθορίζουσας πρωτεΐνης Discosoma sp. Red 

fluorescent protein (DsRed2) και του μιτοχονδριακού σινιάλου στόχευσης της 

υπομονάδας VIII της ανθρώπινης μιτοχονδριακής πρωτεΐνης cytochrome c 

oxidase. Η αλληλουχία αυτή είναι συγχωνευμένη στο 5’ άκρο της πρωτεΐνης 

DsRed2 και καθοδηγεί τη χιμαιρική πρωτεΐνη Mito-DsRed2 μέσα στα 

μιτοχόνδρια του ξενιστή (εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη). 

 

        

 

O pDsRed2-ER (CLONTECH) είναι ένας φορέας έκφρασης κατάλληλος για 

κύτταρα θηλαστικών, ο οποίος εκφράζει μια χιμαιρική πρωτεΐνη, η οποία έχει 

προέλθει από τη συγχώνευση α) της φθορίζουσας πρωτεΐνης Discosoma sp. Red 

fluorescent protein (DsRed2) β) της καθοδηγητικής προς το ενδοπλασματικό 

δίκτυο (ER) αλληλουχίας της πρωτεΐνης calreticulin (στο 5’ άκρο της DsRed2), 

και γ) του σήματος συγκράτησης στο ER (ER retention sinal) KDEL.  
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O pDsRed2-Nuc (CLONTECH) είναι ένας φορέας έκφρασης κατάλληλος για 

κύτταρα θηλαστικών, ο οποίος εκφράζει μια χιμαιρική πρωτεΐνη, η οποία έχει 

προέλθει από τη συγχώνευση της φθορίζουσας πρωτεΐνης Discosoma sp. Red 

fluorescent protein (DsRed2) και του σήματος πυρηνικού εντοπισμού (nuclear 

localization signal) του simian virus 40 large T-antigen. Το σήμα αυτό καθοδηγεί 

τη χιμαιρική πρωτεΐνη Mito-Nuc μέσα στον πυρήνα του ξενιστή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

4.Α. ΥΠΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΜΟΡΦΩΝ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (hGDH1, hGDH2) 

4.Α.1. Οι hGDHs εντοπίζονται στα μιτοχόνδρια και σε μικρότερο ποσοστό στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο 

Πραγματοποιήθηκαν πειράματα διαμόλυνσης ανθρώπινων κυτταρικών σειρών 

(HEK293, SHSY-5Y) καθώς και σειρών θηλαστικών (CHO, COS7) με τις 

πλασμιδιακές κατασκευές pEGFP-N3::GLUD1 και pEGFP-N3::GLUD2 που 

εκφράζουν τις πρωτεΐνες hGDH1 και hGDH2 συνεζευγμένες στο καρβοξυτελικό 

τους άκρο με το EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein). Ταυτοχρόνως, 

έγινε συνδιαμόλυνση με τα πλασμίδια pDsRed2-Mito, pDsRed2-ER, pDsRed2-

Nuc που εκφράζουν τις πρωτεΐνες-μάρτυρες υποκυτταρικής κατανομής για τα 

μιτοχόνδρια, το ενδοπλασματικό δίκτυο και τον πυρήνα, αντίστοιχα. Τα 

πειράματα αυτά έδειξαν ότι ο πράσινος φθορισμός της πρωτεΐνης άγριου τύπου 

hGDH1-EGFP κατανέμεται σε στρογγυλα ή ωοειδή οργανίδια που ομοιάζουν σε 

μιτοχόνδρια. Σε πειράματα συνδιαμόλυνσης με το πλασμίδιο pDsRed2-Mito, 

υπάρχει συνεντοπισμός της hGDH1-EGFP με τη μιτοχονδριακή πρωτείνη 

DsRed2-Mito (Εικόνα 4.1, Merge). Παρομοίως σε πειράματα συνδιαμόλυνσης 

κυττάρων COS 7, HEK293 και SHSY-5Y με τα πλασμίδια pEGFP-N3::GLUD2 

και pDsRed2-Mito εμφανίζεται συνεντοπισμός της hGDH2-EGFP με την 

πρωτεΐνη- μάρτυρα των μιτοχονδρίων (Εικόνα 4.1).  Όταν εκτιμήθηκαν τα 

κύτταρα που συν-εκφράζουν τα hGDH-EGFP ισοένζυμα και το μιτοχονδριακό 

δείκτη DsRed2-Mito διαπιστώθηκε ότι υπάρχει συνεντοπισμός σχεδόν σε όλα τα 

κύτταρα που μελετήθηκαν, τόσο για τη hGDH1-EGFP όσο και για τη hGDH2-

EGFP, χωρίς να διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

ισοενζύμων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε μερικός συνεντοπισμός της hGDH1-EGFP 

και της hGDH2-EGFP με την πρωτεΐνη- μάρτυρα του ενδοπλασματικό δίκτυου 

DsRed2-ER (Εικόνα 4.2).  
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Εικόνα 4.1. Παρατήρηση κυττάρων COS 7, HEK293 και SHSY-5Y με συνεστιακό 

μικροσκόπιο φθορισμού, 48 ώρες μετά από συν-διαμόλυνση με τα πλασμίδια που 

εκφράζουν τις hGDH1-EGFP (1η -3η γραμμή) ή hGDH2-EGFP (4
η
 -6η γραμμή) και 

με το πλασμίδιο pDsRed2-Mito. Οι εικόνες με τον πράσινο φθορισμό 

αντιπροσωπεύουν την έκφραση των hGDH1-EGFP ή hGDH2-EGFP πρωτεϊνών 

ενώ οι εικόνες με τον κόκκινο φθορισμό αντιπροσωπεύουν την έκφραση του 

μιτοχονδριακού δείκτη  DsRed2-Mito. Οι εικόνες της 3ης στήλης αντιπροσωπεύουν 

τη συγχώνευση των εικόνων της 1
ης

 και 2
ης

 στήλης και αναδεικνύουν το βαθμό 

συνεντοπισμού του πράσινου και κόκκινου φθορισμού που εμφανίζεται με κίτρινο 

χρώμα. Κλίμακα, COS 7 και HEK293: 40μm, SHSY5Y: 20μm (αναδημοσιεύεται από 

την εργασία των Mastorodemos, Kotzamani και συν. 2009). 
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Η καταμέτρηση των κυττάρων που εμφάνιζαν συνεντοπισμό σε σχέση με τα 

κύτταρα που συν-εκφράζανε τις hGDH-EGFP και DsRed2-ER ανέξειξε ποσοστό 

συνεντοπισμού παρόμοιο για τα δύο ισοένζυμα (hGDH1-EGFP/DsRed2-ER: 

27%, hGDH2-EGFP/DsRed2-ER: 31%).  

 

 

 

Εικόνα 4.2. Παρατήρηση κυττάρων HEK293 και COS 7 και HeLa με συνεστιακή 

μικροσκοπία μετά από συν-διαμόλυνση με τα πλασμίδια που εκφράζουν τις 

hGDH1-EGFP (1
η
, 3

η
 γραμμή) ή hGDH2-EGFP (2

η
, 4

η
, 5

η
 γραμμή) και με το 

πλασμίδιο pDsRed2-ER. Οι εικόνες με τον πράσινο φθορισμό αντιπροσωπεύουν την 

έκφραση των hGDH1-EGFP ή hGDH2-EGFP πρωτεϊνών ενώ οι εικόνες με τον 

κόκκινο φθορισμό αντιπροσωπεύουν την έκφραση της πρωτεΐνης του 

ενδοπλασματικού δικτύου DsRed2-ER.  Οι εικόνες της 3
ης

 στήλης αντιπροσωπεύουν 

τη συγχώνευση των εικόνων της 1
ης

 και 2
ης

 στήλης και αναδεικνύουν το βαθμό 

συνεντοπισμού του πράσινου και κόκκινου φθορισμού που εμφανίζεται με κίτρινο 

χρώμα. Κλίμακα, HEK293: 10μm, COS 7: 20μm, HeLa: 50μm  (αναδημοσιεύεται 

από την εργασία των Mastorodemos, Kotzamani και συν. 2009). 

 

 



78 
 

Από την άλλη μεριά, πειράματα συνδιαμόλυνσης των πλασμιδίων pEGFP-

N3::GLUD1 ή pEGFP-N3::GLUD2 και pDsRed2-Nuc ανέδειξαν μηδενικό 

συνεντοπισμό των hGDH1-EGFP και hGDH2-EGFP με την πρωτεΐνη-μάρτυρα 

του πυρήνα DsRed2-Nuc (Εικόνα 4.3). Σε αντιπαραβολή, η έκφραση της 

πρωτεΐνης EGFP, μετά από διαμόλυνση με το πλασμίδιο pEGFP-N3, είναι 

διάχυτη και σχετικά ομοιογενής σε όλο το κύτταρo, συμπεριλαμβανομένου και 

του πυρήνα, όπου  η πρωτεΐνη EGFP διαχέεται παθητικά λόγω του μικρού της 

μεγέθους (Εικόνα 4.4). 

 

 

Εικόνα 4.3. Παρατήρηση κυττάρων HeLa και COS και CHO με συνεστιακή 

μικροσκοπία φθορισμού 48 ώρες μετά από συν-διαμόλυνση με τα πλασμίδια που 

εκφράζουν τις πρωτεΐνες hGDH1-EGFP (1
η
-2

η
 γραμμή) είτε hGDH2-EGFP (3

η
 -4

η
 

γραμμή) και με το πλασμίδιο DsRed2-Nuc. Η υποκυτταρική κατανομή του 

πράσινου φθορισμού των  hGDH1-EGFP και hGDH2-EGFP είναι αποκλειστικά 

περιπυρηνική. Δε διαπιστώνεται συνεντοπισμός με την πρωτεΐνη-μάρτυρα του 

πυρήνα DsRed2-Nuc. Κλίμακα, COS 7: 20μm HeLa: 10μm, HeLa: 50μm, CHO: 

50μm (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Mastorodemos, Kotzamani και συν. 

2009). 
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Εικόνα 4.4. Παρατήρηση κυττάρων SHSY-5Y, HEK293 και CHO με συνεστιακή 

μικροσκοπία φθορισμού 48 ώρες μετά από διαμόλυνση με το πλασμίδιο pEGFP. Ο 

πράσινος φθορισμός του EGFP κατανέμεται σχετικά ομοιογενώς και διάχυτα, σε 

όλο το κύτταρο (κυτταρόπλασμα & πυρήνας). Κλίμακα, SHSY-5Y: 15μm, HEK293: 

20μm, CHO: 50μm (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Mastorodemos, Kotzamani 

και συν. 2009).  

 

Πειράματα παροδικής διαμόλυνσης κυττάρων HEK293 με hGDH1-EGFP ή 

hGDH2-EGFP σε συνδυασμό με απομόνωση μιτοχονδρίων και ανοσοαποτύπωση 

έδειξαν ότι και οι δύο πρωτεΐνες, συνεζευγμένες με το EGFP στο καρβοξυτελικό 

τους άκρο, ανιχνεύονται κατά κύριο λόγο στο μιτοχονδριακό κλάσμα των 

κυττάρων (Εικόνα 4.5 A). Στο κλάσμα αυτό (Μ) ανιχνεύονται δύο μπάντες, μία 

μεγαλύτερου μοριακού βάρους (~ 95kDa), η οποία πιστεύουμε ότι αντιστοιχεί 

στην πρόδρομο (άκοπη ή ανώριμη) hGDH-EGFP πρωτεΐνη που έχει μπεί στο 

μιτοχόνδριο αλλά δεν έχει ακόμα επεξεργαστεί από τις πρωτεάσες τις 

μιτοχονδριακής μήτρας και μία μπάντα μικρότερου μοριακού βάρους (~ 90kDa) 

η οποία αντιστοιχεί στην ώριμη hGDH-EGFP πρωτεΐνη από την οποία έχει 

αποκοπεί πρωτεολυτικά το μιτοχονδριακό σινιάλο στόχευσης (Ν53). Από την 

άλλη μεριά, στο κυτοσολικό κλάσμα (C) ανιχνεύεται ασθενώς μόνο η μπάντα στο 

ύψος των  95kDa (Εικόνα 4.5 Α), η οποία πιθανά αντιπροσωπεύει την hGDH-

EGFP του ενδοπλασματικού δικτύου ή μέρος της πρωτεΐνης που έχει μόλις 

παραχθεί και δεν έχει εισαχθεί στα μιτοχόνδρια. Στην Εικόνα 4.5 Β 

αναδεικνύεται το αποτέλεσμα της υποκυτταρικής κλασμάτωσης και απομονώσης 

μιτοχονδρίων από κύτταρα SHSY-5Y τα οποία υπερεκφράζουν τη hGDH2-EGFP 

πρωτεΐνη. Είναι σαφές ότι η μπάντα στο ύψος των ~ 90kDa σχετίζεται με το 

μιτοχονδριακό κλάσμα (ώριμη hGDH2-EGFP μετά την αποκοπή του Ν53) ενώ η 

μπάντα στο ύψος των 95kDa σχετίζεται με το κυτοσολικό κλάσμα. 
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Εικόνα 4.5. Διαμόλυνση κυττάρων HEK293  (A) και SHSY-5Y (B) ώστε  να 

εκφράζουν τις πρωτεΐνες hGDH1(A) ή hGDH2 (A και B) συζευγμένες με το EGFP 

και υποκυτταρική κλασμάτωση - απομόνωση μιτοχονδρίων. Ανοσοαποτύπωση 

κατά Western με a-GFP (C = κυτοσόλιο, Μ = μιτοχονδριακό κλάσμα). (To B 

αναδημοσιεύεται από την εργασία των Mastorodemos, Kotzamani και συν. 2009). 
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4.Α.2. Οι hGDHs μπορούν να εισέλθουν σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μία σειρά πειραμάτων για να διερευνηθεί κατά 

πόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα in vitro εισόδου ραδιενεργά 

συντεθειμένων πρωτεϊνών σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα στη 

μελέτη εισόδου των ανθρώπινων ισομορφών της GDH. Βρέθηκε ότι οι ραδιενεργά 

σεσημασμένες ανθρώπινες πρωτεΐνες hGDH1 και hGDH2 που έχουν παραχθεί με 

το in vitro σύστημα μεταγραφής-μετάφρασης μπορούν να μπουν και να κοπούν, 

ώστε να πάρουν την ώριμη μορφή τους σε ήδη απομονωμένα αγρίου τύπου 

μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα (Εικόνα 4.6). Το ραδιενεργό σήμα είναι ειδικό για τις 

πρωτεΐνες που είναι αποκλειστικά μέσα στα μιτοχόνδρια, όπως φαίνεται με το 

απορρυπαντικό Triton-X100 (TX-100), που χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας της 

διαδικασίας (Εικόνα 4.6).  

 

Εικόνα 4.6. Είσοδος των in vitro συντεθειμένων ραδιενεργά σεσημασμένων hGDH1 

και hGDH2 σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα, κατεργασία με τρυψίνη, 

ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και αυτοραδιογραφία. ΤΧ-100: 

κατεργασία των δειγμάτων με Triton-X100 (αρνητικός μαρτυρας ελέγχου της 

δοκιμασίας εισόδου στα μιτοχόνδρα), 10%: το 10% της συνολικής ποσότητας της in 

vitro παραγώμενης πρωτεϊνης που χρησιμοποιήθηκε για κάθε δοκιμασία εισόδου (Ε. 

Καλέφ- Εζρά) (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Kalef Ezra, Kotzamani και συν. 

2016). 

 

Αν και τα σινιάλα στόχευσης των hGDH1 και hGDH2 διαφέρουν μόνο σε 9 από τα 

53 αμινοξέα τους, βρέθηκε ότι η είσοδος ή η ωρίμανση της hGDH2 γίνεται λίγο 

ταχύτερα από ότι στην περίπτωση της hGDH1, καθώς ακόμα και σε χρόνο 30΄΄ σε 

θερμοκρασία 30
ο
C (συνήθης θερμοκρασία για πειράματα in vitro εισόδου σε 

απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα) η hGDH2 βρίσκεται σχεδόν όλη στην 

ώριμη μορφή της, ενώ η hGDH1 εμφανίζει μία μπάντα, που αντιστοιχεί στην άκοπη 

μορφή της (Εικόνα 4.6). Εναλλακτικά, η πάνω αχνή μπάντα στα δείγματα εισόδου 

στα μιτοχόνδρια μπορεί να αντιπροσωπεύει μια μικρή ποσότητα της συντεθειμένης 
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hGDH1 από την οποία λείπουν 3 αμινοτελικά αμινοξέα, όπως έχει βρεθεί σε 

προηγούμενες μελέτες αλληλούχισης της hGDH σε ανθρώπινους ιστούς (Hussain 

και συν. 1989, Shashidharan και Plaitakis, 2014), η οποία ίσως αποκόπτεται λίγο 

πιο αργά σε σχέση με την πλήρους μήκους πρωτεΐνη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

4.Β. ΡΟΛΟΣ ΔΟΜΗ KAI ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΝΙΑΛΟΥ 

ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ (Ν53) ΤΩΝ HGDHS  

4.Β.1. Η είσοδος των hGDH1 και hGDH2 στα μιτοχόνδρια είναι εξαρτώμενη 

από το σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης  Ν53  

Πειράματα απαλοιφής του πεπτιδίου Ν53 έδειξαν ότι το Ν53 είναι απολύτως 

απαραίτητο για την είσοδο των hGDH1 και hGDH2 στα μιτοχόνδρια, καθώς 

πρωτεΐνες που εκφράζουν μόνο το ώριμο τμήμα των hGDHs (εν προκειμένου της 

hGDH2,  hGDH2) σε σύζευξη με το EGFP δεν είναι ικανές να εισέλθουν στα 

μιτοχόνδρια. Διαμόλυνση κυττάρων SHSY-5Y, HEK293, ή COS 7 με το πλασμίδιο 

pEGFP-N3::Δ53(GLUD2) που κωδικοποιεί την ελλειμματική- χωρίς το Ν53- 

μορφή της hGDH2 είχε ως αποτέλεσμα ένα σχετικά ομοιογενές περιπυρηνικό 

πρότυπο κατανομής του πράσινου φθορισμού (Εικόνα 4.7A, Δ53hGDH2).  

 

Εικόνα 4.7.  Η απαλοιφη του Ν53 αλλοιώνει δραστικά την υποκυτταρική κατανομή 

της hGDH2 πρωτείνης. (Α) Στην 1
η
 γραμμή απεικονίζονται κύτταρα SHSY-5Y, 

HEK293 και CΗΟ μετα από παροδική διαμόλυνση με pEGFP-N3. Στη 2
η
 γραμμή 

απεικονίζονται κύτταρα που εκφράζουν την ελλειμματική πρωτεΐνη Δ53hGDH2. Στην 

3
η
 γραμμή απεικονίζονται  κύτταρα που εκφράζουν την άγριου τύπου πρωτεΐνη 

hGDH2. Κλίμακα, 1
η
 γραμμή SHSY-5Y: 15μm, HEK293: 20μm, CHO: 50μm, 2

η
 

γραμμή SHSY-5Y: 10μm, HEK293: 10μm, COS 7: 10μm, 3
η
 γραμμή SHSY-5Y: 10 

μm, HEK293: 20μm, COS 7: 40μm. (Β) Κύτταρα HEK293 μετά από συν-διαμόλυνση 
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με τα πλασμίδια Δ53hGDH2-EGFP και με το πλασμίδιο DsRed2-Mito. (Το Α 

αναδημοσιεύεται από την εργασία των Mastorodemos, Kotzamani και συν. 2009) 

Το πρότυπο αυτό ήταν πολύ διαφορετικό από το στικτό, ‘οργανιδιακό’ φθορισμό 

της αγρίου τύπου πρωτεΐνης (hGDH2) (Εικόνα 4.7A, hGDH2). Στην 

πραγματικότητα, το πρότυπο έκφρασης της Δ53hGDH2 προσομοιάζει το πρότυπο 

έκφρασης του EGFP (Εικόνα 4.7Α, EGFP), με τη διαφορά ότι η Δ53hGDH2 δεν 

εισέρχεται στον πυρήνα του κυττάρου.  Επιπλέον χάνεται ο συνεντοπισμός με το 

μιτοχονδριακό δείκτη DsRed2-Mito (Εικόνα 4.7 Β). Αντιστοίχως, σε πειράματα 

υποκυτταρικής κλασμάτωσης- απομόνωσης μιτοχονδρίων και  ανοσοαποτύπωσης 

κατά Western διαπιστώνεται ότι, ενώ η άγριου τύπου hGDH2 εντοπίζεται κυρίως 

στο μιτοχονδριακό κλάσμα των ΗΕΚ293 κυττάρων, η πρωτεΐνη Δ53hGDH2, η 

οποία στερείται του Ν53, αδυνατεί να εισέλθει στα μιτοχόνδρια και εκφράζεται στο 

κυτοσολικό κλάσμα (Εικόνα 4.8 Α). Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν και από 

μελέτες εισόδου των Δ53hGDH1 και Δ53hGDH2 σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα (Εικόνα 4.8 Β).  

 

 

Εικόνα 4.8. Το Ν53 είναι απαραίτητο για την μιτοχονδριακή της στόχευση των 

hGDHs. (Α) Διαμόλυνση κυττάρων HEK293 ώστε  να εκφράζουν τις πρωτεΐνες 

hGDH2 ή Δ53hGDH2 συζευγμένες με το EGFP και υποκυτταρική κλασμάτωση. 

Ανοσοαποτύπωση κατά Western με a-GFP και MnSOD (μιτοχονδριακός μάρτυρας). 

(Β) Είσοδος των hGDHs (wt και Δ53hGDH) σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα για 5 
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min, ανάλυση με αποδιατακτικού τύπου ηλεκτροφόρηση και αυτοραδιογραφία. (Α,  

Mastorodemos, Kotzamani και συν. 2009. Β, Kalef Ezra, Kotzamani και συν. 2016). 

Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι συνθετικές πρωτεΐνες που περιέχουν μόνο το ώριμο 

τμήμα των hGDH1 και hGDH2 (Δ53hGDH1 και Δ53hGDH2, αντίστοιχα) δεν είναι 

ικανές από μόνες τους να εισέλθουν στα μιτοχόνδρια,  σε αντίθεση με τις 

αντίστοιχες αγρίου τύπου (wt) πρωτεΐνες. Άρα, το Ν53 λειτουργεί σαν ένα 

απαραίτητο μιτοχονδριακό σινιάλο στόχευσης για τις πρωτεΐνες αυτές, ώστε να 

έχουν την μιτοχονδριακή τους διαμερισματοποίηση. 

 

4.Β.2. Το Ν53 των hGDHs είναι ικανό να στοχεύσει μη μιτοχονδριακές 

πρωτεΐνες στα μιτοχόνδρια 

Εφόσον διαπιστώθηκε από τις προηγούμενες μελέτες ότι το Ν53 είναι απαραίτητο 

για τη μιτοχονδριακή στόχευση των δύο hGDH ισοπρωτεινών, εν συνεχεία, 

μελετήθηκε αν το Ν53 των hGDH1 και hGDH2 μπορεί να λειτουργήσει ως 

μιτοχονδριακό καθοδηγητικό σήμα για άλλες, μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες. Για το 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν κλωνοποιήσεις σε πλασμίδιο pEGFP-N3 ώστε να 

μπορούν να εκφραστούν σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών τα N53 (του hGDH1 ή 

του hGDH2) συζευγμένα στο καρβοξυτελικό τους άκρο με τη μη μιτοχονδριακή 

πρωτεΐνη EGFP. Στη συνέχεια πραγματοποίηθηκε σταθερή έκφραση των παραπάνω 

πλασμιδίων σε κύτταρα ΗΕΚ293. Η απομόνωση μιτοχονδρίων από τα κύτταρα 

αυτά ανέδειξε ότι το Ν53 και των δύο ισοπρωτεϊνών (Ν53 του hGDH1 ή hGDH2) 

καθοδηγεί την πρωτεΐνη EGFP στο μιτοχόνδριο (Εικόνα 4.9 Α). Επίσης 

διενεργήθηκαν πειράματα παροδικής συνδιαμόλυνσης των N53-EGFP με το 

μιτοχονδριακό μάρτυρα DsRed2-Mito στις ανθρώπινες κυτταρικές σειρές HEK293 

και HeLa. Αυτά έδειξαν ότι το Ν53 της hGDH2 οδηγεί το EGFP σχεδόν 

αποκλειστικά στα μιτοχόνδρια. Από την άλλη μεριά, το N53-EGFP της hGDH1 

εντοπίζεται κυρίως στα μιτοχόνδρια, αλλά εντοπίζεται και σε μικρότερο ποσοστό 

στο κυτταρόπλασμα και στον πυρήνα όπου δίνει μία λίγο διάχυτη χρώση (Εικόνα 

4.9 Β).  Παράλληλα, έγιναν κλωνοποιήσεις σε κατάλληλους πλασμιδιακούς φορείς, 

ώστε να μπορούν να εκφράζονται τα πεπτίδια N53 (του hGDH1 ή του hGDH2) 

συζευγμένα στο καρβοξυτελικό τους άκρο με τη μη μιτοχονδριακή πρωτεΐνη DHFR 

(Dihydrofolate reductase). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν πειράματα εισόδου 

των πεπτιδίων N53-DHFR σε απομονωμένα αγρίου τύπου μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα, όπου παρατηρήθηκε ότι το Ν53-DHFR και από τις δύο hGDHs 
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είναι ικανό να μπει και να αποκοπεί (Εικόνα 4.9 C). Σημειώνεται ότι το DHFR από 

μόνο του δεν είναι ικανό να μπει στα μιτοχόνδρια.  Eπίσης, τα πειράματα δίνουν 

ενδείξεις ότι το Ν53 της hGDH2 εισέρχεται ή αποκόπτεται λίγο ταχύτερα σε σχέση 

με το Ν53 της hGDH1 (βλέπε Διδακτορική Διατριβή Έστερ Καλέφ-Εζρά). Αυτό 

έρχεται σε συμφωνία με την παρατήρηση ότι η hGDH2 επίσης εισέρχεται ή κόβεται 

πιο γρήγορα σε σχέση με την hGDH1.  

 

 
 

Εικόνα 4.9. Το Ν53 των hGDHs μπορεί να στοχεύσει τις μη μιτοχονδριακές πρωτείνες 

EGFP και DHFR στα μιτοχόνδρια, σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές και στο 

σακχαρομύκητα. (Α) Ανοσοαποτύπωση κατά Western με a-EGFP και a-MnSOD 

(μιτοχονδριακός μάρτυρας) κυτταρικών σειρών HEK293 που εκφράζουν σταθερά το 

Ν53-EGFP (από hGDH1 ή hGDH2). C: κυτταρόπλασμα (cytosol), Μ: μιτοχόνδρια 

(mitochondria). (Β) Παρατήρηση κυττάρων HEK293 (αριστερά) και HeLa (δεξιά) με 

συνεστιακή μικροσκοπία μετά από συν-διαμόλυνση με τα πλασμίδια Ν53-EGFP είτε 
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από  hGDH1 (1
η
 γραμμή) είτε από hGDH2 (2

η
 γραμμή) ή με το EGFP (αρνητικός 

μάρτυρας, 3
η
 γραμμή) και με το πλασμίδιο DsRed2-Mito. Κλίμακα, HEK293, 1

η
 

γραμμή: 12 μm, 2
η
 γραμμή: 9.9μm, 3

η
 γραμμή: 9.4 μm. HeLa, 1

η
 γραμμή: 18.8μm, 2

η
 

γραμμή: 27.8μm, 3
η
 γραμμή: 15.5μm. (C) Είσοδος των Ν53 (N53 των hGDH1 και 

hGDH2) συζευγμένων στο καρβοξυτελικό τους άκρο με το DHFR (N53-DHFR) για 

0.5, 2 και 5 min σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα, ηλεκτροφόρηση και 

αυτοραδιογραφία (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Kalef Ezra, Kotzamani και συν. 

2016). 

 

4.Β.3. Τα Ν53 των hGDH1 και hGDH2 πρωτεϊνών είναι πλούσια σε θετικά 

φορτισμένα κατάλοιπα Arg και σε υδρόφοβα κατάλοιπα Leu. 

Το επόμενο βήμα ήταν να μελετήσουμε τις βιοχημικές και δομικές ιδιότητες του 

πεπτιδίου Ν53 που είναι ουσιαστικές για την επιτυχή μιτοχονδριακή στόχευση των 

hGDH1 και hGDH2. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της εισαγωγής, τα 

μιτοχονδριακά σινιάλα στόχευσης των περισσότερων πρωτεϊνών της 

μιτοχονδριακής μήτρας, παρά την ετερογένεια σε αμινοξική αλληλουχία, έχουν 

ορισμένα κοινά γνωρίσματα στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς: είναι πλούσια σε 

θετικά φορτισμένα και/ή υδροξυλιωμένα αμινοξέα, σε υδρόφοβα αμινοξέα και 

έχουν την τάση να σχηματίζουν μία (συνήθως) ή περισσότερες αμφιπαθείς α-έλικες 

(Chacinska και συν. 2009).   

Τα σινιάλα στόχευσης των δύο hGDH πρωτεϊνών αποτελούνται από 53 

αμινοξέα, όπως προβλέπεται με βάση των κλωνοποίηση των GLUD1 και GLUD2 

γονιδίων (Mavrothalassitis και συν. 1988, Shashidharan και συν. 1994). Το μέγεθός 

τους είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με τα συνήθη MTS των θηλαστικών (μέσος 

όρος~ 30 αμινοξέα) (Vögtle και συν. 2009).  Ενώ οι ώριμες μορφές των hGDH 

πρωτεινών διαφέρουν σε 15 στα 505 αμινοξέα (ομοιότητα 97%) τα σινιάλα 

στόχευσης των hGDHs διαφέρουν σε 9 στα 53 αμινοξέα τους (ομοιότητα 83%). Η 

αλληλουχία του Ν53 για τα δύο ισοένζυμα παρουσιάζεται παρακάτω (Εικόνα 

4.10). 

 

Εικόνα 4.10. Διαγραμματική απεικόνιση της αμινοξικής αλληλουχίας του σινιάλου 

στόχευσης των hGDHs. Τα πεπτίδια αυτά διαφέρουν μεταξύ τους σε 9 αμινοξέα που 

υποδεικνύονται με κόκκινο χρώμα στο N53 της hGDH2. Τα αρνητικά φορτισμένα 

αμινοξέα του hGDH1 πεπτιδίου υποδεικνύονται έντονα και υπογραμμισμένα.   
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Στην Εικόνα 4.11 αναλύεται η αμινοξική σύνθεση των σινιάλων στόχευσης των 

δύο hGDHs. Χαρακτηριστική  είναι η συχνή εμφάνιση του θετικά φορτισμένου 

αμινοξέος Arg (R) και στα δύο πεπτίδια, που είναι άλλωστε κοινό εύρημα στα 

περισσότερα σινιάλα μιτοχονδριακής στόχευσης, καθώς και του υδρόφοβου 

αμινοξέος Leu (L). Μία άλλη παρατήρηση είναι η πλήρης απουσία αρνητικά 

φορτισμένων αμινοξέων στο Ν53 της hGDH2 (GLUD2). Στο hGDH1 (GLUD1) 

πεπτίδιο υπάρχουν ένα κατάλοιπο Glu (Ε) στη θέση 7 και ένα κατάλοιπο Asp (D) 

στη θέση 25, τα οποία καθιστούν το συνολικό -απόλυτο- φορτίο του Ν53 της 

hGDH1 περισσότερο αρνητικό από το Ν53 της hGDH2.  Επίσης αξίζει να 

σημειωθεί ότι το Ε7 της hGDH1 έχει αντικατασταθεί από το θετικά φορτισμένο 

κατάλοιπο Lys (K7) στη hGDH2. Η παρατήρηση αυτή έχει σημασία καθώς 

θεωρείται ότι το θετικό φορτίο είναι σημαντικό για την καθοδήγηση στη 

μιτοχονδριακή μήτρα, αν και κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η δυνατότητα 

διαμόρφωσης σε αμφιπαθείς α-έλικες είναι πιο καθοριστική για τη μιτοχονδριακή 

καθοδήγηση (Hammen και Weiner, 1998). Αξίζει επίσης να σημειωθεί η παρουσία 

καταλοίπου Arg στη θέση -3, η οποία μπορεί να σηματοδοτεί την αποκοπή του 

πεπτιδίου (cleavage site) δυο αμινοξέα καταρροϊκά (Gavel Y, von Heijne G.1990) 

από την κύρια πρωτεάση της μιτοχονδριακή μήτρας MPP.  

 

Εικόνα 4.11. Η σύνθεση σε αμινοξέα των οδηγών αλληλουχιών μιτοχονδριακής 

στόχευσης των hGDH1 (GLUD1) και hGDH2 (GLUD2). Τα αμινοξέα συμβολίζονται 

με κωδικό ενός γράμματος και παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά. Αναγράφονται οι 

απόλυτοι αριθμοί και τα ποσοστά (σε παρένθεση) (αναδημοσιεύεται από την εργασία 

των Kotzamani και Plaitakis, 2012). 
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Η ανάλυση δευτεροταγούς δομής έγινε βάσει του in silico προγραμματος 

PredictProtein (http://www.predictprotein.org) (Yachdav και συν. 2014), το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη της διαμόρφωσης των MTS των hGDH1 και 

hGDH2 πρωτεϊνών. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μία βάση δεδομένων 

αποτελούμενη από ένα μεγάλο αριθμό αμινοξικών ακολουθιών γνωστής 

δευτεροταγούς δομής για να προβλέψει τη πιθανή διαμόρφωση ενός άγνωστου 

πεπτιδίου σε α-έλικες, β- πτυχωτές δομές (sheets) ή σπείρες-τυχαίες δομές (coils). 

Με βάση το παραπάνω πρόγραμμα, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα διαμόρφωσης του 

Ν53 πεπτιδίου σε α-ελικοειδή δομή. Η πρόβλεψη α-έλικας είναι ισχυρότερη για τα 

32 αμινοτελικά αμινοξέα (Ν1-32) σε σχέση με τα αμινοξέα που βρίσκονται στο 

καρβοξυτελικό τμήμα των Ν53 των hGDH1 και hGDH2. Συγκεκριμένα, 

προβλέπεται η δημιουργία μίας πρώτης α-έλικας (α1) στα αμινοτελικά 10 αμινοξέα 

(Ν1-10) και μίας δεύτερης α-έλικας (α2) που περιλαμβάνει τα αμινοξέα 16-32 

(Ν16-32) (Εικόνα 4.12). Μικρότερη είναι η πιθανότητα σχηματισμού τρίτης α-

έλικας στα τελευταία αμινοξέα 45-51.  

 

Εικόνα 4.12. (A) Η προβλεπόμενη δευτεροταγής διαμόρφωση για τα πεπτίδια N53 των 

hGDH1 και hGDH2, βάσει του in silico προγράμματος PredictProtein. Οι αριθμοί (0-9) 

ανταποκρίνονται στο βαθμό της πιθανότητας να εμφανιστεί η προτεινόμενη 

δευτεροταγής δομή. Η= α-έλικα, Ε= β-πτυχωτή δομή (sheet), L= σπείρα (loop). (Β) 

Σχηματική απεικόνιση των δομικών χαρακτηριστικών του σινιάλου μιτοχονδριακής 

στόχευσης των hGDHs (Ν53). 
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Προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός αμφιπαθικότητας (ύπαρξη 

αντιδιαμετρικών επιφανειών με διαφορετικό βαθμό πολικότητας-υδροφοβικής 

προδιάθεσης) χρησιμοποιήθηκε αρχικά το πρόγραμμα WebGenetics για την 

δημιουργια κατοπτρικών προβολών των προβλεπόμενων α-ελίκων (Εικόνα 4.13). 

Στην α1 έλικα της hGDH2, η παρουσία δύο θετικά φορτισμένων καταλοιπων (Arg3 

and Lys7)  απέναντι από υδρόφοβα κατάλοιπα (Met1, Leu5, Leu9 και Leu10) 

καθιστά τη δομή αμφιπαθή. Παρομοίως, στην α2 έλικα της hGDH2, 

αναγνωρίζονται θετικά φορτισμένα κατάλοιπα His25 και Arg32 απέναντι από 

υδρόφοβα κατάλοιπα Leu (Leu19, Leu29, Leu30). Στην α1 έλικα της hGDH1, η 

παρουσία του Glu7 (αρνητικά φορτισμένο) αντί για τη Lys7 ελαττώνει το θετικό 

φορτίο της έλικας (δεν απεικονίζεται). Κατόπιν, υπολογίστηκε η υδροφοβική κλίση 

(hydrophobic moment), προσθέτοντας τις τιμές ‘υδροφοβικότητας’ γειτονικών 

αμινοξέων στην ελικοειδή δομή, ακολουθώντας την παρακάτω κλίμακα (von 

Heijne, 1986): 

 Αrg, Lys, Asp, Glu: -1 

 Leu, Ile, Val, Phe, Met : +1 

 Όλα τα υπόλοιπα αμινοξέα: 0 

Βάσει των μετρήσεων, η υδροφοβική κλίση είναι μεγαλύτερη για την  α1 έλικα σε 

σχέση με την α2 έλικα. 

 
 

Εικόνα 4.13. Σχηματική απεικόνιση σε προβολή α-έλικας της προβλεπόμενης 1
ης

 (α1) 

και 2
ης

 (α2) έλικας του Ν53 της hGDH2. Τα θετικά φορτισμένα κατάλοιπα 

συμβολίζονται με κόκκινο χρώμα και +. Τα υδρόφοβα κατάλοιπα είναι κυκλωμένα. Οι 

διακεκομένες γραμμές χωρίζουν την υδρόφιλη από την αντιδιαμετρική υδρόφοβη 

επιφάνεια της έλικας. Οι σχηματικές απεικονίσεις βασίζονται σε προβλέψεις και 

θεωρητικές υποθέσεις  (τροποποιημένο από Kotzamani and Plaitakis, 2012). 
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4.Β.4. Η α1 έλικα της hGDH2 είναι αναγκαία για την είσοδο της hGDH2 στα 

μιτοχόνδρια  

Προκειμένου να μελετηθεί ο ρόλος των προβλεπόμενων α-ελίκων στη 

μιτοχονδριακή στόχευση της hGDH2 πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από 

κλωνοποιήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλειμματικών μορφών του 

Ν53 της hGDH2. Πιο ειδικά, δημιουργήθηκαν πλασμιδιακές κατασκευές που 

κωδικοποιούν για μεταλλαγμένες μορφές της hGDH2 (σε σύζευξη με το EGFP) 

από τις απουσιάζουν η πρώτη έλικα, α1, (Δα1- hGDH2, ονομάζεται εναλλακτικά 

Δ38GLUD2-EGFP) ή και οι δύο έλικες, α1 και α2 (Δα1α2- hGDH2, ονομάζεται 

εναλλακτικά Δ21GLUD2-EGFP) (Εικόνα 4.14 Α). Πειράματα συν-διαμόλυνσης 

κυτταρικών σειρών HEK293 και SHSY-5Y σε συνδυασμό με μικροσκοπία 

φθορισμού, καθώς και πειράματα διαμόλυνσης κυττάρων HEK293 σε συνδυασμό 

με απομόνωση μιτοχονδρίων και υποκυτταρική κλασμάτωση έδειξαν ότι όταν 

λείπουν οι δύο έλικες, α1 και α2, ή όταν λείπει έστω μόνο η πρώτη α-έλικα του Ν53 

της hGDH2, η πρωτεΐνη χάνει την ικανότητά στόχευσης στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 

4.14 B και C). Συμπληρωματικά, πειράματα εισόδου της ραδιενεργά συντεθειμένης 

Δα1hGDH2 έδειξαν ότι η Δα1hGDH2 χάνει την ικανότητά της να μπαίνει σε 

μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα (Εικόνα 4.14 D). Τα αποτελέσματα αυτά 

υποδηλώνουν ότι η α1 είναι αναγκαία για τη μιτοχονδριακή στόχευση της hGDH2. 
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Εικόνα 4.14.  Η α1 έλικα είναι αναγκαία για την είσοδο της hGDH2 στα μιτοχόνδρια. 

(Α) Σχηματική απεικόνιση των ελλειματικών πλασμιδιακών κατασκευών Δα1hGDH2-

EGFP και Δα1α2hGDH2-EGFP. (Β) Παρατήρηση κυττάρων HEK293 (αριστερά) & 

SHSY-5Y (δεξιά) με συνεστιακή μικροσκοπία μετά από συν-διαμόλυνση με τα 

πλασμίδια που κωδικοποιούν για hGDH2-EGFP (1
η
 γραμμή), Δα1hGDH2-EGFP (2

η
 

γραμμή), Δα1α2hGDH2-EGFP (3
η
 γραμμή), EGFP (4

η
 γραμμή) και DsRed2-Mito 

(μεσαία στήλη). (C) Ανοσοαποτύπωση κατά Western με a-EGFP και a-MnSOD 

(μιτοχονδριακός μάρτυρας) μετά από διαμόλυνση κυττάρων HEK293 με τα πλασμίδια 

hGDH2-EGFP ή Δα1hGDH2-EGFP και υποκυτταρική κλασμάτωση (D) Πείραμα 

εισόδου της in vitro ραδιενεργά συντεθειμένης Δα1hGDH2 σε απομονωμένα 

μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα, SDS-PAGE και αυτοραδιογραφία  (τροποποιημένο από 

τις εργασίες των Kotzamani και Plaitakis, 2012 και Kalef Ezra, Kotzamani και συν. 2016). 
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4.Β.5. Η α1 έλικα παίζει κυρίαρχο ρόλο, ενώ η α2 έχει υποβοηθητικό ρόλο στην 

μιτοχονδριακή στόχευση της hGDH2 

Στη συνέχεια, μελετήθηκε αν οι προβλεπόμενες α-έλικες του πεπτιδίου Ν53 της 

hGDH2, δηλαδή οι έλικες α1 (αμινοξέα 1-10) και α2 (αμινοξέα 16-32) είναι ικανές 

από μόνες τους να οδηγήσουν μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες στα μιτοχόνδρια. Για 

το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μια σειρά κλωνοποιήσεων των πεπτιδίων α1, α2, 

α1α2, α2α1 της hGDH2 σε σύζευξη με το EGFP (στον πλασμιδιακό φορέα pEGFP-

N3:EGFP) ή το DHFR (στον πλασμιδιακό φορέα pSP65:DHFR), για έκφραση σε 

ανθρώπινα κύτταρα ή για πειράματα εισόδου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα, αντίστοιχα. Βρέθηκε ότι όταν ενωθεί η α1 στο Ν-τελικό άκρο του 

EGFP, το πεπτίδιο α1-EGFP συνεντοπίζεται με τον μιτοχονδριακό μάρτυρα 

DsRed2-Mito. Αντίθετα, το πεπτίδιο α2-EGFP δεν καταφέρνει να 

διαμερισματοποιηθεί στα μιτοχόνδρια και το φθορίζον EGFP σήμα κατανέμεται 

διάχυτο στο κυτταρόπλασμα και στον κυτταρικό πυρήνα, δίνοντας σήμα που 

θυμίζει το EGFP μόνο του (Εικόνα 4.15 Α, 1
η
 & 2

η
 γραμμή). Επομένως, το α2 δε 

φαίνεται να έχει αυτόνομη ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης. Παρομοίως, 

πειράματα υποκυτταρικής κλασμάτωσης σε κύτταρα HEK293 που υπερεκφράζουν 

σταθερά τις υβριδικές πρωτεΐνες α1-EGFP και α2-EGFP επιβεβαίωσαν τα 

παραπάνω ευρήματα (Εικόνα 4.15 Β). Παρομοίως, τα πειράματα εισόδου των α1 

και α2 πεπτιδίων της hGDH2 συζευγμένα στο Ν-τελικό άκρο της πρωτεΐνης DHFR 

(α1-DHFR & α2-DHFR) σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα, έδειξαν 

ότι η α1 είναι ικανή από μόνη της να οδηγήσει το DHFR στα μιτοχόνδρια σε 

αντίθεση με το α2, το οποίο δεν είναι ικανό από μόνο του να οδηγήσει το DHFR 

στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 4.15 D). 

 

Εν συνεχεία, μελετήθηκε η δυνατότητα στόχευσης των δύο ελίκων α1 και α2, όταν 

απουσιάζουν οι ενδιάμεσες στροφές. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η ικανότητα 

μιτοχονδριακής στόχευσης του πεπτιδίου α1α2 της hGDH2 (α1α2: υβριδικό 

πεπτίδιο που περιλαμβάνει τις ελικοειδείς δομές α1 και α2, χωρίς την ενδιάμεση 

μεταξύ τους στροφή). Τα πειράματα έδειξαν ότι το υβριδικό πεπτίδιο α1α2 έχει 

παρόμοια ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης με ολόκληρο το Ν53 της hGDH2 

(Εικόνα 4.15 A 3
η
 γραμμή, C). Επιπλέον, μελετήθηκε η ικανότητα μιτοχονδριακής 

στόχευσης του πεπτιδίου α2α1 συζευγμένου με το EGFP. Βρέθηκε ότι το πεπτίδιο 

α2α1 δίνει παρόμοια αποτελέσματα με το α1α2 (Εικόνα 4.15 A, 4
η
 γραμμή, C). Τα 

παραπάνω ευρήματα επιβεβαιώθηκαν σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 
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σακχαρομύκητα (Εικόνα 4.15 D).Επομένως, η σειρά με την οποία βρίσκονται οι 

έλικες α1 και α2 φαίνεται να μην έχει κυρίαρχη σημασία ως προς την ικανότητα 

μιτοχονδριακής τους στόχευσης.  

 

 

Εικόνα 4.15.  Το α1 πεπτίδιο του Ν53 της hGDH2, αλλά όχι το α2, είναι ικανό από μόνο 

του να οδηγήσει το EGFP στα μιτοχόνδρια (A) Συν-διαμόλυνση κυττάρων HEK293 

(αριστερά) ή HeLa (δεξιά) με τα  EGFP πλασμίδια (α1-EGFP, α2-EGFP, α1α2-EGFP, 

α2α1-EGFP) και με το πλασμίδιο DsRed2-Mito και παρατηρηση με συνεστιακό 

μικροσκοπίο φθορισμού. Κλίμακα, HEK293, 1
η
 γραμμή: 9.4 μm, 2

η
 γραμμή : 9.4μm, 3

η
 

γραμμή: 9.4μm; 4
η
 γραμμή: 13.6 μm. HeLa, 1

η
 γραμμή: 18.8μm, 2

η
 γραμμή: 18.8μm, 3

η
 

γραμμή: 12μm, 4
η
 γραμμή: 19μm. (Β & C) Ανάλυση κατά Western με a-EGFP και a-

MnSOD των εκχυλισμάτων, μετά από υποκυτταρική κλασμάτωση και απομόνωση 

μιτοχονδρίων, κυττάρων HEK293 που υπερεκφράζουν σταθερά τα υπό μελέτη 

πεπτίδια (EGFP, N53-EGFP, α1-EGFP, α2-EGFP, α1α2-EGFP, α2α1-EGFP)  (D) 

Είσοδος των ραδιενεργά σημασμένων N53-DHFR, α1-DHFR, α2-DHFR α1α2-DHFR, 
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α2α1-DHFR σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα για 5min και κατεργασία ή όχι με TX-

100 (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Kalef Ezra, Kotzamani και συν. 2016). 

 

Στη συνέχεια, μελετήθηκε αν η α1 της hGDH2 είναι ικανή από μόνη της να 

οδηγήσει το ώριμο τμήμα της hGDH2 (α1-Δ53hGDH2) στα μιτοχόνδρια. 

Πειράματα διαμόλυνσης σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών (ΗΕΚ293 και HeLa) σε 

συνδυασμό με συνεστιακή μικροσκοπία ή υποκυτταρική κλασμάτωση (Εικόνα 4.16 

Α & Β), έδειξαν ότι το πεπτίδιο α1 από μόνο του είναι λίγο έως καθόλου ικανό να 

οδηγήσει την ώριμη hGDH2 πρωτεΐνη στα μιτοχόνδρια. Επίσης, πειράματα εισόδου 

σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα επιβεβαίωσαν το εν λόγω εύρημα 

(Εικόνα 4.16 C). Αντίθετα, όταν το πεπτίδιο που περιέχει και τις δύο έλικες (α1α2) 

συζευχθεί με το ώριμο τμήμα της hGDH2 (α1α2-Δ53hGDH2) είναι ικανό να μπει 

στα μιτοχόνδρια, αλλά, ως αναμένεται, δεν αποκόπτεται αφού στερείται του 

σήματος κοπής. 
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Εικόνα 4.16  Υποκυτταρική διαμερισματοποίηση των υβριδικών πεπτιδίων 

Δ53hGDH2-EGFP, α1-Δ53hGDH2-EGFP και α1α2-Δ53hGDH2-EGFP σε σχέση με 

την αγρίου τύπου hGDH2. (Α) Συνεστιακή μικροσκοπία κυττάρων HEK293 

(αριστερά) και κυττάρων HeLa (δεξιά) που έχουν διαμολυνθεί με καθένα από τα 

παραπάνω υβριδικά πεπτίδια συνεζευγμένα με EGFP και το μιτοχονδριακό μάρτυρα 

DsRed2-Mito. Κλίμακα, HEK293, 1
η
 γραμμή: 9.4 μm, 2

η
 γραμμή: 9.4μm, 3

η
 γραμμή: 

9.7μm; 4
η
 γραμμή: 9.4 μm. HeLa, 1

η
 γραμμή: 11.6μm, 2

η
 γραμμή: 10.3μm, 3

η
 γραμμή: 

9.4μm, 4
η
 γραμμή: 15.1μm. (Β) Ανάλυση κατά Western με a-EGFP και a-MnSOD των 

κυτταρικών εκχυλισμάτων μετά από υποκυτταρική κλασμάτωση κυττάρων HEK293 

που υπερεκφράζουν σταθερά τα υπό μελέτη πεπτίδια. (C) Είσοδος των ραδιενεργά 

σημασμένων πεπτιδίων Δ53hGDH2, α1-Δ53hGDH2 και α1α2-Δ53hGDH2 και 

κατεργασία ή όχι με TX-100 σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα και ανθρώπινα 

μιτοχόνδρια κυττάρων HEK293 (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Kalef Ezra, 

Kotzamani και συν. 2016). 
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4.Β.6. Το θετικό φορτίο παίζει πιο σημαντικό ρόλο σε σχέση με την 

αμφιπαθικότητα στην ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης της hGDH2 

(Τα πειράματα που αναφέρονται στις παραγράφους §4.Β.6 και §4.Β.7. έχουν διενεργηθεί 

από τη συνεργάτιδα Ε. Καλέφ-Εζρά. Παρουσιάζονται συνοπτικά στην παρούσα διατριβή 

καθώς έχουν σημασία για την καλύτερη κατανόηση των συμπερασμάτων της μελέτης).  

  

Το επόμενο βήμα ήταν να αναρωτηθούμε αν στη διαδικασία της μιτοχονδριακής 

στόχευσης της hGDH2 έχει σημαντικότερο ρόλο η αμφιπαθής διαμόρφωση, η 

ελικοειδής δομή ή το θετικό φορτίο. Επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε ποια αμινοξέα 

του Ν53 είναι αναγκαία για την είσοδο της πρωτεΐνης στο μιτοχόνδριο. Για το 

σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μία σειρά σημειακών μεταλλάξεων στη hGDH2 με 

σκοπό: 1) να διαταραχτεί η ελικοειδής διαμόρφωση της α1 έλικας, 2) να μειωθεί το 

θετικό φορτίο του αμινοτελικού άκρου του Ν53 και 3) να αλλοιωθεί ο αμφιπαθής 

χαρακτήρας της α1 έλικας, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνται 

σημαντικά για τη στόχευση των μιτοχονδριακών πρωτεινων (Pfanner & Geissler, 

2001, Chacinska και συν. 2009). Σημειώνεται ότι οι μεταλλάξεις 

πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη έλικα, α1, καθώς τα προηγούμενα ευρήματα 

έδειξαν ότι η α1 έλικα έχει ισχυρότερο ρόλο σε σχέση με την α2 στην ικανότητα 

μιτοχονδριακής στόχευσης της hGDH2. Η διατάραξη της ελικοειδούς διαμόρφωσης 

της hGDH2 πραγματοποιήθηκε με την εισαγωγή προλίνης, καθώς είναι γνωστό ότι, 

όταν η προλίνη βρίσκεται στην μέση μιας δομής (α-έλικα ή β-πτυχωτή δομή), έχει 

την τάση να τη διαταράσσει (Yun και συν. 1991, Kim και Kang, 1999). 

Συγκεκριμένα, μεταλλάχθηκε η λευκίνη στη θέση 5 ή η λυσίνη στη θέση 7 σε 

προλίνη (hGDH2-L5P & hGDH2-Κ7P, αντίστοιχα). Τα πειράματα εισόδου έδειξαν 

ότι οι πρωτεΐνες hGDH2-L5P και hGDH2-Κ7P μπαίνουν στα μιτοχόνδρια με 

παρόμοιο ρυθμό σε σχέση με την άγριου τύπου hGDH2 (Εικόνα 4.17 B). Επίσης, 

πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές μεταλλάξεις με στόχο να μειωθεί το θετικό φορτίο 

του αμινοτελικού τμήματος του Ν53 της hGDH2. Έτσι, αντικαταστάθηκε η 

αργινίνη στη θέση 3 σε αλανίνη (hGDH2-R3A) και η λυσίνη στη θέση 7 σε αλανίνη 

(hGDH2-K7A). Βρέθηκε ότι και οι δύο μονές μεταλλάξεις είναι ικανές να μπουν σε 

απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα (Εικόνα 4.17 C γραμμές 1-6). Στη 

συνέχεια, μελετήθηκαν οι διπλές μεταλλάξεις hGDH-R3A-K7A και hGDH2-K7P-

R13A, οι οποίες επίσης μπαίνουν με παρόμοιο ρυθμό σε σχέση με την αγρίου τύπου 

hGDH2 (Εικόνα 4.17 C γραμμές 7-9 & 4.17 D γραμμές 4-6). Αντιθέτως, η hGDH2 

με την τριπλή μετάλλαξη R3A-K7A-R13A (hGDH2-R3A-K7A-R13A) δεν 
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κατάφερε να μπει στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 4.17 D γραμμές 1-3), δείχνοντας ότι το 

θετικό φορτίο του αμινοτελικού τμήματος του Ν53 της hGDH2 είναι κρίσιμο για 

την συνολική ικανότητα μιτοχονδριακής του στόχευσης. Επιπλέον, έγινε 

προσπάθεια να διαταραχθεί η αμφιπαθικότητα της α1 έλικας της hGDH2, με 

αντικατάσταση της αργινίνης στη θέση 3 και της λευκίνης στη θέση 5 σε αλανίνη 

(hGDH2-R3A-L5A). Η αλλαγή αυτή δεν επηρέασε την ικανότητα της hGDH2 να 

στοχεύεται στα μιτοχόνδρια του σακχαρομύκητα (Εικόνα 4.17.D γραμμές 7-9). 

 

Εικόνα 4.17  (Α) Διαγραμματική απεικόνιση της αμινοξικής αλληλουχίας του Ν53 της 

hGDH2. Τα αμινοξέα που μεταλλάχθηκαν επισημαίνονται με κόκκινο και μπλε χρώμα 

(θετικά φορτισμένα και ουδέτερα, αντίστοιχα). Το ψαλίδι δείχνει τη θέση κοπής της 

hGDH2. (B-D) Πειράματα εισόδου της αγρίου τύπου (wt) και μεταλλαγμένων μορφών 

της hGDH2 (L5P, K7P, R3A, K7A, R3A-K7A, R3A-K7A-R13A, K7P, R13A, R3A-

L5A) για 2 ή 5min σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα στους 30
ο
C, αποδιατακτικού τύπου 

ηλεκτροφόρηση και αυτοραδιογραφία. Όλες οι μεταλλαγμένες πρωτεΐνες μπορούν να 

μπουν και να κοπούν στα μιτοχόνδρια εκτός από την hGDH2 με την τριπλή μετάλλαξη 

R3A-K7A-R13A (D, γραμμές 2,3) (πειράματα της Ε. Καλέφ-Εζρά) (αναδημοσιεύεται 

από την εργασία των Kalef Ezra, Kotzamani και συν. 2016)  

 

4.Β.7. Η αποκοπή του σινιάλου μιτοχονδριακής στόχευσης δεν είναι 

απαραίτητη για την μιτοχονδριακή στόχευση των hGDHs 

 Τέλος, θέλαμε να μελετήσουμε αν η αποκοπή του σινιάλου μιτοχονδριακής 

στόχευσης των hGDHs είναι αναγκαία για τη σωστή διαμερισματοποίησή τους στη 
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μήτρα του μιτοχονδρίου. Πειράματα εισόδου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα έδειξαν ότι οι hGDH1 και hGDH2 που είναι μεταλλαγμένες στην 

προβλεπόμενη θέση αναγνώρισης από την πρωτεάση MPP (R50G-R51D) ή στη 

θέση κοπής (Y53D-S54D) (Εικόνα 4.18.A) διατηρούν την ικανότητα 

μιτοχονδριακής στόχευσης παρόλο που οι μεταλλαγμένες πρωτεΐνες χάνουν την 

ικανότητά τους να κόβονται, όταν μπουν στα μιτοχόνδρια (Εικόνες 4.18.B & 

4.18.C). Πειράματα εισόδου της hGDH2-Y53D-S54D σε μιτοχόνδρια σε 

συνδυασμό με δημιουργία μιτοπλαστών έδειξαν ότι η πρωτεΐνη hGDH2-Y53D-

S54D διαμερισματοποιείται στο ίζημα του μιτοπλάστη όπως και η αγρίου τύπου 

hGDH2 (Εικόνα 4.18.D), εύρημα που επιβεβαιώνει την είσοδο των πρωτεϊνών στη 

μήτρα του μιτοχονδρίου (βλέπε διδακτορική διατριβή Ε. Καλέφ Εζρά). 

 

Εικόνα 4.18. Η αποκοπή του σινιάλου μιτοχονδριακής στόχευσης των hGDHs δεν είναι 

απαραίτητη για την μιτοχονδριακή τους στόχευση. (Α) Σχηματική απεικόνιση των 

αμινοξέων του Ν53 της hGDH1 και της hGDH2. Η θέση αναγνώρισης από την MPP 

(R50-R51) και η θέση κοπής (Y53-S54) επισημαίνονται με κόκκινο και μπλε χρώμα, 

αντίστοιχα. Το ψαλίδι δείχνει τη θέση κοπής των hGDHs. (Β). Είσοδος της αγρίου 

τύπου (wt) και μεταλλαγμένων μορφών (R50G-R51DD, Y53D-S54D) της hGDH1 σε 

μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα για 2 και 5min και αυτοραδιογραφία. (C) Είσοδος της wt 

και μεταλλαγμένων μορφών (R50G-R51DD, Y53D-S54D) της hGDH2 όπως στην 

εικόνα 4.18 B. (D) Είσοδος της hGDH2 (wt, Y53D-S54D) για 5min σε μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα δημιουργία μιτοπλαστών, φυγοκέντρηση και αυτοραδιογραφία. MT: 

μιτοχόνδρια, MP: δημιουργία μιτοπλαστών, P: ίζημα, S: υπερκείμενο (πειράματα της 

Ε. Καλέφ-Εζρά) (αναδημοσιεύεται από την εργασία των Kalef Ezra, Kotzamani και συν. 

2016) 
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4.Γ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΙΝΙΑΛΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ GDHS ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

4.Γ.1. Η μιτοχονδριακή στόχευση της GDH ξεκίνησε από κατώτερους 

εξελικτικά ευκαρυωτικούς οργανισμούς.   

 Η γλουταμική αφυδρογονάση είναι ένα ένζυμο το οποίο βρίσκεται σε όλους 

τους οργανισμούς που έχουν μελετηθεί, από τα αρχαία μέχρι τον άνθρωπο. Κατά τη 

διάρκεια της εξέλιξης, η GDH εξελίχθηκε από ένα ένζυμο του κυτταροπλάσματος 

(στα βακτήρια) σε ένα ένζυμο της μιτοχονδριακής μήτρας στους ζωικούς 

οργανισμούς, με σύνθετη αλλοστερική ρύθμιση (Banerjee και συν. 2003). Στην 

παρούσα μελέτη προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε το πώς δημιουργήθηκε και πως 

εξελίχθηκε το σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης (MTS) της GDH μεταξύ των 

ευκαρυωτικών οργανισμών, χρησιμοποιώντας διαδικτυακές προβλέψεις παράλληλα 

με in vivo και in organello μελέτες.  Για το σκοπό αυτό, αναζητήσαμε πρωτεΐνες 

ομόλογες -ως προς την αμινοξική αλληλουχία- της  hGDH1, σε όλες τις μεγάλες 

ομάδες των ευκαρυωτικών οργανισμών. Κάναμε την υπόθεση ότι οι πρωτεΐνες που 

έχουν υψηλή ομολογία ως προς τη hGDH1 είναι πιθανόν να παρουσιάζουν όμοια 

λειτουργία, δηλαδή να εμφανίζουν λειτουργία γλουταμικής αφυδρογονάσης. 

Χρησιμοποιήσαμε το διαδικτυακό αλγόριθμο BlastP (Standard Protein Basic Local 

Alignment Search Tool) ώστε να ταυτοποιήσουμε αλληλουχίες με υψηλή ομολογία 

ως προς τη hGDH1 (gi: 4885281), από το σύνολο των αμινοξικών αλληλουχιών 

που έχουν υποβληθεί στη βάση δεδομένων NCBI. Επιλέξαμε την αλληλουχία της 

hGDH1 έναντι της hGDH2 καθώς η τελευταία είναι πιο πρόσφατη εξελικτικά και 

είναι παρούσα μόνο σε πρωτεύοντα και στον άνθρωπο. Προσπαθήσαμε να 

επεκτείνουμε την αναζήτηση σε όσο το δυνατόν περισσότερες συνομοταξίες 

ευκαρυωτικών οργανισμών, ώστε να καλύψουμε όλες τις μεγάλες ομάδες των 

ευκαρυωτικών οργανισμών, σύμφωνα με  την επικρατούσα φυλογενετική  

ταξινόμηση των ειδών (Adl και συν. 2012, del Campo και συν. 2014, Burki και συν. 

2014) (Εικόνα 4.19). Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 4.1.  

 Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν in silico μελέτες πρόβλεψης της 

μιτοχονδριακής στόχευσης των πρωτεϊνικών αλληλουχιών που ταυτοποιήθηκαν στο 

προηγούμενο βήμα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα MitoFates 

το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα πρόβλεψης, με μεγάλη ακρίβεια, του αν μία 

πρωτεΐνη είναι μιτοχονδριακή ή όχι, ενώ επιπλέον μπορεί να προβλέψει το μέγεθος 
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του σινιάλου μιτοχονδριακής στόχευσης και την πιθανότητα κοπής αυτού από τις 

πρωτεάσες τις μιτοχονδριακής μήτρας (MPP, Icp55 και Oct1) (Fukasawa και συν. 

2015). Επιπρόθετα, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα πρόβλεψης υποκυτταρικής 

τοπολογίας TargetP (Nielsen και συν. 1997, Emanuelsson και συν. 2000).   

 

 

Εικόνα 4.19. Το φυλογενετικό δέντρο των ευκαρυωτών, συμφωνα με την πρόσφατη 

και επικρατούσα φυλογενετική ταξινόμηση (αναδημοσιεύεται από τους Adl και συν. 

2012) 

 Οι παραπάνω μελέτες (βασισμένες σε αλληλουχίες που είναι ήδη 

καταχωρημένες στη βάση NCBI και στον αλγόριθμο BlastP)  αποκαλύπτουν υψηλή 

ομολογία της hGDH1 με αλληλουχίες προερχόμενες από πρωτοζωικούς 

οργανισμούς, όπως τα βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα (Ciliophora) και τα αμοιβαδόζωα 

(Amoebozoa). Αντίθετα για άλλα πρωτόζωα (ανάμεσα στα οποία γνωστά παράσιτα 

όπως τα trypanosoma sp,  Plasmodium sp, giardia sp, toxoplasma sp) δεν 

ανευρέθησαν αλληλουχίες με υψηλό δείκτη ομολογίας (alignment score >200) με 

τη hGDH1. Επιπρόσθετα, οι in silico μελέτες παρέχουν ενδείξεις εμφάνισης 

μιτοχονδριακής στόχευσης της γλουταμικής αφυδρογονάσης από το φύλο 

Ciliophora (Πίνακας 4.1). Σημειώνεται ότι τα βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα θεωρείται 

ότι έχουν πιο εξειδικευμένα οργανίδια και είναι περισσότερο πολύπλοκα σε σχέση 
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με τα άλλα πρωτόζωα. Σημειώνεται επίσης ότι η εμφάνιση της αλλοστερικής 

ρύθμισης των GDHs ξεκίνησε από τα Βλεφαριδοφόρα (Allen και συν. 2004).  Όσο 

προχωράμε σε εξελικτικα ανώτερους οργανισμούς, όπως τα φυτά (arhaeplastida) 

και οι μύκητες (fungi) αυξάνεται ο αριθμός των αλληλουχιών με υψηλό δείκτη 

ομολογίας ως προς τη hGDH1, και βελτιώνεται η πρόβλεψη ως προς τη 

μιτοχονδριακή στόχευση. Οι GDH αλληλουχίες των περισσότερων ζωικών 

οργανισμών προβλέπεται να είναι μιτοχονδριακές και να διαθέτουν αποκοπτόμενα 

σινιάλα MTS, με πιθανή μείωση της ικανότητας μιτοχονδριακής στόχευσης στα 

πτηνά (απουσία MTS σε πολλαπλές αλληλουχίες GDH πτηνών) (Πίνακας 4.1). 
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Πινακας 4.1. Συνοπτική παρουσίαση των in silico προβλέψεων αναφορικά με την 

εξέλιξη της μιτοχονδριακής στόχευσης της GDH σε διαφορετικούς ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο BLASTP και τα προγράμματα 

πρόβλεψης MitoFates και TargetP  

EUKARYOTIC 

SUPERGROUPS 

SUBGROUPS/ 

TAXES 

BLASTP 

homologous 

sequences  

(N, max 20) 

MitoFates 

cleavable mit. 

Presequence 

 N (%) 

TargetP 

mito 

localization 

N (%) 

EXCAVATA 

Euglenozoa 

(trypanosoma sp. 

giardia sp.) 

20
* 

0 (0%) 0 (0%) 

SAR 

(Alveolata) 

Apicomplexa 

(Plasmodium & 

Toxoplasma sp.) 

 

20
* 

0 (0%) 0 (0%) 

Ciliophora 16 10 (62,5%) 8 (50%) 

ARCHAEPLASTIDA  

(Plants) 
Archaeplastida 20 10(50%) 19(95%) 

AMOEBOZOA Amoebozoa 7 6 (85,7%) 6 (85,7%) 

OPISTHOKONTA 

Fungi 15 10(66,6%) 13(86,6%) 

Choanoflagellates 2 2 (100%) 2 (100%) 

Nematoda 20 13 (65%) 13 (65%) 

Arthropoda 20 18(90%) 18(85%) 

Mollusca 4 4(100%) 3(75%) 

Actinopterygi 20 20(100%) 18(90%) 

Amphibia 3 3(100%) 0(0%) 

Reptilia 5 5(100%) 2(40%) 

Aves 20 10(50%) 8(40%) 

Mammalia 20 20(100%) 17(85%) 

*
Οι αλληλουχίες αυτές είχαν χαμηλότερη ομολογία με τη hGDH1 (alignment score:80-

200). Όλες οι υπόλοιπες αλληλουχίες είχαν ομολογία (alignment score) >200 
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4.Γ.2. Το MTS της GDH από τα βλεφαριδοφόρα μέχρι τον άνθρωπο φαίνεται 

να είναι ικανό να στοχεύσει μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες στα μιτοχόνδρια  

 Ακολούθως, θέλαμε να διερευνήσουμε κατά πόσον τα προβλεπόμενα 

σινιάλα μιτοχονδριακής στόχευσης (MTS) της GDH από εξελικτικά κατώτερους 

οργανισμούς έχουν αυτόνομη ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης. Επιλέξαμε να 

μελετήσουμε τα MTS από οργανισμούς μοντέλα που χρησιμοποιούνται ευρέως 

στην βιοιατρική έρευνα και στην πειραματική βιολογία. Συγκεκριμένα μελετήσαμε 

τα MTS από τους οργανισμούς T. thermophila (εκπρόσωπος του φύλου των 

βλεφαριδοφόρων), C. elegans (νηματώδης), D. melanogaster (αρθρόποδο) και X. 

laevis (αμφίβιο). Στον Πίνακα 4.3. φαίνονται οι προβλέψεις οσον αφορά στην 

πιθανότητα ύπαρξης αποκοπτόμενου σινιάλου  MTS και στο μεγεθος αυτού για τις  

GDH των παραπάνω οργανισμών και τις hGDH1 και hGDH2. 

Πινακας 4.2. Πρόβλεψη μιτοχονδριακής στόχευσης και αποκοπτόμενου σινιάλου 

MTS των GDH των οργανισμών T. thermophila, C. elegans, D. Melanogaster, X. 

Laevis και H. Sapiens 

Οργανισμός 

gi 

number 

(NCBI) 

GDH 

size (aa) 

MitoFates 
(probability of 

presequence) 

TargetP  

(mitochondrial 

targeting 

peptide) 

Pre-

sequence 

size (aa) 

T. thermophila
*
 89303931 500 0.985 0.577 21 

C. elegans 17544676 536 0.984 0.841 17 

D. 

melanogaster 
12644316 562 0.996 0.851 36 

X. laevis 
14823065

9 
540 0.552 0.294 36 

H. Sapiens 

(hGDH1) 
4885281 558 0.965 0.385 53 

H. Sapiens 

(hGDH2) 
31377775 558 0.983 0.918 53 

  * T. thermophila: glutamate/leucine/phenylalanine/valine dehydrogenase 

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν κατάλληλες κλωνοποιήσεις ώστε να μπορούν να 

εκφραστούν τα προβλεπόμενα MTS από τους οργανισμούς T. thermophila, C. 

elegans, D. melanogaster και X. laevis συζευγμένα με τις μη μιτοχονδριακές 

πρωτεΐνες EGFP (pEGFP-N3::MTS-EFFP) και DHFR (πλασμίδια pSP65::MTS-

DHFR) για έκφραση σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές ή για πειράματα εισόδου σε 

απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα, αντίστοιχα.  
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Εικόνα 4.20. Η εξέλιξη του σινιάλου μιτοχονδριακής στόχευσης της γλουταμικής 

αφυδρογονάσης στους ζωικούς οργανισμούς. Παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της 

πολλαπλής στοίχισης (πρόγραμμα Clustal Omega) του MTS της γλουταμικής 

αφυδρογονάσης από τα βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα μέχρι τον άνθρωπο. Με κίτρινο 

χρώμα επισημαίνονται οι δομές α-έλικας που προκύπτουν από τις προβλέψεις δομής 

(PredictProtein), ενώ με κόκκινο χρώμα τα αμινοξέα στην προβλεπόμενη θέση κοπής 

(προγράμματα MitoFates, TargetP) (Συνεργασία με Ε. Καλέφ-Εζρά) 

Πειράματα συν-διαμόλυνσης στις ανθρώπινες κυτταρικές σειρές ΗΕΚ293 και 

HeLa, χρησιμοποιώντας ως μιτοχονδριακό μάρτυρα το πλασμίδιο DsRed2-Mito 

έδειξαν ότι και στις δύο κυτταρικές σειρές τα MTS της GDH των οργανισμών T. 

thermophila, C. elegans, D. melanogaster και X. laevis μπορούν να οδηγήσουν το 

EGFP στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 4.21). Επίσης, με εξαίρεση το πεπτίδιο MTS-EFGP 

της D. Melanogaster, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός ασθενέστερου σήματος 

πράσινου φθορισμού στον πυρήνα, πιθανά λόγω παθητικής διάχυσης των υβριδικών 

πρωτεϊνών εντός του πυρήνα. Μάλιστα, παρατηρήθηκε υψηλότερος πυρηνικός 

εντοπισμός του πεπτιδίου του X. laevis σε σχέση με τους άλλους οργανισμούς 

(Εικόνα 4.21).  
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Εικόνα 4.21. Τα σινιάλα μιτοχονδριακής στόχευσης της GDH MTS της GDH των 

οργανισμών T. thermophila, C. elegans, D. melanogaster και X. laevis είναι ικανά από 

μόνα τους να οδηγήσουν το EGFP στα μιτοχόνδρια. Πειράματα παροδικής συν-

διαμόλυνσης κύτταρων HEK293 (αριστερά) και κύτταρων HeLa (δεξιά) με τα 

πλασμίδια που κωδικοποιούν για τα MTS(GDH)-EGFP των παραπάνω οργανισμών 

και DsRed2-Mito. Παρατήρηση των κυττάρων με συνεστιακό μικροσκόπιο 

φθορισμού. Κλίμακα, HEK293, T. thermophila: 15.7 μm, C. elegans: 18.8μm, D. 

melanogaster: 10.4μm, X. laevis: 8.9μm. HeLa, T. thermophila: 11.9μm, C. elegans: 

9.6μm, D. melanogaster: 15μm, X. laevis: 11.8μm. 

 

Τα πειράματα σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα έδειξαν ότι τα MTS 

της GDH όλων των υπό μελέτη οργανισμών έχουν την ικανότητα να στοχεύσουν 

την πρωτεΐνη DHFR στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 4.22) και το σήμα εισόδου τους είναι 

ειδικό, όπως φαίνεται από τη χρήση των δειγμάτων ελέγχου με το απορρυπαντικό 

TX-100 (Εικόνα 4.22). Παρατηρήθηκε ότι το MTS της T. thermophila έχει 

μικρότερη ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης σε σχέση με το MTS των 

εξελικτικά ανώτερων οργανισμών με εξαίρεση το MTS του X. laevis (Εικόνα 4.22). 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι το MTS της D. melanogaster και του C. elegans 

αποκόπτονται όταν εισέλθουν στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 4.22). Αντίθετα, από την εν 

λόγω μελέτη δεν παρέχονται ενδείξεις για αποκοπή του MTS των οργανισμών T. 

Thermophila και X. laevis στα μιτοχόνδρια (Εικόνα 4.22).  

 

 

 

Εικόνα 4.22. Τα σινιάλα μιτοχονδριακής στόχευσης της GDH των οργανισμών T. 

thermophila, C. elegans, D. melanogaster και X. laevis είναι ικανά από μόνα τους να 

στοχεύσουν το DHFR σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα. (Α) Είσοδος των 

ραδιενεργά σημασμένων MTS(GDH)-DHFR σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα για 

5min, κατεργασία με τρυψίνη και με ή χωρίς TX-100, αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση 

και αυτοραδιογραφία. (Β-C) Κινητική εισόδου των ραδιενεργά σημασμένων 

MTS(GDH)-DHFR σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα για 2 ή 5min, κατεργασία με 

τρυψίνη, αποδιατακτική ηλετροφόρηση και αυτοραδιογραφία (Ε. Κάλεφ-Έζρα).  
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Επομένως οι μελέτες σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές και σε 

απομονωμένα μιτοχονδρια σακχαρομύκητα δείχνουν ότι τα MTS της GDH από τα 

βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα μέχρι τον άνθρωπο έχουν αυτόνομη ικανότητα 

μιτοχονδριακής στόχευσης. 

 

4.Γ.3. Το MTS της GDH της T. thermophila εμφανίζει μικρή ικανότητα 

στοχεύσης της ώριμης hGDH2 στα μιτοχόνδρια 

Τέλος προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε αν το σινιάλο μιτοχονδριακής 

στόχευσης της γλουταμικής αφυδρογονάσης από εξελικτικά κατώτερους 

οργανισμούς είναι ικανό να οδηγήσει την ώριμη hGDH2 (Δ53hGDH2) στα 

μιτοχόνδρια. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν πλασμιδιακές κατασκευές που 

κωδικοποιούν για τα τα υβριδικά πεπτίδια MTS(T.thermophila)-Δ53hGDH2-EGFP 

και MTS(T.thermophila)-Δ53hGDH2, για έκφραση in vivo σε κυτταρικές σειρές 

θηλαστικών και για πειράματα εισόδου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 

σακχαρομύκητα.  

Πειράματα συν-διαμόλυνσης με το DsRed2-Mito σε κύτταρα HeLa σε 

συνδυασμό με συνεστιακή μικροσκοπία έδειξαν της ύπαρξη μιας μικρής  

ικανότητας μιτοχονδριακής στόχευσης του πεπτιδίου MTS(T.thermophila)-

Δ53hGDH2-EGFP (Εικόνα 4.22).  

 

 

Εικόνα 4.23. Το σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης της GDH της T. thermophila έχει 

περιορισμένη ικανότητα στόχευσης της ώριμης hGDH2 στα μιτοχόνδρια. Παροδική 

συν-διαμόλυνση κύτταρων HeLa με τα πλασμίδια που κωδικοποιούν για τις πρωτεΐνες 

MTS(T.thermophila)-Δ53hGDH2-EGFP και DsRed2-Mito. Παρατήρηση των 

κυττάρων με συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού. Η κατανομή του πράσινου 

φθορισμού είναι διάχυτη στο κυτταρόπλασμα, ωστόσο συνυπάρχει μικρού βαθμού 

συνεντοπισμός με τη μιτοχονδριακή πρωτείνη DsRed2-Mito. Κλίμακα, 1
η
 γραμμή: 9.1 

μm, 2
η
 γραμμή: 10.8 μm. 
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Τα πειράματα εισόδου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα 

έδειξαν ότι το πεπτίδιο MTS(T.thermophila)-Δ53hGDH2 μπορεί να εισέλθει λίγο 

έως καθόλου σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα (Εικόνα 4.23). Αυτό 

το εύρημα έρχεται σε αντίθεση με την αποτελεσματική ικανότητα μιτοχονδριακής 

στόχευσης της αγρίου τύπου hGDH2 (Εικόνα 4.23).  

 

 

Εικόνα 4.23 Το MTS της GDH της T. thermophila αδυνατεί να αντικαταστήσει πλήρως 

το MTS της hGDH2. Είσοδος των ραδιενεργά σημασμένων hGDH2, Δ53hGDH2 και 

MTS (T. thermophila)-Δ53hGDH σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα για 2 ή 5min, 

κατεργασία με τρυψίνη, ηλεκτροφόρηση και αυτοραδιογραφία (Ε. Κάλεφ-Έζρα).  

 

Επομένως, από όλα τα παραπάνω, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κατά 

την εξέλιξη της γλουταμικής αφυδρογονάσης το MTS αυξήθηκε σε μέγεθος και σε 

ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης.  

 

4.Γ.4. Στα θηλαστικά η α1 έλικα του σινάλου στόχευσης της GDH είναι πιο 

συντηρημένη σε σχέση με την α2 έλικα 

Η συνεργάτιδα από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

Έστερ Κάλεφ-Εζρά πραγματοποίησε μία μελέτη της εξέλιξης του σινιάλου 

μιτοχονδριακής στόχευσης της γλουταμικής αφυδρογονάσης στα θηλαστικά. Πιο 

συγκεκριμένα χρησιμοποίησε  in silico μεθόδους (MitoFates, TargetP) για να 

μελετήσει την ικανότητα μιτοχονδριακής στόχευσης και το μέγεθος του σινιάλου 

στόχευσης 24 GDH αλληλουχιών θηλαστικών. Επιπρόσθετα, μελέτησε την 

ομολογία μεταξύ των προβλεπόμενων σινιάλων μιτοχονδριακής στόχευσης, 

χρησιμοποιώντας προγράμματα στοίχισης πολλαπλών αλληλουχιών (multiple 

sequence alignment). Προβλέφθηκε ότι οι περισσότερες από τις αλληλουχίες MTS 

θηλαστικών που μελετήθηκαν έχουν πολύ ισχυρή ικανότητα μιτοχονδριακής 

στόχευσης και ότι οι GDHs των θηλαστικών διαμερισματοποιούνται πρωτίστως στα 

μιτοχόνδρια. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα MitoFates προβλέπει ότι όλες οι 
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GDH αλληλουχίες των θηλαστικών που μελετήθηκαν έχουν ένα αποκοπτόμενο 

σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης μεγέθους περίπου 53 αμινοξέων, το οποίο 

μπορεί να αναγνωρίζεται από τις πρωτεάσες τις μιτοχονδριακής μήτρας MPP και 

Icp55 (Εικόνα 4.24), με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ομόλογη της Icp55 στους υπό 

μελέτη οργανισμούς. Η μελέτη στοίχισης πολλαπλών αλληλουχιών με το λογισμικό 

ClustalW έδειξε ότι το σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης εμφανίζει σαφώς 

μικρότερη ομολογία (30%) σε σχέση με το ώριμο τμήμα των GDHs το οποίο 

εμφανίζει υψηλή ομολογία (89%).  Επίσης, βρέθηκε ότι τα αμινοξέα που 

απαρτίζουν την προβλεπόμενη α1 έλικα στις hGDHs (αμινοξέα 1-10), εμφανίζουν 

μεγαλύτερη ομολογία (50%) σε σχέση με αυτά της α2 (31%) (Εικόνα 4.24). 

 

Εικόνα 4.24. Στα θηλαστικά, το σινιάλο μιτοχονδριακής στόχευσης (MTS) της 

γλουταμικής αφυδρογονάσης είναι αρκετά συντηρημένο. Τα αμινοξέα που απαρτίζουν 

την α1 έλικα είναι πιο συντηρημένα από αυτά της α2. (Α) Πολλαπλή στοίχιση της 

αμινοξικής αλληλουχίας του MTS της GDH από 24 διαφορετικούς οργανισμούς 

θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων των hGDH1 και hGDH2. (*) πολύ συντηρημένα, 

(:) μέτρια συντηρημένα, και (.) λιγότερο συντηρημένα αμινοξικά κατάλοιπα. (Β) 

Γραφική παρουσίαση της πολλαπλής στοίχισης των πρώτων 54 αμινοξέων της 

γλουταμικής αφυδρογονάσης με χρήση του λογισμικού WebLogo. Παρουσιάζονται οι 

αμινοξικές θέσεις του MTS από το αμινοτελικό (Ν) προς το καρβοξυτελικό (C) άκρο. 

Το μέγεθος των αμινοξέων αντικατοπτρίζει τη συχνότητα εμφάνισής τους σε κάθε 

θέση και το ψαλίδι δείχνει τη θέση κοπής (Ε. Κάλεφ-Έζρα).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
:  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται καταρχήν τον υποκυτταρικό προορισμό και 

εντοπισμό των δύο μορφών της ανθρώπινης γλουταμικής αφυδρογονάσης (hGDH1, 

hGDH2). Επιπλέον, στοχεύει στην εις βάθος μελέτη του σινιάλου μιτοχονδριακής 

στόχευσης (MTS) των hGDHs και στη διερεύνηση της εξέλιξης του από τους 

κατώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς προς τα θηλαστικά και τον άνθρωπο. Για 

το σκοπό αυτό πραγματοποιήσαμε μια λεπτομερή ανάλυση των δομικών και 

βιοχημικών χαρακτηριστικών του MTS των hGDHs και προσπαθήσαμε να 

κατανοήσουμε ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ιδιαίτερη σημασία στη 

μιτοχονδριακή στόχευση. Τα συμπεράσματά μας  διευρύνουν τις γνώσεις γύρω από 

τους μοριακούς μηχανισμούς που ενέχονται στην είσοδο των πρωτεϊνών στα 

μιτοχόνδρια. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη του υποκυτταρικού εντοπισμού 

και της μιτοχονδριακής στόχευσης περιλαμβάνει ένα συνδυασμό in vivo και in 

organello τεχνικών. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος σύζευξης 

πρωτεϊνών ή πεπτιδίων με τη φθορίζουσα πρωτεΐνη EGFP και η έκφραση τους σε 

κυτταρικές σειρές ανθρώπου και θηλαστικών μαζί με πρωτεΐνες-δείκτες γνωστής 

υποκυτταρικής κατανομής. Ταυτοχρόνως, πραγματοποιήθηκαν πειράματα εισόδου 

in vitro συντεθειμένων (με το σύστημα μεταγραφής-μετάφρασης) 
35

S-ραδιενεργά 

σεσημασμένων πρωτεϊνών σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα. Είναι 

σημαντικό το ότι τα αποτελέσματα από τα in organello πειράματα στα 

απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα συμφωνούν με τα αποτελέσματα από τα 

in vivo πειράματα διαμόλυνσης ανθρώπινων κυτταρικών σειρών. Επομένως, η 

μελέτη μας τονίζει επίσης την υψηλή συντήρηση των μονοπατιών εισόδου των 

πυρηνικά εκφραζόμενων πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια από το σακχαρομύκητα μέχρι 

τον άνθρωπο. 

Στις ενότητες που ακολουθούν συζητούνται τα αποτελέσματα της μελέτης και 

γίνεται σύγκριση με τη σχετική βιβλιογραφία. 
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5.1 Η υποκυτταρική εντόπιση των hGDH1 και hGDH2 

Η μιτοχονδριακή εντόπιση της GDH των θηλαστικών έχει αποδειχτεί από 

παλιά, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές, όπως μέτρηση της GDH 

δραστηριότητας μετά από ομογενοποίηση και κλασμάτωση ήπατος  (Hogeboom και 

συν. 1953) ή εγκεφάλου αρουραίου (Schmidt και Schmidt, 1963, Salganicoff και 

De Robertis, 1965) μορφολογικές μελέτες σε εγκέφαλο αρουραίου με 

ανοσοϊστοχημεία (Rothe και συν. 1990) ανοσοκυτταροχημεία (Aoki και συν. 

1987α) και ηλεκτρονική μικροσκοπία (Aoki και συν. 1987β). Μάλιστα, η GDH  

έχει βρεθεί να αποτελεί έως και το 10% των πρωτεϊνών της μιτοχονδριακής μήτρας 

σε κύτταρα γλοίας Bergmann στην παρεγκεφαλίδα του αρουραίου (Rothe και συν. 

1994). Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις και για εξωμιτοχονδριακή εντόπιση της GDH, 

σε σύνδεση με μεμβράνες ενδοπλασματικού δικτύου/ ριβοσωματίων (Colon και 

συν. 1986, Lee και συν. 1999), ή σε σύνδεση με λυσοσωμάτια (Rajas και Rousset, 

1993). Επιπλέον, υπάρχει μία ομάδα εργασιών που υποστηρίζει την εντόπιση της 

GDH και στον πυρήνα σε ιστούς αρουραίου (di Prisco και συν. 1968, di Prisco and 

Garofano, 1974,  Lai και συν. 1986). Επίσης, έχει αναφερθεί η ύπαρξη της GDH 

στον κυτταρικό πυρήνα και σε άλλους οργανισμούς όπως ο σακχαρομύκητας (Lee 

και συν. 2012) και το κοτόπουλο (Panda και συν. 2011).  

Όσον αφορά στις GDHs του ανθρώπου, τα περισσότερα δεδομένα 

προέρχονται από μελέτες του εργαστηρίου μας, με χρήση ειδικών αντισωµάτων 

ικανών να διακρίνουν µεταξύ των hGDH1 και hGDH2. Μελέτες 

ανοσοκυτταροχημείας σε πολλαπλούς ανθρώπινους ιστούς (ήπαρ, συκώτι, 

πάγκρεας, νεφρός, επινεφρίδια, όρχεις, ωοθήκη κ.α.) αποκαλύπτουν την έκφραση 

των δύο ισοπρωτεϊνών σε οργανίδια που ομοιάζουν στα μιτοχόνδρια (Spanaki και 

συν. 2014, Spanaki και συν. 2015α, Spanaki και συν. 2016). Μελέτες 

ανοσοφθορισμού σε ανθρώπινο εγκέφαλο παρέχουν ενδείξεις για την παρουσία της 

hGDH1 στα μιτοχόνδρια αστροκυττάρων και της hGDH2 στα μιτοχόνδρια 

αστροκυττάρων και νευρώνων (Spanaki και συν 2010, Spanaki και συν. 2015β). 

Επίσης, οι μελέτες στον ανθρώπινο εγκέφαλο  έχουν δείξει την έκφραση της 

hGDH1 στην πυρηνική μεμβράνη της πλειοψηφίας των προδρομων 

ολιγοδενδροκυττάρων και της hGDH2  στην πυρηνική μεμβράνη μικρών νευρώνων 

(Spanaki και συν. 2015β).  

Η παρούσα μελέτη, με τη χρήση της GFP μεθόδου για την έκφραση των 

hGDH1 και hGDH2 σε κυτταρικές σειρές σε συνδυασμό με τους υποκυτταρικούς 
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δείκτες DsRed2-Mito, DsRed2-ER, DsRed2-Nuc και επακόλουθη συνεστιακή 

μικροσκοπία φθορισμού, επιβεβαίωσε την έκφραση των hGDH1-EGFP και 

hGDH2-EGFP πρωτεϊνών στα μιτοχόνδρια των κυττάρων. Επιπλεόν, 

αποκαλύφθηκε μικρότερου βαθμού εντοπισμός των δύο ισοενζύμων και στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο. Τα  παραπάνω ευρήματα ελέγχθηκαν σε πολλαπλές 

κυτταρικές σειρές ανθρώπου και θηλαστικών (HEK293, HeLa, SHSY-5Y, COS7, 

CHO). Επιπρόσθετα, τα πειράματα κλασμάτωσης και απομόνωσης μιτοχονδρίων σε 

συνδυασμό με ανοσοαποτύπωση επιβεβαίωσαν την παρουσία  των hGDH1-EGFP 

και hGDH2-EGFP στο μιτοχονδριακό κλάσμα των κυττάρων (στο οποίο 

ανιχνεύθηκαν δύο μπάντες, ~95 kDa και ~90 kDa, που αντιστοιχούν στη ανώριμη 

και ώριμη –μετά την πρωτεόλυση του σινιάλου στόχευσης- πρωτεΐνη). Αντίθετα, 

στο κυτοσολικό κλάσμα (κλάσμα που περιέχει και το ER) ανιχνεύθηκε ασθενώς 

μόνο η μπάντα των 95 kDa. Υποθέτουμε ότι η μπάντα αυτή σχετίζεται με το ER και 

αντιστοιχεί στην hGDH-EGFP πρωτεΐνη που παρατηρούμε να συνεντοπίζεται με το 

DsRed2-ER στο συνεστιακό μικροσκόπιο. Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται σε 

συμφωνία με προηγούμενες βιοχημικές μελέτες (Colon και συν. 1986) που 

υποστηρίζουν ότι υπάρχει κομμάτι της GDH συνδεδεμένο με μεμβράνες. Ωστόσο, 

οι παραπάνω ερευνητές δε βρήκανε διαφορά στο μοριακό βάρος ανάμεσα στη 

συνδεδεμένη με μεμβράνες και στη διαλυτή GDH (Colon και συν. 1986).  

Επίσης, η παρούσα μελέτη δεν παρείχε καμία ένδειξη υπέρ εντοπισμού των 

δύο hGDH-EGFP πρωτεϊνών στον πυρήνα, καθώς δεν υπήρχε κατανομή του 

πράσινου φθορισμού μέσα στον πυρήνα, ούτε συνεντοπισμός με τον πυρηνικό 

δείκτη DsRed2-Nuc σε καμία από τις κυτταρικές σειρές που μελετήθηκαν.  

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος της έκφρασης γονιδίων σε 

κυτταρικές σειρές μπορεί να μην αναπαράγει πιστά τις λειτουργίες που λαμβάνουν 

χώρα στο φυσικό περιβάλλον των κυττάρων. Από την άλλη μεριά κι άλλοι 

ερευνητές (King και Frieden, 1970) δεν κατόρθωσαν να ανιχνεύσουν GDH στον 

πυρήνα μετά από προσεκτική κλασμάτωση, καθαρισμό και απομόνωση πυρηνικού 

κλάσματος ελεύθερου από μιτοχονδριακή επιμόλυνση. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανή 

παρουσία, ο ρόλος, αλλά και ο μηχανισμός εισόδου της GDH στον πυρήνα 

αποτελούν ενδιαφέροντα ερευνητικά ερωτήματα. 

Τέλος, θα πρέπει να σχολιασθεί ότι στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε 

η συνεστιακή μικροσκοπία φθορισμού για την παρατήρηση της ενδοκυτταρικής 

στόχευσης των συζευγμένων με EGFP πρωτεϊνών σε συνδυασμό με φθορίζοντες 
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υποκυτταρικούς δείκτες. Το  συνεστιακό μικροσκόπιο φθορισμού προσφέρει σαφή 

πλεονεκτήματα σε σχέση με το απλό μικροσκόπιο φθορισμού (ευρέως πεδίου), 

καθώς παρέχει μεγαλύτερη ευκρίνεια, δυνατότητα λήψης οπτικών τομών και 

δυνατότητα εκτίμησης του συνεντοπισμού διαφορετικών μακρομορίων. Ένα 

μειονέκτημα, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τις τεχνικές ιδιότητες 

του συνεστιακού μικροσκοπίου και των laser, είναι η δυσχέρεια σαφούς 

διαχωρισμού των ορίων μεταξύ διαφορετικών οργανιδίων και διαμερισμάτων εντός 

των κυττάρων. Ως γνωστό, τα κύτταρα είναι τρισδιάστατες δομές και τα οργανίδια 

‘επιπλέουν’ σε όλο τον όγκο του κυτταροπλάσματος. Είναι αναμενόμενο να 

υπάρχει πολλές φορές αλληλοεπικάλυψη μεταξύ διαφορετικών οργανιδίων σε 

εικόνες μικροσκοπίου, ειδικά όταν μελετάται φθορισμός. Η εξέταση των δειγμάτων 

σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ίσως προσέφερε μία πιο σαφή εικόνα της κατανομής 

των υπό μελέτη πρωτεϊνών. 

 

5.2. Έχουν διαφορά οι hGDH1 και hGDH2 ως προς την ικανότητα 

μιτοχονδριακής στόχευσης; 

Η έκφραση των άγριου τύπου hGDH1-EGFP και hGDH2-EGFP πρωτεϊνών 

σε κυτταρικές σειρές δεν αποκάλυψε σημαντικές διαφορές όσον αφορά στην 

μιτοχονδριακή στόχευση των δύο αγρίου τύπου πρωτεϊνών. Από την άλλη μεριά, οι 

Rosso  και συν. (2008) που μελετήσανε την εξέλιξη του μιτοχονδριακού σινιάλου 

στόχευσης της GDH στα πρωτεύοντα, διαπιστώσανε ότι το σινιάλο στόχευσης 

(N53) της hGDH2 έχει ενισχυμένη ικανότητα στόχευσης σε σχέση με το  N53 της 

hGDH1. Συγκεκριμένα, οι παραπάνω ερευνητές, χρησιμοποιώντας παρόμοια 

μέθοδο με τη δική μας μελέτη, πραγματοποίησαν πειράματα διαμόλυνσης των N53-

EGFP (Ν53 της hGDH1 ή της hGDH2), σε συνδυασμό με χρώση των μιτοχονδρίων 

με Mito-tracker, σε κυτταρικές σειρές θηλαστικών (κύτταρα LN229,  HeLa και 

COS7).  Παρατήρησαν ότι το πεπτίδιο N53-EGFP της hGDH2 εντοπίζεται κυρίως 

στα μιτοχόνδρια, ενώ αντίθετα το πεπτίδιο N53-EGFP της hGDH1 κατανέμεται στο 

κυτταρόπλασμα και στα μιτοχόνδρια. Οι Rosso και συν. (2008) θεωρούν ότι αυτό 

οφείλεται στην εξελικτική αντικατάσταση του γλουταμικού στη θέση 7 στην 

hGDH1 με λυσίνη στην hGDH2. Σύμφωνα με τους παραπάνω συγγραφείς, η 

Glu7Lys συνέβη σε περίοδο εξελικτικής πίεσης του GLUD2 γονιδίου και ήταν 

προϊόν θετικής επιλογής (Rosso και συν. 2008). Σε αντίστοιχα πειράματα έκφρασης 

των N53-EGFP (Ν53 του hGDH1 ή hGDH2) μαζί με το μιτοχονδριακό μάρτυρα 
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DsRed2-Mito σε κυττάρα HEK293 και HeLa, που πραγματοποιήσαμε στο δικό μας 

εργαστήριο, διαπιστώσαμε ότι το N53-EGFP της hGDH2 έχει πράγματι καλύτερη 

δυνατότητα στόχευσης του EGFP στο μιτοχόνδριο συγκριτικά με το N53-EGFP της 

hGDH1. Παρ’ όλα αυτά η διαφορά, ήταν λιγότερο εμφανής σε σχέση με τα 

αποτελέσματα  που παρουσιάζονται από τους Rosso και συν. (2008), κάτι που 

μπορεί να οφείλεται στην ακρίβεια της χρώσης των μιτοχονδρίων με τη χρήση του 

Mito-tracker (Rosso και συν. 2008) σε σχέση με τη διαμόλυνση με το πλασμίδιο 

DsRed2-Mito. 

Επιπρόσθετα, πειράματα εισόδου ραδιενεργά σεσημασμένων hGDH1 και 

hGDH2 σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα που πραγματοποιήθηκαν 

από τους συνεργάτες μας στο Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

αναδεικνύουν ότι και οι δύο πρωτεΐνες μπορούν να μπουν και να κοπούν, ώστε να 

πάρουν την ώριμη μορφή τους, μέσα στα μιτοχόνδρια του σακχαρομύκητα, με την 

όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η 

είσοδος ή η ωρίμανση της hGDH2 γίνεται λίγο ταχύτερα από ότι στην περίπτωση 

της hGDH1. Η παρατήρηση αυτή συνάδει με την υπόθεση της ενισχυμένης 

ικανότητας μιτοχονδριακής στόχευσης της hGDH2 που διατύπωσαν οι Rosso και 

συν. (2008). Αν και οι δύο hGDHs έχουν την ίδια θέση αναγνώρισης για την 

πρωτεάση MPP (R50-R51), η ταχύτερη αποκοπή του MTS της hGDH2 συγκριτικά 

με την hGDH1 μπορεί να σχετίζεται με την αναγνώρισή τους από άλλες πρωτεάσες 

της μιτοχονδριακής μήτρας, όπως για παράδειγμα η Icp55 (Vögtle και συν. 2009, 

Teixeira και Glaser, 2013). Στην περίπτωση που η ομόλογη της Icp55 στο άνθρωπο 

αναγνωρίζει το ίδιο πρωτεϊνικό μοτίβο με αυτή του σακχαρομύκητα (Y/L/F↓S/A), η 

παρουσία της λευκίνης στη θέση +3 του ώριμου τμήματος της hGDH2 (σε σχέση  

με την αλανίνη στην θέση +3 στην hGDH1) μπορεί να διευκολύνει την αναγνώριση 

και την αποκοπή της από την Icp55, ώστε τελικά η hGDH2 να παίρνει την ώριμη 

μορφή της ταχύτερα σε σχέση με την hGDH1.  

 

5.3. Το Ν53 είναι απαραίτητο για τη μιτοχονδριακή στόχευση των 

hGDHs 

Η GDH είναι μία πρωτεΐνη που βρίσκεται σε αφθονία στα μιτοχόνδρια 

πολλών κυττάρων (έως και 10% των πρωτεϊνών της μιτοχονδριακής μήτρας) και 

έχει κεντρικό ρόλο σε μεταβολικές και άλλες λειτουργίες. Η ικανότητα της GDH να 



115 
 

συγκεντρώνεται σε μεγάλες ποσότητες στα μιτοχόνδρια των κυττάρων προϋποθέτει 

έναν αποτελεσματικό μηχανισμό μιτοχονδριακής στόχευσης. Η ύπαρξη 

αποκοπτόμενου σινιάλου στόχευσης στο μόριο της GDH προτάθηκε για πρώτη 

φορά από τους Mihara και συν. (1982), οι οποίοι παρατηρήσανε ότι η GDH που 

παράγεται in vitro σε εκχυλίσματα  πρόδρομων ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι 

υψηλότερου μοριακού βάρους από τη GDH που απομονώνεται από ιστούς 

θηλαστικών. Η κλωνοποίηση των GLUD1 και GLUD2 γονιδίων (Mavrothalassitis 

και συν. 1988) ενίσχυσε αυτή την υπόθεση καθώς προέβλεψε την κωδικοποίηση 

ενός επιπλέον αμινοτελικού πεπτιδίου 53 αμινοξέων που απουσιάζει από την 

αμινοξική αλληλουχία των ώριμων πρωτεϊνών. Τα πειράματά μας σε ανθρώπινες 

κυτταρικές σειρές και σε απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα αποδεικνύουν 

ότι το αμινοτελικό πεπτίδιο Ν53 είναι απολύτως απαραίτητο για την είσοδο των 

hGDH1 και  hGDH2 στα μιτοχόνδρια, επιβεβαιώνοντας το ρόλο αυτού ως σινιάλου 

μιτοχονδριακής στόχευσης. 

 

5.4. Η συνεργατική παρουσία των δύο α-ελικών και το θετικό φορτίο στο 

αμινοτελικό άκρο του Ν53 είναι απαραίτητα για τη μιτοχονδριακή 

στόχευση 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Pfanner και Geissler, 2001, 

Chacinska και συν. 2009) τα σινιάλα μιτοχονδριακής στόχευσης για την 

μιτοχονδριακή μήτρα δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη αλληλουχία, αλλά είναι 

πλούσια σε θετικά φορτισμένα ή/και υδροξυλιωμένα αμινοξέα και σε υδρόφοβα 

αμινοξέα και χαρακτηρίζονται από αμφιπαθικότητα και τάση για δημιουργία α-

έλικας. Η παρούσα μελέτη ρίχνει φως στις ιδιότητες του MTS που διασφαλίζουν 

την ταχεία και αποτελεσματική μιτοχονδριακή καθοδήγηση της hGDH.  

Αρχικά, επιχειρήσαμε να αναλύσουμε τα δομικά χαρακτηριστικά του 

σινιάλου στόχευσης (Ν53) των hGDH1 και  hGDH2. Η in silico  (Predict Protein) 

ανάλυση δευτεροταγούς δομής προβλέπει με ισχυρή πιθανότητα την παρουσία α-

ελικοειδών δομών σε μεγάλο κομμάτι της αλληλουχίας του σινιάλου στόχευσης. Η 

πρόβλεψη α-έλικας είναι ισχυρότερη για τα 32 αμινοτελικά αμινοξέα (Ν1-32) σε 

σχέση με τα αμινοξέα που βρίσκονται στο καρβοξυτελικό τμήμα του Ν53. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία μίας πρώτης α-έλικας (α1) στα 

αμινοτελικά 10 αμινοξέα (1-10) και μίας δεύτερης α-έλικας (α2) που περιλαμβάνει 
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τα αμινοξέα 16-32. Επιπλέον, ο υπολογισμός της υδροφοβικής κλίσης (hydrophobic 

moment) των δύο α-ελίκων αναδεικνύει ότι η α1 είναι περισσότερο αμφιπαθής σε 

σχέση με την α2. Επομένως, η α1 έλικα αποτελεί πιθανά ισχυρότερο καθοδηγητικό 

σήμα στόχευσης σε σχέση με την α2 έλικα. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ανάλυση της δευτεροταγούς δομής έγινε με υπολογιστικά προγράμματα, τα οποία 

προβλέπουν τη διαμόρφωση ενός πεπτιδίου με ένα βαθμό πιθανότητας. Η μελέτη 

του σινιάλου στόχευσης με τη μέθοδο της κρυσταλλογραφίας θα μπορούσε να 

αποκαλύψει την πραγματική δευτεροταγή διαμόρφωση αυτού. 

Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί το σινιάλο στόχευσης Ν53 των hGDHs είναι 

το σχετικά μεγάλο μέγεθός του. Πράγματι, ένα τυπικό μιτοχονδριακό σινιάλο 

στόχευσης για τη μιτοχονδριακή μήτρα περιέχει περίπου 17-35 αμινοξέα (Hammen 

και συν. 1998, Vögtle και συν. 2009) και διαμορφώνεται συνήθως σε μία α-έλικα. 

Το μεγαλύτερο μέγεθος του Ν53 και η πιθανότητα ελικοειδούς διαμόρφωσης σε 

περισσότερα του ενός σημεία γεννούν το ερώτημα πού βρίσκεται το σήμα που είναι 

κυρίως υπεύθυνο για τη μιτοχονδριακή καθοδήγηση. Το ερώτημα αυτό 

προσπαθήσαμε να το προσεγγίσουμε κατασκευάζοντας πλασμίδια που εκφράζουν 

ελλειματικές μορφές του Ν53 πεπτιδίου και εξετάζοντας την υποκυτταρική τους 

εντόπιση. Βασισμένοι στις in silico προβλέψεις για την παρουσία δύο α-ελίκων, 

δημιουργήσαμε πλασμιδιακές κατασκευές της hGDH2 από τις οποίες απουσιάζουν 

1) η πρώτη α-έλικα (Δα1- hGDH2), 2) και οι δύο έλικες (Δα1α2-hGDH2). Οι 

μελέτες έκφρασης των παραπάνω πλασμιδίων σε κυτταρικές σειρές και τα 

πειράματα εισόδου σε μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα απέδειξαν ότι η α1 έλικα είναι 

απαραίτητη για την είσοδο της hGDH2 στα μιτοχόνδρια, καθώς, όταν απουσιάζει 

έστω μόνο η α1, η πρωτεΐνη δε μπαίνει στα μιτοχόνδρια. Επιπλέον, πειράματα 

σύζευξης του α1 ή α2 πεπτιδίου με τις μη μιτοχονδριακές πρωτεΐνες EGFP και 

DHFR έδειξαν ότι η α1 έλικα, και όχι η α2, έχει αυτόνομη ικανότητα 

μιτοχονδριακής στόχευσης, συμφωνώντας με τη θεωρητική πρόβλεψη ότι η α1 

αποτελεί ισχυρότερο σήμα στόχευσης σε σχέση με τη α2. Από την άλλη μεριά 

όμως, ενώ η α1 έλικα είναι ικανή από μόνη της να οδηγήσει αποτελεσματικά τις 

πρωτεΐνες EGFP και DHFR στα μιτοχόνδρια, έχει μικρή έως καθόλου ικανότητα 

καθοδήγησης τoυ ώριμου τμήματος της hGDH2. Αυτή η διαφορά μπορεί να 

οφείλεται στο μικρότερο μέγεθος των EGFP και DHFR πεπτιδίων (EGFP: 27 kDa, 

DHFR: 22 kDa) σε σχέση με το ώριμο τμήμα της hGDH2 (56 kDa) ή στην 

αμινοξική σύσταση των πρώτων αμινοξέων στο N-τελικό άκρο του DHFR και του 

EGFP συγκριτικά με το ώριμο τμήμα της hGDH2. Αντίθετα, το υβριδικό πεπτίδιο 
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α1α2 (χωρίς τις ενδιάμεσες στροφές και τη θέση κοπής) είναι ικανό να οδηγήσει 

από μόνο του την ώριμη hGDH2 στα μιτοχόνδρια. Επομένως, η είσοδος της 

hGDH2 στα μιτοχόνδρια εξαρτάται από την συνεργατική δράση των δύο α-ελίκων 

του σινιάλου μιτοχονδριακής στόχευσης, αν και η α1 έλικα φαίνεται να έχει 

πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία.  

Η μελέτη μας έδειξε επίσης ότι το θετικό φορτίο στο Ν-τελικό άκρο του MTS 

της hGDH2 (που περιλαμβάνει τα θετικά φορτισμένα αμινοξέα Arg3, Lys7 και 

Arg13) έχει ουσιαστικό ρόλο στη μιτοχονδριακή καθοδήγηση, καθώς η hGDH2 η 

οποία φέρει την τριπλή μετάλλαξη R3A-K7A-R13A (hGDH2-R3A-K7A-R13A) 

αδυνατεί να εισέλθει στα μιτοχόνδρια του σακχαρομύκητα. Αυτό δεν αποτελεί 

κανόνα, αφού σε άλλες πρωτεΐνες που στοχεύονται στη μιτοχονδριακή μήτρα, όπως 

για παράδειγμα στην ανθρώπινη OTC (ornithine transcarbamylase), το θετικό 

φορτίο δεν εντοπίζεται στο Ν-τελικό άκρο αλλά στο μεσαίο τμήμα (N8-22) του 

MTS (N32) της, που είναι πλούσιο σε θετικά φορτισμένα κατάλοιπα Arg (Horwich 

και συν. 1987). Από την άλλη μεριά, η πρωτεΐνη ALDH (aldehyde dehydrogenase) 

του αρουραίου έχει ένα μικρό MTS (Ν19) το οποίο προβλέπεται να σχηματίζει δύο 

α-έλικες (4-10 & 14-19), οι οποίες χωρίζονται από ένα τριπεπτίδιο (Thornton και 

συν. 1993). Έχει παρατηρηθεί ότι η παρουσία και των δύο α-ελίκων είναι 

απαραίτητη για τη στόχευση της ALDH στα μιτοχόνδρια (Wang και Weiner, 1993). 

Παρόλο που τα δύο αυτά παραδείγματα τονίζουν το ρόλο των θετικά φορτισμένων 

αμινοξέων (OTC) ή των μικρών α-ελίκων (ALDH), το MTS των hGDHs πιθανά 

έχει βιολογικό πλεονέκτημα καθώς διαθέτει και ξεχωριστές α-έλικες και θετικό 

φορτίο. Επιπλέον, το θετικότερο φορτίο του MTS της hGDH2 (σε σχέση με τη 

hGDH1) παρέχει μία πιθανή εξήγηση για την αποτελεσματική στόχευση του 

ενζύμου στα γλοιακά κύτταρα, τα οποία έχουν χαμηλότερη διαφορά δυναμικού 

στην εσωτερική τους μιτοχονδριακή μεμβράνη σε σχέση με άλλα κύτταρα, όπως 

για παράδειγμα τα ηπατοκύτταρα (Matthews και συν. 2010).  

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα μας υποδηλώνουν ότι η αποτελεσματική 

μιτοχονδριακή στόχευση της ανθρώπινης GDH του ανθρώπου εξαρτάται από τη 

συνεργατική παρουσία των δύο α-ελίκων και από το θετικό φορτίο στο αμινοτελικό 

άκρο του σινιάλου στόχευσης. Τα παραπάνω πιθανώς εξηγούν και το μεγαλύτερο 

μέγεθος του σινιάλου στόχευσης της GDH του ανθρώπου και των θηλαστικών σε 

σχέση με άλλες πρωτεΐνες της μιτοχονδριακής μήτρας. 
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5.5. Η μιτοχονδριακή είσοδος των hGDHs είναι ανεξάρτητη από την 

αποκοπή του Ν53 

Η πλειοψηφία των Ν-τελικών σινιάλων στόχευσης των πρωτεϊνών της 

μιτοχονδριακής μήτρας αποκόπτονται πρωτεολυτικά μετά ή παράλληλα με την 

είσοδο της πρωτεΐνης στη μήτρα. Η διαδικασία αυτή θεωρείται ότι σταθεροποιεί τις 

πρωτεΐνες και τις βοηθάει να λάβουν τη σωστή τριτοταγή τους δομή μέσα στη 

μήτρα. Σε αντίθεση με αυτό που αρχικά περιμέναμε, μελέτες εισόδου σε 

απομονωμένα μιτοχόνδρια σακχαρομύκητα hGDH1 και hGDH2 πρωτεϊνών 

μεταλλαγμένων στην θέση αναγνώρισης από την πρωτεάση MPP (R50G-R51D) ή 

στην θέση κοπής (Y53D-S54D), αν και χάνουν την ικανότητά τους να κόβονται στα 

μιτοχόνδρια, εξακολουθούν να έχουν την ικανότητα εισόδου σε αυτά. Τα 

αποτελέσματα αυτά υπαινίσσονται ότι η πρωτεολυτική αποκοπή του Ν53 δεν είναι 

απαραίτητη για τη διαμερισματοποίηση των πρωτεϊνών στη μήτρα. Ωστόσο, από 

την παρούσα μελέτη δεν είναι σαφές αν οι ανώριμες hGDHs (από τις οποίες δεν 

έχει αποκοπεί το Ν53) μπορούν να διαμορφωθούν στην «κατάλληλη» εξαμερή 

δομή τους και εάν είναι ενζυμικά ενεργές. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι υπάρχουν παραδείγματα πρωτεινών της μιτοχονδριακής μήτρας που 

διαθέτουν μη- αποκοπτώμενα MTS, όπως η GDH του φυτού Arabidopsis thaliana 

(Huang και συν. 2009), η chaperonin-10 του αρουραίου (Ryan και συν. 1994)  και η 

ασπαρτική αμινοτρανσφεράση του χοίρου (Nishi και συν. 1989).  

Δεδομένου ότι η GDH έχει αναφερθεί να εντοπίζεται και σε άλλα 

διαμερίσματα του κυττάρου, τα παραπάνω ευρήματα δημιουργούν το ερώτημα εάν 

η πρωτεόλυση στα μιτοχόνδρια είναι απαραίτητη για τη μετακίνηση της GDH μέσω 

παλίνδρομης κίνησης (retrograde movement) έξω από το μιτοχόνδριο, όπως έχει 

δειχθεί για τη φουμαράση (fumarase) του σακχαρομύκητα (Knox και συν. 1998) 

και την αφυδρογονάση του πυρουβικού (PDH, pyruvate dehydrogenase) (Sutendra 

και συν. 2014). Συγκεκριμένα η PDH μετακινείται από τα μιτοχόνδρια στον πυρήνα 

και η μετακίνηση αυτή θεωρείται ότι παρέχει ακετυλο-συνένζυμο Α για την 

ακετυλίωση των ιστονών. Δεδομένου ότι η hGDH1 έχει βρεθεί στην πυρηνική 

μεμβράνη της πλειοψηφίας των προδρόμων ολιγοδενδροκυττάρων (Spanaki και 

συν. 2015β), τα οποία χρειάζονται α-κετογλουταρικό για τις διαιρέσεις και τη 

διαφοροποίηση τους, η GDH στον πυρήνα πιθανόν παρέχει το α-κετογλουταρικό 

που χρειάζεται για τη λειτουργία ενζύμων που εργάζονται στην τροποποίηση DNA 

και ιστονών (Carey και συν. 2009). Βέβαια, μελέτες σε απομονωμένα μιτοχόνδρια 
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σακχαρομύκητα δεν έδωσαν σαφείς ενδείξεις υπερ της ύπαρξης παλίνδρομης 

κίνησης των hGDHs από τα μιτοχόνδρια στο κυτταρόπλασμα  (διδακτορική 

διατριβή Έστερ Καλέφ Εζρά). Ωστόσο, είναι πιθανόν η παλίνδρομη κίνηση να μην 

είναι ανιχνεύσιμη με αυτή την μέθοδο ή να εμφανίζεται αποκλειστικά σε 

ορισμένους ιστούς ή υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως για παράδειγμα σε 

συνθήκες οξειδωτικού στρες.  Βάσει των ενδείξεων ότι η GDH μπορεί να 

λειτουργεί και στον πυρήνα, περισσότερες μελέτες χρειάζονται ώστε να 

διαπιστωθεί κατά πόσον η ανεξαρτησία του μηχανισμού εισόδου της GDH από την 

αποκοπή του σινιάλου στόχευσης, μπορεί να εξυπηρετεί επιπρόσθετες λειτουργίες. 

 

5.6. Η εξέλιξη του μιτοχονδριακού σινιάλου στόχευσης της GDH στους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της εισαγωγής, η γένεση των μιτοχονδρίων 

θεωρείται ότι προήλθε από την ενδοσυμβίωση βακτηριακών κυττάρων πριν από 

1,5-2 δισεκατομμύρια χρόνια (Yang και συν. 1985, Andersson και συν. 1998, 

Martin και συν. 2007). Τα μιτοχόνδρια κληρονόμησαν τα υπο-διαμερίσματα του 

πατρικού βακτηρίου και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του, όπως το γονιδίωμά 

του, το μηχανισμό πρωτεϊνικής του σύνθεσης και τη διαφορά μεμβρανικού 

δυναμικού της εσωτερικής μεμβράνης. Παρότι τα μιτοχόνδρια διαθέτουν το δικό 

τους μιτοχονδριακό DNA, η πλειοψηφία των πρωτεϊνών τους  (>99%) 

κωδικοποιείται από πυρηνικά γονίδια και εισάγεται, μετα-μεταφραστικά, στα 

μιτοχόνδρια μέσω εξειδικευμένων μοριακών μονοπατιών. Τα μονοπάτια αυτά είναι 

πολύ συντηρημένα μεταξύ των ευκαρυωτών. Πολλές από τις πρωτεΐνες των 

μονοπατιών θεωρείται ότι έχουν προέλθει επίσης από πρωτεΐνες που 

εξυπηρετούσαν μονοπάτια εισόδου -από τον εξωκυττάριο στον ενδοκυττάριο χώρο- 

στα βακτηριακά κύτταρα, ενώ άλλες πρωτεΐνες δημιουργήθηκαν de novo στα 

προγονικά μιτοχόνδρια (Dolezal και συν. 2006).  

Η γλουταμική αφυδρογονάση είναι ένα σημαντικό ένζυμο του κυτταρικού 

μεταβολισμού που βρίσκεται σε όλους τους οργανισμούς, προκαρυωτικούς και 

ευκαρυωτικούς. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν για το πώς η GDH εξελίχθηκε από ένα 

ένζυμο του κυτταροπλάσματος στα βακτήρια σε ένα μιτοχονδριακό ένζυμο, το 

οποίο έχει ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και περίπλοκο σινιάλο μιτοχονδριακής 

στόχευσης στα θηλαστικά. Για το σκοπό αυτό προσπαθήσαμε να ανιχνεύουμε  
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πότε, και σε ποιους οργανισμούς, εμφανίστηκε για πρώτη φορά η μιτοχονδριακή 

στόχευση της GDH. Αναρωτηθήκαμε, επίσης, αν το ασυνήθιστα μεγάλο MTS των 

GDH του ανθρώπου και των θηλαστικών αποτελεί εξελικτικό κατάλοιπο ή 

εξελικτικό πλεονέκτημα.  

Οι μελέτες μας, βασισμένες στην ανεύρεση ομόλογων της hGDH1 

αλληλουχιών στις ομάδες των ευκαρυωτικών οργανισμών και σε in silico 

προβλέψεις, παρέχουν ενδείξεις ότι η μιτοχονδριακή στόχευση της GDH (και το 

MTS) πιθανά πρωτοεμφανίστηκε στα βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα (ciliophora). 

Καθώς είναι γνωστό από την υπάρχουσα βιβλιογραφία ότι η κεραία (antenna) της 

GDH πρωτοεμφανίστηκε επίσης στα βλεφαριδοφόρα (Allen και συν. 2004),  

συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η μιτοχονδριακή στόχευση και η αλλοστερική 

ρύθμιση της GDH πρωτοεμφανίστηκαν στα βλεφαριδοφόρα και πιθανώς 

εξελίχθηκαν παράλληλα. Επίσης, τα πειράματά μας επιβεβαιώνουν ότι τα 

προβλεπόμενα σινιάλα στόχευσης της GDH κατώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών 

(ξεκινώντας από τα βλεφαριδοφόρα) εμφανίζουν αυτόνομη ικανότητα 

μιτοχονδριακής στόχευσης. Καθώς προχωρούμε σε πιο σύνθετους οργανισμούς, το 

MTS των GDH γίνεται μεγαλύτερο, εμφανίζει τάση ελικοειδούς δομής και αποκτά 

ευδιάκριτο σήμα αναγνώρισης από τις πρωτεάσες της μιτοχονδριακής μήτρας. Στα 

θηλαστικά, φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός συντήρησης των αμινοξέων 

που βρίσκονται στο αμινοτελικό κομμάτι του MTS (συμπεριλαμβανομένης της α1 

έλικας) και στην αλληλουχία αναγνώρισης από την MPP. Με βάση τα παραπάνω, 

υποθέτουμε ότι το σχετικά μεγάλο μέγεθος του MTS της GDH του ανθρώπου και 

των θηλαστικών δεν αποτελεί κατάλοιπο, αλλά είναι αποτέλεσμα σταδιακής 

εξέλιξης με σκοπό τη βελτιωμένη στόχευση της πρωτεΐνης στο μιτοχόνδριο.  

Ένα ερώτημα που προκύπτει από την μελέτη μας είναι αν στα πτηνά υπάρχει 

διαφοροποίηση όσον αφορά στη μιτοχονδριακή στόχευση της GDH, καθώς πολλές 

από τις αλληλουχίες πτηνών που μελετήθηκαν (βάσει της ομολογίας τους ως προς 

τη hGDH1) προβλέπεται να μη διαθέτουν μιτοχονδριακά σινιάλα στόχευσης και να 

μην έχουν μιτοχονδριακή εντόπιση. Το εύρημα αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε 

λάθος των προγραμμάτων πρόβλεψης, καθώς τα διαθέσιμα προγράμματα 

ενδοκυτταρικής πρόβλεψης έχουν ποσοστό σφάλματος ~30% (Fukasawa και συν. 

2015). Επίσης, οι αμινοξικές αλληλουχίες που μελετήθηκαν, οι οποίες προέρχονται 

από καταχωρήσεις στη βάση NCBI, είναι στην πλειοψηφία τους προϊόν αυτόματης 

υπολογιστικής πρόβλεψης βάσει γενωμικών αλληλουχιών και οι περισσότερες δεν 
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έχουν επιβεβαιωθεί σε επίπεδο πρωτεΐνης. Συνεπώς, οι καταχωρημένες στη βάση 

NCBI αλληλουχίες πιθανώς δεν είναι πλήρεις ή δεν περιλαμβάνουν το αμινοτελικό 

σινιάλο στόχευσης. Δεδομένης, πάντως, της αναφοράς περί πυρηνικής εντόπισης 

της GDH στο κοτόπουλο (Panda και συν. 2011), η υποκυτταρική στόχευση της 

GDH στα πτηνά αξίζει περαιτέρω μελέτης. 

Η προέλευση και η εξέλιξη των μηχανισμών εισόδου των πρωτεϊνών στα 

ευκαρυωτικά μιτοχόνδρια έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Σε μία 

πρόσφατη μελέτη των Fukasawa και συν. (2017) προτείνεται η ύπαρξη αρχέγονων 

μορφών των συμπλεγμάτων ΤΟΜ και ΤΙΜ (translocases of outer and inner 

mitochondrial membrane) στον τελευταίο κοινό πρόδρομο των ευκαρυωτών (last 

eucaryotic common ancestor). Οι αρχέγονες μορφές ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν 

αρχέγονες αλληλουχίες στόχευσης (presequences) που προϋπήρχαν σε  ομάδες 

γονιδίων που κληρονομήθηκαν από τα βακτηριακά κύτταρα. Από την άλλη μεριά, 

πολλά ευκαρυωτικά γονίδια μιτοχονδριακών πρωτεινών απέκτησαν αλληλουχίες 

στόχευσης σε μεταγενέστερα εξελικτικά στάδια. Στην κατηγορία αυτή ανήκει 

πιθανά και η γλουταμική αφυδρογονάση. Η εξέλιξη ή όχι των μονοπατιών εισόδου 

καθορίστηκε από τη φύση των σινιάλων στόχευσης, σε διαφορετικούς 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς (Fukasawa και συν. 2017). 

 Συμπερασματικά, η μελέτη της εξέλιξης της μιτοχονδριακής στόχευσης της 

GDH στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της 

εξέλιξης των μοριακών μηχανισμών στόχευσης των πυρηνικά εκφραζόμενων 

μιτοχονδριακών πρωτεινών, και της εξέλιξης των μιτοχονδρίων γενικότερα.  
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Human GLUD1 and GLUD2 glutamate
dehydrogenase localize to mitochondria and
endoplasmic reticulum

Vasileios Mastorodemos, Dimitra Kotzamani, Ioannis Zaganas,
Giovanna Arianoglou, Helen Latsoudis, and Andreas Plaitakis

Abstract: Mammalian glutamate dehydrogenase (GDH), an enzyme central to glutamate metabolism, is thought to localize
to the mitochondrial matrix, although there are also suggestions for the extramitochondrial presence of this protein.
Whereas GDH in mammals is encoded by the GLUD1 gene, humans and the great apes have, in addition, a GLUD2 gene
showing a distinct expression pattern. The encoded hGDH1 and hGDH2 isoenzymes are highly homologous, but their
leader sequences are more divergent. To explore their subcellular targeting, we constructed expression vectors in which
hGDH1 or hGDH2 was fused with the enhanced green fluorescent protein (EGFP) and used these to transfect COS 7,
HeLa, CHO, HEK293, or neuroblastoma SHSY-5Y cells. Confocal microscopy revealed GDH-EGFP fluorescence in the
cytoplasm within coarse structures. Cotransfection experiments using organelle-specific markers revealed that hGDH1 or
hGDH2 colocalized with the mitochondrial marker DsRed2-Mito and to a lesser extent with the endoplasmic reticulum
marker DsRed2-ER. Western blots detected two GDH-EGFP specific bands: a ~90 kDa band and a ~95 kDa band associ-
ated with the mitochondria and the endoplasmic reticulum containing cytosol, respectively. Deletion of the signal se-
quence, while altering drastically the fluoresce distribution within the cell, prevented GDH from entering the
mitochondria, with the ~90 kDa band being retained in the cytosol. In addition, the deletion eliminated the ~95 kDa band
from cell lysates, thus confirming that it represents the full-length GDH. Hence, while most of the hGDHs translocate into
the mitochondria (a process associated with cleavage of the signal sequence), part of the protein localizes to the endoplas-
mic reticulum, probably serving additional functions.

Key words: glutamate dehydrogenase, leader peptide deletion, subcellular localization, EGFP.

Résumé : La glutamate déshydrogénase de mammifère (GDH), une enzyme centrale du métabolisme du glutamate, est
présumée être localisée dans la matrice mitochondriale même si sa présence hors de la mitochondrie a aussi été suggérée.
La GDH chez les mammifères est codée par le gène GLUD1, mais les humains et les grands singes possèdent en plus le
gène GLUD2 montrant un patron d’expression distinct. Les isoenzymes hGDH1 et hGDH2 sont hautement homologues
mais leurs séquences de tête sont plus divergentes. Afin d’explorer leur ciblage subcellulaire, nous avons construit des vec-
teurs d’expression dans lesquels hGDH1 ou hGDH2 sont fusionnées à la protéine fluorescente EGFP, et nous les avons uti-
lisés pour transfecter des cellules COS 7, HeLa, CHO, HEK293 ou les neuroblastomes SHSY-5Y. La microscopie
confocale a révélé la présence de la fluorescence de la GDH-EGFP dans le cytoplasme, à l’intérieur de structures grossiè-
res. Des expériences de co-transfection avec des marqueurs spécifiques d’organelles ont montré que hGDH1 ou hGDH2
sont co-localisées avec le marqueur mitochondrial DsRed2-Mito et, à un degré moindre, avec le marqueur du réticulum en-
doplasmique DsRed2-ER. L’immunobuvardage a permis de détecter deux bandes spécifiques de GDH-EGFP : une bande
de ~90 kDa associée à la mitochondrie et une bande de ~95 kDa présente dans le cytosol comprenant le réticulum endo-
plasmique. La délétion de la séquence signal, en modifiant la distribution cellulaire de la fluorescence de façon importante,
empêchait la GDH d’entrer dans la mitochondrie, la bande de ~90 kDa étant retenue dans le cytosol. En plus, la délétion a
éliminé la bande de ~95 kDa des lysats cellulaires, confirmant ainsi qu’elle correspondait à la GDH de pleine longueur.
Ainsi, alors que les hGDH sont majoritairement transloquées dans la mitochondrie (un processus associé au clivage de la
séquence signal), une partie des protéines se localisent dans le réticulum endoplasmique, jouant probablement d’autres rôles.

Mots-clés : glutamate déshydrogénase, délétion du peptide de tête, localisation sub-cellulaire, EGFP.
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Introduction
Glutamate dehydrogenase (GDH) (EC 1.4.1.3) catalyzes

the reversible oxidative deamination of glutamate to a-keto-
glutarate and ammonia using NAD+ and (or) NADP+ as co-
factors (Smith 1979). In many organisms, the enzyme
provides a major pathway for the interconversion of a-
amino acids and a-ketoacids, with its activity thought to be
controlled by the need of the cell for ATP as an energy
source (Smith 1979). In pancreatic beta cells, GDH is in-
volved in insulin secretion mechanisms (Sener and Malaisse
1980), whereas in the kidney, it is thought to participate in
ammonia homeostasis (Nissim 1999). Moreover, in the nerv-
ous system, GDH may function in the metabolism of gluta-
mate that is released in nerve endings as a neurotransmitter
(McKenna et al. 1996; Sonnewald et al. 1997; Plaitakis and
Shashidharan 2000).

Mammalian GDH is a hexameric molecule composed of
six identical subunits, each of which has in its mature form
a molecular mass of ~56 kDa and consists of a polypeptide
chain of approximately 500 amino acids. Its subcellular lo-
calization has been studied extensively in the past using pri-
marily biochemical methods. Thus, early work by Schmidt
and Schmidt (1963) and Salganicoff and DeRobertis (1965)
revealed that liver GDH is localized in the mitochondrial
matrix, being readily releasable into soluble form by tissue
disruption. Subsequent investigations on human tissues,
however, revealed the presence of membrane-bound and
readily solubilized GDH activities, differing in their relative
resistance to thermal inactivation, with the former being
thermolabile and the latter thermostable (Plaitakis et al.
1984).

These observations, suggestive of the existence of two
GDH isoproteins in the human, were substantiated by the
molecular cloning of two distinct genes encoding these pro-
teins: an intron-containing GLUD1 gene expressed widely
(housekeeping) (Mavrothalassitis et al. 1988) and an X-
linked intronless GLUD2 gene expressed mainly in neural
and testicular tissue (Shashidharan et al. 1994). Human
GLUD2 is thought to originate from retroposition (Shashid-
haran et al. 1997) of the GLUD1 gene by a process that
might have occurred in the ape ancestor less than 23 million
years ago (Burki and Kaessmann 2004). Similar to the en-
dogenous human GDH isoforms, recombinant hGDH1 and
hGDH2 (derived from GLUD1 and GLUD2 cDNAs, respec-
tively) differ in their allosteric regulation and thermostability
characteristics, with hGDH1 being heat resistant and
hGDH2 heat labile (Shashidharan et al. 1997; Plaitakis and
Zaganas 2001; Plaitakis et al. 2003; Mastorodemos et al.
2005). The distinct regulatory properties of hGDH2 are
shown to relate to the substitution of Ala for Gly456 (Za-
ganas and Plaitakis 2002) and of Ser for Arg443 (Zaganas
et al. 2002), with the latter amino acid change being also re-
sponsible for the thermal stability differences of hGDH1 and
hGDH2 (Yang et al. 2004; Kanavouras et al. 2007).

The possibility that GDH localizes to extramitochondrial
site(s) has been addressed by several investigators. Colon et
al. (1986) showed that rat brain contains particulate-bound
and soluble GDH activities differing in thermal stability and
allosteric regulation characteristics. The membrane-bound

GDH fraction (obtained by centrifugation at 100 000g for
60 min) resisted extraction by commonly used detergents
(digitonin, deoxycholate, and Triton X-100) and sonication,
although it was largely extractable (60%) by the cationic de-
tergent hexadecyltrimethylammmonium bromide and to a
lesser extent (26%–27%) by 0.5 mol/L NaCl or 0.5 mol/L
KCl. Lee et al. (1999) recovered GDH activity from a rat
liver endoplasmic reticular fraction (105 000g for 60 min)
that also resisted extraction by Triton X-100, but it was par-
tially extractable (40%) by 0.6 mol/L NaCl. Also, mem-
brane-bound GDH isoforms were isolated by Cho et al.
(1995) and Rajas et al. (1996) from pig and bovine brain,
while others (Prisco and Casola 1975; McDaniel 1995) have
provided evidence for the nuclear localization of GDH.
However, all of these investigators studied subcellular frac-
tions obtained by differential centrifugation, and as such, it
is presently unclear whether the associations reported could
result from redistribution of the protein during the experi-
mental steps. Recently, however, Werner et al. (2001) found
GDH in the cytoplasmic membrane of oligodentrocytes us-
ing immunocytochemical methods.

Since the recent cloning of the human GLUD genes made
it possible to use molecular biologic methods for studying
the destination of the enzyme within the cell, we recently
employed the green fluorescent protein (GFP) technique to
show by confocal microscopy that hGDH1 localizes to the
mitochondria of COS 7 cells (Mastorodemos et al. 2005).
The GFP, isolated from the jellyfish Aequorea victoria,
emits bright green fluorescence when excited with blue or
UV light. Fusion of GFP (at its N or C terminus) with an-
other protein can create a chimeric polypeptide that main-
tains both the properties of the protein under study
(including its subcellular targeting) and the GFP fluores-
cence (Marshall et al. 1995; Metón et al. 2004; Schön et al.
2006). The enhanced green fluorescent protein (EGFP) is a
mutant with red-shifted excitation spectra that fluoresces 4-
to 35-fold more brightly than the wild-type GFP when ex-
cited with UV light (Cormack et al. 1996).

While hGDH1 and hGDH2 in their mature form (lacking
the leader sequence) are highly homologous, sharing ~97%
of amino acid sequence similarity, their predicted leader
peptides show a greater degree of divergence (83% of amino
acid sequence similarity). As such, it is presently unclear
whether the subcellular destination of the two human isoen-
zymes is the same. To address this issue, we constructed
GLUD1-EGFP and GLUD2-EGFP as well as DGLUD1-
EGFP and DGLUD2-EGFP deletion mutants (lacking the
N-terminal 53 amino acid cleavable sequence) and used
them to transfect five mammalian cell lines (COS 7, HeLa,
HEK293, CHO, and SHSY-5Y). To confirm the intracellular
destination of the expressed human enzyme, we cotrans-
fected the cells with vectors containing the gene for Disco-
soma sp. red fluorescent protein (DsRed2) fused to
sequences that target three subcellular organelles. The
pDsRed2-Mito expression vector used here contains the mi-
tochondrial targeting sequence of the subunit VIII of human
cytochrome c oxidase, whereas the pDsRed2-Nuc sequence
is fused downstream with three copies of the nuclear local-
ization signal of the simian virus 40 large T-antigen. Finally,
the pDsRed2-ER vector contains the endoplasmic reticulum
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(ER) targeting sequence of calreticulin (fused to the 5’ end
of DsRed2) and the ER retention sequence KDEL (fused to
the 3’ end of DsRed).

Study of the cultured cells by confocal laser scanning mi-
croscopy and by Western blot analyses of cell fractions pre-
pared from these cells revealed that both the hGDH1-EGFP
and the hGDH2-EGFP chimeras localized to the mitochon-
dria and to a lesser degree to the ER. Deletion of the N-ter-
minal targeting sequences prevented the protein from
entering the mitochondria, leading to its retention in the cy-
toplasm. These observations, while confirming the role of
the leader peptide in the translocation of the enzyme into
the mitochondria, also revealed that part of human GDH lo-
calizes to the ER, possibly serving additional functions.

Materials and methods

Materials
Media and reagents for cell culture and transfection were

purchased from Gibco BRL (Grand Island, New York).
Chamber slides were purchased from Nalgene Nunc Interna-
tional (Rochester, New York). Expression vectors pEGFP-
N3, pDsRed2-Mito, pDsRed2-ER, and pDsRed2-Nuclei were
obtained from BD Biosciences Clontech (Palo Alto, Califor-
nia). Paraformaldehyde was obtained from Sigma Chemical
Co. (St. Louis, Missouri). Phosphate-buffered saline was
purchased from VWR International (Dorset, UK) and Mo-
wiol 4-88 from Calbiochem (Merck KGaA Biosciences,
Darmstadt, Germany). Gel isolation of PCR products was
performed with the QIAEX II gel extraction kit (Qiagen
Inc., Valencia, California). Ligation to EGFP expression
vectors was performed with the Fast-Link DNA ligation kit
(Epicentre, Madison, Wisconsin). Sequencing was per-
formed using the ABI Prism 3100-direct automated genetic
analyzer (PE Applied Biosystems) with the Applied Biosys-
tems BigDye Terminator v3.1 cycle sequencing kit. Primers
were purchased from MWG-Biotech and restriction endonu-
cleases were purchased from New England Biolabs Inc.
(Ipswich, Massachusetts). Purification of the amplified prod-
ucts was performed using the Concert Rapid PCR (Gibco
BRL) and (or) the Qiaquick PCR purification kit (Qiagen
Inc.). A mouse monoclonal anti-GFP antibody was pur-
chased from Zymed Laboratories (San Fransisco, Califor-
nia). A rabbit polyclonal anti-GFP antibody was acquired
from Minotech Biotechnology (IMBB-FORTH, Iraklion,
Greece). The rabbit polyclonal anti-GDH antibody was pur-
chased from Biodesign International (Saco, Maine) and the
goat anti-rabbit IgG horseradish peroxidase conjugated sec-
ondary antibody was purchased from Chemicon Interna-
tional (Temecula, California). Anti-GAPDH
(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) antibody (used
as a cytosolic marker) was purchased from Santa Cruz Bio-
technology Inc. (Santa Cruz, California) and the anti-
MnSOD (manganese superoxide dismutase) antibody (used
as a mitochondrial marker) was acquired from Upstate Bio-
technology Inc. (Lake Placid, New York). The mitochondria
isolation kit for cultured cells (No. 89874) was purchased
from Pierce (Rockford, Illinois).

Generation of expression plasmids
To obtain the GLUD1-EGFP construct, the entire coding

sequence of the GLUD1 cDNA (subcloned in pBSKII vec-
tor) was PCR amplified and fused to EGFP gene sequences.
The forward primer 5’-CTTCGAATTCAAAGC-
GATGTTTCGCGACCATCA-3’ was designed to anneal the
5’ flanking region of GLUD1 and create an EcoRI restriction
site. The reverse primer 5’-CCGGTGGATCCTCCTCCCCC-
CATCTTTGTGAAGCTCACACCAG-3’ was designed to
convert the TAG stop codon to AAG (Lys) and create a
BamHI restriction site. The amplified DNA was gel isolated,
purified, digested with EcoRI and BamHI, and ligated to the
N-terminal end of the EGFP gene using the EGFP-N3 vec-
tor (cut with EcoRI and BamHI). For obtaining the GLUD2-
EGFP construct, a 550 bp segment of the GLUD2 cDNA
was PCR amplified using the forward primer 5’-CAGAGT-
CAAAGCCAAGATCA-3’ and the reverse primer 5’-AC-
CGGTGGATCCTCCTCCGCCTCCCATCTTTGTGA-3’ de-
signed to delete the TAG stop codon and to introduce a
BamHI restriction site. The amplification product was di-
gested with BsmI and BamHI and ligated to the GLUD2
cDNA, already subcloned into the vector pBSKII, and cut
with BsmI and BamHI. The obtained construct was digested
from the pBSKII vector using SacI and BamHI and inserted
into the EGFP-N3 vector (in frame to the N terminus of
EGFP) cut with SacI and BamHI.

Generation of the deletion plasmids
DGLUD1-EGFP and DGLUD2-EGFP plasmids were de-

signed and constructed based on the identification of the mi-
tochondrial targeting sequence of the GLUD1 and GLUD2
genes by Mavrothalassitis et al. (1988) and Shashidharan et
al. (1994), respectively, as well as on the detection of the
cleavage site between this leader peptide and the mature
hGDH1 and hGDH2 by Shashidharan et al. (1997). Accord-
ingly, the designed DGLUD1-EGFP and DGLUD2-EGFP
plasmids lacked the 5’-end 159 nucleotides of GLUD1 or
GLUD2 encoding their N-terminal 53 amino acid long sig-
nal peptides of these isoproteins. To obtain the DGLUD1-
EGFP plasmid, the forward primer 5’-TACAGAATTCAT-
GAGCGAGGCGGTGGC-3’, designed to delete the 5’-end
159 nucleotides of the coding region of the gene, was used
to PCR amplify the corresponding DNA (subcloned in
pBSKII vector), to introduce an ATG start codon, and to
create an EcoRI restriction site. For the DGLUD2-EGFP
plasmid, the forward primer used was 5’-TACAGAATT-
CATGAGCGAGTTGGTGGCCGAC-3’. The reverse primer
was the same as that used for the construction of the
GLUD2-EGFP full-length plasmid (see above). The amplifi-
cation products were gel isolated, purified, digested with
EcoRI and BamHI, and ligated into the EGFP-N3 vector (al-
ready cut with EcoRI and BamHI) in frame to the N termi-
nus of EGFP. The ligation products were used to transform
the JM109 strain of Escherichia coli amplified in LB me-
dium. The correct sequence of the recombinant constructs
GLUD1-EGFP, GLUD2-EGFP, DGLUD1-EGFP, and
DGLUD2-EGFP was verified by bidirectional sequencing.
The corresponding plasmids were purified and used for the
transfection studies.
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Transfection studies, expression in cells, and confocal
fluorescence microscopy

COS 7, HeLa (human cervix carcinoma), HEK293
(human embryonic kidney), CHO (Chinese hamster ovary),
and SHSY-5Y (human neuroblastoma) cell lines were used
for all transfection studies. The cells were maintained in
Dulbecco’s modified Eagles medium supplemented with
10% fetal bovine serum and gentamycin (50 mg/mL) at
37 8C under 5% CO2, except for the SHSY-5Y cell line
maintained in Roswell Park Memorial Institute medium
with L-glutamine (2 mmol/L). Cells were seeded at 3 �
105 cells/mL in a six-well or 35 mm plate, cultured for
24 h, and transiently transfected with the recombinant plas-
mid DNA (3 mg/mL) using the calcium phosphate mediated
transfection procedure. Cotransfection experiments were
performed using a mixture of either full-length plasmids
(GLUD1-EGFP or GLUD2-EGFP) or deletion plasmids
(DGLUD1-EGFP or DGLUD2-EGFP) and one of the

marker vectors (pDsRed2-Nuc, pDsRed2-ER, or pDsRed2-
Mito) targeting specific subcellular sites. Transfected cells
were incubated at 37 8C for 48 h, washed twice with phos-
phate-buffered saline (pH 7.5), fixed with 4% paraformal-
deyde, and mounted with Mowiol 4-88 mounting media for
microscopy. The cells were examined (with sequential exci-
tation at 488 nm for EGFP and 568 nm for DsRed) by laser
scanning confocal fluorescence microscopy (Leica TCS-NT
Laser Scanning) using a 10�, 40�, or 63� oil objective.
Each cotransfection experiment was repeated at least six or
seven times. Colocalization of the GLUD1-EGFP or
GLUD2-EGFP with the DsRed2-Mito or DsRed2-ER was
assessed by examining the transfected cells with 10� objec-
tives. The images were acquired and merged using the Le-
ica application software (Leica Microsystems, Heidelberg
GmbH). In certain cases, a 2� or 4� zoom was used for
better clarity. Images were exported as TIFF files and proc-
essed in Adobe Photoshop CS2.

Fig. 1. Mitochondrial localization of hGDH1 in COS 7, HEK293, and SHSY-5Y cells. The cells were imaged by confocal microscopy using
a 40� oil objective 48 h following cotransfection with the GLUD1-EGFP plasmid and the pDsRed2-Mito vector. Green images represent
the expression of the hGDH1-EGFP fusion protein and red images represent the expression of DsRed2-Mito, the specific mitochondrial
marker. The merged color image represents the superimposed images of green and red. Yellow in the overlay images (merge) appears where
the green fluorescence of hGDH1-EGFP colocalizes with the red fluorescence of the mitochondrial marker. Scale bars: top row, 40 mm;
middle row, 40 mm; bottom row, 20 mm.
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Western blot analyses
HEK293 cells, transfected with the GLUD1-EGFP or

GLUD2-EGFP expression plasmids (EGFP-N3 was studied
as a control), were harvested, homogenized in a 1% SDS
buffer (containing 25 mmol/L Tris–HCl (pH 7.6),
150 mmol/L NaCl, and 1 mmol/L EDTA), and sonicated.
Cell extracts were centrifuged at 13 000 rpm at 4 8C for
5 min and the supernatants were separated on an 8% or
12% SDS–PAGE gel, electrotransferred to a nitrocellulose
membrane, and blocked overnight. Membranes were incu-
bated with the anti-GFP or the anti-GDH antibody washed
and consequently incubated with a goat anti-rabbit IgG

horseradish peroxidase conjugated secondary antibody. Mi-
tochondria were prepared from cultured HEK293 and
SHSY-5Y cells using the Pierce mitochondria isolation kit
for cultured cells according to the manufacturer’s instruc-
tions. Briefly, cells transfected with GLUD2-EGFP or
DGLUD2-EGFP were dounce homogenized and centrifuged
at 700g for 10 min at 4 8C. The obtained supernatant was
centrifuged at 12 000g for 15 min at 4 8C, yielding the
crude mitochondrial pellet and the supernatant fraction.
Both fractions were analyzed by Western blot analysis us-
ing anti-GFP, anti-GDH, anti-MnSOD, or anti-GAPDH
antibodies. For whole-cell extracts, about 40–60 mg of pro-

Fig. 2. Mitochondrial localization of hGDH2 in COS 7, HEK293, and SHSY-5Y cells. The cells were imaged by confocal microscopy using
a 40� oil objective 48 h following cotransfection with a mixture of the GLUD2-EGFP plasmid and the pDsRed2-Mito vector. Green images
represent the expression of the hGDH2-EGFP fusion protein and red images represent the expression of DsRed2-Mito, the specific mito-
chondrial marker. The merged color image represents the superimposed images of green and red. Yellow in the overlay images (merge)
appears where the green fluorescence of hGDH2-EGFP colocalizes with the red fluorescence of DsRed2-Mito. Scale bars: top row, 40 mm;
middle row, 10 mm; bottom row, 10 mm.

Mastorodemos et al. 509

Published by NRC Research Press



tein was loaded onto the gel, whereas for the cytosolic
and mitochondrial fractions, we used about 20–35 mg of
protein (Supplementary Fig. 13). Visualization of the im-
munoreactive bands was performed using the ECL system

(Chemilucent ECL Detection System) (Chemicon Interna-
tional). Protein quantitation was performed with the use of
the DC protein assay kit (Bio-Rad Laboratories, Hercules,
California).

Fig. 3. Localization of hGDH1 and hGDH2 to the endoplasmic reticulum in HEK293, COS 7, and HeLa cells. The cultured cells were
transiently cotransfected with the GLUD1-EGFP plasmid (first and third rows) or GLUD2-EGFP plasmid (second, fourth, and fifth rows)
and the pDsRed2-ER vector. Green images represent the expression of hGDH-EGFP and red images represent the expression of the specific
for ER localization marker. The merged color image represents the superimposed images of green and red. Yellow in the overlay images
(merge) appears where the green fluorescence of hGDH-EGFP colocalizes with the red fluorescence of the ER-specific marker. The cells
were imaged by confocal microscopy using a 40� oil objective (except as indicated). Scale bars: first row, 10 mm; second row, 10 mm; third
row, 20 mm; fourth row, 20 mm; fifth row, 10� objective, 50 mm.

3 Supplementary data for this article are available on the journal Web site (http://bcb.nrc.ca) or may be purchased from the Depository of
Unpublished Data, Document Delivery, CISTI, National Research Council Canada, Building M-55, 1200 Montreal Road, Ottawa, ON K1A
0R6, Canada. DUD 3930. For more information on obtaining material, refer to http://cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/cisti/collection/
unpublished-data.html.
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Results

hGDH1 and hGDH2 localize to mitochondria and to a
lesser extent to ER

When, COS 7, HEK293, and SHSY-5Y cell lines were
transfected with the GLUD1-EGFP vector, confocal micro-
scopy demonstrated localization of the fluorescence in the
cytoplasm within coarse structures resembling mitochondria
(Fig. 1, left panels). Cotransfection experiments, using a
mixture of GLUD1-EGFP and pDsRed2-Mito (a mitochon-
drial marker) vectors, gave a yellow fluorescence pattern on
dual-color imaging, thus confirming the mitochondrial local-

ization of the hGDH1 protein (Fig. 1, right panels). Simi-
larly, when COS 7, HEK293, and SHSY-5Y cells were
transfected with the GLUD2-EGFP vector, fluorescence
was also detected in the cytoplasmic region within the
coarse structures as noted above (Fig. 2, left panels). Co-
transfection experiments, using a mixture of the GLUD2-
EGFP plasmid with the pDsRed2-Mito vector, also revealed
a staining pattern consistent with colocalization of hGDH2
with the mitochondrial marker (Fig. 2, right panels). Assess-
ment of cells expressing both GDH-EGFP and DsRed2-Mito
revealed that the two isoenzymes colocalized in nearly all
cells studied with no differences being detected between

Fig. 4. Subcellular localization of hGDH1 or hGDH2 and the DsRed-Nuc marker in COS 7, HeLa, and CHO cells. Cotransfection experi-
ments using the GLUD1-EGFP plasmid (first and second rows) or GLUD2-EGFP plasmid (third and fourth rows) together with pDsRed-
Nuc, a nuclear marker, revealed no localization of either human GDH isoprotein to the nucleus. Green images represent the expression of
hGDH-EGFP and red images represent the expression of DsRed2-Nuc. The merged color image represents the superimposed images of
green and red. The cells were imaged by confocal microscopy using a 40� oil objective (except as indicated). Scale bars: first row, 20 mm;
second row, 10 mm; third row, 10� objective, 50 mm; fourth row, 10� objective, 50 mm.
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cells transfected with GLUD1-EGFP and GLUD2-EGFP. In
addition, partial colocalization of hGDH1 and hGDH2 with
the endoplasmic reticular marker DsRed2-ER was detected
in almost all HEK293 cells (Fig. 3, first and second rows),
COS 7 cells (Fig. 3, third and fourth rows), HeLa cells
(Fig. 3, fifth row), and CHO cells (Supplementary Fig. 33)
studied. Again, no significant differences were detected in
the partial colocalization of GDH-EGFP with DsRed2-ER
in cells expressing either hGDH1-EGFP or hGDH2-EGFP.
No green fluorescence was detected within the nucleus of
the cultured cells. Also, cotransfection experiments using a
mixture of the GLUD1-EGFP or GLUD2-EGFP plasmids
and the pDsRed2-Nuc vector (a nuclear marker) revealed no
evidence that hGDH1 or hGDH2 localizes to the nucleus in
COS 7, HeLa, or CHO cells (Fig. 4).

When HEK293, CHO, COS 7, and SHSY-5Y cell lines
were transfected with the vector pEGFP-N3 only, a rather
homogenous fluorescence pattern was observed throughout
the cells involving both the cytosol and the nucleus (Fig. 5).

N-terminal sequence is necessary for the mitochondrial
import of human GDHs

Transfection of SHSY-5Y, HEK293, or COS 7 cells with
the deletion (DGLUD1-EGFP or DGLUD2-EGFP) chimeric
plasmids resulted in a rather uniform perinuclear distribution
pattern (Fig. 5, middle row). This was quite distinct from the
punctuate, organelle-like appearance obtained with the use
of the full-length GLUD1-EGFP or GLUD2-EGFP con-
structs (Figs. 1–4; Fig. 5, bottom row). The pattern obtained
in cells expressing hGDH1 (or hGDH2) lacking the leader

Fig. 5. Deletion of the 53 amino acid long long leader peptide of hGDH1 or hGDH2 drastically alters the subcellular distribution of the
fused proteins. SHSY-5Y (left column), HEK293 (middle column), or COS 7 (right column) cells, transfected with the deletion DGLUD2-
EGFP plasmid, exhibited a rather homogenous perinuclear staining pattern (middle row) that is quite distinct from the dotty, organelle-like
appearance obtained using the full-length GLUD2-EGFP constructs (bottom row). This diffuse pattern is similar to that observed after
transfection with the pEGFP-N3 vector alone (top row); however, the hGDH-EGFP chimeric protein did not enter the nucleus of the cells.
The cells were imaged by confocal microscopy using a 40� oil objective except (except as indicated). Scale bars: top row, SHSY-5Y:
15 mm, HEK293: 20 mm, CHO: 10� objective, 50 mm; middle row, SHSY-5Y: 10 mm, HEK293: 10 mm, COS 7: 10 mm; bottom row,
SHSY-5Y: 10 mm, HEK293: 20 mm, COS 7: 40 mm.
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peptide was similar to that observed in cells transfected with
the pEGFP-N3 vector only (Fig. 5, top row), with the excep-
tion that the processed hGDHs did not enter the nucleus of
the cells (Supplementary Fig. 4).

Western blot analyses of whole-cell lysates and
subcellular fractions

Western blots of whole lysates of cells (HEK293 and
SHSY-5Y) transfected with the GLUD1-EGFP or GLUD2-
EGFP construct revealed that the anti-GFP antibody surpris-
ingly recognized two immunoreactive bands corresponding
to hGDH-EGFP fused proteins: a ~90 kDa band representing
the processed GDH (lacking the 53 amino acid long leader
sequence) and a ~95 kDa band corresponding to the full-
length enzyme (carrying the target sequence) (Fig. 6). The
~95 kDa band was associated with the cytosolic fraction
(Figs. 6 and 7), whereas the ~90 kDa band was associated
with the mitochondrial fraction (Figs. 6 and 7). Western
blot analyses of cells transfected with GLUD1-EGFP or
GLUD2-EGFP detected no differences in the subcellular
distribution of the expressed hGDH1 and hGDH2 proteins.
The GDH-EGFP fusion protein was not present in cells
transfected with the pEGFP-N3 vector alone (Figs. 6 and
7). Instead, Western blots detected the expression of a
26 kDa protein only, corresponding to EGFP (Figs. 6 and 7,
EGFP). In addition, Western blots of cell extracts obtained
with the use of an anti-GDH antibody yielded results en-
tirely consistent with those derived with the anti-GFP anti-
body. Thus, as shown in Supplementary Fig. 2, the antibody
recognized both the ~95 kDa band of the cytosolic fraction
and the ~90 kDa band of the mitochondria fraction. In addi-

tion, the anti-GDH antibody detected the endogenous GDH
(56 kDa band) in the mitochondrial fraction of the cultured
cells, with the endogenous enzyme being more abundant
than the expressed GDH-EGFP.

Deletion of the 53 amino acid target peptide eliminated
the ~95 kDa GDH-positive band from the whole-tissue ly-
sates (thus confirming that it represents the full-length
GDH) while resulting in the retention of the ~90 kDa GDH-
positive band (representing the cleaved enzyme) in the cyto-
sol (Fig. 6, DGLUD2). As a result, the mitochondria of the
DGLUD2-EGFP transfected cells were devoid of the
hGDH2-EGFP, while their content in MnSOD (a mitochon-
drial marker used as internal control) remained unaltered
(Fig. 6, DGLUD2). Hence, these observations clearly con-
firm that the 53 amino acid long N-terminal sequence is re-
quired for translocating GDH into the mitochondria.

Discussion
In the present study, we used the EGFP method to explore

the subcellular localization of human hGDH1 and hGDH2
expressed in five different mammalian cell lines. Results re-
vealed that the expressed hGDH1-EGFP and hGDH2-EGFP
chimeric proteins localized predominantly to the mitochon-
dria and to a lesser extent to the ER of the cultured cells
with no cell-specific differences detected. Western blot anal-
yses not only confirmed the confocal microscopy findings
but also revealed the presence of two GDH-specific bands
(~90 and ~95 kDa in size) in lysates from cells transfected
with the GLUD-EGFP plasmids. Cell fractionation revealed
that the ~90 kDa was associated with the mitochondrial frac-

Fig. 6. Western blot analysis of hGDH2-EGFP expression in HEK293 cells. Extracts of transfected cells were separated by 8% SDS–PAGE,
blotted onto a nitrocellulose membrane, and probed with anti-GFP antibody. As shown in these blots, expression of the EGFP-N3 vector
alone resulted in a ~26 kDa band in the whole-cell lysates. On the other hand, whole lysates of cells transfected with the full-length
GLUD2-EGFP vector (GLUD2) showed two GDH-EGFP-specific bands (~95 and ~90 kDa). Tissue fractionation experiments revealed that
while the ~95 kDa band was present in the ER-containing cytosolic fraction, the ~90 kDa band was in the mitochondrial pellet. Deletion of
the 53 amino acid target peptide (DGLUD2) eliminated the ~95 kDa GDH-positive band from the whole-tissue lysates (thus confirming that
it represents GDH with the signal peptide) while resulting in the retention of the cleaved hGDH2 (lacking the leader sequence, ~90 kDa) in
the cytosol. In contrast, the mitochondrial pellet of cells transfected with the DGLUD2-EGFP plasmid (DGLUD2) was devoid of GDH-
EGFP immunoreactivity, although probing of the nitrocellulose membranes with an antibody specific for MnSOD (a mitochondrial marker)
revealed that the intensity of the MnSOD immunoreactivity was similar to that observed in mitochondria prepared from cells transfected
with the full-length GLUD2-EGFP (GLUD2) plasmid.
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tion and the ~95 kDa band with the ER-containing cytosolic
fraction.

Deletion of the signal sequence drastically altered the dis-
tribution of fluorescence within the cell (from punctuate to
relatively homogeneous), indicating that the enzyme was
prevented from entering the mitochondria. Indeed, Western
blots revealed that the ~90 kDa band, representing GDH
lacking the leader sequence, was no longer associated with
the mitochondrial fraction but instead was retained in the
cytosol. Also, deletion of the signal sequence eliminated the
~95 kDa band from cell lysates, thus confirming that it rep-
resents the full-length GDH. These observations on cells
transfected with the full-length plasmid, showing that the
mitochondria-associated GDH had been cleaved of its leader
peptide, taken together with results of deletion experiments,
which revealed that the expressed GDH stays out of these
organelles when lacking the 53 amino acid long N-terminal
sequence, confirm that this sequence is essential for translo-
cating the enzyme into the mitochondria.

While our studies utilizing concofal microscopy and
Western blot analyses of cell fractions transfected with
GLUD1-EGFP and GLUD2-EGFP plasmids revealed no dif-
ferences in the subcellular distribution of the expressed
hGDH1 and hGDH2, Rosso et al. (2008) recently studied
the evolution of the mitochondrial targeting sequence in
apes and made theoretical predictions that suggested that, as
compared to hGDH1, the mitochondrial targeting sequence
of hGDH2 has acquired enhanced mitochondrial targeting
properties. Using confocal microscopy, Rosso et al. (2008)
observed that in ~80% of the cells transfected with a
GLUD2-GFP plasmid, the GFP fluorescence was restricted
to the mitochondria, whereas in cells transfected with a
GLUD1-GFP construct, the GFP fluorescence localized to
mitochondria and cytoplasm.

The present observations agree with previous investiga-
tions using immunoelectron microscopy (Knecht et al.
1986; Aoki et al. 1987; Rothe et al. 1994) that revealed
high levels of the GDH label in the mitochondria and to a
lesser degree in other subcellular sites (Aoki et al. 1987).
Our data showing that part of GDH also localizes to the ER
of cultured cells may be relevant to previous biochemical
observations on mammalian tissues (Colon et al. 1986; Lee
et al. 1999) that showed that endogenous GDH is tightly
bound to ER membranes. However, in contrast with our
data showing that the ER-associated GDH is of higher mo-
lecular mass than the mitochondria enzyme, Colon et al.
(1986) did not observe any differences in the molecular
mass of the endogenous GDH proteins that they studied. As
such, it is presently unclear whether hGDH, expressed in
cultured cells, is processed differently than the endogenous
tissue enzyme. There is no evidence that our findings are
due to overexpression of the GDH-EGFP chimeras in the
cultured cells for two reasons: firstly, we found no such
overexpression by conducting GDH activity assays or by
Western blot analyses of cultured cells transfected by
GLUD1-EGFP and GLUD2-EGFP plasmids, and secondly,
when we carefully titrated the transfection vector, we found
that decreasing the amount of the plasmid added to the cul-
tured cells did not affect the expression pattern of the
hGDHs by these cells (data not shown).

The present investigations provided no evidence that
GDH localizes to the nucleus, as the cell nucleus was clearly
devoid of the green EGFP fluorescence in all cultures
studied. This was confirmed by cotransfection studies that
revealed a distinctly different fluorescence pattern for
hGDH1-EGFP or hGDH2-EGFP as compared to pDsRed2-
Nuc, which specifically labels the nucleus of the cells.
Moreover, while deletion of the leader peptide resulted in
diffuse distribution of the GDH-EGFP fluorescence within
the cell, the chimeric protein did not enter the nucleus.
Although the method employed here (gene expression in
cultured cells) may or may not recreate faithfully cellular
processes operational in human tissues, our results agree
with observations by King and Frieden (1970), who failed
to detect GDH in the nucleus after carefully preparing nuclei
free of mitochondria contamination. While McDaniel (1995)
has obtained evidence that GDH isolated from bovine liver
nuclei differs in amino acid sequence from mitochondrial

Fig. 7. Western blot analysis of hGDH2-EGFP expression in
SHSY-5Y cells. Extracts of transfected cells were separated by 8%
SDS–PAGE, blotted onto a nitrocellulose membrane, and probed
with anti-GFP antibody. Whole-cell lysates of cells transfected with
the EGFP-N3 vector alone (EGFP) showed only one (~26 kDa)
EGFP-specific band. Tissue fractionation experiments revealed that
in cells transfected with the full-length GLUD2-EGFP construct,
the ~95 kDa band was present predominantly in the ER-containing
cytosolic fraction, whereas the ~90 kDa band (hGDH2 without the
leader sequence) was in the mitochondrial pellet.
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GDH, the gene encoding the variant sequence has not been
cloned.

Localization of hGDHs to the mitochondria ought to facil-
itate the function of these isoenzymes in glutamate metabo-
lism and in cellular bioenergetics (Plaitakis and Zaganas
2001; Plaitakis et al. 2003; Mastorodemos et al. 2005),
being consistent with the suggested role of GDH in the turn-
over of transmitter glutamate in glutamatergic synapses
(McKenna et al. 1996). In addition, localization of the en-
zyme in mitochondria may serve aspects of cell biology
that extend beyond the known role of GDH in glutamate
metabolism. In this regard, Preiss et al. (1993, 1995) showed
that mammalian GDH has an RNA-binding domain, which
may anchor selective mRNA species to aid the cotransla-
tional translocation of proteins destined to the mitochondria.
However, this novel and rather unexpected role of GDH re-
mains to be better understood (Lithgow and Gratzer 1997).

In conclusion, the present data revealed that while the ma-
jority of GDH synthesized in mammalian cell lines goes
through the mitochondria pathway, a fraction of the enzyme
localizes to the ER. Whether this localization may help in
the subsequent use of the protein by other compartments (in-
cluding the mitochondria) is presently unclear. Additional
studies are needed to provide answers to these questions
and further elucidate the role of this important protein in
cell biology.
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Human glutamate dehydrogenase (hGDH) exists in two highly homologous isoforms with a distinct reg-
ulatory and tissue expression profile: a housekeeping hGDH1 isoprotein encoded by the GLUD1 gene and
an hGDH2 isoenzyme encoded by the GLUD2 gene. There is evidence that both isoenzymes are synthe-
sized as pro-enzymes containing a 53 amino acid long N-terminal leader peptide that is cleaved upon
translocation into the mitochondria. However, this GDH signal peptide is substantially larger than that
of most nuclear DNA-encoded mitochondrial proteins, the leader sequence of which typically contains
17–35 amino acids and they often form a single amphipathic a-helix. To decode the structural elements
that are essential for the mitochondrial targeting of human GDHs, we performed secondary structure
analyses of their leader sequence. These analyses predicted, with 82% accuracy, that both leader peptides
are positively charged and that they form two to three a-helices, separated by intermediate loops. The
first a-helix of hGDH2 is strongly amphipathic, displaying both a positively charged surface and a hydro-
phobic plane. We then constructed GLUD2-EGFP deletion mutants and used them to transfect three
mammalian cell lines (HEK293, COS 7 and SHSY-5Y). Confocal laser scanning microscopy, following
co-transfection with pDsRed2-Mito mitochondrial targeting vector, revealed that deletion of the entire
leader sequence prevented the enzyme from entering the mitochondria, resulting in its retention in
the cytoplasm. Deletion of the first strongly amphipathic a-helix only was also sufficient to prevent
the mitochondrial localization of the truncated protein. Moreover, truncated leader sequences, retaining
the second and/or the third putative a-helix, failed to restore the mitochondrial import of hGDH2. As
such, the first N-terminal alpha helical structure is crucial for the mitochondrial import of hGDH2 and
these findings may have implications in understanding the evolutionary mechanisms that led to the large
mitochondrial targeting signals of human GDHs.

� 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.
1. Introduction

Glutamate dehydrogenase (GDH) (EC 1.4.1.3.) catalyzes the
reversible oxidative deamination of glutamate to a-ketoglutarate,
using NAD+ and (or) NADP+ as cofactors (Smith et al., 1975). In
the human, the enzyme exists in hGDH1 and hGDH2 isoforms en-
coded by distinct genes. The first gene (GLUD1), encoding the
housekeeping hGDH1, contains 13 exons and 12 introns and maps
to chromosome 10q (Mavrothalassitis et al., 1988), whereas the
second gene (GLUD2), encoding the hGDH2 isoenzyme, lacks in-
trons and maps to chromosome Xq. There is evidence that the
GLUD1 gene was retroposed to the X chromosome <23 million
years ago, where it gave rise to the GLUD2 gene through random
ll rights reserved.

nt protein; hGDH, human
oment.
: +30 2810 394839.
.

mutations and natural selection (Shashidharan et al., 1997; Burki
and Kaessmann, 2004; Plaitakis et al., 2011). As a result, the two
human GDH isoenzymes are highly homologous, sharing in mature
form all, but 15, of their 505 amino acid residues.

The issue of subcellular localization of mammalian GDH was
first addressed over a half century ago by Hogeboom and Schneider
(1953), who used tissue fractionation to show that the enzyme
sediments with the mitochondrial fraction. Since then, other inves-
tigators have confirmed the mitochondrial localization of mamma-
lian GDH (for reviews see Mastorodemos et al., 2009). Also, more
recent ultra structural investigations on rat brain, employing elec-
tron microscopy immunocytochemistry, have concluded that GDH
is situated in mitochondria, although a minor extra-mitochondrial
localization was also suggested (Aoki et al., 1987; Rothe et al.,
1994). On the other hand, several investigators (Colon et al.,
1986; Rajas et al., 1996; Cho et al., 1995; McDaniel, 1995) have
shown the additional association of mammalian GDH with ER
membranes. Following the cloning of the human GLUD genes, the
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intracellular destination of hGDH1 and hGDH2 was studied in cul-
tured cell lines by the use of the Green Fluorescence Protein (GFP)
method. These investigations revealed that both human GDH iso-
enzymes localize predominantly to the mitochondria and to a les-
ser degree to the ER (Mastorodemos et al., 2005; Mastorodemos
et al., 2009; Rosso et al., 2008).

As with other nuclear DNA-encoded proteins, mammalian GDH is
synthesized in the cytosol as a protein of higher molecular weight
than the endogenous mature enzyme and then it enters the mito-
chondria by proteolytic cleavage (Mihara et al., 1982). In this regard,
it is well established that the targeting of proteins to mitochondria
or chloroplasts is often mediated by N-terminal ‘topogenic se-
quences’. In both situations, translocation across at least one mem-
brane is required before the final destination is reached. Most
soluble proteins located in the mitochondrial matrix, and some pro-
teins localized to the inner mitochondrial membrane or to the inter-
membrane space, are synthesized with an amino-terminal
extension, termed presequence. For mitochondrial matrix proteins,
this presequence, which is proteolytically removed upon import, is
typically 17–35 amino acids in length (Horwich et al., 1985; Roise
and Schatz, 1988; Hammen and Weiner, 1998).

While it would seem that such specific sorting events would re-
quire highly conserved targeting sequences, the mitochondrial sig-
nal of various proteins varies substantially, both in its length and in
its primary structure. This is also true for the two human GDHs, the
leader peptides of which show greater divergence than the mature
proteins. Some features, however, such as the presence of posi-
tively charged, hydrophobic and/or hydroxylated amino acid resi-
dues, appear to be common in mitochondrial presequences (von
Heijne et al., 1989). A characteristic property of mitochondrial sig-
nal peptides is their tendency to form amphipathic a-helices with
a positively charged surface and a hydrophobic plane (Roise et al.,
1986); these surfaces are thought to be sequentially recognized by
distinct receptor proteins that are components of the translocase of
outer membrane (TOM) machinery (Brix et al., 1997). Moreover,
the positive net charge of the signal peptide allows the Dw poten-
tial across the inner membrane to exert its electrophoretic effect
on these presequences (Martin et al., 1991).

The coding sequences of both GLUD1 and GLUD2 genes predict a
558 amino acid-long polypeptide that includes a 53 amino acid-
long N-terminal sequence not present in the mature proteins. For
reasons that are not entirely clear, the leader peptide of the two
human GDHs is substantially larger than the presequence of most
other mitochondrial proteins, the size of which typically varies
from 17 to 35 amino acids, as indicated above. Here, we sought
to characterize structural elements within the GLUD2 leader se-
quence that are essential for the mitochondrial targeting of
hGDH2. Initially, we used bioinformatics to obtain a secondary
structure prediction for this leader sequence. The amphipathic
tendency of the predicted a-helices was determined through cal-
culation of their hydrophobic moment. We then constructed
GLUD2-EGFP deletion mutants, lacking selected parts of the pre-
dicted leader sequence and studied their subcellular destination
in mammalian cell lines (HEK293, COS 7 and SHSY-5Y) expressing
the mutant proteins. We found that the first 15 N-terminal amino-
acid residues of the leader peptide, encompassing the predicted
first a-helical structure that is strongly amphipathic, are crucial
for the mitochondrial localization of the hGDH2 protein.
2. Materials and methods

2.1. Materials

Media and reagents for cell culture and transfection were pur-
chased from Gibco-BRL (Gibco, Grand Island, NY). Chamber slides
were purchased from Nalge Nunc International (Rochester, NY).
Expression vectors pEGFP-N3 and pDsRed2-Mito were obtained
from BD Biosciences Clontech (Palo Alto, CA, USA). Paraformalde-
hyde (PFA) was obtained from Sigma Chemical Co. (St. Louis,
MO). Phosphate Buffered Saline (PBS) was purchased from VWR
International (Dorset UK) and Mowiol 4–88 from Calbiochem
(Merck KGaA Biosciences, Darmstadt, Germany). Gel isolation of
PCR products was performed with the QIAEX II Gel Extraction Kit
(Qiagen Inc., Valencia, CA). Ligation to EGFP expression vectors
was performed with the Fast-Link™ DNA Ligation Kit (Epicentre,
Madison Wisconsin). Sequencing was performed using the ABI
Prism� 3100-direct automated genetic analyser (PE Applied
Biosystems�) with Applied Biosystems BigDye™ Terminator v3.1
Cycle Sequencing kit. Primers were purchased from SIGMA AL-
DRICH and restriction endonucleases were purchased from New
England Biolabs Inc. (Ipswich, MA, USA). Purification of the ampli-
fied products was performed using the Concert Rapid PCR (Gibco,
Grand Island, NY) and/or the Qiaquick PCR purification kit (Qiagen
Inc., Valencia, CA). A mouse monoclonal anti-GFP antibody was
purchased from Zymed Laboratories (San Fransisco, CA). A rabbit
polyclonal anti-GFP antibody was acquired from Minotech
biotechnology (IMBB-FORTH, Iraklion, Greece), whereas the anti-
MnSOD antibody (used as a mitochondrial marker) was acquired
from Upstate Biotechnology Inc (Lake Placid, NY, USA). The Mito-
chondria Isolation Kit for cultured cells (#89874) was purchased
from Pierce (Rockford, IL, USA).

2.2. Secondary structure prediction analysis and mean hydrophobic
moment calculation

The web program PredictProtein, available at the electronic ad-
dress http://www.predictprotein.org was used to analyze the pri-
mary and secondary structure of GLUD1 and GLUD2 leader
sequences. PredictProtein integrates feature prediction for second-
ary structure, subcellular localization and protein function, using
data from a protein sequence library. The alpha helical wheel pro-
jection analysis of the GLUD2 leader sequence was facilitated with
the application Alpha Helix Wheel of the category Protein, available
at the website http://www.webgenetics.com. The mean hydropho-
bic moment (mH) for each helical structure was calculated by the
vectorial sum of all the hydrophobicity indices, divided by the
number of residues, based on the Eisenberg hydrophobicity con-
sensus scale for amino acids (Eisenberg et al., 1982). The bioinfor-
matics web program used for this purpose was the HydroMCalc,
available at the following electronic address: http://
www.bbcm.univ.trieste.it/~tossi/HydroCalc/HydroMCalc.html.

2.3. Generation of expression of full size and deletion plasmids

To obtain the GLUD2-EGFP construct that contains the 53 amino
acid-long leader peptide, the entire coding sequence of the GLUD2
cDNA (subcloned in pBSKII vector) was PCR amplified and fused to
the EGFP gene, as previously described (Mastorodemos et al.,
2009). The DGLUD2-EGFP deletion plasmid, lacking the entire
leader sequence, was designed and constructed as previously
described (Mastorodemos et al., 2009) on the basis of the sequence
of the GLUD2 gene (Shashidharan et al., 1994) and the identifica-
tion of the cleavage site between the leader peptide and the ma-
ture hGDH2 (Shashidharan et al.,1997). The D38-GLUD2-EGFP,
D21-GLUD2-EGFP and D9-GLUD2-EGFP deletion plasmids were de-
signed and constructed as follows: in the D38-GLUD2-EGFP dele-
tion plasmid, we deleted the first 15 N-terminal amino acid
residues and, as such, the truncated leader peptide retained its
38 C-terminal amino acids; in the D21-GLUD2-EGFP, the first
32 N-terminal amino acids were deleted, with the truncated leader
sequence retaining its 21 C-terminal amino acid residues; in the

http://www.predictprotein.org
http://www.webgenetics.com
http://www.bbcm.univ.trieste.it/~tossi/HydroCalc/HydroMCalc.html
http://www.bbcm.univ.trieste.it/~tossi/HydroCalc/HydroMCalc.html


Table 1
Amino acid composition of GLUD1 and GLUD2 leader sequences.

GLUD1
No. of residues (%)

GLUD2
No. of residues (%)

A 15 (28.3) 15 (28.3)
C 0 0
D 1 (1.9) 0
E 1 (1.9) 0
F 0 0
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D9-GLUD2-EGFP deletion plasmid, the first 44 N-terminal amino
acids were deleted, with the truncated leader sequence retaining
its 9 C-terminal amino residues only. To obtain the D9-GLUD2-
EGFP plasmid, the forward primer 50 TACAGAATTCATGCTCGCA
TTGGCCGCC 30, designed to delete the 50 132 nucleotides of the
coding region of the GLUD2 gene, was used to PCR amplify the cor-
responding DNA (subcloned in pBSKII vector), to introduce an ATG
start codon and to create an EcoRI restriction site. To obtain the
D21-GLUD2-EGFP and D38-GLUD2-EGFP plasmids, the correspond-
ing forward primers 50 TACAGAATTCATGGGCCGCGGACAGCC, and
50 TACAGAATTCATGCCCGCTGCCCTGGG 30 were used, respectively.
The reverse primer 50 CCGGTGGATCCTCCTCCCCCCATCTTTGTGA
AGCTCACACCAG 30 was designed to convert the TAG stop codon
to AAG (Lys) and create a BamHI restriction site. The amplification
products were gel isolated, purified, digested with EcoRI and Bam-
HI and ligated into pEGFP-N3 vector (already cut with EcoRI and
BamHI), in frame to the N-terminus of EGFP. The ligation products
were used to transform the JM109 strain of Escherichia coli ampli-
fied in LB medium. The correct sequence of all the recombinant
constructs was verified by bi-directional sequencing. The corre-
sponding plasmids were purified and used for the transfection
studies.
G 6 (11.3) 6 (11.3)
H 1 (1.9) 2 (3.8)
I 0 0
K 0 1 (1.9)
L 9 (17) 8 (15.1)
M 1 (1.9) 1 (1.9)
N 0 1 (1.9)
P 4 (7.5) 4 (7.5)
Q 2 (3.8) 2 (3.8)
R 5 (9.4) 6 (11.3)
S (7.5) (7.5)
T 0 0
V 0 0
W 1 (1.9) 0
Y 3 (5.7) 3 (5.7)
2.4. Transfection studies, expression in cells and confocal fluorescence
microscopy

COS-7 (monkey, African green, kidney), HEK 293 (Human
Embryonic Kidney) and human neuroblastoma SH-SY5Y cell lines
were used for all transfection studies. The cells were maintained
in Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM) supplemented
with 10% fetal bovine serum (FBS) and gentamycin (50 lg/ml), at
37 �C under 5% CO2, except for the SH-SY5Y cell line, that was
maintained in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) medium
with L-Glutamine (2 mM). Cells were seeded at 3 � 105 cells/ml
in a 6-well or a 35 mm plate, cultured for 24 h and transiently
Fig. 1. The leader sequence of hGDH2 contains two amphipathic alpha helices. (A) a-
encompassing residues 3–9 that correspond to the predicted first a-helix; + denotes po
residues R3 and K7 of the polar surface of the a-helix are situated opposite to the hydro
residues 16–33 of the hGDH2 leader sequence, encompassing residues 18–30 that corresp
predicted to be important in the polar surface, are situated opposite to the hydrophobic
GLUD2-EGFP chimeric protein, encompassing the full length 53 amino acid long leader
lacking sequentially the first a-helix (D38-GLUD2-EGFP), the first and the second a-heli
GLUD2-EGFP), or the entire 53 amino acid long leader sequence (DGLUD2-EGFP).
transfected with the recombinant plasmid DNA (3 lg/ll) using
the calcium phosphate-mediated transfection procedure. Co-trans-
fection experiments were performed using a mixture of either the
full-length plasmid GLUD2-EGFP or one of the deletion plasmids
(DGLUD2-EGFP, D9-GLUD2-EGFP, D21-GLUD2-EGFP, D38-GLUD2-
EGFP) and the mitochondrial targeting vector pDsRed2-Mito. Trans-
fected cells were incubated at 37 �C for 48 h, washed twice with
PBS (pH 7.5), fixed with 4% paraformaldeyde (PFA) and mounted
with Mowiol 4–88 mounting media for microscopy. The cells were
examined (with sequential excitation at 488 nm for EGFP and at
568 nm for dsRED) by laser scanning confocal fluorescence micros-
copy (Leica TCS-NT Laser Scanning) using a 10�, 40� or 63� oil
helical plot of the N-terminal amino acid residues 1–15 of the hGDH2 precursor,
sitively charged amino acids; apolar residues are circled. The predicted important
phobic residues L5 and L9 of the apolar surface. (B) a-helical plot of the amino acid
ond to the predicted second a-helix; the hydrophilic basal residues of H25 and R32,

residues L19, L29 and L30 in the apolar surface. (C) Schematic representation of the
sequence; (D) schematic representation of the truncated EGFP chimeric proteins,

ces (D21-GLUD2-EGFP), the first and second a-helices and the following loop (D9-
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objective. Each co-transfection experiment was repeated three
times. Co-localization of the EGFP-fusion plasmids with the pDs-
Red2-Mito was assessed by examining the transfected cells with
10� objectives. The images were acquired and merged using the
Leica application software (Leica Microsystems Heidelberg GmbH).
In certain cases a 2� or 4� zoom was used for better clarity.
Images were exported as TIFF files and processed in Adobe
Photoshop CS5.
2.5. Cell fractionation and Western blot analyses

Mitochondrial and cytosolic fractions were prepared from cul-
tured HEK293 cells using the Pierce Mitochondria Isolation Kit
for cultured cells according to the manufacturer’s instructions.
Briefly, cells transfected with GLUD2-EGFP or DGLUD2-EGFP were
dounce homogenized and centrifuged at 700 g for 10 min, 4 �C.
The obtained supernatant was centrifuged at 12,000g for 15 min,
4 �C, yielding the crude mitochondrial pellet and the supernatant
fraction (cytosol). Both fractions were analyzed by Western blot
analysis using anti-GFP, or anti-MnSOD antibodies. Visualisation
of the immunoreactive bands was performed using the ECL system
(Chemilucent ECL Detection System, Chemicon International,
Temecula, CA).
Fig. 2. Expression of the full length plasmid GLUD2-EGFP or the deletion mutants
DGLUD2-EGFP, D38-GLUD2-EGFP and D9-GLUD2-EGFP in HEK293 cells. The cells
were imaged with confocal microscopy, using a 10 or 40� oil objective lens, 48 h
following transfection with a mixture of the corresponding plasmid and the
pDsRed2-Mito vector. Green images represent the expression of the EGFP-fusion
proteins and red images represent the expression of DsRed2-Mito, the specific
mitochondrial marker. The merged color images represent the superimposed
images of green and red. The green fluorescence of the full length protein (GLUD2-
EGFP) co localizes with the red fluorescence of the mitochondrial marker, appearing
yellow in the overlay (merge) images (first row). Deletion of the 53 amino acid long
leader sequence (DGLUD2-EGFP) drastically alters the subcellular distribution of the
chimeric protein, leading to a diffuse perinuclear fluorescence distribution (second
row), which is different from that of the coarse, organelle-like, distribution of the
full length GLUD2-EGFP protein (first row). Also the merge images (right column)
confirm the different localization pattern as compared to the mitochondrial marker.
Deletion of the amphipathic first helix (D38-GLUD2-EGFP), only, is sufficient to
prevent mitochondrial localization (third row). The truncated D9-GLUD2-EGFP
protein (fourth row), that contains only the third a-helix, also fails to co localize
with the mitochondrial marker and resembles the fluorescence pattern of the
DGLUD2-EGFP fusion protein, in which the entire 53 amino acid-long leader
sequence has been deleted (second row). (Part of the data are from Mastorodemos
et al., 2009).
3. Results

3.1. The GLUD2 leader sequence has a high probability of amphipathic
alpha helical configuration

Study of the amino acid composition of the predicted leader se-
quence for hGDH1 and hGDH2 reveals that both proteins have a
high content in positively charged (Arg) and hydrophobic (Ala
and Leu) amino acids (Table 1). As such, both leader peptides share
a net positive charge, thought to be a significant determinant for
their mitochondrial targeting (Hammen and Weiner, 1998).
Whereas the predicted leader peptide of GLUD2 lacks negatively
charged amino acid residues, the mitochondrial targeting sequence
of GLUD1 predicts Glu at position 7 and Asp at position 25. As such,
the higher positive charge of the GLUD2 leader sequence could pro-
vide a theoretical advantage concerning the entry of hGDH2 into
mitochondrial matrix, as also suggested by Rosso et al. (2008).

Study of the secondary structure configuration of the GLUD1
and GLUD2 leader peptides, using the PredictProtein program, pre-
dicted, in both, the formation of three or more a-helical structures
separated by intermediate loops. The prediction is strong for two
N-terminal a-helices, but less accurate for the formation of a third
a-helix situated towards the end of the GLUD1 and GLUD2 leader
sequences. On the other hand, the probability that these sequences
ascertain b-sheet configuration is predicted to be zero. In GLUD1,
the formation of the two helical structures is predicted, with an
average accuracy of >82%, for residues 4–11 and 24–32, whereas
in GLUD2, the corresponding two a-helices include residues 3–9
and 18–30. Alpha helical wheel projection of residues 1–15
(Fig. 1A) and 16–33 (Fig. 1B) of the GLUD2 leader peptide, encom-
passing the first and second a-helix respectively, was performed in
order to determine their amphipathic propensity. This projection
suggested that the presence within the first a-helix of two positive
residues (Arg3 and Lys7) opposite to two hydrophobic residues
(Leu9 and Leu11) renders the structure amphipathic (Fig. 1A). Sim-
ilarly, in the second a-helix, the presence of Arg and His residues
opposing Leu residues renders this helix also amphipathic
(Fig. 1B). The mean hydrophobic moment (mH) of the first a-helix
(residues 3–9) of the GLUD2 leader sequence (mH = 0.38) is higher
than that of the second a-helix (residues 18–30; mH = 0.14). As
such, the predicted strong amphipathic tendency of the first a-he-
lix suggests that this helix may represent an efficient mitochon-
drial targeting signal.

3.2. The GLUD2 leader sequence is necessary for the mitochondrial
targeting of the hGDH2 protein

HEK 293, SH-SY5Y or COS-7 cells were transiently co-transfec-
ted with the full-length wild-type plasmid GLUD2-EGFP or with
the deletion mutant DGLUD2-EGFP that lacks the entire leader se-
quence and the mitochondrial subcellular marker pDsRed2-Mito,
and viewed under a confocal microscope. Results revealed that
the wild-type, full length, GLUD2-EGFP chimeric protein co-local-
ized with the mitochondrial marker DsRed2Mito in HEK 293 cells
(Fig. 2, first row), in SH-SY5Y cells (Fig. 3, first row) and in COS 7
cells (Fig. 4, first and second rows), thus confirming the mitochon-
drial destination of the expressed hGDH2 protein in these cultured
lines. On the other hand, the DGLUD2-EGFP protein, lacking the en-
tire leader peptide, failed to co-localize with the mitochondrial
marker DsRed2-Mito (Fig. 2, second row). While, the wild-type
GLUD2-EGFP fluoresce showed a dotty-like appearance, due to its
distribution in coarse structures resembling mitochondria, the pat-



Fig. 3. Expression of the full length plasmid GLUD2-EGFP, the deletion plasmids
D38-GLUD2-EGFP and D21-GLUD2-EGFP or the pEGFP-N3 vector alone in SH-SY5Y
cells. The cells were imaged with confocal microscopy, using a 10 or 40x oil
objective lens, 48 h following transfection with a mixture of the corresponding
plasmid and the pDsRed2-Mito vector. The full length protein GLUD2-EGFP co
localizes with the specific mitochondrial marker DsRed2-Mito (first row). Deletion
of the first alpha helix only (D38-GLUD2-EGFP, second row) or the first and the
second a-helices (D21-GLUD2-EGFP, third row) of the GLUD2 leader sequence
prevents the co-localization of the truncated proteins with the mitochondrial
marker (merge images, right column). Instead, the truncated D38 and D21-GLUD2-
EGFP proteins exhibit a rather homogenous perinuclear staining pattern, resem-
bling that obtained with the pEGFP-N3 vector alone (fourth row). Due to its small
size, the EGFP protein passively enters the nucleus and this is in contrast to the
cellular distribution of the truncated GLUD2 mutants. Merge images (right column)
show the difference in fluorescence distribution as compared to the mitochondrial
marker. (Part of the data are from Mastorodemos et al., 2009).

Fig. 4. Expression of the full length plasmid GLUD2-EGFP, the deletion plasmids
DGLUD2-EGFP, D21-GLUD2-EGFP or the pEGFP-N3 vector alone in COS-7, HEK 293,
SH-SY5Y cells. The cells were imaged with confocal microscopy, using a 10 or 40x
oil objective lens, 48 h following transfection with a mixture of the corresponding
plasmid and the pDsRed2-Mito vector. The left column depicts the expression
pattern of the chimeric full length GLUD2-EGFP protein in three different cell lines.
The GLUD2-EGFP protein is present in coarse, granular structures, with not clearly
defined borders, that resemble mitochondria. The green fluorescence of GLUD2-
EGFP co localizes exactly with the red fluorescence of the mitochondrial marker
DsRed2 Mito, appearing yellow in the overlaid (merge) images (first and second
row). This is in contrast to the homogenous perinuclear distribution of the green
fluorescence of the DGLUD2-EGFP deletion (third and fourth row, middle column).
The fluorescence distribution of the EGFP protein alone resembles that of the
DGLUD2-EGFP, except that EGFP also enters the nucleus, due to its small size (third
to fifth row, right column). Also, the fluorescence of the truncated D21-GLUD2-EGFP
protein is diffusely distributed throughout the body of the cell (bottom row, middle
column) resembling that of the EGFP alone, except that the truncated protein does
not enter the nucleus, as the EGFP does. (Part of the data are from Mastorodemos
et al., 2009).
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tern of the DGLUD2-EGFP protein fluoresce was distinct. Thus, as
shown in Fig. 2 (second row) and Fig. 4 (third and fourth rows)
in cells transfected by the deletion mutant, the green fluorescence
was distributed diffusely throughout the cell, resembling that of
the EGFP protein alone (except that the EGFP protein also enters
the nucleus). These results suggest that the DGLUD2-EGFP deletion
mutant of hGDH2, that lacks the entire leader peptide, remains in
the cytosol of the cell, instead of being concentrated within the
mitochondria. This was confirmed by Western blot analyses of cell
fractions, prepared from the cultured cells, which showed that the
DGLUD2-EGFP deletion mutant of hGDH2 was found almost en-
tirely in the cytosolic fraction, while the mitochondrial fraction
was totally devoid of the hGDH2-EGFP immunoreactivity (Fig. 5).
In contrast, the distribution of MnSOD, a mitochondrial marker,
was not affected by the GLUD2 leader peptide deletion (Fig. 5).
These results showing that the leader sequence is necessary for
the transportation of the wild-type hGDH2 protein into the mito-
chondria are consistent with those obtained previously (Masto-
rodemos et al., 2009).
3.3. Deletion of the presumed amphipathic first helix is sufficient to
prevent translocation of hGDH2 into mitochondria

HEK 293 or SH-SY5Y cells were transiently co-transfected either
with the partially deleted plasmids (D38-GLUD2-EGFP, D21-
GLUD2-EGFP or D9-GLUD2-EGFP) or with the mitochondrial marker
pDsRed2-Mito, and viewed under a confocal microscope. Results re-
vealed that deletion of the first a-helix only (D38-GLUD2-EGFP)
prevented the truncated protein (that still retained the second
and third helices and the intermediate loops) to enter the mito-
chondria. Again, while the full-length, wild-type, GLUD2-EGFP fu-
sion protein displayed a dot-like appearance indicating its
localization in mitochondria, the D38-GLUD2-EGFP mutant
showed a diffuse, homogeneous, fluorescence pattern (Fig. 2, third
row, HEK 293 cells; Fig. 3, second row, SH-SY5Y cells), similar to
that of the DGLUD2-EGFP fusion protein that lacked the entire lea-
der sequence (Fig. 2, second row, HEK 293 cells; Fig. 4, third row,
COS 7 cells; Fig. 4, fourth row, SH-SY5Y cells). Also, the truncated
D21-GLUD2-EGFP protein (Fig. 3, third row, SH-SY5Y cells; Fig. 4,
bottom row, HEK 293 cells), lacking the first and second alpha heli-
ces of the leader sequence, failed to gain access into the mitochon-
dria. Lastly, the presence of the predicted third a-helix, only, in a
truncated protein encoded by the deletion plasmid D9-GLUD2-
EGFP could not restore the mitochondrial import of hGDH2 protein
(Fig. 2, bottom row, HEK 293 cells). As shown in Fig. 3 (bottom row,
SH-SY5Y cells) and Fig. 4 (third to fifth row, right column), expres-



Fig. 5. Western blot analysis of the mitochondria and cytosolic fractions of the wild
type GLUD2-EGFP and of the DGLUD2-EGFP proteins expressed in HEK293 cells.
Following mitochondria isolation, the mitochondria and cytosolic fractions were
separated by 8% or 12% SDS PAGE, blotted to a nitrocellulose membrane and probed
with anti-GFP or anti-MnSOD antibodies. The full length hGDH2 protein fused to
EGFP (w-GLUD2) is found almost entirely in the mitochondria fraction (�86 kDa),
whereas the truncated DGLUD2 in the cytosolic fraction. As a result, the
mitochondrial fraction of cells transfected with the deletion vector (DGLUD2-EGFP)
is devoid of hGDH2-EGFP immunoreactivity. As shown here, the mitochondrial
fractions of cells expressing the wild-type w-GLUD2 or the deletion mutant
DGLUD2 showed a comparable immunoreactivity for MnSOD (�24 kDa), a mito-
chondrial marker. (Modified from Mastorodemos et al., 2009).
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sion of the EGFP protein alone also gave a diffuse homogeneous
pattern throughout the cell, including the nucleus.
4. Discussion

Mihara et al. (1982) originally suggested that mammalian GDH
is synthesized in the cytosol as a precursor protein of higher
molecular weight (than the mature protein) and that it subse-
quently enters the mitochondria via proteolytic cleavage. However,
the nature of the extra sequence contained in the precursor protein
remained unknown until the cloning of the GLUD1 gene. Indeed,
sequencing of this gene predicted a 53 amino acid-long N-terminal
leader peptide that is not found in the 505 amino acid-long endog-
enous tissue GDH (Mavrothalassitis et al., 1988). Even though the
predicted leader peptides of hGDH1 and hGDH2 differ in 9 out of
their 53 aminoacids, both isoproteins are shown to localize
predominantly to the mitochondria (Mastorodemos et al., 2009;
Spanaki et al., 2010).

The present study sheds light on structural elements of the lea-
der sequence that are necessary for the mitochondrial targeting of
hGDH2. Initially, the use of bioinformatics revealed a strong prob-
ability that this peptide forms a-helical structures, encompassing
up to 62% of its sequence. The prediction is stronger (with average
accuracy >82%) for the first 32 N-terminal amino acids than for the
C-terminal sequences of the leader peptide. Specifically, this anal-
ysis suggested that residues 3–9 in GLUD2 form the first a-helix,
while residues 18–30 in GLUD2 form the second a-helix. Moreover,
calculation of the hydrophobic moment of these structures
revealed that the predicted first a-helix of hGDH2 is a more potent
mitochondrial targeting signal than the predicted second helix.

In light of these predictions, we studied the ability of targeted
deletion mutants of the GLUD2 leader peptide (lacking successively
larger parts of the leader sequence starting from the N-terminus)
to find their way to the mitochondria of cultured cell lines. Results
revealed that deletion of the first a-helix only, altered drastically
the subcellular distribution of the truncated hGDH2 protein by
preventing the mitochondrial localization of the enzyme and
causing its retention in the cytosol. Also, deletion of the N-terminal
sequence forming the first and second a-helices and the interven-
ing loop, while retaining the predicted third a-helix, gave similar
results. Our studies also confirmed that deletion of the entire 53
amino acid-long presequence prevents the enzyme from entering
the mitochondria as previously shown (Mastorodemos et al.,
2009).

The data taken together suggest that, while deletion of the en-
tire leader peptide of GLUD2 prevents the enzyme from entering
the mitochondria, truncated mutants of the leader sequence
retaining the second and/or third helices do not restore the mito-
chondrial import of the hGDH2 protein. Specifically, our data
suggest that the predicted first a-helix (encompassing the basic
hydrophilic residues Arg3 and Lys7 and the hydrophobic residues
Leu5 and Leu9) is the crucial structure that eventually assures
the mitochondrial import of hGDH2. As such, these data accord
the above described theoretical predictions, indicating that the
most potent targeting signal for human GDHs lies within the first
a-helix of the leader sequence.

Although a substantial divergence exists between the amino
acid sequences of hGDH1 and hGDH2 leader peptides (differing in
9 out of 53 residues), our theoretical predictions suggest that both
leader sequences form similar amphipathic helical structures tar-
geting the mitochondria. These predictions accord results of previ-
ous studies showing that both GLUD1 and GLUD2 localize to the
mitochondria, with no significant differences detected in the sub-
cellular destination of the two human isoproteins (Mastorodemos
et al., 2009). While this study focuses on the GLUD2-encoded iso-
protein, it would be of interest to also study the helical structures
of the leader sequence of the GLUD1-encoded protein, known to
be evolutionary conserved and to be expressed in all mammalian
tissues (housekeeping).

As indicated above, one of the features that distinguish the pre-
dicted leader peptide of human GDHs from most mitochondrial
targeting sequences is its relatively large size. Our data showing
that deletion of the GDH leader peptide prevents the enzyme from
entering the mitochondria is consistent with the thesis that this
peptide directs the newly synthesized enzyme to the mitochon-
drial matrix. Also, our observations showing that deletion of the
first a-helix only is sufficient to block the mitochondrial import
of hGDH2, suggest that during evolution the leader sequence ex-
tended upstream until this a-helix (representing the strongest
mitochondrial targeting signal) was formed. This may account for
the fact that human GDH uses a 53 amino acid-long signal peptide
to gain entrance into the mitochondria, although in other nuclear
DNA-encoded mammalian mitochondrial proteins a leader
sequence of 17–35 amino acids in length suffices.
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Mammalian glutamate dehydrogenase (GDH), a nuclear-encoded enzyme central to cellu-
lar metabolism, is among the most abundant mitochondrial proteins (constituting up to
10% of matrix proteins). To attain such high levels, GDH depends on very efficient mito-
chondrial targeting that, for human isoenzymes hGDH1 and hGDH2, is mediated by an
unusually long cleavable presequence (N53). Here, we studied the mitochondrial trans-
port of these proteins using isolated yeast mitochondria and human cell lines. We found
that both hGDHs were very rapidly imported and processed in isolated mitochondria,
with their presequences (N53) alone being capable of directing non-mitochondrial pro-
teins into mitochondria. These presequences were predicted to form two α helices (α1: N
1–10; α2: N 16–32) separated by loops. Selective deletion of the α1 helix abolished the
mitochondrial import of hGDHs. While the α1 helix alone had a very weak hGDH mito-
chondrial import capacity, it could direct efficiently non-mitochondrial proteins into mito-
chondria. In contrast, the α2 helix had no autonomous mitochondrial-targeting capacity.
A peptide consisting of α1 and α2 helices without intervening sequences had GDH trans-
port efficiency comparable with that of N53. Mutagenesis of the cleavage site blocked
the intra-mitochondrial processing of hGDHs, but did not affect their mitochondrial
import. Replacement of all three positively charged N-terminal residues (Arg3, Lys7 and
Arg13) by Ala abolished import. We conclude that the synergistic interaction of helices α1
and α2 is crucial for the highly efficient import of hGDHs into mitochondria.

Introduction
Mitochondria have derived endosymbiotically 1.5–2 billion years ago [1] and ∼99% of mitochondrial
proteins are encoded by nuclear DNA. These proteins are synthesized in the cytoplasm as precursors
and are imported into the mitochondria via specific import pathways that direct them to one of the
mitochondrial subcompartments: the outer membrane (OM), the inner membrane (IM), the inter-
membrane space (IMS) and the mitochondrial matrix.
The matrix-targeted polypeptides make up approximately two-third of the mitochondrial proteins

[2]. They use the molecular channels translocase of the outer membrane (TOM) and translocase of
the inner membrane 23 (TIM23) to cross the OM and IM, respectively [3], in a ΔΨ- and
ATP-dependent manner. Most of the precursors of these proteins have a mitochondrial-targeting
sequence (MTS) also called presequence [4,5]. The matrix presequences are found mostly at the
N-terminus of the proteins and, in their majority, they consist of <50 amino acids [5–8] and their
characteristics are quite distinct from the ER targeting peptides upon which the signal hypothesis was
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formulated [9]. The mitochondrial presequences are highly variable in their amino acid sequence; they tend to
have a net positive charge and to be amphipathic in nature [7]. Following translocation into the mitochondria,
these targeting peptides are typically removed by the mitochondrial matrix peptidase (MPP), a divalent metal
ion-dependent protease in the mitochondrial matrix that recognizes a specific motif [10]. In addition, some
matrix proteins require a second cleavage step for their maturation, which is effected by the intermediate cleav-
ing peptidase 55 (Icp55) [11,12] or the octapeptidylpeptidase 1, also known as mitochondrial intermediate pep-
tidase [13,14]. Although there are some common properties shared among most mitochondrial
matrix-targeting presequences, the individual mechanistic properties of distinct peptide segments of longer and
more complex presequences are not completely understood.
Mammalian glutamate dehydrogenase (GDH, EC 1.4.1.3) is a nuclear-encoded enzyme that catalyzes the

reversible oxidative deamination of glutamate to α-ketoglutarate and ammonia, using NAD(H) and/or NADP
(H) as cofactors. The enzyme is central to cellular metabolism by linking amino acid and carbohydrate metab-
olism and contributing to ammonia management, energy homeostasis and cell signalling [15–17]. This house-
keeping enzyme (hGDH1 in the human) is encoded by the intron-containing glutamate dehydrogenase
(human gene) (GLUD1) gene that is widely expressed. In addition, humans and other primates have acquired,
by duplication of the GLUD1 gene, the GLUD2 gene encoding a highly homologous hGDH2 isoprotein that
shows distinct functional properties and tissue distribution profile [18]. The biological importance of these
proteins is highlighted by observations showing alterations in hGDH1 or hGDH2 in disorders of insulin
homeostasis [19] and neurodegenerative diseases [20,21], and more recently in human glial tumours [22].
In mammals, the highest GDH activity is found in the liver where it localizes to all hepatocytes. In this

organ, GDH is one of the most abundant proteins [1% (w/w) of proteins present in whole liver homogenate],
constituting ∼10% of mitochondrial matrix proteins [23]. Krebs originally suggested that these huge enzyme
levels are needed for keeping its reactants in equilibrium [24]. While GDH levels are lower in non-hepatic
tissues characterized by cellular heterogeneity (brain, kidney and steroidogenic organs) [25], the enzyme can
attain high levels (∼10 mg/ml of mitochondrial matrix) within individual cells that express this protein [23]. To
maintain such high intra-mitochondrial levels, GDH depends on a very efficient mitochondrial transport
system. In human cells, the mitochondrial import of hGDH1 and hGDH2 is mediated by an unusually long
N-terminal cleavable presequence (N53) [26], deletion of which prevents the enzyme from entering the mito-
chondria [27,28]. The presequence of hGDH2 shows a higher degree of divergence compared with the mature
protein. Thus, while the mature hGDH1 and hGDH2 differ in only 15 out of 505 of their amino acids, their
presequences differ in 9 out of their 53 amino acids. Rosso et al. [29] have suggested that GLUD2 evolution
provided hGDH2 with enhanced mitochondrial-targeting capacity. The authors attributed this to a single evo-
lutionary amino acid substitution (Glu7Lys) in the N-terminus of the MTS, which is thought to affect the posi-
tive charge of the peptide.
Here, we sought to elucidate the mechanisms by which hGDH1 and hGDH2 are imported into mitochon-

dria. For this, we took into consideration the structural characteristics of the hGDH1 and hGDH2 mitochon-
drial presequences, thought to form two α-helices (α1 and α2) separated by loops. Our previous work has
delineated the secondary structure elements and amphipathic nature of hGDH1 and hGDH2 presequences and
has highlighted the essential role of the α1 helix [28]. Here, we sought to further characterize, in mechanistic
detail the individual contributions of each of the two α-helices, the role of the net positive charge in the
N-terminus and C-terminus of the presequence and the need for intra-mitochondrial cleavage. To this end, we
combined mutagenesis studies, in vitro import assays using isolated yeast mitochondria, confocal microscopy in
human cells as well as fractionation of cells stably expressing normal and mutant hGDH1 and hGDH2. We
report that the mitochondrial import of hGDHs depends on the synergistic interaction of α1 and α2 helices
and on the net positive charge of the presequences. Moreover, our data revealed that the intra-mitochondrial
cleavage of the signal peptide is not a prerequisite for import.

Experimental
Materials
Media and reagents for cell culture and transfection were purchased from Gibco-BRL (Grand Island, NY,
USA). Culture flasks, dishes and 6-well plates were purchased from Sarstedt AG & Co. Expression vectors
pEGFP-N3 and pDsRed2-Mito were obtained from BD Biosciences Clontech (Palo Alto, CA, USA).
Paraformaldehyde (PFA) was obtained from Sigma Chemical Co. (St Louis, MO, USA). Fluorescence mounting
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medium was purchased from Dako (Carpinteria, CA, USA). Preparation of mitochondria from mammalian
cells was performed using the Mitochondria Isolation Kit for Cultured Cells from Pierce Biotechnology
(Rockford, IL, USA).
For in vitro radiolabelled protein synthesis, we used the TNT Coupled Reticulocyte Lysate System kit

(Promega) and the appropriate plasmid constructs in pSP64 or pSP65 vectors (Promega). Primers were pur-
chased from MACROGEN, and restriction endonucleases and T4 DNA ligase were purchased from
MINOTECH Biotechnology (Heraklion, Crete) as well as from New England Biolabs, Inc. (Ipswich, MA, USA).
The rabbit IgG anti-GFP polyclonal antibody was obtained from MINOTECH Biotechnology (702-2) and the
rabbit anti-MnSOD polyclonal antibody from MERCK-MILLIPORE (06-984). The anti-Cpn10 (chaperonin 10)
and the anti-Cytb2 (cytochrome b2) were a gift from Jeff Schatz’s Laboratory. Visualization of protein bands
following western blotting was performed with the SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate
(Thermo Fisher Scientific, Rockford) and the LumiSensor (GenScript).
For PCR, we used the DNA polymerases Taq (MINOTECH Biotechnology), One Taq (Biolabs) and Pfu

Turbo (Stratagene). Purification of the PCR-amplified or digestion products was performed using the QIAprep
Spin Miniprep kit (Qiagen) and the PCR Clean-up Gel Extraction kit (MACHEREY-NAGEL GmbH & Co.).
The mutagenesis reactions were generated by PCR-based site-directed mutagenesis (Quick Change
Site-Directed Mutagenesis kit; Stratagene).

Methods
Cloning and mutagenesis
The cloning of GLUD1-EGFP, GLUD2-EGFP, Δ53GLUD1-EGFP, Δ53GLUD2-EGFP and Δα1GLUD2-EGFP
(Δ38GLUD2-EGFP) in pEGFP-N3 has already been described [27,28]. All other constructs prepared for the
present study are summarized in Supplementary Table S1. Primer design and the PCR conditions were per-
formed in accordance with the manufacturer’s instructions. The proper sequence and orientation of plasmid
constructs were verified by bi-directional sequencing.

Import into yeast mitochondria
Precursors were synthesized in a rabbit reticulocyte lysate in the presence of 35S-methionine after in vitro tran-
scription with SP6 polymerase. Import reactions were performed by incubating the reticulocyte lysate contain-
ing radiolabelled precursor at 30°C for 5 min (or the indicated time) in 50–100 μg wild-type (wt)
Saccharomyces cerevisiae mitochondria in import buffer [2% (w/v) bovine serum albumin, 0.6 M sorbitol,
150 mM KCl, 10 mM MgCl2, 2.5 mM EDTA, 2 mM ATP, 2 mM NADH, 20 mM HEPES–KOH (pH 7.4)].
Where indicated, the potential across the mitochondrial inner membrane was dissipated with 2 μM
valinomycin.
Mitochondria were then resuspended in 1.2 M sorbitol and 20 mM HEPES (pH 7.4), followed by a treatment

with trypsin (0.1 mg/ml) with or without 1% (vol/vol) Triton X-100 (TX-100) for 30 min on ice to remove
unimported material. Soybean trypsin inhibitor (1 mg/ml) was added to arrest the protease treatment. Finally,
samples were resuspended in Laemmli sample buffer with β-mercaptoethanol, analyzed by SDS–PAGE and
visualized by digital autoradiography (Molecular Dynamics) and processed in Adobe Photoshop CS5.

Preparation of mitoplasts from yeast mitochondria
To create mitoplasts (mitochondria without an intact outer membrane), the mitochondria were osmotically
ruptured in a hypotonic buffer by dilution (after the import reactions) with 8 vols of 20 mM HEPES–KOH
(pH 7.4) and incubation for 30 min at 4°C [30]. The samples were centrifuged at 16 000 g on ice for 5 min.
Both the pellet and supernatant fractions were collected and precipitated with 10% trichloroacetic acid (TCA).
Finally, samples were resuspended in Laemmli sample buffer with β-mercaptoethanol and analyzed by SDS–
PAGE. Both the pellet and supernatant fractions were immunoblotted with antibodies.

Carbonate extraction of yeast mitochondria
After import reactions, mitochondria were resuspended in freshly made, ice-cold 0.1 M Na2CO3 and incubated
on ice for 30 min [31]. The samples were centrifuged at 55 000 g on ice for 30 min. Both the pellet and super-
natant fractions were collected and precipitated with 10% TCA, loaded on an SDS–PAGE and immunoblotted
with antibodies.
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Transient transfection and confocal microscopy
HEK293 (human embryonic kidney) and HeLa human cervical cancer (human cervical adenocarcinoma) cell lines
were used for all transfection studies. The cells were maintained in Dulbecco’s Modified Eagles Medium supplemented
with 10% fetal bovine serum and gentamycin (50 μg/ml), at 37°C, under 5% CO2. For transfection, cells were seeded at
3 × 105 cells/ml in a 6-well plate with a bottom coverslip, cultured for 24 h and transiently transfected with the recom-
binant plasmid DNA (3 μg/μl) using the calcium phosphate-mediated transfection procedure [32]. Co-transfection
experiments were performed using a mixture of either the full-length plasmid wt GLUD2-EGFP or mutant plasmids
and the mitochondrial targeting vector pDsRed2-Mito. Transfected cells were incubated at 37°C for 48 h, washed twice
with phosphate-buffered saline (PBS) (pH 7.5), fixed with 4% PFA and mounted with Fluorescence mounting media
for microscopy. The cells were examined (with sequential excitation at 488 nm for EGFP and at 568 nm for dsRED) by
laser scanning confocal fluorescence microscopy (Leica TCS-NT Laser Scanning) using a ×10, ×40 or ×63 oil objective.
Each co-transfection experiment was repeated three times. Co-localization of the EGFP-fusion plasmids with the
pDsRed2-Mito was assessed by examining the transfected cells with ×10 objective. The images were acquired and
merged using the Leica application software (Leica Microsystems Heidelberg GmbH). In certain cases, a ×2–8 digital
zoom was used for better clarity. Images were exported as TIFF files and processed in Adobe Photoshop CS5.

Stable cell lines and cell fractionation
Stable HEK293 cells expressing hGDH1-EGFP, hGDH2-EGFP, N53(of hGDH1)-EGFP, N53(of hGDH2)-EGFP,
α1-EGFP, α2-EGFP, α1α2-EGFP, α2α1-EGFP, Δ53hGDH2-EGFP, α1-Δ53hGDH2-EGFP and α1α2-Δ53hGDH2-
EGFP were created as follows: the day before stable cell selection, cells were split in 35 mm dishes and transfected with
the appropriate construct, using Lipofectamine 2000 Transfection Reagent (Invitrogen, Life Technologies). The follow-
ing day, standard medium was replaced with medium containing G418, 600 μg/ml (Geneticin, Life Technologies), and
the cells were left to grow for 1–2 weeks, until colonies of stable cells were visible. During the selection period, medium
in the dishes was changed with fresh medium containing G418 (600 μg/ml) every 1–2 days. Selection efficiency (fluor-
escence signal) was monitored under an inverted fluorescence microscope. Colonies with most efficient selection were
picked using a Gilson pipette with a sterile yellow tip and grown in 24-well dishes with 1 ml of media containing G418
in each well. Furthermore, subcloning to reach >95% homogeneity was performed.
For cell fractionation and preparation of mitochondria, only stable HEK293 cells were used. Stable cells were

grown to 85–90% confluence in 100 mm dishes. Cells were harvested (∼2 × 107 cells), washed once with PBS
and centrifuged at 850 g for 2 min. Cell pellets were subsequently processed with the Mitochondria Isolation
Kit for Cultured Cells, using the Dounce homogenization method, according to the manufacturer’s instructions.
Protein concentration was determined with the Bradford method, using the Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad
Laboratories, USA). Mitochondrial and cytosolic fractions were run on a 10 or 12% SDS–PAGE. Proteins were
transferred onto a nitrocellulose membrane and incubated with the anti-GFP antibody and the anti-MnSOD
antibody (as a control of proper mitochondrial preparation).

Miscellaneous
Wt mitochondria were isolated from the S. cerevisiae strain D273-10B (MAT-α) as described previously [33].
The yeast strains were grown at 30°C in medium containing 1% (wt/vol) yeast extract, 2% (wt/vol) bacto-
peptone and 2% lactate (vol/vol), pH adjusted to 5.5 (yeast peptone lactate (YPL)). SDS–PAGE was performed
according to the standard procedures. For the separation of proteins below 15 kDa, Tris-Tricine SDS–PAGE
was applied [34]. Western blots were performed on nitrocellulose membranes according to the standard proce-
dures. In some figures, non-relevant gel lanes were excised by digital treatment. The web program
PredictProtein, available at the electronic address http://www.predictprotein.org, was used to analyze the
primary and secondary structure of hGDH presequences [35].

Results
Import of hGDH1 and hGDH2 by isolated mitochondria of S. cerevisiae
The ability of wt hGDH1 or hGDH2 to translocate into the mitochondria was studied in vitro using mitochon-
dria isolated from S. cerevisiae. Results revealed that in vitro synthesized, radiolabelled hGDHs were very
rapidly imported and cleaved (within a few seconds) in isolated pure yeast mitochondria (Figure 1A).
This was confirmed by protease treatment, following solubilization of the mitochondrial membranes by

TX-100. This treatment resulted in the degradation of the imported proteins (Figure 1A, ‘+TX-100’ lanes).
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Import kinetics showed a similar import rate for both human GDHs, with essentially all hGDH1 and hGDH2
used for import assays found in the mature form within 30 s after import (Figure 1A). However, a careful
inspection of Figure 1A reveals that a faint band (migrating just below the unprocessed enzyme) is present above
the mature hGDH1, but not above hGDH2. This may suggest a more rapid import and processing of hGDH2.
Alternatively, the faint band may represent a tiny amount of synthesized hGDH1 that lacks three terminal
amino acids (and therefore migrating just below the mature enzyme, as found in previous sequencing studies of
GDH from human tissues) [18,36] and that may be processed a little slower than the full-length enzyme.
After import, we applied a mild osmotic shock to the mitochondria (mitoplasting, MP), which selectively

ruptures the OM, but not the IM, releasing the contents of the IMS in the supernatant fraction. We found that
both hGDHs were recovered from the resulting pellet that contains the intact IM (including the matrix)
(Figure 1B). Additionally, sodium carbonate extraction followed by centrifugation (indicated as ‘Na2CO3’,
Figure 1B), which releases soluble IMS and matrix proteins to the supernatant while leaving integral membrane
proteins sedimenting to the pellet, showed that both hGDHs were in the supernatant (Figure 1B). These MP
and carbonate extraction experiments, taken together, suggest that upon in vitro import in isolated yeast

Figure 1. Human GDHs can be efficiently imported in yeast mitochondria and localize in the mitochondrial matrix in a

ΔΨ and metal ion-dependent manner.

Import of radioactive wt hGDH1 and hGDH2 in wt pure yeast mitochondria, monitored by SDS–PAGE and autoradiography, as

described in Materials and Methods. (A) Import of hGDH1 and hGDH2 in mitochondria for 0.5 (lanes 2 and 7), 2 (lanes 3 and 8)

or 5 (lanes 4, 5, 9 and 10) min. Ten per cent (lanes 1 and 6) represents the fraction of the total amount of in vitro translated

material used for import. The + TX-100 samples (lanes 4 and 10) represent the samples that are extracted by TX-100 as a

negative control for the mitochondrial import. (B) Import of hGDHs in mitochondria followed by subfractionation using MP

(lanes 1 and 2 as well as 5 and 6) and carbonate extraction (Na2CO3, lanes 3 and 4 as well as 7 and 8). In all samples, trypsin

was added at the end of the import reaction in intact mitochondria, which were then re-isolated by centrifugation prior to

further treatment via MP or carbonate extraction. Upper panel shows the autoradiography result. The middle and the lower

panels show western blot tests with anti-Cpn10 and anti-Cytb2 antibodies that were performed as control for the

sub-mitochondrial fractionations. S, supernatant; P, pellet. (C) Import of hGDHs in yeast mitochondria with intact or disrupted

electrochemical potential of the inner mitochondrial membrane, +ΔΨ or −ΔΨ, respectively.
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mitochondria, both hGDHs translocate into the mitochondrial matrix (Figure 1B). Finally, we found that the
mitochondrial import of hGDHs was dependent on the mitochondrial membrane potential, as disrupting the
inner membrane potential by carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazine (CCCP) abrogated the import cap-
acity of hGDHs into mitochondria (Figure 1C).

Mitochondrial targeting analysis of the N53 presequence of human GDHs
We initially tested whether mature hGDH1 and hGDH2 that lack their N53 presequence can be imported into
isolated mitochondria. Results revealed that deletion of the presequence (Δ53) rendered hGDHs unable to
translocate into the isolated yeast mitochondria (Figure 2A), confirming previous observations based on trans-
fection experiments in mammalian cell lines [27].
We then evaluated whether the hGDH1 and hGDH2 presequences could alone target non-mitochondrial pro-

teins into mitochondria. To this end, we cloned the N53 of human GDH presequences to the N-terminal of the
mouse non-mitochondrial proteins DHFR (dihydrofolate reductase) and EGFP (enhanced green fluorescent
protein). Results revealed that the chimeric protein N53-DHFR (carrying the N53 of either hGDH1 or hGDH2)
was indeed imported into and cleaved in yeast mitochondria in a time-dependent manner. Interestingly, the
N53-DHFR of hGDH2 was processed faster than that of hGDH1 (Figure 2B), mirroring the results we obtained
for full-length hGDH2 (Figure 1).This suggests that this behaviour divergence was due to the differences in the
amino acid sequence of the two N53 signals rather than the structure of the mature proteins.
We then created cell lines (HEK293) stably overexpressing N53-EGFP (including N53 of either hGDH1 or

hGDH2) and performed subcellular fractionation and western blotting analysis of the resulting cytosolic and
mitochondrial fractions. We observed that the fused N53-EGFP proteins (carrying the presequence of either
hGDH1 or hGDH2) were recovered in the mitochondrial fraction (Figure 3A). We also studied the expression
of the human GDH presequences fused with EGFP in HEK293 or HeLa cells using confocal microscopy.
Transient co-transfection experiments with N53-EGFP (using the presequence of either hGDH1 or hGDH2)
and DsRed2-Mito (mitochondrial marker) revealed that the fused N53-EGFP proteins co-localized with the
mitochondrial marker (Figure 3B). Taken together, these results suggest that the presequence of hGDHs is suf-
ficient to direct non-mitochondrial proteins into the mitochondria.

Deletion of the predicted first α helix of N53 abrogates hGDH2 mitochondrial
import
Secondary structure analyses of the presequences for hGDH1 and hGDH2 have suggested that both leader pep-
tides are positively charged and that they form two to three α-helices, separated by intermediate loops. [28].
Our present analysis, based on prediction models (PredictProtein) [35], similarly predicts that although the

Figure 2. N53 is essential for the appropriate mitochondrial targeting of hGDHs and both hGDH presequences alone are

able to target non-mitochondrial proteins in mitochondria.

(A) Import of hGDH1 and hGDH2 (wt and Δ53hGDH) in yeast mitochondria for 5 min highlights the essential role of the N53

presequence in mitochondrial targeting of hGDHs. (B) Import of the N53-DHFR (of hGDH1) and N53-DHFR (of hGDH2) fusion

proteins into mitochondria for 0.5, 2 or 5 min shows that both N53 presequences are highly capable of targeting the

non-mitochondrial protein DHFR in yeast mitochondria.
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N53 presequences of hGDH1 and hGDH2 differ in 9 out of their 53 amino acid residues (scattered throughout
the entire presequence), they both include two distinct α-helices (α1: N 1–10; α2: N 16–32) separated by loops
(Figure 4A).
Studies in HEK293 cells stably overexpressing hGDH2-EGFP or Δα1hGDH2-EGFP showed that the

Δα1hGDH2-EGFP was also not imported into the mitochondria (Figure 4B). These results are in accordance
with previously reported studies in HEK293, COS7 and SHSY-5Y cell lines [28]. Moreover, using the yeast
mitochondria import system, we observed that deletion of the predicted first helix from the hGDH2 prese-
quence (Δα1hGDH2) abrogated the import of radiolabelled hGDH2 into these mitochondria (Figure 4C).

The mitochondrial-targeting function of individual α-helices of the hGDH2
presequence
In light of the above data, we then checked whether the predicted individual α-helices (α1 and α2) of the
hGDH2 presequence can alone target non-mitochondrial proteins into mitochondria. To this end, we fused
the α1 (residues 1–10) or α2 (residues 16–32) helical peptides of hGDH2 with the N-terminus of DHFR or the
N-terminus of EGFP and performed in vitro and in vivo assays, respectively (Figures 4D and 5). We observed
that only the α1 helical peptide, but not the α2, is sufficient to target efficiently either DHFR or EGFP to yeast
or human mitochondria, respectively (Figures 4D and 5).

Figure 3. The N53 presequence of both hGDHs can target EGFP to mitochondria of HEK293 and HeLa cells.

(A) Western blot analysis of N53-EGFP (of hGDH1 and hGDH2) expression in HEK293 cells, following transfection and

generation of stable cell lines. Both N53 presequences, when fused to the N-terminal of EGFP, can be imported into the

mitochondria, where they are detected in the M fractions (lanes 2 and 4). (B) HEK293 cells (left) or HeLa cells (right) were

viewed by confocal microscopy, using a ×40 oil objective, 72 h following co-transfection with the N53-EGFP plasmids (of either

hGDH1 or hGDH2) and with the DsRed2-Mito vector. N53-EGFP (of hGDH1) co-localizes with the mitochondrial marker (first

row), as shown by the yellow colour in merged images (third column). Similarly, N53-EGFP (of hGDH2) shows co-localization

with (second row). No distribution of green fluorescence outside of mitochondria is observed. EGFP alone is presented as a

control (third row). The green fluorescence of EGFP protein is scattered throughout the cytosol and the cell nucleus, where it

can be diffused due to its small size. Scale bars: HEK293 cells, first row: 12 μm, second row: 9.9 μm, third row: 9.4 μm; HeLa

cells, first row: 18.8 μm, second row: 27.8 μm, third row: 15.5 μm.
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These findings were further confirmed by co-transfection experiments using the mitochondrial marker
DsRed2-Mito (Figure 5A). Specifically, as shown in Figure 5A, the α1 peptide, when fused at the N-terminal of
EGFP protein, it co-localized with the mitochondrial marker DsRed2-Mito, both in HEK293 and in HeLa cells.
In contrast, when the α2 peptide was fused to EGFP, the combined protein failed to enter the mitochondria,
(Figure 5B). Instead, the α2-EGFP fluorescence was distributed in the cytosol and in the cell nucleus
(Figure 5B), in a pattern that resembles that of the EGFP alone (Figure 3B, lower panel).
To test whether the non-helical components of the hGDH2 presequence are essential for appropriate subcel-

lular localization, we examined the mitochondrial-targeting ability of the α1α2 peptide of hGDH2 that lacks
the predicted intermediate loop (residues 11–15) and the carboxyl end (residues 33–53), which includes the
MPP recognition site (residues 50–51) and the cleavage site (residues 53–54). In organello as well as in vivo
experiments showed that the α1α2 peptide, when fused N-terminally to DHFR or to EGFP, could be efficiently
imported into mitochondria (Figures 4E and 5). However, as expected, the fused protein (lacking the MPP

Figure 4. Both human GDH presequences form two distinct amphipathic α-helices (α1 and α2), and the α1 has an

essential role in the mitochondrial import process.

(A) Schematic representation of the structural properties of hGDH1 presequences. The presequence of both hGDHs are

predicted to have the tendency to form two amphipathic α-helical structures, the α1 (blue colour) and the α2 (red colour).

Scissors represent the position of their cleavage site. (B) Western blot analysis of hGDH2-EGFP and Δα1hGDH2-EGFP

expression in HEK293 cells, following transfection and generation of stable cell lines. Tissue fractionation into mitochondrial (M)

and cytosolic (C) fractions revealed that hGDH2 is present in the M fraction of HEK293 cells (lane 2), whereas Δα1hGDH2 that

lacks the α1 helix cannot be imported into mitochondria and is detected in the C fraction (lane 3). Proper mitochondrial

preparation was tested with an antibody against anti-MnSOD, a mitochondrial protein that is present only in the M fractions

(lanes 2 and 4). (C–E) Import of radiolabelled Δα1hGDH2, N53-DHFR, α1-DHFR, α2-DHFR, α1α2-DHFR and α2α1-DHFR for

5 min in yeast mitochondria.
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cleavage site) was not processed inside mitochondria (Figure 4E). Then, we checked the mitochondrial-
targeting ability of the α2α1 peptide (constructed with two helical structures in reverse order) fused to DHFR
or to EGFP. Results showed that the α2α1-fused proteins were also efficiently imported into the isolated mito-
chondria as DHFR or EGFP fused to the as α1α2-fused proteins did (Figures 4E and 5B). Finally, when α1 was
fused to the C-terminal end of DHFR, it failed to transport DHFR into yeast mitochondria (results not shown).
Although the α1 peptide was sufficient to guide the small non-mitochondrial proteins DHFR and EGFP into

the mitochondria, it showed little capacity in directing the mature hGDH2 (Δ53hGDH2) protein into

Figure 5. The α1 peptide of hGDH2 presequence, and not α2, is sufficient and capable of targeting EGFP in

mitochondria of HEK293 and HeLa cells.

(A) HEK293 cells (left) or HeLa cells (right) were viewed by confocal microscopy, using a ×40 oil objective, 72 h following

co-transfection with the corresponding EGFP plasmids (α1-EGFP, α2-EGFP, α1α2-EGFP and α2α1-EGFP) and the

DsRed2-Mito vector. First row: The α1-peptide is sufficient to target EGFP to mitochondria where it co-localizes with

dsRed2-Mito, although a smaller amount of green fluorescence is detected in the cytosol and cell nucleus. Second row: The

α2 helix is not capable of targeting EGFP to mitochondria. Green fluorescence of α2-EGFP is diffuse, including the cell

nucleus; no co-localization with the dsRed2-Mito is observed. Third and fourth rows: Both α1α2-EGFP and α2α1-EGFP

plasmids can be efficiently imported into the mitochondria of HEK293 and HeLa cells. Scale bars: HEK293 cells, first row:

9.4 μm, second row: 9.4 μm, third row: 9.4 μm; fourth row: 13.6 μm; HeLa cells, first row: 18.8 μm, second row: 18.8 μm, third

row: 12 μm, fourth row: 19 μm. (B) Western blot analysis of EGFP, N53-EGFP (of hGDH2), α1-EGFP, α2-EGFP (left) and

α1α2-EGFP, α2α1-EGFP (right) expression in HEK293 cells, following transfection and generation of stable cell lines. Tissue

fractionation into mitochondrial (M) and cytosolic (C) fractions revealed that, while EGFP is localized in the cytosolic fraction

(lane 1), N53-EGFP (of hGDH2) and α1-EGFP are detected predominantly in the M fractions (lanes 4 and 6). On the other hand,

α2-EGFP is localized in the C fraction (lane 7) and not in the mitochondria (lane 8). (C) Moreover, α1α2-EGFP and α2α1-EGFP

can be targeted into mitochondria of HEK293 cells (lanes 2 and 4).
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mitochondria. Thus, in vitro and in vivo assays in isolated yeast mitochondria and in human cell lines showed
that α1-Δ53hGDH2 was not efficiently imported into mitochondria (Figure 6A–C). In contrast, the
α1α2-Δ53hGDH2 was efficiently imported into yeast and human mitochondria (Figure 6A–C), indicating that
both α1 and α2 are needed for the mitochondrial targeting of hGDH2. Moreover, the absence of the MPP
cleavage site from this construct did not prevent this import (Figure 6A–C).
These findings are in agreement with results of mutagenesis experiments involving either the potential MPP

recognition motif (Arg50–Arg51) or the cleavage site (Tyr53–Ser54), showing that these mutations did not
impair the mitochondrial import of hGDHs, although they abrogated the cleavage of their presequence

Figure 6. Both α1 and α2 are needed to target the mature hGDH2 into yeast and human mitochondria.

(A) Import of the radiolabelled Δ53hGDH2 (lanes 2 and 3), α1-Δ53hGDH2 (lanes 5 and 6) and α1α2-Δ53hGDH2 (lanes 8 and 9)

in yeast mitochondria and SDS–PAGE. (B) HEK293 cells (left) or HeLa cells (right) were viewed by confocal microscopy,

following co-transfection with the EGFP plasmids and the DsRed2-Mito vector. First row: wt hGDH2-EGFP co-localizes with

the mitochondrial marker. Second row: The Δ53hGDH2-EGFP shows a diffuse distribution of the green fluorescence in the

cytosol. Third row: α1-Δ53hGDH2-EGFP cannot be targeted into mitochondria. Fourth row: The α1α2-Δ53hGDH2-EGFP

co-localizes with the mitochondrial marker. Scale bars: HEK293 cells, first row: 9.4 μm, second row: 9.4 μm, third row: 9.7 μm,

fourth row: 9.4 μm; HeLa cells, first row: 11.6 μm, second row: 10.3 μm, third row: 9.4 μm, fourth row: 15.1 μm. (C) Western blot

analysis of α1-Δ53hGDH2-EGFP and α1α2-Δ53hGDH2-EGFP expression in HEK293 cells, following transfection and

generation of stable cell lines. While wt hGDH2-EGFP is detected in the mitochondrial fraction (lane 2), α1-Δ53hGDH2-EGFP is

detected predominantly in the cytosolic fraction (lane 3). On the contrary, α1α2-Δ53hGDH2-EGFP can be detected in the

mitochondria of HEK293 cells (lane 6).
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(Figure 7). Import experiments combined with MP showed that hGDH2-Tyr53Asp-Ser54Asp localized to the
MP pellet as the wt hGDH2 did (Figure 7).

Amino acid analysis and targeted mutagenesis
As noted above, mitochondrial matrix signal peptides vary in their amino acid sequences although they share
common characteristics, including a net positive charge, an amphipathic nature and a tendency to form α-helical
structures. In light of these considerations, our next goal was to delineate the importance of the MTS biochemical
characteristics in guiding hGDHs to the mitochondria. To this end, we performed site-directed mutagenesis in
order to: (1) disrupt the α-helical configuration, (2) attenuate the positive charge of the presequence or (3) alter
the amphipathic character of the first α-helix. Specifically, disruption of the α-helices was attempted by the inser-
tion of prolines, which are known to act as structural disruptors when introduced in the middle of regular second-
ary structure elements such as α-helices and β-sheets. Since previous findings suggested that α1 is far more
efficient than α2 for mitochondrial targeting, we disrupted the helical conformation of the α1 helix of hGDH2
through substitution of amino acids located in the middle of α1. Specifically, we replaced Leu5 or Lys7 in α1 by
Pro (generating Leu5Pro or Lys7Pro mutants, respectively). Import assays showed that neither the hGDH2-L5P
nor the hGDH2-K7P mutations affected the mitochondrial transport of the protein as the obtained mutants had a
targeting efficiency that was similar to that of the wt hGDH2 (Figure 8B).
Additionally, we reduced, step by step, the positive charge of the N-terminal part of hGDH2 presequence by

substituting Ala for Arg3 (Arg3Ala) or for Lys7 (Lys7Ala) and studied the mitochondrial import capacity of
the obtained mutants. Results revealed that each of these single mutants could efficiently import the full-length
hGDH2 into the mitochondria (Figure 8C). Then, we tested the hGDH2-Arg3Ala-Lys7Ala and
hGDH2-Lys7Pro-Arg13Ala double mutants and found that both mutants could be imported into yeast mito-
chondria (Figure 8C,D). In contrast, replacing all three N-terminal basic amino acids (Arg3, Lys7 and Arg13)
by Ala affected the mitochondrial-targeting capacity of the presequence. Thus, as shown in Figure 8D, the
obtained triple mutant (hGDH2-Arg3Ala-Lys7Ala-Arg13Ala) was unable to enter the mitochondria, implying
that the net positive charge of the N-terminal part of the hGDH2 presequence is crucial in this process.
Finally, disruption of the amphipathic character of the α1 helix, by replacing Arg3 and Leu5 by Ala
(Arg3Ala-Leu5Ala), did not affect the mitochondrial import of hGDH2 (Figure 8D).

Figure 7. The cleavage in the mitochondrial matrix is not essential for mitochondrial targeting of hGDHs.

(A) Schematic representation of the amino acid sequences of hGDH1 and hGDH2 presequences. The MPP recognition motif

(R50-R51) is highlighted with red and the cleavage site (Y53-S54) of human GDHs is highlighted with blue. Scissors represent

the position of the cleavage site of hGDHs. (B) Import of radioactive wt and double mutants of hGDH2 (R50G-R51D and

Y53D-S54D) in wt yeast mitochondria for 2 or 5 min, monitored by SDS–PAGE and autoradiography. (C) Import of radiolabelled

wt hGDH2 and hGDH2-Y53D-S54D in yeast mitochondria (MT, lanes 2 and 6) for 5 min. Additionally, import of radiolabelled wt

hGDH2 and hGDH2-Y53D-S54D proteins in mitochondria following by subfractionation using MP and centrifugation (lanes 1

and 2 and 5 and 6). S, supernatant; P, pellet.
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Parallel experiments concerning the α1 peptide fused to DHFR (α1-DHFR) showed that the mutants
α1-Arg3Ala-DHFR and α1-Arg3Ala-Leu5Ala-DHFR can be imported into yeast mitochondria, but with
reduced efficiency when compared with the α1-DHFR (Figure 8E).

Figure 8. Import kinetic experiments of wt and mutated forms of hGDH2 and α1-DHFR (α1 of hGDH2) in yeast

mitochondria.

(A) The amino acid sequence of the hGDH2 presequence. The amino acids that were mutated in order to elucidate their role in

mitochondrial import are highlighted with red and blue (red, positively charged; blue, neutral). (B–D) Import assays in yeast

mitochondria of radiolabelled wt hGDH2 vs. mutated forms (L5P, K7P, R3A, K7A, R3A-K7A, R3A-K7A-R13A, K7P, R13A and

R3A-L5A). All hGDH2 mutants can be efficiently imported into and cleaved in yeast mitochondria except from the triple mutant

hGDH2-R3A-K7A-R13A (D, lanes 2 and 3). (E) Import assays in yeast mitochondria of radiolabelled wt α1-DHFR vs. mutated

forms (R3A, R3A-L5A). (F) Import assays in mitochondria of the hGDH2-G35R that result from the common polymorphism c.

G103A in the GLUD2 gene.
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Import analysis of the common polymorphism Gly35Arg of hGDH2
Previous work from our group revealed the existence of the single-nucleotide polymorphism c.G103A in the
GLUD2 gene, which results in the non-synonymous Gly35Arg change of the hGDH2 presequence. This poly-
morphism was found to be rather common as it was present in both Parkinson disease patients (16.7%) and in
controls (18.3%). Moreover, its presence did not affect the phenotypic characteristics of Parkinson disease [21].
Here, we show that hGDH2 carrying the above change can be efficiently targeted to mitochondria (Figure 8F).

Discussion
GDH is a very abundant mitochondrial protein (constituting ∼10% of matrix proteins) in several mammalian
cell types, where it is thought to play a central role in metabolic and other cellular processes. The ability of this
nuclear DNA-encoded enzyme to accumulate in huge amounts in the mitochondrial matrix suggests a highly
efficient mitochondrial import system that has not been well understood. Previous studies by Mihara et al. [37],
using reticulocyte lysates, revealed that GDH synthesized by this cell-free translation system was of larger
molecular weight than the mature protein found in mammalian tissues. The authors suggested that mammalian
GDH is synthesized as a precursor protein that undergoes processing inside the mitochondria to generate the
mature GDH [37]. This hypothesis was confirmed by the cloning of the GLUD1 [26] and GLUD2 [38] genes,
which allowed the prediction that a 53 amino acid-long N-terminal peptide not present in the endogenous
hGDHs served as a mitochondrial leader signal. However, previous 35S pulse-chase experiments in human
hepatoma HepG2 and glioma U373 cell lines detected a single GDH isoprotein after 5 min of chase, the
molecular weight of which was identical with that of mature human brain GDH [36]. While the reasons for
not detecting even a trace of precursor GDH generated by these cell lines within 5 min of chase had remained
unclear, our present observations provide a rational explanation as detailed below.
Here we sought to elucidate the mechanisms by which human GDH1 and GDH2 translocate into the mito-

chondria by employing both human cell lines and isolated yeast mitochondria, to draw a comprehensive
picture of the import pathway. The yeast mitochondrial import system offers several advantages over the use of
the mammalian system, as it is evolutionarily conserved from yeast to humans and it is generally reproducible
and relatively easy to use. Results revealed that both human isoproteins are rapidly transported and processed
in isolated yeast mitochondria, with the entire process requiring <30 s. Hence, the present study not only
uncovered a highly efficient mitochondrial transport system that permits GDH to accumulate in huge amounts
in the mitochondrial matrix, but it also provided a rational explanation for the inability of the previous pulse-
chase experiments to detect GDH precursors synthesized by the cells studied [36].
To further characterize the mitochondrial import machinery used by hGDH1 and hGDH2, the presequence of

which shows a greater degree of divergence than the mature enzymes, we performed kinetic analysis of the process-
ing of the two human enzymes in isolated mitochondria. Although these revealed a faster maturation of hGDH2
compared with hGDH1, we could not distinguish whether the proteolytic process is faster for hGDH2 or whether
there is a difference in kinetics in the import process itself. Since both hGDHs share the same MPP processing site,
the difference in proteolytical cleavage observed here may relate to differential recognition by other mitochondrial
peptidases, like Icp55 (Icp55 kDa). Icp55 cleaves one (or three amino acids) from an MPP-generated intermediate,
generating a more stable protein, in a two-step cleavage mechanism [11,12,39]. The presence of +3L in hGDH2
(+3A in hGDH1) may facilitate recognition and processing by Icp55, leading to an overall faster presequence elimin-
ation. Icp55 has been so far characterized mainly in yeast, even though homologues may exist in mammalian organ-
isms [40]. On the other hand, when studied alone in the absence of the mature protein, the hGDH2 presequence
(N53) is still processed faster than the hGDH1 presequence. This suggests that faster processing may depend on
faster import of hGDH2, due to its enhanced mitochondrial targeting. Further work will have to be undertaken to
investigate in detail this hypothesis in human cells.
In light of the above findings, it is of importance to identify the structural elements of the hGDH1 and

hGDH2 presequences that ensure rapid translocation of these proteins into mitochondria and understand the
biological need for the unusually large size (N53) of these presequences. While mitochondrial presequences are
known to be highly variable in their primary structure, they share some common biochemical properties. These
include the presence of positively charged, hydrophobic and/or hydroxylated amino acid residues and the ten-
dency to form amphipathic α-helices [5]. Consistent with this model, our previous work, based on in silico
methodology, has shown that human GDH presequences are predicted to form amphipathic α-helices (ref.
[28]) and that the α1 helix is essential for hGDH2 mitochondrial targeting (ref. [28]). This previous study,
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however, raised the question on the role of the α2 helix. Here, we analyzed comprehensively the contributions
of the two helices in detail. We provide evidence that both α1 and α2 helices need to co-operate, in a synergis-
tic manner, for efficient targeting of the mature proteins into mitochondria. Thus, while selective deletion of
the α1 helix abrogated the mitochondrial import of hGDH1 and hGDH2 (ref. [28] and our Δα1 data), this
helix by itself displayed little, if any, mitochondrial-targeting capacity for the human enzymes. On the other
hand, peptides consisting of only the α1 and α2 helices without the intermediate loops could restore the mito-
chondrial targeting of the mature protein. Remarkably though, the α1 helix alone could direct efficiently non-
mitochondrial proteins (DHFR and EGFP) into mitochondria. This could be explained by the different size of
the proteins (hGDH2: 56 kDa; DHFR: 22 kDa; EGFP: 27 kDa) and/or by the net charge of the amino acid
sequence downstream of the presequence in the mature part of the proteins.
Our study showed that the N-terminal part of the hGDH presequences (containing the α1 helix and the

three positively charged amino acids, Arg3, Lys7 and Arg13) has a critical role in mitochondrial import.
However, ornithine transcarbamylase (OTC) relies on the mid-Arg-rich portion (N8–22) of its 32 amino acid-
long presequence [41]. On the other hand, the relatively short presequence (N19) of the rat liver aldehyde
dehydrogenase (ALDH) relies on two small α-helices (4–10,14–19) for its mitochondrial-targeting capacity as
deletion of either helix abrogated the import of the precursor protein [42,43]. Moreover, deletion of a
three-residue linker segment that connects the two α-helices increased the helix-forming ability and import
competence [41]. In contrast, our data showed that removal of the connecting loops of hGDH presequences
had no effect on mitochondrial import.
Although the above two paradigms emphasize the role of the positively charged residues (OTC) or of small

helical structures (ALDH) within the presequence, the 53 amino acid-long leader peptide of hGDHs may have
provided a biological advantage by possessing both distinct helical structures and a net positive charge.
Specifically, the net positive charge of the mitochondrial-targeting presequence of hGDH2 may provide a
molecular explanation for the efficiency of mitochondrial targeting of this enzyme in glial cells where the mito-
chondrial inner membrane potential is lower than in other cell types like hepatic cells [44]. In this context, it is
noteworthy that the α1-helix has a higher net charge than the α2-helix, which is in agreement with a more
prominent role of α1 in mitochondrial targeting to the organelle.
Most of the proteins that are targeted into the mitochondrial matrix of eukaryotes have an N-terminal prese-

quence that is proteolytically cleaved upon import into mitochondria. This process is thought to help proteins
to stabilize and attain their proper structure in the mitochondrial matrix. In contrast with this expectation, we
report here that amino acid replacements that abolish processing of the hGDH presequence
(Arg50Gly-Arg51Asp and Tyr53Asp-Ser54Asp) do not affect the mitochondrial import capacity of mutated
hGDHs, although it prevented the intra-mitochondrial cleavage of the presequence. These results imply that
proteolytic cleavage of the presequence is not essential for mitochondrial import of human GDHs, although it
is not known whether unprocessed hGDH proteins can obtain their appropriate hexameric structure and can
be enzymatically active. In this regard, there are paradigms of mitochondrial targeted proteins that do not
process a cleavable presequence, including the GDH of Arabidopsis thaliana [45], the rat Cpn-1 and the pig
mitochondrial aspartate aminotransferase [46,47].
The above findings raise important questions as to whether mitochondrial processing plays a role by permit-

ting the protein to go to other cellular compartments, either directly or following a retrograde movement
causing export from mitochondria as shown for pyruvate dehydrogenase (PDH) [48] or yeast fumarase [49].
Although mammalian GDH1 has been previously used as a mitochondrial marker, it was recently shown that
hGDH1 also localizes to the nucleus of some astrocytes and of the vast majority of human cortical oligo-
dendrocyte precursors [50]. Because oligodendrocyte precursors are known to differentiate to oligodendrocytes
and to some of the protoplasmic astrocytes, and because dividing cells require higher levels of intracellular
α-ketoglutarate levels than differentiated cells [51], the presence of hGDH1 in the nucleus of these cells may be
of importance for the function of α-ketoglutarate-dependent nuclear dioxygenases known to be involved in
histone and DNA modification processes [51]. Similarly, PDH, once it translocates from the mitochondria to
the nucleus, is thought to supply acetyl CoA for histone acetylation [48]. In light of these considerations, add-
itional studies are needed to elucidate whether the independence of intra-mitochondrial processing from the
mitochondrial import of hGDHs, as observed here, serves additional functions for these remarkable proteins.
In conclusion, our study revealed a complex interplay between the two distinct α-helical regions and the

importance of the positive charge of the unusually long presequence of GDH. The present results provide
important insights into the mechanisms that govern the mitochondrial transport of a major mitochondrial
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matrix protein and, as such, they have important implications for a more thorough understanding of the intra-
cellular trafficking and subcellular sorting of nuclear-encoded proteins synthesized in the cytosol.
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