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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ… 
 

« … Όταν τελειώνεις είµαστε όλοι δακρυσµένοι. 
Στεκόµαστε όρθιοι και σε κοιτάµε. 
Πλέον η αίθουσα αρχίζει να είναι φωτισµένη. 
Διότι τους φόβους και τα προβλήµατα κατάµατα κοιτάς. 
 
Φεύγοντας ευχαριστώ πρέπει να πεις. 
Για τη συγκίνηση, την έµπνευση, το δέος. 
Τα µάτια σου είδαν κάτι σπουδαίο. 
Αυτό το µήνυµα να γράψεις έχεις χρέος  …» 

 
 
 Φθάνοντας στο τέλος της παρούσας διατριβής συνειδητοποίησα ότι αποτέλεσε τον καρπό 
προσωπικού αγώνα, αλλά και της συνδροµής πολλών ανθρώπων, στους οποίους θα ήθελα να εκφράσω 
την ειλικρινή µου ευγνωµοσύνη.  
  
 Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο Λουκέρη για τις ευκαιρείες που µου έδωσε ώστε να 
γνωρίσω τον κόσµο της έρευνας καθώς επίσης για την συνεχή του καθοδήγηση του σε όλη τη διάρκεια 
της προσπάθειας µου. Στις δύσκολες στιγµές αυτής της πορείας ήταν δίπλα µου και συνέβαλλε 
καθοριστικά στην λύση επιστηµονικών αδιεξόδων, αλλά και άλλων σηµαντικών δυσχερειών που 
αντιµετώπισα κατά την εκπόνηση της διδακτορικής µου διατριβής. 
  
Αισθάνοµαι πολύ τυχερή που όλα αυτά τα χρόνια µέσα στο εργαστήριο είχα την ευκαιρία να 
συνεργαστώ µε υπέροχους ανθρώπους… 
 
 Πρώτα από όλα θα ήθελα να αναφερθώ στην Ευ µου (κατά κόσµο Έυη Γουλιελµάκη) µε την 
οποία εκτός από συνάδελφοι…είµαστε και πολύ καλές φίλες. Τόσο µέσα όσο και έξω από το 
εργαστήριο µοιραστήκαµε πάρα πολλά “καλά” και “κακά” και η Ευ µου ήταν πάντα εκεί (στα 
δύσκολα πειράµατα, στις αρρώστιες, στους καυγάδες, στα πειράγµατα, στα πάρτυ και στα 
δακρύβρεχτα τηλέφωνα από την άλλη άκρη του ατλαντικού)…πολλές φορές αισθάνοµαι ότι της 
χρωστάω τόσα πολλά και ότι ποτέ δεν θα µπορέσω να της ανταποδώσω τα όσο έκανε αυτή για 
εµένα…Ευάκι µου σε ευχαριστώ πολύ για όλα και ελπίζω να συνεχίσουµε να είµαστε έτσι όπως 
είµαστε, τώρα που αλλάζουν οι δρόµοι µας…. (Τα αποσιωποιητικά τα πρόσεξες; ;-ρ). 
  
 Ένα δεύτερο πολύ µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στο Gareth (Gareth Lyccett). Ο Gareth ήταν από 
τους καλύτερους «δάσκαλους» µέσα στο εργαστήριο…µας µάθαινε όλα τα µυστικά των 
πρωτοκόλλων...αυτά που δεν γράφονται στα χαρτιά άλλα είναι απαραίτητο να τα γνωρίζεις για να 
επιτύχει το πείραµα....Πάντα στις δύσκολες στιγµές έλεγε «Με το  PhD...στην ουσία δοκιµάζονται και 
εκπαιδεύονται τα νεύρα σου». Μία συµβουλή που την λέω από µέσα µου συχνά, από τότε που έφυγε, 
όταν τα πειράµατα αποτυγχάνουν...Εκτός όµως από δάσκαλος ήταν και πολύ καλός φίλος και τον 
ευχαριστώ πολύ για αυτό. 
  

Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω επίσης σε όλα τα µέλη του εργαστηρίου µας και ιδιαίτερα τον 
Ramadhan, την Χαρά (που τα καταφέρνει τέλεια µε ότι και αν καταπιάνεται) και την Σοφία (που της 
άνοιξε το µυαλό µε τα αυτοκτονικά υποστρώµατα) για την άψογη συνεργασία µας και την πολύ καλή 
παρέα. Καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά (Αρετή, Στέλιο) µε τα οποία συνυπάρξαµε στο 
εργαστήριο για µεγάλο ή µικρό χρονικό διάστηµα. 
  
 Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στην Dr. Kami Kim, και σε ολόκληρο το 
εργαστήριο της χωρίς την βοήθεια των οποίων η πραγµατοποίηση αυτής της µελέτης θα ήταν αδύνατη. 
Τους ευχαριστώ πολύ για το αµείωτο ενδιαφέρον τους και την συµπαράσταση τους τόσο κατά την 
εκτέλεση των πειραµάτων όσο και κατά την εκπαίδευση µου στο εργαστήριο τους. Δεν ξέρω αν ήµουν 
τυχερή αλλά κατά την παραµονή µου εκεί είχα επιπλέον την ευκαιρία να αναπτύξω δεσµούς στενής 
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φιλίας µε καταπληκτικούς ανθρώπους που διεύρυναν τον τρόπο σκέψης µου. Ο Dennis, η Iset, o 
Mathieu, η Vanessa, η Li Min και ο Razj είναι πλέον πολύτιµοι φίλοι και τους ευχαριστώ για την 
φιλοξενία τους και την παρέα τους µέσα και έξω από το εργαστήριο. 
  
 Ευχαριστώ θερµά τα µέλη της συµβουλευτικής µου επιτροπής κο Οικονόµου και κο 
Παπαµατθαιάκη η βοήθεια των οποίων αποτέλεσε έναν από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες για την 
πραγµατοποίηση της παρούσας διατριβής. Μου παρείχαν επιστηµονικές συµβουλές στον σχεδιασµό 
των πειραµάτων µου (όπως για παράδειγµα το “όταν ψάχνεις ψύλλους στα άχυρα πρέπει να βρεις 
τρόπο να αφαιρέσεις τα άχυρα”), αµέριστη συµπαράσταση, πολλές συµβουλές σε θέµατα παντός 
επιστητού, καθώς και προθυµία να µε υποστηρίξουν.  
 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά και τα µέλη της επιτροπής µου που ενέκριναν την δουλειά 
αυτή.  
   
Ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στους φίλους µου… 
 
 Την Αγάπη (Amore) που την θαυµάζω για την δύναµη και την αισιοδοξία της γιατί παρά τις 
δυσκολίες που συναντάει συνεχίζει την πορεία της µε ένα τεράστιο χαµόγελο. Κάποτε µου είπε ότι 
βρίσκεται λίγο πιο πέρα στον κύκλο...οµώς πρέπει να της πω ότι έκανε λάθος...βρίσκεται πολύ πιο 
κοντά περισσότερο από όσο νοµίζει. Με την Αγάπη µοιραστήκαµε πάρα πολλά  και µου πρόσφερε 
πάντα µία πολύ ζεστή αγκαλιά και πολύ αγάπη...είναι ανεκτίµητη φίλη και την ευχαριστώ πολύ για 
αυτό. 
  
 Την παιδική µου φίλη Εβελιν (Βαγγελίτσα) µε την οποία είµαστε µαζί από την πρώτη 
δηµοτικού αλλά στην τρίτη γίναµε αχώριστη παρέα. Είναι από τους αγαπηµένους µου ανθρώπους στον 
κόσµο και µε έχει στηρίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια σε ότι και αν έκανα, σε ότι και αν 
αποφάσισα όσο παράξενο και διαφορετικό από την δική της πορεία ήταν αυτό. 
  
 Τις δύο µεγάλες µου αγάπες την Τοπ (Τοπαλίδου) και την Σάν (Σάννυ) που από δασκάλες µου 
έγιναν φίλες µου. Η Τοπ και η Σάν µου πρόσεφεραν πολλά επιστηµονικά και φιλοσοφικά/ψυχολογικά 
tips...και όταν µεγαλώσω εύχοµαι να τους µοιάσω ( ;-) ). Η Τοπ συνέχεια µου έλεγε όταν έκανα Large 
DNA preps ότι δεν πρέπει να απογοητεύοµαι που δεν βλέπω πελέττα γιατί το DNA µπορεί να είναι 
πολύ καθαρό….αλλά τελικά το DNA δεν ήταν πολύ καθαρό...είχε χαθεί κάπου στην πορεία (;-D). Η 
Σαν µάλιστα, ακόµη ταλαιπωρείται µε τις απορίες µου γιατί όποτε επικοινωνούµε της στέλνω τα 
αποτελέσµατα µου και την ρωτάω τα πάντα...και εκείνη παρά τις ποστντογκικές υποχρεώσεις της 
συνεχίζει να µε βοηθάει! Εκτός όµως από την απολαυστική παρέα µαζί τους τους οφείλω ένα τεράστιο 
ευχαριστώ γιατί µου στάθηκαν σε πάρα πολλές δύσκολες στιγµές, πολλές φορές µάλιστα εµφανίζονταν 
ξαφνικά…αλλά πάντα την κατάλληλη στιγµή και µε έσωζαν από τον εαυτό µου….   
 
 Στον Νίντζα-Μπάρνεϊ (…ξέρει αυτός), που χάρη σε αυτόν γνώρισα το “φαλάφελ”, οφείλω 
επίσης ένα µεγάλο ευχαριστώ γιατί µε βοήθησε να διατηρήσω την ψυχραιµία και την υποµονή µου 
όταν εγώ δεν µπορούσα…Είναι ένα υπέροχο άτοµο µε “Σουηδικές” απόψεις που κάθε φορά µε 
εκπλήσσουν και διαφωτίζουν τον τρόπο σκέψης µου.  
 
 Δεν θα µπορούσα να παραλείψω τις καλύτερες φιλενάδες και συγκατοίκους όλων των εποχών 
σε ολόκληρο το σύµπαν…. Νικολέτα (Μπέλου…ονοµάζεστε?), Βέσα (…το πιο καλόκαρδο κορίτσι µε 
τα πολλά βοτάνια) και Λέα (από το θαρραλέα) που παρά τα φαινόµενα…αποτελούµε τον τέλειο 
συνδυασµό! Η έναρξη της φιλίας µας ήταν αναπάντεχη άλλα παρόλα αυτά δεθήκαµε πολύ και τα 
κορίτσια µου συµπαραστάθηκαν στα πιο δύσκολα…Μαζί τους έµαθα να διεκδικώ τα δικαιώµατα µου 
από τις εταιρείες, και όχι µόνο…καθώς και ότι ναι!…µπορούµε να καταγγείλουµε τους αστυνοµικούς 
που περνάνε µε κόκκινο τα φανάρια (χωρίς να έχουν αναµµένο το φάρο ;-ρ) και να µην αδιαφορούµε... 
 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ιφιγένεια (ατοµάρα ;-ρ) και την Τζο (που εκτός των άλλων µε 
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βοήθησε να αγαπήσω την ανοσοβιολογία) που µε κάνουν να αισθάνοµαι ότι µπορώ να καταφέρω τα 
πάντα και µε τις οποίες µοιραστήκαµε υπέροχες στιγµές. Την Ευτυχία (κουµπάρα/Τζέλα) µε την οποία 
συγκατοικήσαµε αρµονικά και που όταν τελικά βρισκόµαστε του δίνουµε και καταλαβαίνει 
γιατί…απλά περνάµε τέλεια. Την Ζέτα µε την έκτη αίσθηση που πάντα περιγράφει τα πιο δυσάρεστα 
µε κωµικό τρόπο και…ευτυχώς που ήταν εκεί όταν πίστευα ότι είχε πέσει ο ουρανός στο κεφάλι µου. 
Την Κατερίνα την δεύτερη στη σειρά καταπληκτική µου συγκάτοικο (η σειρά των συγκατοικήσεων 
αναγράφεται µε τυχαίο τρόπο), η οποία ξέρει να παρηγορεί (τις δύσκολες µερές της προσαρµογής µου 
έλεγε κλάψε...κλάψε) να µαγειρεύει υπέροχα και έχει απίστευτη υποµονή, που πολύ θα ήθελα να 
έχω...Την Ασπασία (δασκάλα µου στο πιάνο) και τις θαλάσσιες βιολόγες για την καλή παρέα.  
 
 Ευχαριστώ θερµά...τον  Stefan Oehler, την κα Στέλλα και όλα τα παιδιά του IMBB µε ειδική 
αναφορά στους eco-labites, στους delidaki-labites και την Έφη (glukini) για τις όµορφες στιγµές, την 
πολύτιµη βοήθεια και υποστήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια. Επιπροσθέτως, θα ήταν παράλειψη µου να 
µην αναφέρω ότι η διατριβή αυτή δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την συνεπή και άρτια 
τεχνική συνδροµή του κου Ποζίδη και κου Βρέντζου και τους ευχαριστώ πολύ. 
 
 Για το τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογενειά µου όχι µόνο για την υλική 
συµπαράσταση (...γιατί εκτός των άλλων µόνο δωρεάν παιδεία δεν έχουµε στον κόσµο αυτό...) αλλά 
κυρίως για την ηθική και ψυχολογική συµπαράσταση…γιατί παρόλο που δεν καταλαβαίνουν που θα 
µπορέσω να δουλέψω όταν επιτέλους τελειώσω…ήταν πάντα δίπλα µου…άλλα ακόµα και όταν δεν 
ήταν το παράδειγµά τους µου παρείχε τα εφόδια να συνεχίσω στα δύσκολα και στα εύκολα…. 
 
...Το ξέρω ότι έχω µακρηγορήσει…άλλα θα ήθελα να απευθυνθώ στον καθένα προσωπικά και να τους 
εξηγήσω πως µε βοήθησαν και γιατί τους θαυµάζω… 
 
 Ο παππούς µου ο Θέµης…πάντα έλεγε “διαβάζετε να γίνετε άνθρωποι” και ήταν αυτός που µε 
έκανε να αγαπήσω το σχολείο και να οραµατιστώ τις σπουδές µου.  Επίσης έλεγε και το “όταν βλέπεις 
φαΐ να κάθεσαι και όταν βλέπεις ξύλο να φεύγεις”…που χρόνια προσπαθώ να κάνω την Εύ να το 
καταλάβει (;-ρ). 
 
 Η γιαγιά µου η Ζωή µε έµαθε να διαβάζω γιατί ήταν δασκάλα (το  πίστευα για αρκετά χρόνια;)) 
…και που όλο το τριώροφο την υπεραγαπάει για όλα αυτά που έκανε για εµάς… 
 
 Ο πατέρας µου Αργύρης για τον οποίο θα µπορούσα να γράψω έκθεση για να σας δώσω να 
καταλάβετε τι υπέροχος άνθρωπος είναι…Τον πατέρα µου τον θαυµάζω γιατί µε ότι καταπιάστηκε τα 
κατάφερε και ας µην είχε σχέση µε τις σπουδές του…πολλές φορές στις απογοητεύσεις µου ή όταν 
αντιλαµβάνοµαι ότι θα πάρω ένα ρίσκο που µπορεί και να µην πετύχει…σκέφτοµαι όλα αυτά που έχει 
κάνει και προετοιµάζω τον εαυτό µου στο ότι µπορεί να έρθουν τελικά έτσι τα πράγµατα και να 
καταπιαστώ µε κάτι άλλο από αυτό που σπούδασα και έτσι τελικά ρισκάρω και τρώω τα µούτρα µου 
αλλά συνεχίζω…Επίσης θα πρέπει να του πω ένα µεγάλο ευχαριστώ γιατί µου έδειξε πως να ζω και να 
το απολαµβάνω…πάντα µου λέει “όσο πιο πολλά παίρνεις τόσο πιο πολλά ξοδεύεις…άλλα όσο πιο 
πολλά ξοδεύεις τόσο πιο πολλά σου έρχονται…” και δοκιµάστε το αν δεν µε πιστεύετε είναι 
αλήθεια!... 
 
 Η µητέρα µου Μυρσίνη που αγαπάει και βοηθάει όλα τα παιδιά του κόσµου (και που ντρέπεται 
όταν το λέµε…) την ευχαριστώ πολύ για το παράδειγµά της και που πάντα µου έδινε κουράγιο να 
συνεχίσω. Πάντα δικαιολογούσε τους “κακούς” του κόσµου µου δίνοντας µου µία άλλη οπτική που 
δεν είχα σκεφτεί. Την ευχαριστώ που µε έµαθε να αγαπώ τα ταξίδια και την περιπέτεια (µεγάλο 
µικρόβιο…), να µην φοβάµαι να είµαι µόνη µου και µε µύησε στην ψυχιατρική... 
 
 Ο αδερφός µου ο Θέµης…µεγάλος επιχειρηµατίας που µε παίρνει σχεδόν κάθε µέρα τηλέφωνο 
για να µου ανακοινώσει τις novel ιδέες τους για τις επιχειρήσεις που σκέφτεται να δηµιουργήσει και 
τον χαίροµαι γιατί είναι ένα άτοµο που πάντα καταφέρνει να κάνει αυτό που ονειρεύεται. Τον 
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ευχαριστώ πολύ γιατί µε στήριξε και µε στηρίζει πάντα και οµολογώ ότι µε ξε-αγχώνει η ύπαρξή 
του...γιατί ότι όταν θα τα καταφέρει θα συµµετάσχω και εγώ στις επιχειρήσεις του...και θα ζούµε όλοι 
καλά! 
 
 Τις Θείες Μαίρη, Εµµανουέλα (αδελφές Τατα) τις θαυµάζω για το παράδειγµά τους να 
συνεχίζουν πάντα µε το χαµόγελο...Η θετική τους ενέργεια ήταν πάντα για εµένα µία κινητήριος 
δύναµη να συνεχίσω...Τις ευχαριστώ πολύ για όλα και θέλω να τους πω ότι και εγώ θα σταθώ δίπλα 
τους και θα τις βοηθήσω να κάνουν πραγµατικότητα τα ονειρά τους...που έχουν πολλά ακόµα! 
 
 Στους Γιώργο, Γιάννη, Χριστίνα, Ζωή, Νανάρα, Νικολέτα (Μπόµπα) και Άννα θέλω επίσης να 
πώ ένα πολύ µεγάλο ευχαριστω για τις όµορφες στιγµές µας και για την στηριξή τους όλα αυτά τα 
χρόνια...Από κάθε έναν τους έχω παραδειγµατιστεί αρκετές φορές και έχω βρει τον τρόπο να 
συνεχίσω. 
 
 Στο Θείο µου τον Μίµη οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ για τον ενθουσιασµό µε τον οποίο 
αντιµετώπιζε όλα τα “µικρά” και “µεγάλα” επιτεύγµατά µου…Τον θαυµάζω για τον τρόπο που 
απολαµβάνει την ζωή του (έχει γυρίσει όλο τον κόσµο, µόνο Αλάσκα δεν έχει πάει ακόµη!) και 
εύχοµαι να του µοιάσω πιο πολύ σε αυτό.  
 
 Τέλος στην θεία Βέτα, την Φιλίτσα και την Μαριλένα ένα θερµό ευχαριστώ γιατί δεν παύουν να 
µου υπενθυµίζουν όλα εκείνα που ξεχνάω πάνω στον ενθουσιασµό µου… 
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SUMMARY 
 

Proteases have been shown to participate in vital processes of Apicomplexa 

parasites. Since parasite survival as well as host-parasite interactions have been linked 

with serine proteinases, extensive research has been focused on this family of 

proteases the last years. All evidences indicate that this family of proteinases is of 

particular interest not only for their biological function, but also as potential targets 

for drug design. 

However, the essential role of proteases in parasite physiology and 

interactions with its host cells as well as the haploid nature of parasite’s genome for 

most of its life cycle very often complicate their functional analysis.  A lot of attempts 

to disrupt specific serine proteinases genes in Plasmodium spp and in Toxoplasma 

have been unsuccessful. In addition, studies to purify recombinant functional parasitic 

proteolytic enzymes, most of the times, fail as well. Furthermore, other studies 

indicate that usage of chemical protease inhibitors has been proven disadvantageous 

because of the wide range of their function.  That is why alternative approaches have 

to be developed in order to study essential parasitic proteases.  

Since macromolecular protease inhibitors (MPIs) are natural inhibitors of 

proteases and strongly interact with their targets in this study is proposed the usage of 

MPIs as tools in order to inactivate parasitic proteases and assign in vivo functions for 

these molecules.  Based on this approach we have created a collection of native and 

molecular engineered MPIs with specificity against serine proteases in order to target 

serine proteases of Τ. gondii. 

The project objectives were to generate and characterize transgenic 

tachyzoites deficient for proteolysis by expressing in vivo MPIs in order to unravel the 

role of proteolysis and/or the role of specific proteases in critical developmental 

stages. Our strategy is mainly a phenotype-based approach were through the 

construction of genetically modified tachyzoites expressing MPIs, a collection of 

these molecules can be screened for the identification of those that affect a particular 

biological process. In addition, MPIs have been used to develop a similar target-based 

approach by guiding them to specific cellular compartments of the parasite such as 

micronemes in order to target proteases that have been localized in the same cellular 

compartments. 

The in vivo expression of MPIs in parasites and the characterization of the 
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transgenic strains that have been constructed allowed the functional evaluation of 

MPIs as antiparasitic agents and helped to explore the parasite itself as a test tube in 

order to set up high through put studies for the identification of additional MPIs 

against parasitic proteases.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες µελέτες υποδεικνύουν την κρίσιµη 

σηµασία της πρωτεόλυσης στα είδη του φύλου των Apicomplexa. Οι παρασιτικές 

πρωτεάσες εµπλέκονται σε πολύ εξειδικευµένες λειτουργίες των παράσιτων 

σηµαντικές για την επιβίωση του οργανισµού καθώς και σε διεργασίες που αφορούν 

την αλληλεπίδραση του µε τα κύτταρα του ξενιστή. Συνολικά, ο κρίσιµος ρόλος των 

πρωτεασών στους µηχανισµούς εισβολής των κυττάρων, στον εξειδικευµένο 

µεταβολισµό του παρασίτου, στην αποφυγή του ανοσοποιητικού συστήµατος του 

ξενιστή, στον µηχανισµό εξόδου από το κύτταρο, στην παθογονικότητα, στην αύξηση 

καθώς και στην ανάπτυξη του παρασίτου έχουν µετατρέψει τα µόρια αυτά σε 

σηµαντικούς φαρµακευτικούς στόχους.  

Ανάµεσα στις πρωτεάσες που ερευνώνται εντατικά στα Apicomplexa είναι 

µέλη της οικογένειας των πρωτεασών σερίνης. Ωστόσο, ο κρίσιµος ρόλος των µορίων 

αυτών στην φυσιολογία των παρασίτων και στις αλληλεπιδράσεις του µε τα κύτταρα 

του ξενιστή καθώς επίσης και το απλοειδές γονιδίωµα του παρασίτου για τον 

µεγαλύτερο µέρος του κύκλου ζωής του, συχνά περιπλέκουν τη λειτουργική ανάλυση 

τους. Για αυτούς τους λόγους πολλές προσπάθειες διαγραφής γονιδίων πρωτεασών 

σερίνης από το γένωµα των παρασίτων, όπως επίσης και έκφραση ανασυνδυασµένων 

λειτουργικών µορίων για τον βιοχηµικό χαρακτηρισµό τους έχουν αποτύχει 

επανειληµµένα. Επιπλέον, από άλλες µελέτες υποδεικνύεται ότι η χρήση χηµικών 

αναστολέων πρωτεασών µειονεκτεί σηµαντικά λόγω του µεγάλου εύρους δράσης 

τους. Για αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητο να αναπτυχθούν εναλλακτικές 

προσεγγίσεις απενεργοποίησης της λειτουργίας των κρίσιµων πρωτεασών για την 

επιβίωση του παρασίτου προκειµένου να επιτευχθεί η µελέτη τους.  

Στην εργασία αυτή προτείνεται η χρήση πεπτιδικών αναστολέων πρωτεάσεων  

(macromolecular protease inhibitors, MPIs) ως εργαλεία προκειµένου να 

παρεµποδιστούν in vivo οι λειτουργίες παρασιτικών πρωτεασών. Βάση της 

προσέγγισης αυτής έχει δηµιουργηθεί µία συλλογή από φυσικά και µοριακά 

τροποποιηµένους αναστολείς πρωτεασών σερίνης προκειµένου να στοχεύθουν τα 

αντίστοιχα πρωτεολυτικά µόρια του Τ. gondii. Τα MPIs µόρια συνήθως ρυθµίζουν 

κρίσιµα πρωτεολυτικά φαινόµενα απενεργοποιώντας πρωτεάσες. Η εκτεθειµένη 

λούπα αλληλεπίδρασης του αναστολέα αναγνωρίζεται από την πρωτεάση στόχο 
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καθώς µιµείται δοµικά το υπόστρωµα των πρωτεασών στόχων. Γεγονός, που ενισχύει 

την χρήση των µορίων αυτών ως εργαλεία στην µελέτη αυτή είναι το ότι έχουν 

υπάρξει βιβλιογραφικές αναφορές εξειδικευµένης αναστολής, από φυσικά 

αποµονωµένους ή τροποποιηµένους αναστολείς που χρησιµοποιήθηκαν για την 

αντιµετώπιση µολυσµατικών ασθενειών.  

Συνολικά σε αυτή την διατριβή παρουσιάζεται η in vivo έκφραση µοριακά 

τροποποιηµένων ή φυσικά αποµονοµένων µορίων MPIs στο Toxoplasma gondii 

προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η απενεργοποίηση πρωτεολυτικών τροποποιήσεων 

στο αναπτυξιακό στάδιο του ταχυζωιδίου. Επιπλέον, λόγω του καλύτερου 

χαρακτηρισµού του εκκριτικού µονοπατιού στο είδος αυτό πραγµατοποιήθηκαν 

προσπάθειες στόχευσης των µικρονηµατίων, εξειδικευµένων εκκριτικών οργανιδίων 

που παίζουν κυρίαρχο ρόλο στον µηχανισµό της εισβολής των παρασίτων ως 

προσπάθεια στόχευσης των πρωτεολυτικών µονοπάτιων των µικρονηµατίων κατά την 

εισβολή του παρασίτου στα κύτταρα.  

Όλοι οι αναστολείς επιλέχθηκαν ως πιθανοί αναστολείς παρασιτικών 

πρωτεασών σερίνης και χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή διαγονιδιακών 

στελεχών τα οποία έκφραζαν τα µόρια αυτά µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι του 

παρασίτου. Η in vivo έκφραση αυτών των MPIs µορίων και ο χαρακτηρισµός των 

διαγονιδιακών στελεχών που κατασκευάστηκαν επέτρεψε τον λειτουργικό έλεγχο των 

ΜΡΙs ως αντιπαρασιτικά µόρια και έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη µελετών 

µεγάλης εµβέλειας προεκειµένου να ανιχνευθούν επιπρόσθετα εξειδικευµένοι ΜPIs 

αναστολείς έναντι κρίσιµων παρασιτικών πρωτεασών.  
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KΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1. Toxoplasma gondii. 

 

1.1.1. Iστορική αναδροµή, ταξινόµηση και µορφολογία του T. gondii.  

 

Το Toxoplasma gondii είναι ένα παθογόνο πρωτόζωο (protozoan) που 

ανιχνεύθηκε και περιγράφηκε αρχικά στους ιστούς του τρωκτικού Ctenodactylus 

gundi από τους Nicole και Manceaux (1908). Παράλληλα την ίδια χρονιά 

ανακαλύφθηκε από τον Splendore (1908) στους ιστούς ενός κουνελιού. Στο παράσιτο 

αυτό δόθηκε το όνοµα Toxoplasma gondii βάση της µορφολογίας του και τον ξενιστή 

από τον οποίο αποµονώθηκε (Dubey, 2007). Το όνοµα του γένος Toxoplasma 

αναφέρεται στην µορφή και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις toxo (τόξο) και 

αναφέρεται στην ηµισεληνοειδή µορφή του ταχυζωιδίου και plasma (µορφή). Ο 

προσδιορισµός του είδους αναφέρεται στον ξενιστή και προήλθε από το όνοµα του 

βόρειο-αφρικανικού τρωκτικού (Ctenodactylus gundi) το οποίο λανθασµένα είχε 

αναγνωριστεί ως Ctenodactylus gοndi.   

Το Toxoplasma gondii ανήκει στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς στο 

βασίλειο των πρώτιστων (Protista) και είναι µέλος του φύλου των  Apicomplexa. Τα 

Apicomplexans χαρακτηρίζονται για τον υποχρεωτικό ενδοκυτταρικό παρασιτικό 

τρόπο ζωής τους καθώς και την παρουσία συντηρηµένων οργανιδίων, δοµών και 

σύνθετου κυτταροσκελετού στο εµπρόσθιο µέρος (apical part) του παρασίτου, τα 

οποία συνθέτουν το εµπρόσθιο σύµπλοκο (apical complex) για την διασύνδεση του 

παρασίτου στα κύτταρα και την εισβολή στον ξενιστή (Dubey, et al., 1998). Η 

περαιτέρω ταξινόµηση του τοξοπλάσµατος είναι η ακόλουθη: Τάξη: Coccidia, Σειρά: 

Eimeriida, και οικογένεια Sarcocystidae (Petersen and Dubey, 2005). 

Πολλά άλλα παράσιτα ιατρικής, κτηνιατρικής και οικονοµικής σπουδαιότητας 

ανήκουν στο φύλο των Apicomplexa και εµφανίζουν µεγάλη οµοιότητα µε το Τ. 

gondii. Στο φύλο αυτό περιλαµβάνονται ανθρώπινα παθογόνα όπως τα είδη του 

Plasmodium, που ευθύνονται για την ασθένεια της ελονοσίας, τα είδη του 

Cryptosporidium, της Cyclospora και της Isospora που είναι παθογόνα του εντερικού 

επιθηλίου των ανθρώπων και των ζώων, το είδος της Babesia που προκαλεί αιµόλυση 
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και άλλα. Επιπροσθέτως, περιλαµβάνονται και ζωικά παθογόνα όπως τα είδη της 

Eimeria τα οποία είναι οι αιτιολογικοί παράγοντες της κοκκιδίωσης στο κοτόπουλο, 

τα είδη της Theileria, που µεταδίδονται από τα τσιµπούρια στα βοοειδή, το είδος της 

Neospora, που ευθύνεται για εκτρώσεις σε µολυσµένα βοοειδή και άλλα. 

Υπάρχουν τρία µολυσµατικά αναπτυξιακά στάδια του Τ. gondii τα ταχυζωίδια 

(tachyzoites) που συνιστούν την ταχύτατα πολλαπλασιαζόµενη µορφή στους ιστούς, 

τα βραδυζωίδια (bradyzoites) (brady = αργά στα ελληνικά) που αποτελούν την 

βραδέως πολλαπλασιαζόµενη µορφή των παρασίτων µέσα στις κύστες των ιστών του 

ξενιστή και τα σποροζωίδια που ανιχνεύονται στις ωοκύστεις µέσα στα περιττώµατα 

της γάτας (Petersen and Dubey, 2005). Αυτά τα τρία στάδια διαδέχονται το ένα το 

άλλο σε έναν σύνθετο κύκλο ζωής.  

O όρος “ταχυζωίδιο” χρησιµοποιήθηκε από τον Frenkel (1973) για την 

περιγραφή του αναπτυξιακού σταδίου που πολλαπλασιάζεται γρήγορα µέσα σε 

οποιοδήποτε κύτταρο του ενδιάµεσου ξενιστή καθώς και στα επιθηλιακά κύτταρα του 

“οριστικού” ξενιστή (definitive host) µέσα στον οποίο πραγµατοποιείται η 

σεξουαλική αναπαραγωγή του παρασίτου. Τα ταχυζωίδια έχουν συνήθως 

ηµισεληνοειδή µορφή διαµέτρου 2 µm και έχουν ύψος 6-8 µm (Smith, 1995). Το 

εµπρόσθιο άκρο τους στο οποίο περιλαµβάνεται το χαρακτηριστικό apical complex 

είναι κωνοειδές, ενώ το οπίσθιο άκρο τους είναι στρογγυλεµένο (εικόνα 1.1) 

 Μορφολογικά στο ταχυζωίδιο αναγνωρίζονται διάφορα οργανίδια το conoid, 

τα µικρονηµάτια (micronemes), τα rhoptries, τα dense granules (DGs), ένα 

µιτοχόνδριο, µικροσωληνίσκοι, λείο και τραχύ µε προσαρτηµένα ριβοσωµάτια 

ενδοπλασµατικό δίκτυο (ER), σύµπλοκο Golgi, ο απικοπλάστης (apicoplast), πυρήνας 

και µία τριπλή εξωκυτταρική κυτταρική µεµβράνη (pellicle) (Dubey, et al., 1998). Ο 

πυρήνας είναι συνήθως τοποθετηµένος στην κεντρική περιοχή και περιέχει 

χρωµατίνη και ένα κεντρικά τοποθετηµένο πυρηνίσκο (εικόνα 1.1). 

Το conoid εντοπίζεται στο εµπρόσθιο τµήµα του παρασίτου (de Souza, 1974) 

και συνδέεται µε τη διείσδυση στο κύτταρο του ξενιστή. Τα µικρονηµάτια, τα 

rhoptries και τα dense granules συνιστούν τα εκκριτικά οργανίδια του παρασίτου και 

εντοπίζονται στο εµπρόσθιο τµήµα του. Οι πρωτεΐνες των µικρονηµατίων 

απελευθερώνονται κατά την έναρξη του µηχανισµού εισβολής διευκολύνοντας την 

κινητικότητα του µικροοργανισµού και την διασύνδεση του παρασίτου στο κύτταρο 

(Soldati, et al., 2001; Hakansson, et al., 1999). Αντίστοιχα, οι πρωτεΐνες των rhoptries 

απελευθερώνονται κατά την διαδικασία της εισβολής του παρασίτου και εντοπίζονται 
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στο εσωτερικό και στην εξωτερική µεµβράνη του νεοσχηµατιζόµενου κυστιδίου 

(parasitophorous vacuole, PV) (Hakansson, et al., 2001). Ενώ, τα συστατικά των 

dense granules απελευθερώνονται µετά τον σχηµατισµό του PV συµβάλλοντας στην 

τροποποίηση του κυστιδίου ώστε να αποτελέσει το κατάλληλο περιβάλλον για την 

ενδοκυτταρική επιβίωση και ανάπτυξη του παρασίτου (Carruthers and Sibley, 1997). 

Ο απικοπλάστης είναι ένα πλαστίδιο που περιβάλλεται από 4 µεµβράνες και πιθανά 

συµβάλλει στην σύνθεση των λιπαρών οξέων του παρασίτου (Waller, et al., 1998; 

Ajioka, et al., 2001). 

 

Εικόνα 1.1: Μορφολογία του ταχυζωιδίου του T. gondii. 

 

 
 

Τα T. gondii ταχυζωίδια είναι κύτταρα µε πολικότητα και συνίστανται από κοινά οργανίδια για τους 

ευκαρυωτικούς οργανισµούς (µιτοχόνδριο, πυρήνα, σύστηµα Golgi και ER). Τα µικρονηµάτια 

(micronemes), rhoptries και dense granules συνιστούν τα εξειδικευµένα εκκριτικά οργανίδια που 

απαρτίζουν το apical complex το οποίο είναι χαρακτηριστική δοµή στο φύλο των Apicomplexa. Ενώ το 

conoid είναι µία κυτταροσκελετική δοµή του παρασίτου.  

 

 

1.1.2. Κυτταρικός κύκλος του T. gondii.  

 

Το T. gondii είναι ένα υποχρεωτικά ενδοκυτταρικό παθογόνο µε µία 

χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα ανάµεσα στα είδη του φύλου των Αpicomplexan γιατί 

έχει την δυνατότητα να εισβάλει στα εµπύρηνα κύτταρα όλων των θερµόαιµων ζώων 

(Dubey et al., 1998; Wong and Remington, 1993). Ο κυτταρικός του κύκλος 

διαιρείται σε αµφιγονική (σεξουαλική) και µονογονική (asexual) αναπαραγωγή του 
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παρασίτου που λαµβάνουν χώρα στα αιλουροειδή και στα µη-αιλουροειδή αντίστοιχα 

(εικόνα 1.2).  

 

Εικόνα 1.2: Κυτταρικός κύκλος του T. gondii. 

 

 
 

Κυτταρικός κύκλος του T. gondii και µεταδοσή του από τον οριστικό ξενιστή στους ενδιάµεσους 

ξενιστές. Στην εικόνα περιγράφονται οι δύο φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Η αµφιγονική 

αναπαραγωγή µέσα στον ορισιτκό ξενιστή (µπλε βέλη µε αριστερόστροφη φορά) και η µονογονική 

αναπαραγωγή (κόκκινα βέλη µε δεξιόστροφη φορά) µέσα στους ενδιάµεσους ξενιστές.  

 

Η αµφιγονική αναπαραγωγή πραγµατοποιείται αποκλειστικά στο εντερικό 

επιθήλιο των γατών. Αρχίζει όταν µία γάτα τραφεί µε ένα µολυσµένο θήραµα που 

έχει κύστες µε βραδυζωίδια στους ιστούς του ή έχει καταπιεί περιττώµατα άλλων 

γατών τα οποία είναι µολυσµένα µε ωοκύστεις. Τα παράσιτα  που απελευθερώνονται 

από τις κύστες προσβάλλουν το εντερικό επιθήλιο και διαφοροποιούνται κάποια 

στιγµή σε γαµέτες όπου µετά από σύντηξη τους σχηµατίζεται το ζυγωτό. Το ζυγωτό 

τελικά διαφοροποιείται  σε ωοκύστεις οι οποίες εκκρίνονται µε τα περιττώµατα της 

γάτας στο περιβάλλον και ωριµάζουν σε σποροκύστεις που περιέχουν 4 σποροζωίδια 

η κάθε µία και έχουν πολύ µεγάλη µολυσµατικότητα για αρκετές εβδοµάδες στο 

περιβάλλον. 

Μετάδοση των σποροζωιδίων πραγµατοποιείται στους ενδιάµεσους ξενιστές 
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όταν ακούσια καταπιούν ωοκύστεις είτε  άµεσα λόγω επαφής τους µε µολυσµένα 

περιττώµατα γάτας είτε έµµεσα µε µη φιλτραρισµένο νερό ή µη καλά πλυµένα 

φρούτα και λαχανικά τα οποία έχουν έρθει σε επαφή µε χώµα µολυσµένο από 

περιττώµατα γατών. Επιπροσθέτως, µόλυνση των ενδιάµεσων ξενιστών µπορεί να 

γίνει και µετά από κατάποση ωµού ή µη καλά ψηµένου κρέατος ζώων που στους 

ιστούς τους φέρουν κύστες µε βραδυζωίδια. Μετάδοση του παρασίτου δύναται να 

συµβεί και σε έµβρυα µέσω της κυκλοφορίας του πλακούντα όταν η µητέρα µολυνθεί 

για πρώτη φορά µε το τοξόπλασµα κατά την διάρκεια της κύησης. Η µόλυνση των 

ενδιάµεσων ξενιστών συνεπάγεται την έναρξη της µονογονικής αναπαραγωγής όπου 

βραδυζωίδια ή σποροζωίδια απελευθερώνονται από τις κύστες µέσα στο στοµάχι. Τα 

παράσιτα αυτά καταλήγουν στο εντερικό επιθήλιο και διαφοροποιούνται σε 

ταχυζωίδια τα οποία µεταδίδονται σε όλους τους ιστούς (Dubey, et al., 1998). 

Κατά την µονογονική αναπαραγωγή το παράσιτο διαφοροποιείται σε δύο 

διακριτά στάδια ανάπτυξης ανάλογα µε το αν η µόλυνση βρίσκεται στην οξεία ή 

χρόνια φάση. Τα ταχυζωίδια συνδέονται συνήθως µε την οξεία φάση της 

τοξοπλάσµωσης όπου εισβάλουν στα κύτταρα σχηµατίζοντας το παρασιτικό κυστίδιο 

(parasitophorous vacuole, PV) (Coppens and Joiner, 2001). Μέσα στο κυστίδιο το 

παράσιτο είναι ασφαλές να πολλαπλασιαστεί καθώς αποφεύγεται η σύζευξη του µε το 

λυσόσωµα του κυττάρου ξενιστή. Η διαίρεση του ταχυζωιδίου γίνεται µε 

ενδοδυογονία, όπου από κάθε µητρικό κύτταρο προκύπτουν δύο θυγατρικά (εικόνα 

1.3) (Goldman, et al., 1958). Στην in vitro καλλιέργεια των ταχυζωιδίων κάθε κύκλος 

ενδοδυογονίας διαρκεί περίπου 6-8 ώρες. Μετά από συνεχόµενους κύκλους διαίρεσης 

τα παράσιτα απελευθερώνονται για να µολύνουν τα γειτονικά κύτταρα συνήθως µετά 

από 48 ώρες αφού έχουν συσσωρευτεί στο αρχικό κύτταρο περίπου 64-128 παράσιτα 

(Radke and White, 1998). 

 
Εικόνα 1.3: Διαίρεση µε ενδοδυογονία των ταχυζωιδίων του T. gondii. 

 
Σχηµατική απεικόνιση του 

πολλαπλασιασµού του ταχυζωιδίου µέσα 

στο κύτταρο µε ενδοδυογονία. Από το 

αρχικό παράσιτο που εσωκλείεται µέσα στο 

κυστίδιο προκύπτουν δύο θυγατρικά 

κύτταρα σε διάστηµα 6-8 ωρών. Στην 
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συνέχεια από κάθε ένα από αυτά τα παράσιτα προκύπτουν δύο θυγατρικά κύτταρα κ.ο.κ. Μετά από 

συνεχόµενους κύκλους διαίρεσης σε διάστηµα 48 ωρών τα παράσιτα απελευθερώνονται και 

διαµολύνουν τα γειτονικά τους κύτταρα. 

 

Μέσα στον ξενιστή τα ταχυζωίδια διαφοροποιούνται σε διάστηµα 7-10 

ηµερών µετά την διαµόλυνση των ιστών στην δεύτερη αναπτυξιακή µορφή 

σχηµατίζοντας τα βραδυζωίδια. Τα ζωίδια αυτά διαιρούνται πολύ αργά µε 

ενδοδυογονία και εσωκλείονται µέσα σε κύστες οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στους 

ιστούς του κεντρικού νευρικού (CNS) και του µυϊκού συστήµατος, καθ’ όλη την 

διάρκεια ζωής του ξενιστή. Η ανάπτυξη των κυστών στους ιστούς καθορίζει την 

χρόνια φάση της τοξοπλάσµωσης όπου το T. gondii βρίσκεται στην λανθάνουσα 

φάση της µόλυνσης.  

Φυσιολογικά, η απόκριση του ανοσοποιητικού συστήµατος αποτρέπει την 

διάδοση των ταχυζωιδίων σε όλο το σώµα του ξενιστή προκαλώντας την 

διαφοροποίηση τους στην µορφή των βραδυζωιδίων. Ωστόσο, σε ορισµένες 

περιπτώσεις όπου το ανοσοποιητικό σύστηµα του ξενιστή παύει να λειτουργεί 

(µόλυνση από HIV, ανοσοκαταστολή για θεραπείες καρκινικών όγκων ή οργάνων 

προς µεταµόσχευση) τα βραδυζωίδια µετασχηµατίζονται σε ταχυζωίδια, τα οποία 

εξαπλώνονται πολύ γρήγορα στους ιστούς του ξενιστή και οδηγούν στον θάνατο του. 

 

 

1.1.3. Ιατρική σηµασία του T. gondii. 

 

Η µόλυνση από T. gondii είναι ευρέως διαδεδοµένη στους ανθρώπους, αν και 

ποικίλει ανάλογα µε την τοποθεσία. Στις Ηνωµένες Πολιτείες και το Ηνωµένο 

Βασίλειο, υπολογίζεται ότι περίπου το 16-40% του πληθυσµού είναι µολυσµένα, ενώ 

στην κεντρική και τη Νότια Αµερική όπως επίσης και την ηπειρωτική Ευρώπη, το 

εκτιµώµενο ποσοστό µόλυνσης ανέρχεται σε 50-90%. Η διαφορά αυτή στα ποσοστά 

µόλυνσης οφείλεται κυρίως στις διατροφικές συνήθειες και την κατανάλωση ωµού ή 

µη καλά ψηµένου κρέατος (Dubey και Beattie, 1988).  

Το T. gondii µπορεί να µεταδοθεί στους ανθρώπους µε πολλούς τρόπους 

(§1.1.2 και εικόνα 1.2). Στους ενήλικες,, η περίοδος επώασης της µόλυνσης 

κυµαίνεται από 10-23 ηµέρες στην περίπτωση κατάποσης µη καλά ψηµένου κρέατος 

ενώ, στην περίπτωση κατάποσης ωοκύστεων από περιττώµατα γάτας χρειάζονται 5-
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20 ηµέρες (Lynfield και Guerina, 1997; Dubey, 1998). Οι περισσότερες µολύνσεις 

στους ανθρώπους είναι ασυµπτωµατικές αλλά κατά περιόδους το παράσιτο µπορεί να 

ενεργοποιηθεί και να καταστρέψει ολοκληρωτικά τους ιστούς του ξενιστή.  

Η επίκτητη µόλυνση µπορεί να είναι γενικευµένη ή εντοπισµένη σε τοπικό 

επίπεδο. Οι µολύνσεις που προκαλούνται από ωοκύστεις είναι συνήθως πιο βαριάς 

µορφής (Smith, 1993). Το κυριότερο κλινικό σύµπτωµα σε ασθενείς που µολύνονται 

για πρώτη φορά είναι οι διευρυµένοι λεµφαδένες και εκδηλώνεται µαζί µε πυρετό, 

κούραση, µυϊκό πόνο, επώδυνο πονόλαιµο και πονοκέφαλο. Ωστόσο, στην περίπτωση 

επαναδιαφοροποίησης των βραδυζωιδίων σε ταχυζωίδια σε ασθενείς που φέρουν το 

τοξόπλασµα στην λανθάνουσα µορφή, η εγκεφαλίτιδα είναι η συχνότερη εκδήλωση 

της τοξοπλάσµωσης (Dubey and Beatie, 1988).  

Τοξοπλάσµωση µπορεί να αποκτηθεί και εκ γενετής (congenitally). Η εκ 

γενετής µόλυνση εµφανίζεται µόνο όταν µια γυναίκα µολύνεται για πρώτη φορά κατά 

τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και είναι συνήθως σοβαρότερη όταν αποκτάται κατά τη 

διάρκεια του πρώτου τριµήνου της εγκυµοσύνης (Remington, et al., 2001). Ένα ευρύ 

φάσµα κλινικών συµπτωµάτων εµφανίζεται στα εκ γενετής µολυσµένα παιδιά 

(Desmonts and Couvrer, 1974). Η ήπια µόλυνση εκδηλώνεται συνήθως µε ελαφρά 

µειωµένη όραση (Remington, et al., 1995), ενώ στα σοβαρά περιστατικά εµφανίζεται 

ρετινοχονδροιδίτιδα, υδροκεφαλία σπασµοί και πνευµατική καθυστέρηση. 

Η τοξοπλάσµωση κατατάσσεται πολύ υψηλά στον κατάλογο ασθενειών που 

προκαλούν θάνατο σε ασθενείς µε σύνδροµο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας 

(AIDS). Περίπου το 10% των ασθενών µε AIDS στις ΗΠΑ και έως 30% στην 

Ευρώπη υπολογίστηκε ότι πεθαίνουν από τοξοπλάσµωση µε πιο συνήθη εκδήλωση 

της την εγκεφαλίτιδα. Οι περισσότεροι ασθενείς του AIDS που πάσχουν από 

τοξόπλασµα έχουν επίµονο πονοκέφαλο που δεν αποκρίνεται στα αναλγητικά και 

καθώς η ασθένεια προχωρεί, διακατέχονται από σύγχυση, λήθαργο και αταξία στις 

κινήσεις λόγω νέκρωσης πολλών τµηµάτων του εγκεφάλου και κυρίως του θαλάµου 

(Renold, et al., 1992).  

Μέχρι σήµερα ο συνδυασµός pyrimethamine και sulphadiazine έχει 

αποδειχθεί µερικώς ικανοποιητικός στην καταπολέµηση της επίκτητης 

τοξοπλάσµωσης. Η pyrimethamine στοχεύει εξειδικευµένα το ένζυµο του παρασίτου 

dihydrofolate reductase (DHFR) (Schweitzer, et al., 1990; Chio and Queener, 1993) 

και η sulphadiazine αναστέλλει την συνθετάση dihydropteroate (DHPS). Ωστόσο, 

κανένα από τα δύο φάρµακα δεν είναι αποτελεσµατικό ενάντια στις κύστες του Τ. 
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gondii. Εξαιτίας των πολλών τοξικών παρενεργειών και της χαµηλής 

αποτελεσµατικότητας αυτών καθώς και άλλων γνωστών παρασιτοκτόνων φαρµάκων, 

νέοι χηµειοθεραπευτικοί παράγοντες απαιτούνται επειγόντως. 

 

 

1.2. Η σηµασία της πρωτεόλυσης στο Toxoplasma gondii και σε άλλα είδη 

παρασίτων που ανήκουν στο φύλο των Apicomplexa. 

 

Mελέτες πρωτεοµικής ανάλυσης αποδεικνύουν την έκφραση πολλών 

πρωτεασών στο σύνολο των πρωτεϊνών των παρασίτων (Wu, et al., 2003; Florens, et 

al., 2002; Lal, et al., 2009; Bradley, et al., 2005; Zhou, et al., 2005; Sam-Yellowe, et 

al., 2004) ενώ παράλληλα µε διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις υποδεικνύεται η 

µεγάλη σηµασία της πρωτεόλυσης  στην φυσιολογία, την µολυσµατικότητα και την 

ανάπτυξη  του τοξοπλάσµατος και άλλων Αpicomplexa. Για πολλές από τις 

παρασιτικές πρωτεάσες ο ακριβής λειτουργικός ρόλος και τα υποστρώµατα τους 

παραµένουν ακόµη ανεξιχνίαστα. Ωστόσο, φαίνεται ότι εκτός από στοιχειώδεις 

µηχανισµούς οι παρασιτικές πρωτεάσες συµµετέχουν σε πολύ εξειδικευµένες 

λειτουργίες σηµαντικές για την επιβίωση των παρασίτων  καθώς και σε διεργασίες 

που αφορούν την αλληλεπίδραση τους µε τα κύτταρα του ξενιστή.  

Για παράδειγµα για την πρωτεάση σερίνης SUB2 έχει αποδειχθεί ότι είναι 

κρίσιµο µόριο για την επιβίωση των Αpicomplexa καθώς πολλές προσπάθειες 

γενετικής διαγραφής των αντίστοιχων γονιδίων τόσο στο  Plasmodium όσο και στο T. 

gondii, έχουν αποτύχει (Withers-Martinez, et al., 2004; Uzureau, et al., 2004; Miller, 

et al., 2003; Harris, et al., 2005). Επιπροσθέτως, στα είδη του Plasmodium η SUB2 

φαίνεται να εµπλέκεται σε σηµαντικές βιολογικές αλληλεπιδράσεις του παράσιτου µε 

τον ξενιστή λόγω του ότι εκφράζεται σε όλα τα διεισδυτικά στάδια (µεροζωίτες, 

ωοκινέτες, σποροζωίδια) του παρασίτου. Γι’ αυτό το λόγο έχει προταθεί ως µόριο 

στόχος για την ανάπτυξη αντιπαρασιτικών φαρµάκων.  

Τα πρωτεολυτικά µόρια γενικότερα αποτελούν φαρµακευτικούς στόχους και 

για άλλες ασθένειες όπως είναι η υπέρταση, ο διαβήτης, η θρόµβωση, η οστεοπόρωση 

και ο καρκίνος. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι παράγοντες που έχουν 

αντίπρωτεολυτικη δράση αποτελούν πολύ αποτελεσµατικά φάρµακα και για τη 

θεραπεία ανθρώπινων µολυσµατικών ασθενειών όπως το AIDS. Οι αναστολείς 

πρωτεασών του HIV ιού saquinavir, ritonavir, indinavir, και nelfinavir αποτελούν µία 
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από τις αποτελεσµατικότερες θεραπείες ασθενών που νοσούν από AIDS (Richman, 

2001). Επιπλέον, παράγοντες µε αντιπρωτεολυτική δράση που χρησιµοποιούνται για 

την θεραπεία ασθενών µε σύνδροµο AIDS εµφανίζουν και αντιπαρασιτική 

ενεργότητα ενάντια στο T. gondii (Derouin and Santillana-Hayat, 2000) και στην 

Leishmania (Savoia, et al., 2005). Ενώ πρόσφατα για τον παράγοντα Κ11777 που 

στοχεύει την πρωτεάση κυστεΐνης cathepsin-B1 του S. mansoni αποδείχτηκε η 

αποτελεσµατική αντιπαρασιτική δράση του (Abdulla, et al., 2007).  

Εποµένως η ανάδειξη των ζωτικής σηµασίας πρωτεολυτικών διεργασιών και 

πρωτεασών αλλά και η διερεύνηση µηχανισµών και µορίων για την λειτουργική 

αναστολή τους τα τελευταία χρόνια αποτελεί πεδίο έντονης ερευνητικής 

δραστηριότητας. 

 

 

1.2.1. Πρωτεολυτικές διεργασίες που επηρεάζουν την επιβίωση του παρασίτου. 

 

1.2.1.1. Πρωτεολυτικά φαινόµενα κατά την ωρίµανση των µορίων των εκκριτικών 

οργανιδίων.  

 

Πολλές πρωτεΐνες που στοχεύονται στα εκκριτικά οργανίδια τόσο στο T. 

gondii όσο και στο Plasmodium υφίστανται πρωτεολυτική ωρίµανση κατά την 

ενδοκυτταρική τους µεταφορά στα µικρονηµάτια και στα rhoptries. Εξαίρεση 

αποτελούν, οι πρωτεΐνες των dense granules για τις οποίες µέχρι στιγµής δεν έχει 

αναφερθεί πρωτεολυτική ωρίµανση (Carruthers, et al., 2006; Lebrum, et al., 2007). 

Οι πρωτεΐνες που εισάγονται στο εκκριτικό µονοπάτι συντίθενται συνήθως ως 

πρόδροµα µόρια (pre-pro-peptides) τα οποία υφίστανται διαδοχική πρωτεόλυση για 

την παράγωγη του ώριµου µορίου στο κατάλληλο υποκυτταρικό διαµέρισµα. Κατά 

την πρώτη τροποποίηση αφαιρείται το σηµατοδοτικό πεπτίδιο του πρόδροµου µορίου 

µετά την είσοδο του στο ER. Εν συνεχεία πραγµατοποιείται µία δεύτερη 

πρωτεολυτική τροποποίηση µέσα σε κάποιο σηµείο του εκκριτικού µονοπατιού η 

οποία συνήθως συνεπάγεται την αφαίρεση της περιοχής του προ-πεπτιδίου του 

πρόδροµου µορίου.  

Για πολλές πρωτεΐνες των rhoptries έχει περιγραφεί η πρωτεολύτικη 

τροποποίηση αυτού του τύπου (Binder and Kim, 2004). Συγκεκριµένα, για τα µόρια 

ROP1, ROP4, RON2, RON4, RON5 και RON8 του T. gondii έχει δειχθεί η αφαίρεση 



                                                                                                                                                 Εισαγωγή 1 

  11 

της περιοχής του προ-πεπτιδίου τους σε κάποιο σηµείο στο εκκριτικό µονοπάτι µετά 

το ER πριν την κατάληξη της ώριµης πρωτεΐνης στα rhoptries (Soldati, et al., 1998; 

Carey, et al., 2004; Besteiro, et al., 2009). Επιπροσθέτως για τα µόρια των rhoptries 

RAP1, RhopH1 και RAMA του σταδίου του µεροζωίτη στο Plasmodium έχει δειχθεί 

ο ίδιος τύπος πρωτεόλυσης πριν την έκκριση των µορίων στην επιφάνεια των 

παρασίτων, χωρίς όµως να έχει διερευνηθεί περαιτέρω ο µηχανισµός αυτός 

(Topolska, et al., 2004). Αντίστοιχα, ενδοκυτταρική πρωτεόλυση έχει περιγραφεί και 

για τα µόρια που στοχεύονται στα µικρονηµάτια (Binder and Kim, 2004; Dowse and 

Soldati, 2004). Η αφαίρεση του προ-πεπτιδίου από τα µόρια MIC6, ΑΜΑ1, M2AP, 

MIC5 και MIC11 πραγµατοποιείται σε κάποιο σηµείο µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι 

µετά το ER (Meissner, et al., 2002; Reiss, et al., 2001; Donahue, et al., 2000; 

Rabenau, et al., 2001; Brydges, et al., 2000; Harper, et al., 2004). 

 Φαίνεται ότι µία από τις κύριες λειτουργίες του προ-πεπτιδίου είναι η 

µεταφορά της πρωτεΐνης προς το τελικό υποκυτταρικό της διαµέρισµα. Η 

προπεπτιδική περιοχή των ROP1 και ROP4 είναι ικανή να οδηγήσει ετερόλογα µόρια 

στα rhoptries (Bradley and Boothroyd, 2001; Bradley, et al., 2004). Επιπροσθέτως, σε 

µεταλλάγµατα των µικρονηµατικών πρωτεϊνών SUB1, MIC3, Μ2ΑΡ και MIC5 στα 

οποία έχει αφαιρεθεί η περιοχή του προπεπτιδίου από το πρόδροµο µορίο η στόχευση 

στα µικρονηµάτια δεν επιτυγχάνεται (Binder, et al., 2008; Striepen, et al., 2001; 

Harper, et al., 2006; Brydges et al., 2008). Γενετική εξάλειψη των γονιδίων που 

κωδικοποιούν τις µικρονηµατικές πρωτεΐνες MIC1 και Μ2ΑΡ έχει σαν αποτέλεσµα 

την παραµονή των διαµεµβρανικών µορίων MIC6 και MIC2 αντίστοιχα µέσα στο 

εκκριτικό µονοπάτι (Reiss, et al., 2001; Hunh, et al., 2003), γεγονός που υποδηλώνει 

ότι κάποιες από τις µικρονηµατικές πρωτεΐνες στοχεύονται στα οργανίδια µέσω 

συµπλοκοποίησης τους µε άλλες που λειτουργούν ως σαπερόνες. Εποµένως κάποια 

προ-πεπτίδια εµπλέκονται στην σωστή στόχευση συµπλοκοποιηµένων µορίων. Τέλος 

φαίνεται ότι κάποια προ-πεπτίδια διαδραµατίζουν και ένα ρυθµιστικό ρόλο στην 

λειτουργία των µορίων τους καθώς έχει δειχθεί ότι το προ-πεπτίδιο του MIC3 

καλύπτει την περιοχή του µορίου που αλληλεπιδρά µε µόρια του κυττάρου ξενιστή 

όσο το MIC3 βρίσκεται µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι του τοξοπλάσµατος (Cerede, et 

al., 2002).  

Οι βασικές ενδείξεις για τον τύπο των πρωτεασών που εµπλέκονται στην 

πρωτεόλυση µορίων που στοχεύονται στα εκκριτικά οργανίδια προέρχονται από 

µελέτες µε χηµικούς αναστολείς. Οι περισσότερες ενεργότητες που έχουν 
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αποκαλυφθεί µε αυτόν τον τρόπο έχουν συσχετισθεί κυρίως µε οργανίδια των 

rhoptries. Επίδραση µε subtilisin inhibitor III και cathepsin inhibitor III σε 

ενδοκυτταρικά T. gondii ταχυζωίδια προκάλεσε πολλές µορφολογικές ανωµαλίες του 

εκκριτικού µονοπατιού και αδυναµία βιογένεσης των rhoptries (Shaw, et al., 2002).  

Είναι πιθανόν ο subtilisin inhibitor III να απενεργοποιεί λειτουργικά την 

TgSUB2 καθώς έµµεσες ενδείξεις στηρίζουν την υπόθεση ότι η TgSUB2 είναι µία 

γενική πρωτεάση των rhoptry µορίων (Kim, et al., 2004). Παράσιτα που εκφράζουν 

antisense-TgSUB2 εµφανίζουν διογκωµένο ΕR µε πολλές µορφολογικές ανωµαλίες 

(Thathy et al., µη δηµοσιευµένη πληροφορία) αποτέλεσµα που έρχεται σε συµφωνία 

µε τις µελέτες των χηµικών αναστολέων. Παρ΄ όλα αυτά δεν υπάρχουν βιοχηµικές 

αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν τις παραπάνω πληροφορίες. Μία δεύτερη πρωτεάση 

που εµπλέκεται στην ωρίµανση rhoptry πρωτεϊνών  είναι η πρωτεάση κυστεΐνης 

Toxopain 1 (TgCP1). Η πρωτεάση αυτή ανιχνεύεται στα rhoptries και η λειτουργική 

αναστολή της έχει σαν αποτέλεσµα την µη αφαίρεση του προ-πεπτιδίου από την 

πρωτεϊνη ROP2 καθώς και µορφολογικές ανωµαλίες των rhoptries (Que, et al., 2002).  

 

 

1.2.1.2. Πρωτεόλυση συνδεόµενη µε εξειδικευµένες µεταβολικές διεργασίες του 

παρασίτου.  

 

Το T. gondii και τα άλλα παράσιτα του φύλου των Apicomplexa παραµένουν 

και πολλαπλασιάζονται µέσα σε ευκαρυωτικά κύτταρα γεγονός που υποδηλώνει µια 

άµεση εξάρτηση τους από τον µεταβολισµό του ξενιστή. Η προσαρµογή τους στον 

ενδοκυτταρικό τρόπο ζωής σε συνδυασµό µε το ότι το παράσιτο πρέπει να προσλάβει 

τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά από το κύτταρο του ξενιστή έχει οδηγήσει στην 

ανάπτυξη εξειδικευµένων µεταβολικών διεργασιών απαραίτητων για την επιβίωση 

του. Αυτές οι µεταβολικές διεργασίες των παρασίτων ρυθµίζονται σε µεγάλο βαθµό 

από πρωτεάσες. 

Ένα από τα καλύτερα χαρακτηρισµένα παραδείγµατα είναι η πρωτεόλυση της 

αιµοσφαιρίνης µέσα στο διατροφικό κυστίδιο (food vacuole) των παρασίτων της 

ελονοσίας. Το food vacuole είναι εξειδικευµένη δοµή του παρασιτοφόρου κυστιδίου, 

τύπου λυσοσώµατος, στο οποίο πραγµατοποιείται αποκλειστικά η αποικοδόµηση της 

αιµοσφαιρίνης που προσλαµβάνεται από το κυτταρόπλασµα των κυττάρων του 

αίµατος στα οποία εισβάλει το παράσιτο (Francis, et al., 1997). Η αιµοσφαιρίνη 
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πρωτεολύεται και η αίµη µετατρέπεται σε «κρυστάλλους αιµοζωΐνης», ενώ η 

σφαιρίνη υδρολύεται περαιτέρω σε αµινοξέα τα οποία ενσωµατώνονται στις 

πρωτεΐνες του παρασίτου (Francis, et al., 1997; Mc Kerrow, et al., 1993). Μέσα στο 

food vacuole έχουν εντοπισθεί plasmepsins (πρωτεάσες ασπαρτικού οξέος), falcipains 

(πρωτεάσες κυστεΐνης), falcilysin (µέταλλο πρωτεάσες) και αµινοπεπτιδάσες που 

συµβάλλουν στην αποικοδόµηση της αιµοσφαιρίνης σε αµινοξέα (Klemba and 

Goldberg, 2002; Roshental, 2004). 

Μελέτες πρωτεολυτικών διεργασιών που συνδέονται µε µεταβολικά 

µονοπάτια στο T. gondii µέχρι στιγµής είναι ελάχιστες. Ρlasmepsins έχουν ανιχνευθεί 

στο Toxoplasma και στην Eimeria (Shea, et al., 2007; Jean, et al., 2000) ωστόσο, οι 

λειτουργίες τους δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως και κατηγοριοποιούνται βάση της 

αµινοξικής τους αλληλουχίας σε διαφορετική οµάδα πρωτεασών ασπαρτικού από τις 

αντίστοιχες plasmepsins που πρωτεολύουν την αιµοσφαιρίνη στα είδη του 

Plasmodium (Shea, et al., 2007).  

Πρωτεάσες τύπου falcipain έχουν επίσης ανιχνευθεί στο Toxoplasma άλλα δεν 

φαίνεται να εµπλέκονται σε εξειδικευµένες µεταβολικές διεργασίες του παρασίτου 

(Que, et al., 2002). Πρόσφατα, πρωτεάση µε ενεργότητα τύπου cathepsin-C βρέθηκε 

να εκκρίνεται στο PV µέσω των dense granules. Για την πρωτεάση αυτή δείχτηκε ότι 

µπορεί να πρωτεολύει ένα εξωγενές E. coli µόριο που εκφράζονταν στα ταχυζωίδια 

και συνεκκρίνονταν στο PV. Αντίθετα, όταν χρησιµοποιούνταν ο εξειδικευµένος 

χηµικός αναστολέας GF-DMK για cathepsin C πρωτεάσες το εξωγενές µόριο του E. 

coli δεν πρωτεολύονταν (Que, et al., 2007). Αν και τα υποστρώµατα των TgCPCs δεν 

έχουν ακόµη ανιχνευθεί τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν ότι οι TgCPCs 

εµπλέκονται στην πρωτεόλυση πρωτεϊνών µέσα στο κυστίδιο.  

 

 

1.2.2. Πρωτεολυτικές διεργασίες που εµπλέκονται στην αλληλεπίδραση του 

παρασίτου µε τα κύτταρα του ξενιστή. 

 

1.2.2.1. Πρωτεόλυση κατά την εισβολή του παρασίτου στο κύτταρο. 

 

Ο µηχανισµός της εισβολής των παρασίτων είναι ένας συντηρηµένος 

µηχανισµός (Sibley, 2003). Εκτεταµένες µελέτες στο T. gondii αποδεικνύουν ότι 

πρόκειται για ένα πολύπλοκο µηχανισµό ο οποίος συνίσταται από πολλαπλά 
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διαδοχικά βήµατα που ρυθµίζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (Carruthers and 

Boothroyd, 2007) (εικόνα 1.4). Αρχικά το παράσιτο προσδένεται χαλαρά στο 

προσβαλλόµενο κύτταρο διαµέσου επιφανειακών µορίων/αντιγόνων που ανήκουν 

στην οικογένεια των SAGs (Surface Antigens) και των SUSAs (SAG-Unrelated 

surface antigens) (Boothroyd, et al., 1998; Pollard, et al., 2008). Μετά την αρχική 

διασύνδεση επάγεται η έκκριση από τα µικρονηµάτια επιπρόσθετων µορίων τα οποία 

πραγµατοποιούν ισχυρές διασυνδέσεις µε το κύτταρο του ξενιστή εξασφαλίζοντας 

την επαφή του εµπρόσθιου τµήµατος του παρασίτου µε την µεµβράνη του κυττάρου 

του ξενιστή. Εν συνεχεία επάγεται η έκκριση µορίων που βρίσκονται τοποθετηµένα 

στο επιµηκυσµένο τµήµα των rhoptries (rhoptry neck proteins, RONs). Τα RON 

µόρια σε αλληλεπίδραση µε το ΑΜΑ1 µόριο των µικρονηµατίων σχηµατίζουν τη 

δοµή της “µετακινούµενης σύνδεσης” (moving junction, MJ) (Straub, et al., 2009; 

Alexander, et al., 2005). Τα ισχυρά συνδεόµενα µε την µεµβράνη σύµπλοκα των 

µικρονηµατικών πρωτεϊνών και η MJ δοµή κινούνται από το εµπρόσθιο προς το 

οπίσθιο τµήµα του «σώµατος» του παρασίτου ωθώντας προς την αντίθετη 

κατεύθυνση το παράσιτο µε αποτέλεσµα την είσοδο του µέσα στο κύτταρο. Καθώς το 

παράσιτο εισέρχεται µέσα στο κύτταρο σχηµατίζεται το παρασιτικό κυστίδιο (PV). 

Ταυτόχρονα αρχίζει η έκκριση των µορίων του βολβοειδούς τµήµατος των rhoptries 

και των µορίων των dense granules τα οποία συµβάλλουν στην διαµόρφωση του PV 

και εξασφαλίζουν την επικοινωνία του κυστιδίου µε το κυτταρόπλασµα του κυττάρου 

ξενιστή. 

 
Εικόνα 1.4: Μηχανισµός εισβολής του T. gondii. 

 
Ο µηχανισµός εισβολής του T. gondii συνίσταται σε επτά βήµατα. Η αρχική διασύνδεση του 

παρασίτου είναι αντιστρέψιµη και περιλαµβάνει την αναγνώριση των υποδοχέων επιφάνειας του 

ξενιστή από τα SAG µόρια. Αυτή η αρχική αλληλεπίδραση προηγείται της εµπρόσθιας διασύνδεσης 

του παρασίτου, µέσω συνδετικών µορίων των µικρονηµατίων (MICs, Τ δοµές που απεικονίζονται µε 

κόκκινο) και της συσσώρευσής τους στο εµπρόσθιο άκρο. Η MJ δοµή (πράσινο και κόκκινο δαχτυλίδι) 

διαµορφώνεται από την απελευθέρωση των πρωτεϊνών RON (πράσινων), οι οποίες αλληλεπιδρούν µε 

το AMA1 (κόκκινος κύκλος) µετά την έκκρισή τους στην κυτταρική επιφάνεια. Ταυτόχρονα ή αµέσως 

µετά, αρχίζει η έκκριση των µορίων του βολβοειδούς τµήµατος των rhoptries (ROPs κίτρινο χρώµα) τα 

οποία εγχύονται στο κυτταρόπλασµα του κυττάρου του ξενιστή. Κάποιες από τις ROP πρωτεΐνες 

συντήκονται µε την µεµβράνη του αναπτυσσόµενου κυστιδίου συµβάλλοντας στην διαµόρφωση του. 

Το παράσιτο µετακινείται ενεργά προς το εσωτερικό του κυττάρου ωθώντας προς την αντίθετη 

κατεύθυνση (posteriorly) τα διαµεµβρανικά σύµπλοκα των MICs και την MJ δοµή. Μια rhomboid 
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πρωτεάση (ROM, µοβ χρώµα) εµπλέκεται στην αποµάκρυνση των MICs από το οπίσθιο άκρο του 

παρασίτου. Το παράσιτο ολοκληρώνει τα αρχικά βήµατα της εισβολής (2-5) σε 30 sec, ενώ τα τελικά 

βήµατα του “κλεισίµατος” της κυτταρικής µεµβράνης και της µετακίνησης του παρασιτοφόρου 

κυστιδίου βαθύτερα µέσα στο κυτταρόπλασµα χρειάζονται περίπου 1-2 λεπτά για να ολοκληρωθούν. 

Κατά το κλείσιµο πραγµατοποιείται σύζευξη της µεµβράνης του PVM και του ξενιστή η οποία 

διαµεσολαβείτε πιθανά από την MJ δοµή ή άλλα µόρια των παρασίτων και των ξενιστών. Στο ένθεµα 

απεικονίζεται µεγενθυµένη η δοµή του ταχυζωιδίου προκειµένου να επεξηγηθούν τα διαµερίσµατα και 

οι δοµές που συµµετέχουν στην εισβολή. 

 

 
 

Μετά την τοποθέτηση των µικρονηµατικών πρωτεϊνών στην πλασµατική 

µεµβράνη του παράσιτου, αυτές υφίστανται επιπλέον πρωτεολυτικές τροποποιήσεις  

που χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες λόγω των διαφορετικών λειτουργιών που 

εξυπηρετούν (εικόνα 1.5). Κατά την αρχική πρωτεόλυση επιτυγχάνεται η έκθεση 

τµηµάτων των µορίων που συµβάλλουν στην ισχυρή διασύνδεση του παρασίτου µε 

την µεµβράνη του κυττάρου του ξενιστή (Carruthers and Blackman, 2005). Ενώ σε 

ένα δεύτερο στάδιο πραγµατοποιείται αποµάκρυνση των µορίων διασυνδετών είτε µε 

πρωτεόλυση πολύ κοντά στην εξωτερική πλευρά της µεµβράνης είτε µε 

ενδοµεµβρανική πρωτεόλυση. 
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Εικόνα 1.5: Μοντέλο περιγραφής της πρωτεόλυσης των προϊόντων των µικρονηµατίων 

κατά την διείσδυση των ταχυζωιδίων στα κύτταρα (two-step model for proteolytic 

processing of micronemal contents). 

 

 
 

Στο σχήµα περιγράφεται η πρωτεόλυση των δύο βηµάτων του MIC2/M2AP συµπλόκου των µικρονηµατίων. 

Αρχικά το MIC2/M2AP συναθροίζεται στο ER, και στην συνέχεια υφίσταται τροποποιήσεις κατά την µεταφορά 

του στα µικρονηµάτια (M). Το σύµπλοκο MIC2/M2AP εκκρίνεται στην επιφάνεια του παρασίτου όπου 

διασυνδέεται µε υποδοχείς του κυττάρου του ξενιστή και στην συνέχεια µετακινείται διαµέσου του συµπλόκου 

µετακίνησης (motor complex) προς το οπίσθιο άκρο του παρασίτου. Κατά την έκθεση τους στο εξωκυττάριο 

περιβάλλον τα MIC2 και M2AP αλληλεπιδρούν µε δύο παρασιτικές πρωτεάσες τις MPP2 (κόκκινο) και MPP3 

(πράσινο), οι οποίες αφαιρούν Ν-τελικά τµήµατα τους. Αυτή η πρώτη τροποποίηση διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση του παρασίτου µε το κύτταρο του ξενιστή. Όταν το σύµπλοκο φθάνει στο οπίσθιο άκρο του 

παρασίτου υφίσταται µία δεύτερη τροποποίηση από την  rhomboid πρωτεάση MPP1 (κίτρινοι κύλινδροι 

ενσωµατωµένοι στην µεµβράνη). Η διαµεµβρανική πρωτεόλυση συνεπάγεται την αποµάκρυνση του Ν-άκρου του 

συµπλόκου από την µεµβράνη του παρασίτου και πιθανά συνεισφέρει στην εξαγωγή του C-άκρου του από την 

µεµβράνη. Στην εικόνα οι εξωκυττάριες δοµικές περιοχές του MIC2 απεικονίζονται µε κίτρινο και µπλε, το 

διαµεµβρανικό τµήµα του µε κόκκινο και το κυτταροπλασµατικό µε γκρι. Αντίστοιχα το M2AP απεικονίζεται µε 

πράσινο και γκρι. 

 

Κατά την πρώτη τροποποίηση πραγµατοποιείται η αφαίρεση αµινοτελικών ή 

καρβοξυτελικών τµηµάτων των εκτεθειµένων µορίων. Για παράδειγµα το ΤgMIC2 

πρωτεολύεται αµινοτελικά µετά την έκκριση του από από τα µικρονηµάτια από την 

µε ταυτοποιηµένη πρωτεάση ΜΡΡ2 (microneme protein protease 2) (Carruthers, et 

al., 2000). Μελέτες, απέδειξαν ότι η πρωτεόλυση αυτή διευκολύνει την 

αλληλεπίδραση του παρασίτου µε τον ξενιστή επιτρέποντας στο παράσιτο να 

διεισδύσει σε βαθύτερους ιστούς (Barragan, et al., 2005). Η ΜΡΡ2 πρωτεάση 

φαίνεται επίσης να ευθύνεται για την πρωτεόλυση στο καρβοξυτελικό άκρο των 

TgM2AP, TgSUB1 και TgMIC4 (Zhou, et al., 2004; Brecht, et al., 2001). Μία ακόµη 
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πρωτεάση που ενεργεί κατά την πρώτη τροποποίηση των εκτεθειµένων αντιγόνων 

των µικρονηµατίων στο T. gondii είναι η επίσης µη ταυτοποιηµένη πρωτεάση ΜΡΡ3 

(microneme protein protease 3) η οποία συµβάλει στην πρωτεόλυση του 

καρβοξυτελικού άκρου της µικρονηµατικής TgM2AP πρωτεΐνης µαζί µε την ΜΡΡ2 

(Zhou, et al., 2004). 

Στην περίπτωση των Plasmodia οι αρχικές τροποποιήσεις είναι παρόµοιες µε 

µόνη διαφορά ότι τα πρωτεολυόµενα τµήµατα συνήθως δεν αποµακρύνονται µεταξύ 

τους αλλά παραµένουν συνδεδεµένα υπό µορφή συµπλόκων, και είναι τα σύµπλοκα 

που καθορίζουν την διασύνδεση του παρασίτου µε το κύτταρο ξενιστή. Συγκεκριµένα 

για το PfAMA1 µόριο έχει δειχθεί ότι πρωτεολύεται σε δύο σηµεία και η πρωτεόλυση 

αυτή οδηγεί σε δύο προϊόντα των 44 kDa και 48 kDa τα οποία παραµένουν 

συνδεδεµένα ως σύµπλοκο µέσω δισουλφιδικών δεσµών. Το ίδιο συµβαίνει και µε 

την επιφανειακή πρωτεΐνη του παρασίτου MSP1 που πρωτεολύεται σε δύο διακριτά 

σηµεία αλλά τα προκύπτοντα προϊόντα παραµένουν συµπλοκοποιηµένα στην 

επιφάνεια του παρασίτου (Blackman, et al., 1994, Fleck, et al., 2003). 

Για να πραγµατοποιηθεί όµως αποτελεσµατική εισβολή του παράσιτου στο 

κύτταρο τα σύµπλοκα που εξυπηρετούν την αρχική πρόσδεση του παράσιτου µε την 

κυτταρική µεµβράνη του ξενιστή πρέπει σε µια επόµενη φάση να αποµακρυνθούν. Η 

αποµάκρυνση των µορίων διασυνδετών γίνεται µέσω δύο διαφορετικών µηχανισµών. 

Είτε µε πρωτεόλυση των συµπλοκοποιηµένων µορίων στο εξωκυττάριο τµήµα τους 

πολύ κοντά όµως στην κυτταρική µεµβράνη, είτε µε πρωτεόλυση µέσα στο 

διαµεµβρανικό τµήµα των συµπλόκων.  

Στο Toxoplasma για πολλά µόρια έχει αναφερθεί η ενδοµεµβρανική 

πρωτεόλυση των εκκρινόµενων µικρονηµατικών πρωτεϊνών. Για την ΤgMIC2 έχει 

αναφερθεί η πρωτεόλυση της από την µη ταυτοποιηµένη πρωτεάση ΜΡΡ1 

(microneme protein protease 1) η οποία συνεπάγεται την απελευθέρωση του διαλυτού 

εξωκυτταρικού τµήµατος της ΤgMIC2 καθώς και της TgM2ΑΡ που σχηµατίζει 

σύµπλοκο µαζί της (Carruthers, et al., 2000). Μεταλλάγµατα της ΤgMIC2 τα οποία 

είναι ανθεκτικά σε διαµεσολαβούµενη από ΜΡΡ1 πρωτεόλυση µεταφέρονται κατά 

την είσοδο του παρασίτου προς το οπίσθιο τµήµα του παραµένοντας σταθερά 

προσδεδεµένα µε την επιφάνεια του (Brossier, et al., 2003). Παράσιτα γενετικά 

τροποποιηµένα ώστε να εκφράζουν τα µεταλλάγµατα αυτά φαίνεται να 

προσκολλόνται καλύτερα στην µεµβράνη των κυττάρων στόχων, αλλά είναι λιγότερο 

ικανά στο να εισβάλουν στα κύτταρα. Η θέση πρωτεόλυσης της ΤgMIC2 από την 
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ΜΜΡ1 έχει εντοπισθεί µέσα στην διαµεµβρανική της περιοχή (Zhou, et al., 2004; 

Optiz, et al., 2002). ΜΡΡ1 διαµεσολαβούµενη πρωτεόλυση έχει επίσης δειχθεί και για 

τις διαµεµβρανικές πρωτεΐνες ΤgMIC12, ΤgMIC6 (Optiz, et al., 2002) και TgAMA1 

(Hehl, et al., 2000; Donahue, et al., 2000; Howell, et al., 2005).  

Πρωτεΐνες δοµικά οµόλογες της ΤgMIC2 έχουν ανιχνευθεί σε πολλά είδη των 

Apicomplexa. Τα µόρια PbTRAP του σταδίου του σποροζωιδίου και PbCTRP του 

σταδίου του ωοκινέτη στο Plasmodium berghei, το Etp100 στην Eimeria, το TRAPC1 

στο Cryptosporidium και το NcMIC2 στην Neospora µαζί µε τα µόρια της ΤgMIC2, 

ΤgMIC12 και ΤgMIC6 του T. gondii συνιστούν την οικογένεια των TRAP πρωτεϊνών 

(Menard, 2001). Οι TRAP πρωτεΐνες έχουν όλες διαµεµβρανική περιοχή µε 

συντηρηµένη την αµινοξική αλληλουχία που συνιστά την θέση πρωτεόλυσης της 

ΤgMIC2 (Soldati, et al., 2001) και όλες έχουν ανιχνευθεί στα µικρονηµάτια των 

παρασίτων. Εκτός από την δοµική οµοιότητα στο εξωκυττάριο τµήµα τους η 

κυτταροπλασµατική περιοχή αν και δεν εµφανίζει αµινοξική οµολογία, επιτελεί την 

ίδια λειτουργία καθώς µελέτες ανταλλαγής του καρβοξυτελικού άκρου της PbTRAP 

µε αυτό της ΤgMIC2 έδειξαν ότι στα σποροζωίδια που έφεραν αυτό το χιµαιρικό 

µόριο δεν επηρεάστηκε η κινητικότητα, η µολυσµατικότητα και η ικανότητα τους να 

εισβάλλουν στα κύτταρα (Kappe, et al., 1999). Ξεχωριστές µελέτες υποδεικνύουν ότι 

τα µόρια αυτά επιτελούν την ίδια κρίσιµη λειτουργία κατά την εισβολή των 

παρασίτων και ότι οι απαραίτητοι µηχανισµοί πρωτεόλυσης τους είναι κοινοί 

(Menard, 2001).  

Στα είδη του Plasmodium κατά το δεύτερο στάδιο πρωτεόλυσης η 

αποµάκρυνση των µορίων διασυνδετών πραγµατοποιείται εκτός από διαµεµβρανικού 

τύπου πρωτεόλυση και µε αποµακρύνση των συµπλοκοποιηµένων τµηµάτων µέσω 

πρωτεόλυσης στο εξωτερικό τµήµατων συµπλόκων πολύ κοντά στην κυτταρική 

µεµβράνη. Πρωτεόλυση του εξωκυτταρικού τµήµατος της PfAMA1 οδηγεί σε 

απελευθέρωση των 48 kDa και 44 kDa µορφών από την επιφάνεια του παρασίτου. 

Έχει αποδειχθεί ότι η πρωτεολυτική επεξεργασία του µορίου αυτού είναι κρίσιµη για 

την εισβολή του παρασίτου στα αιµατοκύτταρα (Dutta, et al., 2003). Η πρωτεάση που 

ευθύνεται για αυτήν την τροποποίηση, αναστέλλεται από PMSF 

(phenylmethylsulfonyl fluoride) και πρωτεολύει το PfAMA1 αµινοτελικά της 

διαµεµβρανικής περιοχής του µορίου (Howell, et al., 2003). Περαιτέρω µελέτες 

αποδεικνύουν ότι πρόκειται για την ίδια πρωτεάση που ευθύνεται για την δεύτερη 

τροποποίηση της επιφανειακής πρωτεΐνης PfMSP1 (merozoite surface protein 1) του 
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µεροζωίτη (Howell, et al., 2003; Harris, et al., 2005). Το προϊόν της δεύτερης 

τροποποίησης το PfMSP1-19 παραµένει συνδεδεµένο στην µεµβράνη του παρασίτου 

και αποτελεί το µόνο τµήµα του συµπλόκου που εισέρχεται µέσα στο κύτταρο κατά 

την εισβολή (Blackman, et al., 1990). Αναστολή της πρωτεολυτικής ωρίµανσης του 

MSP1 συνεπάγεται το µπλοκάρισµα της εισόδου του µεροζωίτη στα ερυθροκύτταρα. 

Αντίθετα, έχει βρεθεί ότι στα σποροζωίδια του Plasmodium παρότι το PfAMA1 µόριο 

πρωτεολύεται µε παρόµοιο τρόπο όπως και στα µεροζωίδια η πρωτεόλυση 

διαµεσολαβείται από µία διαφορετική πρωτεάση, λόγω αναστολής της από 

διαφορετικούς χηµικούς αναστολείς (Silvie, et al., 2004).  

Οι τροποποιήσεις των εξωκυττάριων µορίων των µικρονηµατίων αν και 

γίνονται από διαφορετικά µόρια αποδεικνύονται απαραίτητες για την διεξαγωγή του 

µηχανισµού εισβολής των παρασίτων. Ο εντοπισµός τους σε πολλά  διαφορετικά 

στάδια του κύκλου ζωής στα είδη του Plasmodium, στα οποία στοχεύονται 

διαφορετικοί τύποι κυττάρων (αιµοτοκύτταρα στην περίπτωση των µεροζωιδίων και 

ηπατοκύτταρα στην περίπτωση των σποροζωιδίων) αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της 

κρίσιµης σηµασίας τους.  

Οι βασικές ενδείξεις για τον τύπο των πρωτεασών που εµπλέκονται στην 

πρωτεόλυση µορίων κατά την εισβολή προέρχονται από µελέτες µε χηµικούς 

αναστολείς. Χρήση του αναστολέα πρωτεασών σερίνης AEBSF και αναστολέων 

πρωτεασών κυστεΐνης αποτρέπουν την εισβολή ταχυζωιδίων του T. gondii στο 

κύτταρο (Carruthers, 2006; Conseil, et al., 1999; Teo, et al., 2007; Que, et al., 2002), 

χωρίς να επηρεάζουν την µορφολογία του παρασίτου ή την κινητικότητα του 

(Conseil, et al., 1999). Παροµοίως, αναστολείς πρωτεασών σερίνης και κυστεΐνης 

εµποδίζουν την εισβολή του κυττάρου στα είδη της Eimeria (Fuller and Mc Dougald, 

1990; Adams and Bushell, 1988) και στα είδη του Plasmodium (Blackman, 2000; 

Blackman, 2004).  

Με επώαση χηµικών αναστολέων πρωτεασών σερίνης και κυστεΐνης πριν την 

επαγωγή της έκκρισης των µικρονηµατίων ταχυζωιδίων του T. gondii και ανάλυση 

των εκκρινόµενων προϊόντων µε ανοσοαποτύπωση ή µε 2D-DIGE τεχνική 

διαχωρισµού των πρωτεϊνών διαγνώσθηκε ότι η ΜΡΡ2 η οποία εµπλέκεται στην 

αρχική τροποποίηση των ΤgMIC2, TgM2AP, TgSUB1 και TgMIC4 έχει ενεργότητα 

πρωτεάσης σερίνης ή κυστεΐνης (Zhou, et al., 2004; Carruthers, et al., 2000; Brecht, 

et al., 2001). Επίσης προσδιορίστηκε ότι η ΜΡΡ3 έχει διαφορετική ενεργότητα από 

την ΜΡΡ2 καθώς δεν αναστέλλεται από τους ίδιους αναστολείς η παραγωγή του 
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πρωτεολυτικού θραύσµατος της TgM2AP (Zhou, et al., 2004).  

Για την ταυτοποίηση της ΜΡΡ1 ενεργότητας έχουν πραγµατοποιηθεί 

διαφορετικού τύπου µελέτες. Οι µοριακές ενδείξεις της πρωτεόλυσης 

διαµεµβρανικών περιοχών, καθώς και η παρουσία αποσταθεροποιητικών αµινοξέων 

σε αυτές τις διαµεµβρανικές περιοχές, βασική προϋπόθεση για να λειτουργήσει µια 

διαµεµβρανική περιοχή ως υπόστρωµα για ενδοµεµβρανική πρωτεόλυση από 

rhomboids οδήγησε στην ταυτοποίηση µικρονηµατικών πρωτεϊνών του 

τοξοπλάσµατος ως πιθανών rhomboid υποστρωµάτων. Κατασκευή χιµαιρικών 

µορίων µε σύζευξη των διαµεµβρανικών περιοχών των TgMIC2, TgMIC6, and 

TgMIC12 µε GFP πρωτεΐνη απέδειξε ότι όντως αποτελούν εν δυνάµει rhomboid 

υποστρώµατα λόγω του ότι πρωτεολύονταν από τις Drosophila Rhomboid-1, human 

RHDBL-2, and Providencia AarA rhomboid πρωτεάσες (Urban and Freeman, 2003). 

Επιπροσέτως, σε τουλάχιστον δύο µελέτες στο τοξόπλασµα η πρωτεόλυση των 

διαµεµβρανικών περιοχών στο παράσιτο φάνηκε να επηρεάζεται από τον χηµικό 

αναστολέα πρωτεασών σερίνης DCI (Carruthers, et al., 2000; Conseil, et al., 1999), 

έναν από τους λίγους χηµικούς αναστολείς των rhomboid πρωτεασών (Urban, et al., 

2001; Lemberg, et al., 2005; Urban and Wolfe, 2005). Μελέτες έχουν πλέον αποδείξει 

ότι η µη ταυτοποιηµένη ΜΡΡ1 είναι µία rhomboid πρωτεάση τόσο στο T. gondii όσο 

και στα είδη του Plasmodium (Howell, et al., 2005; O’Donnell, et al., 2006; Optiz, et 

al., 2002; Zhou, et al., 2004). 

 

 

1.2.2.2. Πρωτεόλυση κατά την έξοδο του παρασίτου από το κύτταρο. 

 

Ο µηχανισµός εξόδου του παρασίτου από το κύτταρο (egress) είναι ένα πολύ 

κρίσιµο βήµα του ενδοκυτταρικού κύκλου ζωής των παρασίτων λόγω του ότι 

οριοθετείται η έναρξη της µετάβασης από ένα κύτταρο που έχει χρησιµοποιηθεί από 

το παράσιτο σε ένα νέο κύτταρο. Προκειµένου τα παράσιτα να διαφύγουν από το 

κύτταρο µέσα στο οποίο πολλαπλασιάστηκαν απαιτείται η διάσπαση πολλαπλών 

“φραγµών” στα οποία συµπεριλαµβάνονται η µεµβράνη του παρασιτικού κυστιδίου 

(parasitophorous vacuole membrane, PVM), τα κυτταρικά οργανίδια του 

κυτταροπλάσµατος, ο κυτταρικός σκελετός και τέλος η εξωτερική κυτταρική 

µεµβράνη του ξενιστή (host plasma membrane, HPM). Το παράσιτο πραγµατοποιεί 

την διάσπαση των φραγµών αυτών αφού έχει ολοκληρώσει τον πολλαπλασιασµό του 
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έτσι ώστε από το µολυσµένο κύτταρο να προκύψουν παράσιτα πλήρως ικανά για την 

διαµόλυνση των γειτονικών κυττάρων. 

Αν και ο µηχανισµός διαφυγής του παρασίτου δεν είναι τόσο καλά 

µελετηµένος όσο η εισβολή του στο κύτταρο πρόσφατα αποτελέσµατα υποδεικνύουν 

την συµµετοχή παρασιτικών πρωτεασών στον µηχανισµό αυτό. Οι προτεινόµενοι 

µηχανισµοί εξόδου των Plasmodium µεροζωιδίων από το αιµοκύτταρο είναι µέχρι 

στιγµής 4, µε επικρατέστερο το “εσωστρεφές” µοντέλο (inside-out model) όπου 

προβλέπεται αρχικά η διάσπαση της µεµβράνης του κυστιδίου (PVM) και µετά η 

διάσπαση της εξωτερικής µεµβράνης (HPM) του ξενιστή (εικόνα 1.6).  

Το εσωστρεφές µοντέλο αποδείχθηκε µετά από κατασκευή διαγονιδιακών P. 

falciparum µεροζωιδίων που εκφράζανε GFP πρωτεΐνη εκκρινόµενη µέσα στο 

παρασιτοφόρο κυστίδιο του ξενιστή. Στα παράσιτα αυτά η GFP διασκορπίζονταν 

µέσα στο κυτταρόπλασµα του ξενιστή όταν το παράσιτο ήταν έτοιµο να διαφύγει από 

το κύτταρο, υποδεικνύοντας ότι αρχικά πραγµατοποιείται διάσπαση της µεµβράνης 

του κυστιδίου (Wickham, et al., 2003). Αυτό επιβεβαιώθηκε και µε ηλεκτρονική 

µικροσκοπία µέσω ανίχνευσης ενός καλά χαρακτηρισµένου αντιγόνου του 

παρασιτικού κυστιδίου σε όλο τo κυτταρόπλασµα του κυττάρου του ξενιστή µετά την 

ολοκλήρωση του πολλαπλασιασµού των παρασίτων (Wickham, et al., 2003).  

Με χρήση χηµικών αναστολέων σε περισσότερες από µία µελέτες των ειδών 

του Plasmodium έχει δειχθεί ότι ο µηχανισµός εξόδου είναι άµεσα εξαρτώµενος από 

την ενεργότητα πρωτεασών (Blackman, 2008). Η διάσπαση των δύο κυριότερων 

µεµβρανικών φραγµών της PVM και της HPM για την διαφυγή του παρασίτου 

γίνεται διαδοχικά και φαίνεται να είναι ευαίσθητη σε διαφορετικά είδη πρωτεϊνικών 

αναστολέων (Salmon, et al., 2001; Wickham, et al., 2003; Soni, et al., 2005). Χρήση 

leupeptin και antipain αναστολέων (αναστολείς πρωτεασών σερίνης και κυστεΐνης 

αντίστοιχα) παρατηρήθηκε ότι οδηγεί σε αδυναµία διάσπασης της HPM µεµβράνης 

του ξενιστή ενώ αντίθετα χρήση του εξειδικευµένου αναστολέα πρωτεασών 

κυστεΐνης Ε-64, µπλοκάρει την διάσπαση τόσο της HPM του ξενιστή όσο και της 

PVM του κυστιδίου (Glushakova, et al., 2009). Aν και µέχρι στιγµής οι πρωτεάσες 

στόχοι αυτών των αναστολέων δεν έχουν προσδιορισθεί αυτές οι µελέτες 

υποδεικνύουν ότι ο µηχανισµός εξόδου ρυθµίζεται από διαφορετικές ενεργότητες 

πρωτεασών που είναι υπεύθυνες για την διάσπαση των δύο µεµβρανών. Για την 

διάσπαση της PVM απαιτείται ενεργότητα µίας ή περισσότερων πρωτεασών 

κυστεΐνης ενώ στην διάσπαση της HPM εµπλέκονται τόσο πρωτεάσες σερίνης όσο 
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και κυστεΐνης.  

 

Εικόνα 1.6: Μηχανισµός εξόδου (egress) του T. gondii και του Plasmodium από το 

κύτταρο. 

 

 
 

Περιγραφή του µηχανισµού εξόδου (inside-out model) του ταχυζωιδίου του T. gondii και του 

µεροζωιδίου του Plasmodium. Συγκριτική απεικόνιση του κυστιδίου του T. gondii (A) και του 

Plasmodium (B). 1) Μετάδοση σηµατοδότησης για την έναρξη του µηχανισµού εξόδου. 2) έκκριση 

των πρωτεϊνών των µικρονηµατίων (Toxoplasma) ή των εξωνηµατίων (Plasmodium) και ενεργοποίηση 

του µηχανισµού της κινητικότητας των ζωιδίων. 3) Διάρρηξη της µεµβράνης του κυστιδίου (PVM). 4) 

Διάρρηξη της εξωτερικής µεµβράνης του κυττάρου (HPM). (5) Έξοδος του ζωιδίου από το κύτταρο. 

 

 Στα είδη του Plasmodium, η DPAP3 µία πρωτεάση κυστεΐνης τύπου 

cathepsin C φαίνεται να απαιτείται για την ωρίµανση της PfSUB1, µίας πρωτεάσης 

τύπου subtilisin, µε ζωτικό ρόλο στην βιωσιµότητα του παρασίτου (Arastu-Kapur, et 

al., 2008). Η DPAP3 επιπλέον φαίνεται να εµπλέκεται και στην ωρίµανση του 

επιφανειακού αντιγόνου PfAMA1 και ίσως στην πρωτεολυτική ωρίµανση και άλλων 

εκκρινόµενων µορίων (Arastu-Kapur, et al., 2008). Η PfSUB1 µε τη σειρά της 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία της εξόδου µέσω ενεργοποίησης 

µορίων που προωθούν την έξοδο του παρασίτου από το κύτταρο. Η έκκριση της µέσα 

στο παρασιτοφόρο κυστίδιο πρίν την έναρξη του µηχανισµού διαφυγής των 

µεροζωιδίων γίνεται από τα εξωνηµάτια (exonemes) (Yeoh, et al., 2007). Τα 

εξωνηµάτια είναι κυτταρικά οργανίδια των µεροζωιδίων των οποίων τα προϊόντα 

έκκρισης φαίνονται να εµπλέκονται στον µηχανισµό εξόδου από το κύτταρο (Yeoh, 

et al., 2007). Μέσα στο κυστίδιο η PfSUB1 πρωτεολύει την SERA5 (serine-rich 
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antigen 5) πρωτεάση και ενδεχοµένως και τις άλλες SERA πρωτεΐνες του παρασίτου 

(Yeoh, et al., 2007; Arastu-Kapur, et al., 2008), και εµπλέκεται στην πρωτεόλυση 

επιφανειακών αντιγόνων του µεροζωίτη (Koussis, et al., 2009). 

Οι SERA πρωτεΐνες φέρουν µία περιοχή οµόλογη µε πρωτεάσες τύπου papain 

και επίσης εντοπίζονται µέσα στο κυστίδιο. Η υπόθεση που επικρατεί λόγω του 

ευρήµατος πρωτεόλυσης των SERAs από την PfSUB1 είναι ότι πιθανά αυτή η 

πρωτεόλυση συµβάλλει στην ενεργοποίηση τους µε άµεση συνέπεια την πρωτεόλυση 

πρωτεϊνών του κυτταροπλασµατικού σκελετού του κυττάρου του ξενιστή, 

προκειµένου να διευκολυνθεί η έξοδος του παρασίτου (Yeoh, et al., 2007). 

Εναλλακτικά, οι SERAs ενδέχεται να ενεργοποιούν άλλες πρωτεΐνες του παρασίτου ή 

του ξενιστή οι οποίες προωθούν τον µηχανισµό της εξόδου. Τα υποστρώµατα των 

SERAs δεν έχουν ακόµη ανιχνευθεί. Οι PfSERA3, 4, 5, 6 και 9 ανιχνεύονται µέσα 

στο PV των µεροζωιδίων του P. falciparum και εκφράζονται ακριβώς πριν την 

έναρξη του µηχανισµού της εξόδου (Knapp, et al., 1989; Aoiki, et al., 2002; Miller, et 

al., 2002). Από αυτές, η PfSERA5 και PfSERA6, είναι µόρια απαραίτητα (essential) 

για την βιωσιµότητα του παρασίτου (Miller, et al., 2002; McCoubrie, et al., 2007). Η 

ωρίµανση της PfSERA5 είναι συνδεδεµένη µε τον µηχανισµό της εξόδου καθώς έχει 

δειχθεί ότι η πρωτεολυτική  της ενεργοποίηση προηγείται της εξόδου του παρασίτου 

από το αιµοκύτταρο. Αναστολή της PfSERA5 µε χηµικά κατασκευασµένο πεπτίδιο 

σταµατά την ανάπτυξη των µεροζωιδίων πιθανά λόγω απενεργοποίησης του 

µηχανισµού της εξόδου (Fairlie, et al., 2008).  

Όµοια, το ορθόλογο της SERA5 στο Plasmodium berghei η ECP1 έχει 

αποδειχθεί ότι απαιτείται για την έξοδο του σποροζωιδίου από τις ωοκύστεις. 

Γενετική διαγραφή του ecp1 γονιδίου οδήγησε στην παγίδευση των σποροζωιδίων 

µέσα στις ωοκύστεις. Επιπρόσθετα τα Δecp1 σποροζωίδια είχαν µειωµένη 

κινητικότητα σε σχέση µε τα σποροζωίδια αγρίου τύπου (WT), γεγονός που ίσως 

συνδέεται και µε την αλλαγή του πρωτεολυτικού προτύπου της κύριας επιφανειακής 

πρωτεΐνης των σποροζωιδίων, CSP (Aly and Matuschewski, 2005). Χαρακτηριστικά 

η ίδια αλλαγή στο πρωτεολυτικό πρότυπο της CSP πρωτεΐνης επιφέρει και η επώαση 

των σποροζωιδίων µε τον Ε-64 αναστολέα. Τα αποτέλεσµατα αυτά υποδείκνυουν ότι 

η PbECP1 εµπλέκεται τόσο στην πρωτεόλυση επιφανειακών αντιγόνων των 

σποροζωιδίων όσο και στην διαδικασία της εξόδου τους από την ωοοκύστη και 

υποδηλώνουν πιθανή συντήρηση των µηχανισµών εξόδου των παρασίτων µεταξύ των 

διαφορετικών αναπτυξιακών σταδίων. Οι SERA πρωτεάσες φαίνεται να εµπλέκονται 
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και στην έξοδο των µεροζωιδίων από τα ηπατοκύτταρα. Συγκεκριµένα, η PbSERA3 

εκφράζεται, πρωτεολύεται και ανιχνεύεται στο κυτταρόπλασµα των µολυσµένων 

ηπατοκυττάρων µετά την διάσπαση της PVM του κυστιδίου (Schmidt-Christensen, et 

al., 2008). Μετά από επώαση µε τον αναστολέα E-64, η PbSERA3 παραµένει στο 

παρασιτικό κυστίδιο και η PVM µεµβράνη παραµένει αδιάσπαστη. Χωρίς όµως την 

παρουσία του αναστολέα απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασµα του ξενιστή και 

πρωτεολύει άλλες πρωτεΐνες (Schmidt-Christensen, et al., 2008). 

 Παρόλο που το Toxoplasma δεν διαθέτει στο γονιδίωµα του ορθόλογα των 

SERA µορίων, άλλες πρωτεάσες φαίνεται να εµπλέκονται στον µηχανισµό εξόδου 

του από το κύτταρο. Δύο πρωτεάσες κυστεΐνης τύπου cathepsin C (TgCPCs) 

εκκρίνονται στο PV διαµέσου των DGs (Que, et al., 2007). Αν και οι πρωτεάσες 

αυτές φαίνεται να εµπλέκονται στην πρωτεόλυση των θρεπτικών συστατικών που 

εισέρχονται στο κυστίδιο ο ρόλος του στον µηχανισµό διαφυγής από το κύτταρο δεν 

έχει διερευνηθεί. Μελέτες πρωτεοµικής ανάλυσης των εκκρινόµενων µορίων έχουν 

δείξει την έκκριση των πρωτεολυτικών µορίων της TgSUB1 και µίας 

µεταλλοπρωτεάσης Toxolysin 4 (TLN4), οι οποίες ενδέχεται να συµµετέχουν στον 

µηχανισµό εξόδου (Zhou, et al., 2005). Παρόλα αυτά διαγραφή της TgSUB1 δεν 

φαίνεται να επηρεάζει την βιωσιµότητα του παρασίτου (Lagal, et al., 2010) και η 

λειτουργία της TLN4 δεν έχει ακόµη αποσαφηνιστεί (Carruthers, µη δηµοσιευµένα 

αποτελέσµατα). Περαιτέρω µελέτες είναι απαραίτητες προκειµένου να διερευνηθεί 

ποιες από τις πρωτεάσες του τοξοπλάσµατος συµµετέχουν στην έξοδο του παρασίτου 

από το κύτταρο.  

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι ότι στον µηχανισµό διαφυγής από το κύτταρο 

φαίνεται να εµπλέκεται και µία πρωτεάση κυστεΐνης του ξενιστή η calpain-1, τόσο 

στα είδη του Plasmodium όσο και στο Toxoplasmα (Chandramohanadas, et al., 2009). 

Επώαση αιµοκυττάρων µολυσµένων µε P. falciparum µε τον DCG-04 αναστολέα 

πρωτεασών κυστεΐνης, οδήγησε στην παρεµπόδιση της εξόδου των παρασίτων από το 

κύτταρο του ξενιστή. Η αποµόνωση της πρωτεάσης στόχου του DCG-04 έγινε µε 

διαδοχική κλασµατοποίηση των µολυσµένων κυττάρων όπου αποδείχθηκε ότι η 

πρωτεάση στόχος ήταν η calpain-1 του ξενιστή (Chandramohanadas, et al., 2009). Η 

Calpain-1 επιπλέον ανιχνεύθηκε στο κυτταρόπλασµα του µολυσµένου κυττάρου 

µέχρι του σταδίου της έναρξης του µηχανισµού διαφυγής όποτε εντοπίστηκε στην 

µεµβράνη του ξενιστή. Βιοχηµική λειτουργική απενεργοποίηση της Calpain-1 των 

ερυθροκυττάρων και στην συνέχεια διαµόλυνση τους µε µεροζωίδια οδήγησε στην 
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παρεµπόδιση της απελευθέρωσης των παρασίτων από τον κύτταρο και σταµάτηµα 

της ανάπτυξής τους, ενώ εξωγενής παροχή ανασυνδυασµένης calpain-1 οδήγησε σε 

αποκατάσταση του φαινοµένου (Chandramohanadas, et al., 2009).  

Αντίστοιχα οι Calpain πρωτεάσες του ξενιστή αποδείχθηκε ότι είναι 

απαραίτητες και για την διαφυγή του T. gondii από το κύτταρο του ξενιστή µετά από 

σιώπηση της έκφρασης και των δύο γονιδίων Calpain-1 και 2 του ξενιστή, µέσω 

siRNA.  Διαµόλυνση των κυττάρων στα οποία είχε αποσιωπηθεί η έκφραση των 

Calpains οδήγησε στην δηµιουργία σφαιρικών δοµών µέσα στις οποίες περιέχονταν 

ταχυζωίδια τα οποία δεν µπορούσαν να διαφύγουν από τα κύτταρα του ξενιστή 

(Chandramohanadas, et al., 2009). Ωστόσο, ενώ µεροζωίδια του P. falciparum δεν 

ανιχνεύθηκαν ποτέ να εξέρχονται από τα κύτταρα στα οποία είχε λειτουργικά 

απενεργοποιηθεί η Calpain-1, στην περίπτωση του T. gondii κάποια παράσιτα 

διατηρούσαν την ικανότητα τους να εξέρχονται από τα κύτταρα στα οποία είχε 

σιωπηθεί η έκφραση των Calpains, υποδεικνύοντας την ύπαρξη συµπληρωµατικών 

πρωτεολυτικών µηχανισµών για την έξοδο των T. gondii ταχυζωιδίων 

(Chandramohanadas, et al., 2009).  

 

 

1.2.2.3. Πρωτεόλυση σχετιζόµενη µε την παθογονικότητα του παρασίτου. 

 

Πρωτεάσες κυστεΐνης έχουν ανιχνευθεί να εµπλέκονται και στην 

παθογονικότητα των παρασίτων. Στο είδος της E. histolytica καταστολή της EhCP5 

οδηγεί σε µειωµένη παθογονικότητα του παρασίτου και επιπλέον σε χαµηλή 

απόκριση του ανοσοποιητικού συστήµατος του ξενιστή (Zhang, et al., 2000). 

Αντίστοιχο, φαινόµενο παρατηρήθηκε και µετά από διαγραφή τριών πρωτεασών 

κυστεΐνης στο παράσιτο της Leishmania (Mottram, et al., 1996).  

Στο Toxoplasma κάποιες µελέτες συνδέουν έµµεσα την παθογονικότητα µε 

πρωτεάσες. Σε επιµολυσµένους ποντικούς µε γενετικά τροποποιηµένο στέλεχος στο 

οποίο η Toxopain1 (TgCP1) εκφράζονταν σε µειωµένα από το φυσιολογικό επίπεδα η 

µείωση των επιπέδων µόλυνσης που καταγράφηκε σε σχέση µε την µόλυνση από 

παράσιτα αγρίου τύπου ήταν της τάξης του 60% (Que, et al., 2004) δείχνοντας ότι οι 

πρωτεάσες κυστεϊνών του T. gondii εµπλέκονται άµεσα στον µηχανισµό 

παθογονικότητας του παρασίτου. Αντίστοιχα, σε µελέτη όπου πραγµατοποιήθηκε in 

vivo διαµόλυνση παρουσία του εξειδικευµένου αναστολέα GF-DMK για τις τύπου 
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cathepsin C πρωτεάσες του τοξοπλάσµατος η έκταση της µόλυνσης µειώθηκε 

δραµατικά (Que, et al., 2007). 

 

 

1.2.2.4. Πρωτεόλυση σχετιζόµενη µε διαφυγή (evasion) του παρασίτου από το 

ανοσοποιητικό σύστηµα του ξενιστή. 

 
Στο γένωµα της E. histolytica έχει ανιχνευθεί µόνο µία τύπου rhomboid 

πρωτεάση, η EhROM1 (Baxt, et al., 2008). Βιοχηµικές µελέτες έδειξαν ότι διαφέρει 

από όλες τις καλά χαρακτηρισµένες rhomboids λόγω του ότι δεν αναγνωρίζει ως 

υπόστρωµα της το Spitz, ένα γενικό υπόστρωµα που πρωτεολύεται από σχεδόν όλες 

τις rhomboids που έχουν µέχρι τώρα µελετηθεί. Αντίθετα η EhROM1 µπορεί να 

πρωτεολύει µόρια διασυνδέτες του P. falciparum που αλληλεπιδρούν µε το κύτταρο 

του ξενιστή (Baxt, et al., 2008).  Φαίνεται ότι η EhROM1 διαθέτει την ίδια 

εξειδίκευση υποστρωµάτων µε την PfROM4 του P. falciparum, η οποία πρωτεολύει 

µόρια διασυνδέτες κατά την εισβολή του παρασίτου (Baker, et al., 2006). Με 

ανάλυση του γονιδιώµατος της E. histolytica για την ανίχνευση πιθανών 

υποστρωµάτων της EhROM1 ταχτοποιήθηκαν πέντε γονίδια τα οποία 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία δοµικών µοτίβων λεκτινών. Όπως έχει αποδειχθεί 

τα γονίδια αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του παρασίτου, την εισβολή του 

στους ιστούς του ξενιστή και την διαφυγή του από το ανοσοποιητικό σύστηµα του 

ξενιστή (Petri, et al., 2002). Επίσης δείχθηκε ότι κατά την φαγοκύττωση και την 

απελευθέρωση επιφανειακών αντιγόνων στην E. histolytica η EhROM1 πρωτεάση 

και τα προϊόντα των παραπάνω γονιδίων λεκτινών συνεντοπίζονταν.  Το αποτέλεσµα 

αυτό υποδεικνύει ότι η EhROM1 κατά την διαδικασία της φαγοκύττωσης πιθανόν να 

συντελεί στην αποµάκρυνση επιφανειακών αντιγόνων και εποµένως έµµεσα στην 

διαφυγή του παρασίτου από το ανοσοποιητικό σύστηµα του ξενιστή (Baxt, et al., 

2008).  

Για το Toxoplasma και τα άλλα είδη των Apicomplexa παρασίτων δεν έχουν 

ακόµη διεξαχθεί µελέτες που να υποδεικνύουν την συµµετοχή πρωτεασών στους 

µηχανισµούς διαφυγής από το ανοσοποιητικό σύστηµα του ξενιστή. Ωστόσο, τόσο 

στο Toxoplasma όσο και στα είδη του Plasmodium έχουν ανιχνευθεί περισσότερες 

από µία rhomboids πρωτεάσες. Για πολλά από τα µόρια αυτά δεν έχει αναλυθεί η 

λειτουργικότητα τους, παρόλα αυτά δεν αποκλείεται να συµµετέχουν σε αντίστοιχους 
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µηχανισµούς αποφυγής του ανοσοποιητικού συστήµατος του ξενιστή.  

 

 

1.3 Πρωτεάσες.   

 

Οι πρωτεάσες είναι ένζυµα τα οποία καταλύουν την διάσπαση των πεπτιδικών 

δεσµών των πρωτεϊνών ή των πεπτιδίων και έχουν ανιχνευθεί σε όλους τους 

ζωντανούς οργανισµούς. Οι πρωτεάσες διακρίνονται σε εξωπετιδάσες που 

πρωτεολύουν Ν- ή C- τελικά αµινοξέα και ενδοπεπτιδάσες που πρωτεολύουν 

εσωτερικούς πεπτιδικούς δεσµούς (Barret, 1994). Οι πρωτεάσες κατηγοριοποιούνται 

περαιτέρω ανάλογα µε τα  αµινοξέα που βρίσκονται στο ενεργό κέντρο και προάγουν 

την κατάλυση των πεπτιδικών δεσµών (Rawlings and Barrett, 1994). Οι πρωτεάσες 

σερίνης, θρεονίνης και κυστεΐνης περιέχουν σερίνη, θρεονίνη ή κυστεΐνη στην 

περιοχή του ενεργού τους κέντρου αντίστοιχα. Οι πρωτεάσες ασπαρτικού οξέος 

φέρουν δύο κατάλοιπα απαρτικού οξέος ενώ οι µεταλλοπρωτεάσες προσδένουν ένα 

ιόν µετάλλου στο ενεργό τους κέντρο. 

 

 

1.3.1 Πρωτεάσες σερίνης. 

 

Οι πρωτεάσες σερίνης έχουν κατηγοριοποιηθεί συστηµατικά σε οικογένειες 

ανάλογα µε την οµολογία που εµφανίζουν µε το χαρακτηριστικό πρότυπο µέλος κάθε 

οικογένειας (Barrett and Rawlings, 1995). Μέχρι σήµερα έχουν περιγραφεί 73 

οικογένειες πρωτεασών σερίνης ανάµεσα στις οποίες οι οικογένειες S1 

(chymotrypsin), S8 (Subtilisins), S9 (prolyl oligopeptidase family), S26 (signal 

peptidase family), S39 (sobemovirus peptidase) και S41 (C-terminal processing 

peptidase family) διαχωρίζονται επιπλέον σε υποοικογένειες 

(http://merops.sanger.ac.uk). Οι διαφορές των µορίων µεταξύ των διαφόρων 

οικογενειών εντοπίζονται στην διαφορετική διάταξη των αµινοξέων της καταλυτικής 

τριάδας και επιπλέον στην διαφορετική στερεοδοµή τους. Λόγω της σηµασίας των 

Subtilisin και Rhomboid πρωτεασών στους µηχανισµούς πρωτεόλυσης των 

Apicomplexa οι οικογένειες αυτές θα αναλυθούν περαιτέρω.  
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1.3.1.2. Subtilisin πρωτεάσες σερίνης. 

 

Η οικογένεια S8 (Subtilisin family) αποτελεί την δεύτερη µεγαλύτερη 

οικογένεια πρωτεασών σερίνης. Η οικογένεια αυτή διαιρείται σε δύο υποοικογένειες 

την S8A και την S8B µε πρότυπες πρωτεάσες την subtilisin και την kexin αντίστοιχα. 

Τα µέλη της οικογένειας αυτής φέρουν τα κατάλοιπα Asp, His και Ser στο ενεργό 

τους κέντρο (Siezen, et al., 1991). Τα περισσότερα µέλη της S8 οικογένειας είναι 

ενδοπεπτιδάσες και έχουν ενεργότητα κυρίως σε ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH.  

Οι περισσότερες πρωτεάσες αυτού του τύπου εµφανίζουν µία προτίµηση στο να 

πρωτεολύουν τα υποστρώµατα τους µετά από υδρόφοβα κατάλοιπα. Ωστόσο κάποια 

µέλη της υποοικογένειας S8B, όπως η kexin και furin πρωτεάσες πρωτεολύουν 

πεπτιδικούς δεσµούς µετά από βασικά αµινοξέα.   

Οι περισσότερες πρωτεάσες της S8 οικογένειας αναστέλλονται από γενικούς 

τους χηµικούς αναστολείς πρωτεασών σερίνης DFP και PMSF. Εξαίρεση αποτελεί η 

kexin η οποία είναι ανθεκτική στο PMSF, ενώ απαιτούνται µεγάλες συγκεντρώσεις 

του αναστολέα DFP για την απενεργοποίηση της (Fuller, 2004). Επειδή πολλά µέλη 

της S8 οικογένειας δεσµεύουν ιόντα Ca+2 προκειµένου να ενεργοποιηθούν, 

λειτουργική αναστολή τους µπορεί να επιτευχθεί και µε χρήση των χηµικών 

παραγόντων EDTA και EGTA. Επιπλέον, έχουν ανιχνευθεί και πολλοί 

µακροµοριακοί πεπτιδικοί αναστολείς που δρουν ενάντια στις πρωτεάσες αυτές (για 

παράδειγµα οι αναστολείς turkey ovomucoid, Streptomyces subtilisin inhibitor και 

µέλη της οικογένειας I13) (http://merops.sanger.ac.uk).  

Οι Subtilisins συντίθενται συνήθως ως ανενεργά προένζυµα που υφίστανται 

περαιτέρω πρωτεολυτικές τροποποιήσεις προκειµένου να ενεργοποιηθούν. Το Ν-

τελικό σηµατοδοτικό πεπτίδιο πρωτεολύεται µετά από είσοδο της πρωτεΐνης µέσα 

στο  ER και στην συνέχεια γίνεται αποµάκρυνση της “προ-περιοχής” (prodomain), η 

οποία συµβάλλει στην διατήρηση του ενζύµου σε ανενεργό κατάσταση (Nour, et al., 

2003; Fugere, et al., 2001; Jean, et al., 2003; Harris, et al., 2005), µε αυτοκατάλυση 

(in cis processing) από το ίδιο το ένζυµο ή µέσω κάποιας άλλης πρωτεάσης (in trans 

processing) (Creemers, et al., 1993; Goodman and Gorman, 1994; Matthews, et al., 

1994; Sajid, et al., 2000; Shinde and Inouye, 1995). Η προ-περιοχή συνήθως ενεργεί 

ως σαπερόνη διευκολύνοντας την σταθεροποίηση και την σωστή διαµόρφωση του 

ενεργού κέντρου του ενζύµου (Li, et al., 1995; Shinde and Inouye, 1995b). Αλλαγές 

στο pH ή την ιοντική σύσταση συµβάλλουν στην αποµάκρυνση της προ-περιοχής µε 



                                                                                                                                                 Εισαγωγή 1 

  29 

αποτέλεσµα την ωρίµανση του ενζύµου (Anderson, et al., 1997; Lamango, et al., 

1999). Είναι προφανές ότι η ενεργοποίηση των Subtilisins πρωτεασών ρυθµίζεται 

µέσω µίας διαδικασίας πολλαπλών βηµάτων προκειµένου το µόριο να ενεργοποιηθεί 

στο κατάλληλο κυτταρικό ή εξωκυττάριο διαµέρισµα.  

Οι Subtilisins στα βακτήρια, στα αρχαία, στους µύκητες και στα παράσιτα 

συνήθως εµπλέκονται στην πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών, στην 

παθογονικότητα και σε βασικές λειτουργίες που αφορούν την συντήρηση και 

επιβίωση των οργανισµών αυτών. Στους ανώτερους οργανισµούς οι Subtilisins 

εµπλέκονται σε λειτουργίες ωρίµανσης δοµικών και σηµατοδοτικών µορίων, στην 

βιοσύνθεση ορµονών, στην πήξη του αίµατος, στον µηχανισµό της απόπτωσης των 

κυττάρων, στην ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού και πολλές άλλες βασικές 

λειτουργίες απαραίτητες για την επιβίωση τους.  

 

 

1.3.1.2.1 Subtilisin πρωτεάσες σερίνης στα Apicomplexa. 

 

Πρωτεάσες της οικογένειας των Subtilisin έχουν ανιχνευθεί σε πολλά είδη των  

Apicomplexa όπως στα είδη του Plasmodium, στο Toxoplasma, στην Babesia 

divergens,  στην Neospora caninum, στα είδη του Cryptosporidium και στην Eimeria 

(Withers-Martinez, et al., 2004; Miller, et al., 2001; Miller et al., 2003; Montero, et 

al., 2006; Louie, et al., 2002; Feng, et al., 2007; Fetterer, et al., 2007). Αποδεικνύεται, 

ότι είναι συντηρηµένα µόρια που επιτελούν κρίσιµες λειτουργίες για την επιβίωση 

των παρασίτων καθώς πολλαπλές προσπάθειες γενετικής σιώπησης των αντίστοιχων 

γονιδίων στα είδη του Plasmodium και στο T. gondii έχουν αποτύχει (Withers-

Martinez, et al., 2004; Uzureau, et al., 2004; Miller, et al., 2003; Harris, et al., 2005; 

Yeoh, et al., 2007). 

Η λειτουργία των Subtilisin PfSUB1 και PfSUB2 έχει διερευνηθεί εκτεταµένα 

στο P. falciparum (Blackman, 2004; Blackman, 2008). Η PfSUB1 εντοπίζεται στα 

εξωνηµάτια  και απελευθερώνεται µέσα στο κυστίδιο του παράσιτου την χρονική 

στιγµή που ενεργοποιείται ο µηχανισµός εξόδου του µεροζωίτη από τα 

ερυθροκύτταρα (Yeoh, et al., 2007). Η ωρίµανση της PfSUB1 γίνεται µε 

αυτοκατάλυση (Blackman, et al., 1998, Sajid, et al., 2000) και τα δύο θραύσµατα που 

προκύπτουν µπορούν και αλληλεπιδρούν µε την δοµή της προ-περιοχής της, η οποία 

έχει ανασταλτική δράση στην ώριµη πρωτεάση (Sajid, et al., 2000; Jean, et al., 2003). 
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Τα υποστρώµατα που µέχρι στιγµής έχουν προταθεί για την PfSUB1 είναι η SERA5 

πρωτεάση (Yeoh, et al., 2007), και επιπλέον κάποια από τα επιφανειακά αντιγόνα του 

µεροζωίτη (Koussis, et al., 2009) υποδεικνύοντας ότι η πρωτεάση αυτή εµπλέκεται σε 

κρίσιµα πρωτεολυτικά µονοπάτια τα οποία ρυθµίζονται από την παρουσία πολλών 

πρωτεολυτικών µορίων.  

Η SUB2 στα είδη του Plasmodium είναι µία τύπου Ι µεµβρανική πρωτεΐνη 

που εκφράζεται στο στάδιο των ώριµων schizonts (στάδιο στο οποίο πολλοί 

µεροζωίτες έχουν πολλαπλασιαστεί µέσα στα ερυθροκύτταρα) και ενδοκυτταρικά 

εντοπίζεται στα µικρονηµάτια (Barale, et al., 1999, Hackett, et al., 1999; Uzureau et 

al., 2004; Harris, et al., 2005). Το ένζυµο τροποποιείται πρωτεολυτικά σε δύο 

διακριτά στάδια (Hackett, et al., 1999). Έχει δειχθεί ότι στο στάδιο των µεροζωιδίων 

η SUB2 πρωτεολύει τα επιφανειακά αντιγόνα AMA1 και MSP1 (Howell, et al., 2003; 

Harris, et al., 2005) η πρωτεόλυση των οποίων είναι σηµαντική για την εισβολή του 

παρασίτου στο κύτταρο.  Επιπλέον, κατά την προσβολή των επιθηλιακών κυττάρων 

του µεσεντέρου του κουνουπιού παρατηρήθηκε έκφραση της PbSUB2 στο στάδιο του 

ωοκινέτη (παρασιτικό στάδιο που εισβάλει στα επιθηλιακά κύτταρα του µεσεντέρου 

του φορέα) (Han, et al., 2000), ενώ έχει ανιχνευθεί επίσης στα γαµετοκύτταρα 

(Florens, et al., 2002) και στα σποροζωίδια (Barale, µη δηµοσιευµένα αποτελέσµατα). 

Στο T. gondii έχουν επίσης ανιχνευθεί δύο Subtilases. Η TgSUB1 

αναγνωρίζεται από ένα PfSUB1 αντίσωµα, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα δύο µόρια 

έχουν συντηρηµένη διαµόρφωση (Miller, et al., 2001). Η TgSUB1 εντοπίζεται στα 

µικρονηµάτια και η πρόδροµη µορφή της πρωτεολύεται σε διάφορα προϊόντα (Miller, 

et al., 2001). Η TgSUB1 εκκρίνεται από τα µικρονηµάτια του παρασίτου κατά την 

εισβολή του στο κύτταρο του ξενιστή και προσδένεται στην εξωτερική µεµβράνη του 

παρασίτου διαµέσου ενός GPI διασυνδετικού µοτίβου (Binder, et al., 2008). Η 

στόχευση της στα εξειδικευµένα αυτά οργανίδια επιτυγχάνεται µέσω της προ-

περιοχής (prodomain) η οποία φέρει τα απαραίτητα σηµατοδοτικά µοτίβα. Γενετική 

εξάλειψη του γονιδίου που κωδικοποιεί για την TgSUB1 είναι εφικτή γεγονός που 

υποδεικνύει ότι η πρωτεάση δεν είναι κρίσιµο µόριο για την βιωσιµότητα του 

τοξοπλάσµατος σε αντίθεση µε τον κρίσιµο ρόλο της PfSUB1 στην βιωσιµότητα του 

P. falciparum. Συγκριτική βιοχηµική ανάλυση των εκκρινόµενων µικρονηµατικών 

πρωτεϊνών του γενετικά τροποποιηµένου T. gondii στελέχους ελλειµµατικού ως προς 

την έκφραση της TgSUB1 και παρασίτων αγρίου τύπου υποδηλώνει απουσία της 

πρωτεολυτικής τροποποίησης των µικρονηµατικών πρωτεϊνών στην πρώτη 
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περίπτωση (Lagal, et al., 2010). Όπως έχει αναφερθεί υπεύθυνες για την πρωτεόλυση 

των µικρονηµατικών πρωτεασών µετά την έκκριση τους είναι οι µη ταυτοποιηµένες 

πρωτεάσες ΜΡΡ2 και ΜΡΡ3. Δεν έχει όµως ακόµη διευκρινιστεί εάν η TgSUB1 

ταυτίζεται µε κάποια από αυτές τις ενεργότητες ή εάν συνδέεται µε την ενεργοποίηση 

τους.   

Η TgSUB2 είναι επίσης µία τύπου Ι µεµβρανική πρωτεΐνη. Αυτοκατάλυση της 

µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι οδηγεί στην δηµιουργία του ώριµου ένζυµου το οποίο 

στοχεύεται στα rhoptries (Miller, et al., 2003). Λόγω του υποκυτταρικού της 

εντοπισµού, της δηµιουργίας συµπλόκου µε τις ROP1 (Miller, et al., 2003), ROP2 και 

ROP4 (Binder, et al., 2004) καθώς και την οµοιότητα της αλληλουχίας στην οποία 

αυτοπρωτεολύεται µε την αλληλουχία της πρωτεολυτικής τροποποίησης της ROP1 

πιθανολογείται ότι η TgSUB2 είναι µία πρωτεάση γενικότερα υπεύθυνη για την 

τροποποίηση των πρωτεϊνών των rhoptries (Kim, 2004).  

 Ανάλυση του γονιδιώµατος του T. gondii µε µεθόδους βιοπληροφορικής 

προβλέπει την ύπαρξη 8 επιπλέον πιθανών Subtilisin οι οποίες δεν έχουν 

χαρακτηριστεί (Binder, et al., 2004). Μια τρίτη Subtilisin προβλέπεται επίσης στο 

γονιδίωµα του P. falciparum (Withers-Martinez, et al., 2004). 

 

 

1.3.1.3. Rhomboid πρωτεάσες σερίνης. 

 

Το πρώτο γονίδιο που κωδικοποιεί για rhomboid πρωτεάση περιγράφηκε 

αρχικά στην Drosophila. To γονίδιο Rhomboid-1 δείχθηκε ότι είναι απαραίτητο για 

την ανάπτυξη της Drosophila και µετάλλαξη του προκαλούσε την δηµιουργία 

εµβρύων µε ροµβοειδές σχήµα κεφαλιού (Mayer and Nüsslein-Volhard, 1997). 

Ανάλυση των γενωµικών αλληλουχιών πολλών οργανισµών έδειξε ότι η Rhomboid-1 

αποτελεί το πρότυπο µόριο µίας πολύ µεγάλης οικογένειας πρωτεασών  (S54) που 

είναι συντηρηµένες σε βακτήρια, αρχαία και ανώτερους οργανισµούς (Koonin, et al., 

2003; Lemberg and Freeman, 2007; Wasserman, et al., 2000; Urban, et al., 2002b). 

Γενετικές µελέτες έδειξαν ότι η  rhomboid-1 της Drosophila ευθύνεται για την 

πρωτεόλυση του διαµεµβρανικού αυξητικού παράγοντα SPITZ (Urban, et al., 2001). 

Τα αποτελέσµατα αυτά για την DmROM1 καθώς και βιοχηµικές µελέτες άλλων 

µέλων της S54 οικογένειας (Urban, et al., 2002) επιβεβαίωσαν ότι υποστρώµατα των 

rhomboids είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες (Lemberg, et al., 2005; Urban and Wolfe, 
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2005; Maegawa, et al., 2005).  

Οι Rhomboids έχουν πολλαπλά διαµεµβρανικά µοτίβα και επιτελούν 

πρωτεόλυση µέσα στο φωσφολιπιδικό στρώµα των µεµβρανών όπως υποδεικνύεται 

από πολλές γενετικές και βιοχηµικές µελέτες (Freeman, 2008) καθώς και από την 

πρόσφατη αποσαφήνιση της δοµής µελών της οικογένειας (Wang, et al., 2006; Wu, et 

al., 2006; Ben-Shem, et al., 2007; Liemieux, et al., 2007). Τα ενδογενή υποστρώµατα 

των ROMS αν και δεν είναι πάντα εύκολο να ταυτοποιηθούν φαίνεται ότι 

παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι η παρουσία 

αποσταθεροποιητικών αµινοξέων µέσα στην α-διαµεµβρανική έλικα και η ύπαρξη 2-

3 υδρόφιλων αµινοξέων τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στην εξωτερική επιφάνεια 

της κυτταρικής µεµβράνης (Urban and Freeman, 2003). Μέχρι στιγµής δεν έχουν 

ανιχνευθεί πρωτεϊνικοί αναστολείς ή χηµικοί αναστολείς που να δρουν εξειδικευµένα 

προς τις rhomboids. Ωστόσο, φαίνεται ότι όλες οι ROMS είναι ευαίσθητες στους 

γενικούς χηµικούς αναστολείς πρωτεασών σερίνης DCI (Urban, et al., 2001; 

Lemberg, et al., 2005; Urban and Wolfe, 2005) και TPCK (Urban, et al., 2001).  

Ο τρόπος ρύθµισης της ενεργότητας των ROMS δεν έχει διευκρινιστεί 

πλήρως, αν και διάφορα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι η ρύθµιση τους γίνεται µε πολύ 

διαφορετικό τρόπο από αυτούς που έχουν περιγραφεί για άλλου τύπου πρωτεάσες 

(Freeman, 2008). H εξειδίκευση των ROMS προς τα διαµεµβρανικά τους 

υποστρώµατα (Urban and Freeman, 2003), η στόχευση τους στην κατάλληλη 

υποκυτταρική περιοχή διαµέσου σηµατοδοτικών µοτίβων της αλληλουχίας τους 

(Sheiner, et al., 2008; Lohi, et al., 2004), η ελεγχόµενη στόχευση των υποστρωµάτων 

τους στην ίδια υποκυτταρική περιοχή (Lee, et al., 2001), η λιπιδική σύσταση των 

κυτταρικών µεµβρανών (Urban and Wolfe, 2005) και αλληλεπιδράσεις µε την 

εξωκυτταρική περιοχή των υποστρωµάτων τους (Lohi, et al., 2004) είναι µερικοί από 

τους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την ρύθµιση των ROMS.  

Οι ROMS εµπλέκονται σε πολλές σηµαντικές βιολογικές λειτουργίες στους 

διαφορετικούς οργανισµούς (Freeman, 2008; Urban, 2006). Ελέγχουν το 

σηµατοδοτικό µονοπάτι του επιδερµικού αυξητικού παράγοντα (EGF) µέσω του 

οποίου ρυθµίζεται η ανάπτυξη των εµβρύων της Drosophila (Bier, et al., 1990; 

Urban, et al., 2002) και των γεννητικών οργάνων του Caenorhabditis elegans (Dutt, 

et al., 2004). Συµµετέχουν στην διακυτταρική σηµατοδότηση στο Providencia stuartii 

µεσω της οποίας επιτυγχάνεται συντονισµός της γονιδιακής έκφρασης και του 

µεγέθους του πλυθησµού τους (Rather, et al., 1999). Πρωτεολύουν µόρια διασυνδέτες 
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στην επιφάνεια των Αpicomplexa παρασίτων ρυθµίζοντας έτσι σηµαντικές βιολογικές 

διεργασίες σε αυτά τα είδη (Brossier, et al., 2005; O’Donnell, et al., 2006). Και τέλος, 

ROMS συµβάλλουν στην σωστή λειτουργία και µορφολογία των µιτοχονδρίων 

(Herlan, et al., 2003; McQuibban, et al., 2003; McQuibban, et al., 2006) καθώς και σε 

µηχανισµούς απόπτωσης (Cipolat, et al., 2006). 

 

 

1.3.1.3.1 Rhomboid πρωτεάσες σερίνης στα Apicomplexa. 

 

Οι πρώτες ενδείξεις του ότι οι παρασιτικές ROMs εµπλέκονται στην 

αποµάκρυνση διαµεµβρανικών πρωτεϊνών από την επιφάνεια του παρασίτου 

προήλθαν από συνµετασχηµατισµό κυττάρων µε πλασµίδια που έκφραζαν χιµαιρικά 

µόρια, στα οποία το διαµεµβρανικό τµήµα µικρονηµατικών πρωτεϊνών του T. gondii 

είχε συζευχθεί µε GFP πρωτεΐνη και πλασµίδια τα οποία εκφράζαν Drosophila, 

ανθρώπινη ή Providencia rhomboid πρωτεάση (Urban and Freeman, 2003). 

Περαιτέρω µελέτες επιβεβαίωσαν την ενδοµεµβρανική πρωτεόλυση στο τοξόπλασµα 

και στο Plasmodium για πολλά µόρια των µικρονηµατίων καθώς και την παρουσία 

µιας πληθώρας γονιδίων rhomboid στα γονιδιώµατα των Αpicomplexa (Dowse, et al., 

2005; Howell, et al., 2005; O’Donnel, et al., 2006; Optiz, et al., 2002; Zhou, et al., 

2004; Buguliskis, et al., 2010). Από τις συνολικά 6 rhomboids που έχουν 

προσδιορισθεί στο T. gondii (Brosier, et al., 2005; Dowse and Soldati, 2005; Dowse, 

et al., 2005) πρόσφατα αποδείχθηκε ότι η TgROM4 συµµετέχει άµεσα στην 

τροποποίηση των επιφανειακών διασυνδετών MIC2, AMA1, and MIC3 (Buguliskis, 

et al., 2010). Τα παράσιτα στα οποία αποσιωποιήθηκε η TgROM4 διασυνδέονταν 

καλύτερα στα κύτταρα του ξενιστή, αλλά λόγο της µη φυσιολογιηκής αποµάκρυνσης 

των µορίων διασυνδετών της εξωτερικής τους επιφάνειας επηρεάζονταν άµεσα η 

κινητικότητα τους και δεν εισέβαλαν επιτυχώς στα κύτταρα του ξενιστή (Buguliskis, 

et al., 2010). Ωστόσο η παραπάνω µελέτη καθώς και επιπρόσθετες µελέτες (Brosier, 

et al., 2005) υποδεικνύουν ότι η TgROM5 φέρει εξίσου κρίσιµο ρόλο κατά την 

διαδικασία εισβολής των ταχυζωιδίων του τοξοπλάσµατος λόγω κυτταρικού 

εντοπισµού της στο οπίσθιο τµήµα της εξωτερικής κυτταρικής µεµβράνης του 

παρασίτου αλλά και της απόδειξης ότι µπορεί να πρωτεολύει διαµεµβρανικά µόρια 

των µικρονηµατίων σε δοκιµασίες ετερόλογης έκφρασης µέσω κυτταρικών 

συστήµάτων. 
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Οι υπόλοιπες rhomboids φαίνεται να στοχεύονται σε διαφορετικά 

υποκυτταρικά διαµερίσµατα, ή να εκφράζονται σε διαφορετικά παρασιτικά 

αναπτυξιακά στάδια. Ανάλυση της προβλεπόµενης αλληλουχίας της TgROM6 

παρέχει ενδείξεις ότι εκφράζεται στα µιτοχόνδρια (Dowse and Soldati, 2005), ενώ οι 

TgROM2 και TgROM3 εκφράζονται κυρίως στο στάδιο των σποροζωιδίων άλλα και 

στο στάδιο των ταχυζωιδίων σε χαµηλότερα επίπεδα (Brosier, et al., 2005). Για την 

TgROM2 έχει δειχθεί ο εντοπισµός της στο σύστηµα Golgi των ταχυζωιδίων (Dowse, 

et al., 2005). Η γενετική εξάλειψη του γονιδίου που κωδικοποιεί για TgROM1 η 

οποία εντοπίζεται στο Golgi και στα µικρονηµάτια (Brosier, et al., 2008) είχαν σαν 

αποτέλεσµα επίπτωση στην ενδοκυτταρική ανάπτυξη των ταχυζωιδίων, 

υποδεικνύοντας ότι οι παρασιτικές ROMs µπορεί να επιτελούν και άλλες σηµαντικές 

λειτουργίες για την επιβίωση του παρασίτου, πέραν της συνεισφοράς τους στην 

επιτυχή εισβολή του στο κύτταρο ξενιστή. 

Στο Plasmodium falciparum, η αποµάκρυνση των µορίων διασυνδετών από 

την επιφάνεια των µεροζωιδίων κατά την εισβολή διαµεσολαβείτε και από ROMs 

άλλα και από άλλες πρωτεάσες. Για το διαµεµβρανικό µόριο PfAMA1 έχει 

αποδειχθεί ότι πρωτεολύεται από την PfSUB2 (Harris, et al., 2005). Ωστόσο, όταν 

αυτή η πρωτεόλυση παρεµποδίζεται το µόριο πρωτεολύεται από ROM πρωτεάση η 

οποία ενδέχεται να είναι η PfROM1 (Baker, et al., 2006; Howell, et al., 2005). Η 

PfROM1 εκκρίνεται από µία ξεχωριστή κατηγορία οργανιδίων του µεροζωίτη τα 

“µονονηµάτια” (Singh, et al., 2007) και όχι από τα µικρονηµάτια από τα οποία 

εκκρίνονται τα πιθανά της υποστρώµατα.  

Σε κυτταρικό σύστηµα ελέγχου, στο οποίο P. falciparum διασυνδέτες 

(adhesins) που εκφράζονται σε διαφορετικά στάδια εισβολής ελέγχθησαν ως πιθανά 

υποστρώµατα rhomboid πρωτεασών του T. gondii και του P. falciparum η PfROM4 

και PfROM1 ήταν σε θέση να πρωτεολύουν ακόµη και υποστρώµατα τα οποία δεν 

αναγνωρίστηκαν από άλλες rhomboids, γεγονός που υποδεικνύει σηµαντική 

εξειδίκευση (Baker, et al., 2006). Η γενετική αποσιώπηση της PfROM4 µέχρι στιγµής 

καθίσταται αδύνατη καθώς και η επιβίωση διαγονιδιακών παρασίτων στα οποία το 

διαµεµβρανικό υπόστρωµα EBA-175 της PfROM4 έχει µεταλλαχθεί ώστε να 

παρεµποδίζεται η διαµεµβρανική του πρωτεόλυση αποδεικνύοντας την κρίσιµη 

σηµασία της ενδοµεβρανικής πρωτεόλυσης της PfROM4 στον αναπτυξιακό κύκλο 

του Plasmodium (O’Donnel, et al., 2006). 

Rhomboid πρωτεάσες έχουν ταυτοποιηθεί και σε άλλα είδη των apicomplexa 
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αλλά δεν έχουν µελετηθεί το ίδιο εκτεταµένα όσο στα είδη του Plasmodium και του 

T. gondii. Στην Eimeria έχουν ανιχνευθεί πέντε rom γονίδια (Dowse and Soldati, 

2005). Κλωνοποίηση και βιοχηµικός χαρακτηρισµός έχει γίνει µόνο για µία από 

αυτές τις rhomboids, την ETRH01 (Li, et al., 2006). Αν και υποστρώµατα αυτής της 

πρωτεάσης δεν έχουν ανιχνευθεί, έκφραση της σε ανασυνδυασµένο ιό και 

διαµόλυνση του σε ξενιστές της Eimeria είχε ως αποτέλεσµα την ισχυρή µείωση της 

παραγωγής ωοκύστεων από το παράσιτο αποδεικνύοντας τον σηµαντικό ρόλο της 

ETRH01 στον έλεγχο της µολυσµατικότητας του παρασίτου (Yang, et al., 2008). Στο 

γονιδίωµα της E. histolytica έχει ανιχνευθεί µόνο µία τύπου rhomboid πρωτεάση η 

EhROM1, βιοχηµική ανάλυση της οποίας έδειξε ότι διαθέτει την ίδια εξειδίκευση µε 

την PfROM4 (Baxt, et al., 2008). Έµµεσα έχει αποδειχθεί ότι η EhROM1 συµµετέχει 

στην διαδικασία της φαγοκύτωσης και την αποµάκρυνση (shedding) των 

επιφανειακών αντιγόνων του παρασίτου κατά την προσπάθεια διαφυγής του από το 

ανοσοποιητικό σύστηµα του ξενιστή (Baxt, et al., 2008). Τέλος, στο Cryptosporidium 

έχουν ανιχνευθεί τρία γονίδια ROM πρωτεασών (Dowse and Soldati, 2005) και στο 

γονιδίωµα της Neospora έχουν ταυτοποιηθεί δύο πιθανά rom γονίδια  

(www.genedb.org) τα οποία όµως δεν έχουν µελετηθεί περαιτέτω. 

 

 

 

1.4 Πρωτεϊνικοί αναστολείς πρωτεασών. 

 

 Παρά τις κρίσιµες λειτουργίες που επιτελούν οι πρωτεάσες ενδοκυτταρικά ή 

εξωκυτταρικά η λειτουργία τους πρέπει να ελέγχεται αυστηρά.  Σε ένα πρώτο επίπεδο 

η ρυθµισή τους επιτυγχάνεται µε την ελεγχόµενη έκφραση τους, την τοποθέτηση τους 

σε συγκεκριµένα υποκυτταρικά διαµερίσµατα, τον διαχωρισµό τους από τα µόρια 

στόχους, την έκκριση στο εξωκυττάριο περιβάλλον  και τέλος την ελεγχόµενη 

ενεργοποίηση τους. Από την στιγµή που θα ενεργοποιηθούν η δραστηριότητα τους 

ελέγχεται µέσω αναστολέων πρωτεάσων. 

 Όλοι οι αναστολείς που έχουν ανιχνευθεί φυσιολογικά εκφραζόµενοι σε 

ζωντανούς οργανισµούς είναι πρωτεΐνες εκτός από την περίπτωση κάποιων µη 

πρωτεϊνικών παραγόντων που εκκρίνονται από µικροοργανισµούς. Οι πρωτεϊνικοί 

αναστολείς πρωτεασών έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 85 οικογένειες βάση της 

οµολογίας των ανασταλτικών ενεργών τους κέντρων και εµφανίζουν διαφορετική 
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κατανοµή ανάµεσα στα βασίλεια των ζωντανών οργανισµών (Rawlings, et al., 2004). 

 

 

1.4.1. SERPIN οικογένεια αναστολέων πρωτεασών (Ι4 οικογένεια). 

 

 H οικογένεια των σερπινών (Serine Protease Inhibitors) ή Ι4 είναι η πιο 

µεγάλη και ευρέως διαδεδοµένη οικογένεια αναστολέων πρωτεασών (Irving, et al., 

2000; Rawlings, et al., 2004) µε πρότυπο µέλος την α1-antitrypsin (Beatty, et al., 

1980). Η πλειοψηφία των µορίων αυτών είναι αναστολείς πρωτεασών σερίνης της S1 

(chymotrypsin)  (Silverman, et al., 2001; Gettins, 2002) και S8 (subtilisin) 

οικογένειας (Gettins, 2002; Dufour, et al., 1998). Ωστόσο, έχουν ανιχνευθεί και 

σερπίνες που αναστέλλουν κασπάσες (Ray, et al., 1992) και πρωτεάσες τύπου papain-

κυστεΐνης (Shick, et al., 1997; Irving, et al., 2002).  

Οι περισσότερες σερπίνες είναι σχετικά µεγάλα µόρια των 350-500 

αµινοξέων. Οι παραλλαγές στα µεγέθη οφείλονται κυρίως στα διαφορετικά Ν- ή C- 

τελικά τους άκρα καθώς και στα τµήµατα που συνδέουν τα δευτεροταγή δοµικά τους 

µοτίβα. Παρόλα αυτά, όλοι οι αναστολείς αυτού του τύπου αποτελούνται από µία 

κεντρική επικράτεια (domain) των ~380 αµινοξέων. Η κεντρική επικράτεια των 

σερπινών χαρακτηρίζεται από µία συντηρηµένη δευτεροταγή δοµή τριών β-φύλλων 

(A, B και C) και 8-9 µικρές α-έλικες (Stein and Carrell, 1995; Elliott, et al., 1996). Το 

εκτεθειµένο καρβοξυτελικό άκρο  των σερπινών (reactive site loop ή RSL) είναι 

προσαρµοσµένο µεταξύ των β-φύλλων Α και C και είναι ένα εκτεθειµένο εύκαµπτο 

τµήµα 25-30 αµινοξικών καταλοίπων το οποίο δρα ως δόλωµα µιµούµενο την θέση 

πρωτεόλυσης που αναγνωρίζουν οι πρωτεάσες στόχοι της κάθε serpin (Gettins, 

2002).  

Μέχρι σήµερα πάνω από 70 δοµές των serpins έχουν χαρακτηριστεί 

κρυσταλλογραφικά.  Τα δοµικά δεδοµένα που έχουν προκύψει µαζί µε πολλά 

βιοχηµικά δεδοµένα αποδεικνύουν ότι οι αναστολείς αυτοί δρουν ως “αυτοκτονικά 

υποστρώµατα” των πρωτεασών ή διαφορετικά είναι “µίας χρήσης αναστολείς” όπου 

διαµέσου εκτεταµένων αλλαγών στην διαµόρφωση τους επιτυγχάνουν την αναστολή 

των πρωτεασών στόχων µέσω παγίδευσης τους σε ανενεργά σύµπλοκα (Silverman, et 

al., 2001; Cabrita, et al., 2004). Αρχικά η πρωτεάση αναγνωρίζει τα κατάλοιπα της 

RSL εκτεθειµένης λούπας που περιβάλουν την θέση πρωτεόλυσης του δεσµού Ρ1-Ρ1΄ 

και ακολουθεί κόψιµο του δεσµού αυτού (Gettins, 2002). Η εξειδίκευση της σερπίνης 
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προς την πρωτεάση στόχο καθορίζεται από την αµινοξική αλληλουχία της RSL 

περιοχής και κυρίως από την θέση πρωτεόλυσης Ρ1-Ρ1΄(Gettins, 2002). Το Ρ1 

κατάλοιπο είναι το πιο σηµαντικό για την εξειδίκευση του µορίου, ενώ σε ένα 

µικρότερο βαθµό σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει και το Ρ1΄ καθώς και τα κατάλοιπα 

εκατέρωθεν του Ρ1-Ρ1΄ δεσµού (Bode, et al., 1992; Gettins, 2002). Μετά το κόψιµο, 

δηµιουργείται ένα οµοιοπολικά συνδεδεµένο σύµπλοκο µεταξύ της πρωτεάσης και 

της serpin (εικόνα 1.7). Το κοµµένο άκρο της RSL εισέρχεται µεταξύ των δύο β-

φύλλων µέσα στην κεντρική δοµή της serpin και το µόριο υφίσταται εκτεταµένες 

αλλαγές στην διαµόρφωση του. Η πρωτεάση συµπαρασύρεται από την µετακίνηση 

της RSL µε αποτέλεσµα την αποδιάταξη του ενεργού της κέντρου λόγω της 

συµπίεσης της προς την βάση της σερπίνης (Huntington, et al., 2000; Ye, et al., 

2001). Εάν, η µετακίνηση της RSL παρεµποδιστεί, η πρωτεάση µπορεί επιτυχώς να 

αποδεσµευτεί από την σερπίνη µετά την πρωτεόλυση του Ρ1-Ρ1΄ δεσµού. Σε µία 

τέτοια περίπτωση η πρωτεάση απελευθερώνεται και η σερπίνη µετατρέπεται σε ένα 

µόριο που έχει χάσει την ανασταλτική του δράση (εικόνα 1.7).  

Η ανασταλτική ενεργότητα των σερπινών σε πολλές περιπτώσεις ελέγχεται 

από την παρουσία εξειδικευµένων παραγόντων. Για τις antithrombin και τον 

παράγοντα Χα έχει δειχθεί ότι έχουν ασθενή ενεργότητα έναντι της thrombin 

πρωτεάσης µέχρι να αλληλεπιδράσουν και να ενεργοποιηθούν από τον συµπαράγοντα 

της ηπαρίνης (Rezaie, 1998). Η αλληλεπίδραση αυτή εξασφαλίζει την έκθεση του Ρ1 

καταλοίπου έτσι ώστε να είναι προσβάσιµο από την πρωτεάση στόχο και επιπλέον 

σταθεροποιεί το σύµπλοκο σερπίνης-πρωτεάσης που δηµιουργείται  λόγω 

αλληλεπίδρασης του συνπαράγοντα και µε τα δύο µόρια του συµπλόκου (Jin, et al., 

1997; Pike, et al., 1997; Whisstock, et al., 2000). 

Ο µηχανισµός αναστολής προϋποθέτει συγκεκριµένα δοµικά µοτίβα. Πολλές 

περιοχές των µορίων αυτών που έχουν περιγραφεί εµπλέκονται στην ρύθµιση της 

µετακίνησης του RSL και στις αλλαγές της διαµόρφωσης του µορίου (Irving, et al., 

2000) και διατηρούνται σε όλα τα µόρια αυτού του τύπου. Συγκεκριµένα, η περιοχή 

των Ρ9-Ρ15 κατάλοιπων στην RSL, που τοποθετείται περίπου 7 αµινοξέα αµινοτελικά 

του Ρ1-Ρ1΄ δεσµού, συνίσταται από αµινοξέα µε µικρή πλευρική αλυσίδα. Η διάταξη 

αυτή εξασφαλίζει την µετακίνηση και εισαγωγή της RSL µέσα στο Α β-φύλλο 

(Hopkins, et al., 1993; Gettins, 2002). Χαρακτηριστικό είναι ότι η περιοχή αυτή δεν 

εντοπίζεται στις διαµορφώσεις σερπινών που έχουν χάσει την ανασταλτική τους 

ενεργότητα όπως για παράδειγµα είναι πολλά µόρια σερπινών που εκφράζονται στην  
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D. melanogaster (Reichhart, 2005). Άλλες σηµαντικές περιοχές ευαίσθητες σε 

µεταλλαξογένεση εντοπίζονται στο Α β-φύλλου, στο σηµείο µέσα στο οποίο αρχίζει η 

ένθεση της RSL περιοχής και στην περιοχή κοντά στο κέντρο του που φαίνεται να 

συµβάλει στο άνοιγµα του για την διευκόλυνση της εισόδου της RSL. 

Αντικαταστάσεις αµινοξέων στις παραπάνω περιοχές ή εισαγωγές µικρών ελλείψεων 

µε µεταλλαξογένεση παρεµποδίζουν την ευελιξία του µορίου και κατά συνέπεια την 

ανασταλτική του ενεργότητα  (Silverman, et al. 2001). 

Μέχρι σήµερα, πάνω από 1500 µέλη της οικογένειας Ι4 έχουν βρεθεί σε ζώα, 

ιούς, φυτά, βακτήρια και αρχαία (Rawlings, et al., 2004). Ανάλυση του γονιδιώµατος 

πολυκύτταρων οργανισµών αποκαλύπτει την παρουσία πολλών serpins γονιδίων. 

Στον άνθρωπο, στην Drosophila, στην Arabidopsis και στον C. elegans έχουν βρεθεί 

36, 29, 13 και 9 γονίδια serpins αντίστοιχα (Irving, et al., 2000; Silverman, et al. 

2001; Reichhart, et al., 2005). Αντίθετα, στα γονιδιώµατα των προκαρυωτικών 

οργανισµών οι serpins είναι πιο σποραδικά κατανεµηµένες µε ένα συνήθως γονίδιο 

ανά γονιδίωµα (Irving, et al., 2002).  

 Οι ανασταλτικές σερπίνες συµµετέχουν σε διαφορετικές λειτουργίες στους 

οργανισµούς στους οποίους απαντώνται. Στα θηλαστικά εµπλέκονται σε λειτουργίες 

ρύθµισης πολλών πρωτεολυτικών µονοπατιών (Gettins, 2002; Silverman, et al. 2001; 

Law, et al., 2006).  Στον άνθρωπο η πήξη του αίµατος, η αντιµικροβιακή απόκριση 

και η ενεργοποίηση του πρωτεολυτικού µονοπατιού του συµπληρώµατος ελέγχονται 

από την α1-antithrombin, α1-antitrypsin και τον c1-inhibitor, αντίστοιχα (Travis, 

1986; Cicardi, et al., 1998). Ο Plasminogen Activator Inhibitor-1 (ΡΑΙ-1) ρυθµίζει 

την αγγειογένεση, αλλά επηρεάζει και την επούλωση πληγών και την αύξηση των 

όγκων (Providence and Higgins, 2004). Υπάρχει επίσης και µια οµάδα σερπινών µε 

µη ανασταλτική ενεργότητα που λειτουργούν ως σαπερόνες (Nagata, 1988; Clarke, et 

al., 1991), ως µεταφορείς ορµονών (Potempa, et al., 1994), στη συµπύκνωση 

χρωµοσωµάτων (Grigoryev and Woodcock, 1998; Grigoryev, et al., 1999; Irving, et 

al., 2002) και την καταστολή όγκων (Jankun, 1992; Swiercz, et al., 2001). Σηµειακές 

µεταλλάξεις ή µεταλλάξεις που παρεµποδίζουν τον σχηµατισµό των κατάλληλων 

διαµορφώσεων των σερπινών µε ανασταλτική δράση συνδέονται µε πολλές ασθένειες 

στον άνθρωπο όπως είναι το φύσηµα (antitrypsin δυσλειτουργία), η θρόµβωση 

(antithrombin δυσλειτουργία), η άνοια (πολυµερισµός της neuroserpin λόγω αλλαγών 

στην διαµόρφωση) και άλλες.  
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Εικόνα 1.7: Δοµή και ανασταλτικός µηχανισµός των αναστολέων της οικογένειας των 

σερπινών. 

 
a) Δοµή της σερπίνης SERPINA1, όπου απεικονίζονται το Α β-φύλλο (κόκκινο), το Β β-φύλλο 

(πράσινο), το C β-φύλλο (κίτρινο) και οι α-έλικες (µπλε). Η RSL λούπα (µωβ) είναι προσαρµοσµένη 

µεταξύ του Α και C β-φύλλου και εκτεθειµένη στο κυτταρικό περιβάλλον. b) Αρχική αλληλεπίδραση 

της σερπίνης µε την πρωτεάση όπου πρωτεολύεται ο Ρ1-Ρ1΄ δεσµός της RSL λούπας και αρχίζει η 

µετακίνηση της. c) Απεικόνιση του τελικού οµοιοπολικά συνδεδεµένου συµπλόκου πρωτεάσης-

σερπίνης που συνεπαγεται την αποδιάταξη του ενεργού κέντρου του ενζύµου. d) Περίπτωση 

αποδέσµευσης ενεργής πρωτεάσης και µετατροπή της πρωτεολυµένης σερπίνης σε ανενεργό 

αναστολέα. 

 

 
  

 Στους κατώτερους οργανισµούς η ποικιλία των λειτουργιών των σερπινών είναι 

επίσης µεγάλη. Οι σερπίνες των µικροοργανισµών έχουν προστατευτικό ρόλο έναντι 

των µηχανισµών απόκρισης των ξενιστών. Ιϊκές σερπίνες εµπλέκονται στον έλεγχο 

των µηχανισµών απόπτωσης των µολυσµένων κυττάρων (Ray, et al., 1992) και στους 

µηχανισµούς αποφυγής του ανοσοποιητικού συστήµατος (McFadden, et al., 1995). 

Στην  Drosophila και στον C. elegans οι σερπίνες εµπλέκονται στην ανάπτυξη των 

εµβρύων (Ligoxygakis, et al., 2003; Pak, et al., 2004). Επιπλέον, στα έντοµα 

εµπλέκονται στην ρύθµιση της απόκρισης του ανοσοποιητικού συστήµατος (innate 

immune system) ενάντια στα παθογόνα (Ligoxygakis, et al., 2002; Levashina, et al., 
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1999; Abraham, et al., 2005; Kanost, 1999). Επιπρόσθετα έχει προταθεί ως ρόλος για 

τις σερπίνες του γενετικού τόπου SRPN10 του Anopheles κουνουπιού η ρύθµιση της 

απόπτωσης των προσβαλλόµενων από Plasmodium κυττάρων (Danielli, et al., 2003; 

Danielli, et al., 2005). Ενώ για την SRPN2 σερπίνη η δράση της ως αρνητικός 

ρυθµιστής του ανοσοποιητικού συστήµατος του κουνουπιού έχει δειχθεί ότι ενισχύει 

την ανάπτυξη του παρασίτου (Michel, et al., 2005).  

 

 

1.4.2. Kazal οικογένεια αναστολέων πρωτεασών (Ι1 οικογένεια). 

 

 Τα µέλη των Kazal αναστολέων (Ι1) πρωτεασών κατηγοριοποιούνται µε βάση 

την οµολογία τους προς το πρότυπο µέλος αναφοράς τον εκκρινόµενο από το 

πάγκρεας αναστολέα trypsin (SPINK1) που ανακαλύφθηκε από τον Kazal (Kazal, et 

al., 1948). Οι αναστολείς αυτής της οικογένειας αναστέλλουν ενδοπεπτιδάσες 

σερίνης της S1 (chymotrypsin) και S8 (subtilisin) οικογένειας (Laskowski and Kato, 

1980; Lu, et al., 1997) και σε αντίθεση µε τις σερπίνες δεν έχουν ακόµη ανιχνευθεί 

µέλη τα οποία να διαθέτουν ανασταλτική ενεργότητα έναντι πρωτεασών κυστεΐνης. 

 Οι Kazal είναι σχετικά µικρά µόρια που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα 

δοµικά µοτίβα, επικράτειες (domains) των 50-60 αµινοξέων (Krowarsch, et al., 2003) 

(εικόνα 1.8). Συνήθως, οι Kazal αναστολείς αποτελούνται από 1 εώς και 15 Kazal 

τύπου επικράτειες και κατηγοριοποιούνται ως απλοί ή σύνθετοι (compound 

inhibitors) αναστολείς αντίστοιχα (Krowarsch, et al., 2003). Κάθε περιοχή έχει 

ανεξάρτητη ενεργότητα και µελέτες έχουν δείξει ότι ενδέχεται να έχει και 

διαφορετική εξειδίκευση ως προς την πρωτεάση στόχο (Mitsudo, et al., 2003; Mende, 

et al., 2004) µε αποτέλεσµα οι αναστολείς αυτοί να συνιστούν µόρια µε δράση έναντι 

πολλών πρωτεασών. Για παράδειγµα για τον αναστολέα ovomucoid που ανήκει στην 

Ι1 οικογένεια έχει δειχθεί ότι η κάθε µία από τις τρεις Kazal τύπου περιοχές 

εµπλέκεται στην αναστολή διαφορετικών πρωτεασών σερίνης (tryspsin, 

chymotrypsin και elastase αντίστοιχα) (Laskowski and Kato, 1980; Ibrahim and 

Pattabhi, 2004). Μια ιδιότυπη περίπτωση Kazal αναστολέα αποτελεί η rhodniin για 

την οποία έχει αποδειχθεί ισχυρή ανασταλτική αλληλεπίδραση της Ν-τελικής 

επικράτειας  της µε την µε την θροµβίνη ενώ η C–τελική επικράτεια της αλληλεπιδρά 

µε περιοχές εκτός του ενεργού κέντρου της ίδιας πρωτεάσης που σταθεροποιούν την 

επαφή του αναστολέα µε το πρωτεολυτικό µόριο (Van de Locht, et al., 1995). 
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Εικόνα 1.8: Δοµή του τρίτου ανασταλτικού µοτίβου του ovomucoid  τύπου Kazal 

αναστολέα. 

 
Σχηµατική απεικόνιση (αριστερά) του τρίτου ανασταλτικού µοτίβου του αναστολέα ovomucoid. Στο 

σχήµα φαίνονται τα αµινοξέα της πρωτεΐνης καθώς και οι δισουλφιδικοί δεσµοί που σχηµατίζονται 

µεταξύ των συντηρηµένων καταλοίπων κυστεΐνης που συµβάλουν στην διαµόρφωση της πολύ σφιχτά 

πακεταρισµένης δοµής του αναστολέα. Με βέλος υποδεικνύεται ο πεπτιδικός δεσµός (Ρ1-Ρ1’) που 

αναγνωρίζεται από την πρωτεάση στόχο του 

αναστολέα. Κρυσταλλική δοµή του τρίτου 

ανασταλτικού µοτίβου του  ovomucoid (δεξιά) 

όπου απεικονίζονται η κεντρική α-έλικα 

(κόκκινο), το αντιπαράλληλο β-πτυχωτό φύλλο 

(γαλάζιο) και τα εκτεθειµένα κατάλοιπα του Ρ1-

Ρ1’ δεσµού (πράσινο).  

 

Οι δοµικές επικράτειες τύπου Kazal αποτελούνται από µία κεντρική α-έλικα, 

ένα µικρό αντιπαράλληλο β-πτυχωτό φύλλο. Σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση µιας 

έντονα “πακεταρισµένης” δοµής παίζουν οι δισουλφιδικοί δεσµοί (Bode and Huber, 

1992; Rawlings, et al., 2004). Συγκεκριµένα, οι Kazal επικράτειες φέρουν 6 

συντηρηµένα κατάλοιπα κυστεΐνης τα οποία σχηµατίζουν δισουλφιδικούς δεσµούς 

που συµβάλουν στη σταθεροποίηση της συµπαγής δοµής κάθε επικράτειας 

(Krokoszynska and Otlewski, 1996). Η περαιτέρω κατηγοριοποίηση τους συνίσταται 

σε «κλασσικούς» και «µη κλασσικούς» αναστολείς ανάλογα µε τους δισουλφιδικούς 

δεσµούς που σχηµατίζουν. Στους κλασσικούς αναστολείς το έκτο κατάλοιπο 

κυστεΐνης δεν σχηµατίζει δισουλφιδικό δεσµό, ενώ αντίθετα στους µη-κλασσικούς 

αναστολείς σχηµατίζει (Laskowski και Kato, 1980; Kim, et al., 2001; Lauber, et al., 

2003; Hemmi, et al., 2005).  

Κάθε ανεξάρτητη ανασταλτική επικράτεια τύπου Kazal φέρει επίσης µία 

εκετεθειµένη λούπα (Reactive site loop, RSL), η οποία έχει συµπληρωµατική 

διαµόρφωση προς το ενεργό κέντρο της πρωτεάσης στόχο (Bode and Huber, 1992). 

Κατά την αρχική αλληλεπίδραση του αναστολέα, τα κατάλοιπα εκατέρωθεν του P1- 

P1΄ δεσµού αλληλεπιδρούν µε αµινοξέα της πρωτεάσης σταθεροποιώντας επιπλέον 

την αλληλεπίδραση των δύο µορίων (Laskowski and Qasim, 2000; Ardelt and 

Laskowski, 1991). Αν και τα αµινοξέα που απαντώνται στην RSL περιοχή 

εµφανίζουν πολύ µεγάλη ποικιλότητα (Ardelt and Laskowski, 1991) η δοµή της 



                                                                                                                                                 Εισαγωγή 1 

  42 

εκτεθειµένης λούπας είναι παρόµοια σε όλους τους αναστολείς αυτού του τύπου και 

διαµορφώνεται από δισουλφιδικούς δεσµούς, δεσµούς υδρογόνου και υδροφοβικές 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ της RSL περιοχής και του ικριώµατος του αναστολέα 

(Krowarsch, et al., 2003). Αλλαγές στα κατάλοιπα αλληλεπίδρασης του αναστολέα µε 

το ένζυµο, και κυρίως στα κατάλοιπα του Ρ1-Ρ1΄ δεσµού επηρεάζουν την 

ανασταλτική ενεργότητα του µορίου όπως επίσης και την εξειδίκευση του προς την 

πρωτεάση στόχο (Empie and Laskowski, 1982; Krowarsch, et al., 2003).  

Το ενεργό κέντρο του ενζύµου αναγνωρίζει ως υπόστρωµα του την RSL 

περιοχή δόλωµα του αναστολέα και κυρίως τον Ρ1-Ρ1΄ δεσµό. Στην κάθε περίπτωση 

η επαφή µεταξύ των δύο µορίων είναι προσδιορισµένη να ταιριάζει απόλυτα µε 

αποτέλεσµα τον σχηµατισµό πολλαπλών δεσµών Van der Waals, δεσµών υδρογόνων 

και ετεροπολικών δεσµών µεταξύ των δύο µορίων. Άµεση συνέπεια είναι ο 

σχηµατισµός σταθερού συµπλόκου µεταξύ του αναστολέα και της πρωτεάσης µε 

πολύ µικρές αλλαγές στην διαµόρφωση του αναστολέα, σε αντίθεση µε τις 

δραµατικές αλλαγές που επιφέρει στην δοµή των SERPINs η αλληλεπίδραση τους µε 

τις πρωτεάσες στόχους  (Bode and Huber, 1992; Laskowski and Kato, 1980). Τα P1- 

P1΄ κατάλοιπα µετά την πρωτεόλυση τους παραµένουν πολύ κοντά και η RSL λούπα 

παραµένει µέσα στο ενεργό κέντρο του ενζύµου λόγω της πολύ σταθερής δοµής των 

Kazal ανασταλτικών περιοχών και των επιµέρους αλληλεπιδράσεων του ενζύµου µε 

τον αναστολέα. Η ανασταλτική δράση θεωρείται ότι επιτυγχάνεται µέσω του πολύ 

αργού διαχωρισµού του αναστολέα από το ενεργό κέντρο της πρωτεάσης (Lu, et al., 

2001). 

H οικογένεια των Kazal είναι ευρέως διαδεδοµένη και απαντάται σε πολλούς 

ευκαρυωτικούς και προκαρυωτικούς οργανισµούς (Rawlings, et al., 2004). Αν και 

λίγες είναι οι µελέτες που αποσαφηνίζουν τον in vivo ρόλο των αναστολέων αυτών, 

στα θηλαστικά οι αναστολείς αυτοί συµµετέχουν στην ρύθµιση πολλών 

πρωτεολυτικών ενζύµων. Για παράδειγµα ο παγκρεατικός εκκρινόµενος αναστολέας 

θρυψίνης (pancreatic secretory trypsin inhibitor) εκκρίνεται µαζί µε τα πρωτεολυτικά 

ένζυµα στο παγκρεατικό υγρό προκειµένου να εµποδιστεί η πρόδροµη ενεργοποίηση 

τους (Chen, et al., 1996). Στους κατώτερους οργανισµούς Kazal αναστολείς 

απαντώνται κυρίως σε µικροοργανισµούς που είναι απαραίτητο να επιβιώσουν σε 

περιβάλλοντα πλούσια σε πρωτεολυτικά ένζυµα προκειµένου να προστατευθούν οι 

µικροοργανισµοί αυτοί από τις πρωτεάσες των ξενιστών. Για παράδειγµα Kazal µόρια 

έχουν ανιχνευθεί και µελετηθεί στους ωοµύκητες που προσβάλλουν διάφορα φυτά 
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και έχει βρεθεί ότι τα µόρια αυτά δρουν εναντίων των φυτικών πρωτεασών (Tian, et 

al., 2004; Tian, et al., 2005). Αντιστοίχως Kazal αναστολείς έχουν ανιχνευθεί και σε 

πολλά παράσιτα. Δεν είναι όµως σαφές αν οι αναστολείς αυτοί δρουν έναντι 

πρωτεασών του ξενιστή προκειµένου να προστατευθεί το παράσιτο, ή αν ρυθµίζουν 

την πρωτεολυτική λειτουργία παρασιτικών πρωτεασών (Pszenny, et al., 2000; 

Pszenny, et al., 2002; Morris, et al., 2002; Morris and Carruthers, 2003; Lindh, et al., 

2001; Morris, et al., 2004; Bruno, et al., 2004). 

 

1.4.3. Αναστολείς πρωτεασών σερίνης στα Apicomplexa.  

 

 Η κατανοµή των Ι4 και Ι1 τύπου αναστολέων στα Apicomplexa ποικίλει 

σηµαντικά (http://merops.sanger.ac.uk) γεγονός που αντικατοπτρίζει τις διαφορές 

στους µηχανισµούς ρύθµισης των πρωτεολυτικών µηχανισµών του ίδιου του 

παρασίτου ή των ξενιστών του. Ιδιαιτερα σηµαντικό είναι ότι στο γονιδίωµα του 

Plasmodium δεν ανιχνεύονται καθόλου πρωτεϊνικοί αναστολείς πράγµα που 

υποδηλώνει ότι στο Plasmodium η πρωτεόλυση ρυθµίζεται µε διαφορετικό τρόπο.   

Στο γονιδίωµα της Entamoeba και της Eimeria έχουν ταυτοποιηθεί από ένα 

γονίδιο της οικογένειας των σερπινών, ενώ στο γονιδίωµα του T. gondii έχουν βρεθεί 

4 γονίδια (http://merops.sanger.ac.uk). Το γονίδιο της σερπίνης από την Eimeria 

acervulina πρόσφατα κλωνοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε (Fetterer, et al., 2008). Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν η σερπίνη αυτή διαθέτει όλα τα απαραίτητα 

δοµικά µοτίβα προκειµένου να έχει ανασταλτική δράση. Αν και η λειτουργία του 

µορίου αυτού δεν διευκρινίστηκε πλήρως, προτάθηκε ότι το µόριο αυτό εκκρίνεται 

από το παράσιτο και πιθανά εµπλέκεται στον µηχανισµό εισβολής καθώς και σε 

µηχανισµούς ανάπτυξης του παρασίτου (Fetterer, et al., 2008).  

Στο Cryptosporidium έχουν ταυτοποιηθεί περίπου δέκα πιθανοί Ι1 αναστολείς 

αλλά µέχρι στιγµής µελέτη των µορίων αυτών δεν έχει πραγµατοποιηθεί. Στο T. 

gondii αντίστοιχα έχουν χαρακτηριστεί 3 Kazal τύπου αναστολείς. Ο TgPI-1 

αναστολέας εκφράζεται στο στάδιο των ταχυζωιδίων, των βραδυζωιδίων και των 

σποροζωιδίων και εκκρίνεται διαµέσου των DGs οργανιδίων στο παρασιτικό κυστίδιο 

(Morris, et al., 2002; Psezny, et al., 2002). Το µόριο αυτό φέρει 4 τύπου Kazal µη 

κλασσικές δοµικές επικράτειες, από τις οποίες για τις δύο έχει δειχθεί ότι 

αναστέλλουν θρυψίνη και τύπου-θρυψίνη πρωτεάσες ενώ για τις άλλες δύο έχει 

δειχθεί ότι αναστέλλουν ελαστάση (Morris, et al., 2002; Psezny, et al., 2000). 
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Παρόµοια δοµή, ανασταλτική ενεργότητα και κυτταρικό εντοπισµό στα DGs διαθέτει 

και ο TgPI-2 αναστολέας, ο οποίος εκφράζεται στο στάδιο των ταχυζωιδίων και των 

βραδυζωιδίων (Morris and Carruthers, 2003). Αντίθετα, για το TgΤI-I έχει δειχθεί ότι 

είναι διαµεµβρανικός, εντοπίζεται στην εξωτερική κυτταρική µεµβράνη του 

παρασίτου και φέρει µια ανασταλτική Kazal επικράτεια µε ενεργότητα έναντι τύπου 

θρυψίνης πρωτεάσων (Lindh, et al., 2001). Στο είδος της Neospora caninum έχει 

επίσης ανιχνευθεί ένας Kazal αναστολέας, η NcPIS. Το µόριο αυτό εκφράζεται στο 

στάδιο των ταχυζωιδίων και σε in vitro δοκιµασίες έχει αποδειχθεί ότι είναι ισχυρός 

αναστολέας subtilisin πρωτεασών. Ο NcPIS αναστολέας µπορεί όµως να αναστείλει 

και άλλου τύπου πρωτεάσες µε ενεργότητες θρυψίνης, χυµοθρυψίνης και ελαστάσης 

αλλά ασθενέστερα (Morris, et al., 2004, Bruno, et al., 2004). 

 Η in vivo λειτουργία των αναστολέων αυτών δεν έχει διευκρινιστεί σε κανένα 

από τα παράσιτα οι υποθέσεις που διαµορφώνονται υποστηρίζουν ότι οι αναστολείς 

αυτοί εµπλέκονται είτε στην ρύθµιση των παρασιτικών πρωτεολυτικών µονοπατιών 

είτε στην προστασία του παρασίτου από τις πρωτεάσες του ξενιστή. Οι διαφορετικοί 

τύποι πρωτεασών που εµπλέκονται στους µηχανισµούς επιβίωσης των παρασίτων 

όπως για παράδειγµα στον µηχανισµό εισβολής του T. gondii και της N. caninum 

όπου εντοπίζονται διαφορετικοί τύποι πρωτεασών (Naguleswaran, et al., 2003), 

καθώς και τα πλούσια σε πρωτεάσες κυτταρικά περιβάλλοντα των διαφορετικών 

ξενιστών των παρασίτων ενισχύουν τις υποθέσεις αυτές και επιπλέον εξηγούν την 

ποικιλότητα των µορίων αυτών στα παράσιτα. 

 

 

 

1.5. Σκοπός της εργασίας. 

 

Στην µελέτη αυτή παρουσιάζεται η εκτοπική έκφραση πεπτιδικών 

αναστολέων στο Τoxoplasma gondii προκειµένου να προσεγγιστούν οι λειτουργίες 

ουσιαστικών για την επιβίωση του παρασίτου πρωτεασών. Η προσέγγιση αυτή 

αποσκοπεί στην  in vivo απενεργοποίηση των πρωτεολυτικών µορίων µέσω των 

εκφραζόµενων αναστολέων και ανάλυση των επιπτώσεων της ανασταλτικής τους 

ενεργότητας κατά την ανάπτυξη του ταχυζωιδίου του Τ. gondii. 

Κατά την εργασία αυτή δηµιουργήθηκε µία συλλογή από φυσικά και µοριακά 

τροποποιηµένους αναστολείς πρωτεασών σερίνης προκειµένου να στοχεύουν τα 
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παρασιτικά µόρια της οικογένειας αυτής στο Τ. gondii. Τα µόρια που επιλέχθηκαν 

προέρχονται από την οικογένεια των σερπινών και των KazaI αναστολέων 

πρωτεασών σερίνης. Οι πρώιµες ενδείξεις των πειραµάτων του παροδικού 

µετασχηµατισµού επέτρεψαν την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για την 

έκφραση και την στόχευση στο εκκριτικό µονοπάτι των εξωγενών µορίων στο 

παράσιτο. Παράλληλα κατά τα πειράµατα αυτά αξιολογήθηκε άµεσα η επαρκής 

έκφραση των αναστολέων στο παρασιτικό σύστηµα του Τ. gondii και 

δροµολογήθηκαν τα επόµενα στρατηγικά βήµατα της µελέτης. 

Σε ένα επόµενο βήµα, χρησιµοποιήθηκαν η µοριακά τροποποιηµένη σερπίνη 

ΕΑΡ και ο µη κλασσικός KazaI τύπου αναστολέας NcPIS που εκφράζεται 

φυσιολογικά στην Neospora caninum και πραγµατοποιήθηκε η in vivo έκφραση των 

επιλεγµένων αναστολέων στο Toxoplasma gondii µε κατασκευή σταθερά 

µετασχηµατισµένων διαγονιδιακών παρασίτων µέσω συστατικών (Gra1) ή 

επαγόµενων υποκινητών (7TetOS1). Ο πειραµατικός σχεδιασµός για την κατασκευή 

του κάθε στελέχους βασίστηκε στην στόχευση συγκεκριµένων υποκυτταρικών 

οργανιδίων του παρασίτου. Για αυτό το λόγο κατασκευάστηκαν στελέχη στα οποία οι 

αναστολείς εισέρχονταν ή όχι στο εκκριτικό µονοπάτι του παρασίτου και 

στοχεύονταν στα εκκριτικά οργανίδια των dense granules ή των µικρονηµατίων. 

Η in vivo έκφραση των ανασταλτικών µορίων σε συνδυασµό µε τον 

χαρακτηρισµό των στελεχών που κατασκευάστηκαν επέτρεψε την αξιολόγηση της 

χρήσης των πεπτιδικών αναστολέων µε αξιόπιστο τρόπο. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Παροδική έκτοπη έκφραση  πεπτιδικών αναστολέων πρωτεασών σερίνης  στα 

ταχυζωίδια του T. gondii.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η παροδική έκφραση πεπτιδικών 

αναστολέων στο Τoxoplasma gondii ως αρχική προσπάθεια να προσδιοριστούν τα 

κατάλληλα MPIs µόρια που να αναστέλλουν πρωτεολυτικές διεργασίες στα παράσιτα 

του φύλου των Αpicomplexa. Δεδοµένου ότι ανάµεσα στις πρωτεάσες που 

ερευνώνται εντατικά στα Apicomplexa είναι µέλη της οικογένειας των πρωτεασών 

σερίνης, [subtilisins και rhomboids (§ 1.3.1.2.1 και § 1.3.1.3.1)], επιλέχθηκαν 

αναστολείς προκειµένου να επιτευχθεί δυνητικά η αναστολή της δράσης µορίων που 

ανήκουν στις δύο αυτές οµάδες πρωτεασών σερίνης στο Τ. gondii. Με χρήση της 

τεχνικής του παροδικού µετασχηµατισµού ελέγχθησαν διαφορετικοί υποκινητές για 

την έκφραση των µορίων, η σήµανση τους µε κατάλληλο επίτοπο καθώς και η 

καθοδήγηση τους στο εκκριτικό µονοπάτι των ταχυζωιδίων όπου πολλές από αυτές 

τις πρωτεάσες εντοπίζονται.  

 

 

 

2.1. In vivo έκφραση φυσικών και µοριακά τροποποιηµένων αναστολέων 

πρωτεασών σερίνης µε παροδικό µετασχηµατισµό των ταχυζωιδίων του T. 

gondii.  

 

2.1.1.Κατασκευές µοριακά τροποποιηµένων σερπινών. 

  

 Χρησιµοποιώντας ως ικρίωµα την σερπίνη CAM του A. gambiae, για την 

οποία έχει δειχθεί η in vitro ανασταλτική δράση της έναντι βακτηριακής subtilisin 

(Danielli, et al., 2003), πραγµατοποιήθηκε µεταλλαξογένεση της περιοχής δόλωµα 

(RSL) της σερπίνης αυτής. Καθώς έχει αποδειχθεί ότι η επιλογή του ικριώµατος 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην κατασκευή τροποποιηµένων σερπινών (Felber, et al., 
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2006; Bottomley and Stone, 1998) θεωρήθηκε ότι η CAM µπορεί να αποτελέσει ένα 

ιδανικό ικρίωµα για την στόχευση παρασιτικών subtilisin πρωτεασών. Ο σχεδιασµός 

των µεταλλάξεων έγινε έτσι ώστε τα εν δυνάµει µεταλλαγµένα µόρια που θα 

προέκυπταν να αναγνωρίζονται από τις πρωτεάσες  TgSUB2 και PbSUB2 και να 

προκαλούν την αναστολή της πρωτεολυτικής τους δράσης. Οι δύο αυτές 

τροποποιηµένες σερπίνες ονοµάστηκαν ΕΑΡ (εικόνα 2.1.α), (πιθανός αναστολέας της 

TgSUB2) και LGI (εικόνα 2.1.β), (πιθανός αναστολέας της PbSUB2), αντίστοιχα.  

Η RSL περιοχή της  CAM στην περίπτωση της ΕΑΡ µεταλλάχθηκε µε PCR 

αντίδραση που συντέλεσε στην εκτεταµένη ανταλλαγή της αµινοξικής αλληλουχίας 

της λούπας µε τα επιθυµητά αµινοξέα PSFVEAPVRG (εικόνα 2.1α). Η αλληλουχία 

της λούπας δολώµατος SFVEAPVR επιλέχθηκε ως κατάλληλη διότι έχει δειχθεί ότι 

είναι η αλληλουχία πρωτεόλυσης του ROP1 µορίου των rhoptries (Bradley and 

Boothroyd, 1999; Bradley, et al., 2002). Αν και δεν έχει αποδειχθεί πειραµατικά, 

έµµεσες ενδείξεις όπως η ανοσοκατακρήµνιση της TgSUB2 µε τις ROP1 (Miller, et 

al., 2003), ROP2 και ROP4 (Kim, µη δηµοσιευµένα αποτελέσµατα) καθώς και οι 

αλληλουχικές οµοιότητες στις περιοχές πρωτεόλυσης πολλών rhoptries πρωτεϊνών 

όπως και στην αλληλουχία αυτό-πρωτεόλυσης της TgSUB2 (Kim, 2004) στηρίζουν 

την υπόθεση ότι η πρωτεάση αυτή πρωτεολύει πρωτεΐνες των rhoptries οργανιδίων. 

Αντίστοιχα στην περίπτωση τροποποίησης της LGI (εικόνα 2.1.β) επιλέχθηκε η 

αλληλουχία της δεύτερης τροποποίησης της MSP-1 του P. berghei (SMDLLGI) 

(Jennings, et al., 1998) βάση της  πειραµατικής ένδειξης του ότι η δεύτερη 

τροποποίηση του MSP-1 στα µεροζωίδια του P. falciparum πραγµατοποιείται από 

την PfSUB2 (Harris, et al., 2005). 

 

Εικόνα 2.1: Μοριακά τροποποιηµένη EAP και LGI σερπίνη.   

 

 
 

Σχηµατική απεικόνιση των EAP (α) και  LGI (β) σερπινών συζευγµένων µε τον myc επίτοπο και την 

σηµατοδοτική αλληλουχία (ss) του ROP1. Δείχνεται η νουκλεοτιδική και αµινοξική αλληλουχία των 

καταλοίπων που αλλάχθηκαν κατά την µετατροπή της CAM σερπίνης σε EAP  και  LGI αντίστοιχα.  
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Σε προηγούµενες µελέτες (Soldati, et al., 2001; Binder, et al., 2008) καθώς 

και στις δικές µας πειραµατικές συνθήκες (αποτελέσµατα δεν φαίνονται) έχει δειχθεί 

ότι η επιλογή του υποκινητή επηρεάζει τον υποκυτταρικό εντοπισµό µορίων του 

εκκριτικού µονοπατιού του παρασίτου. Για τα εξωγενή, διαλυτά µόρια που 

στοχεύονται στο εκκριτικό µονοπάτι και δεν διαθέτουν GPI µοτίβο στόχευσης για την 

µεµβράνη έχει αποδειχθεί ότι στοχεύονται συνήθως στα εκκριτικά οργανίδια των 

dense granules (Joiner and Roos, 2002; Karsten, et al., 1998) που συνιστούν το 

συστατικό εκκριτικό µονοπάτι του παρασίτου. Δεδοµένου του ότι οι αναστολείς που 

επιλέχθηκαν για την µελέτη αυτή είναι διαλυτά µόρια χωρίς GPI µοτίβο στόχευσης 

στην αλληλουχία τους, αναµένονταν ο εντοπισµός τους στα dense granules. Παρόλα 

αυτά κρίθηκε απαραίτητο να δοκιµαστούν διαφορετικοί υποκινητές προκειµένου να 

ελέγχθει το κατά πόσο τα διαφορετικά επίπεδα έκφρασης των εξωγενών µορίων µέσα 

στο εκκριτικό µονοπάτι του ταχυζωιδίου ενδέχονταν να επηρεάζουν τον εντοπισµό 

τους στα διάφορα υποκυτταρικά οργανίδια του παρασίτου. 

Στα µόρια CAM, EAP και LGI προστέθηκε ο επίτοπος myc για την εύκολη 

ανίχνευση τους και κλωνοποιήθηκαν σε κατάλληλους φορείς για την έκφραση τους 

στο τοξόπλασµα. Συγκεκριµένα δοκιµάστηκαν δύο διαφορετικοί υποκινητές  GRA1 

και ΜΙC2 (εικόνα 2.2), οι οποίοι ελέγχουν γονίδια τα οποία εκφράζονται στα 

εκκριτικά οργανίδια των dense granules και των µικρονηµατίων αντίστοιχα. 

Ταχυζωίδια του T. gondii µετασχηµατίστηκαν παροδικά µε κατασκευές οι οποίες 

περιείχαν τον ίδιο τύπο σερπίνης υπό τον έλεγχο των δύο διαφορετικών υποκινητών 

και η ποσοτικοποίηση της έκφρασής έγινε µε ανοσοαποτύπωση. Αποδείχθηκε ότι οι 

σερπίνες εκφράζονταν πολύ ασθενώς υπό τον έλεγχο του MIC2 υποκινητή και ότι 

είχαν ικανοποιητικότερη έκφραση κυρίως υπό τον έλεγχο του GRA1 υποκινητή.  

 

 

Εικόνα 2.2: Παροδική έκφραση της  CAM και EAP υπό 

τον έλεγχο των Gra1 και MIC2 υποκινητών.  

 

Western blot ανάλυση εκχυλισµάτων παροδικά µετασχηµατισµένων 

ταχυζωιδίων που απελευθερώθηκαν 48 ώρες µετά την διαµόλυνση 

HFF κυττάρων. Στην εικόνα φαίνονται τα εκχυλίσµατα από 

παράσιτα µετασχηµατισµένα µε τις CAM (C) και ΕΑΡ (E) σερπίνες 
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οι οποίες έχουν τοποθετηθεί υπό τον έλεγχο των Gra1 και MIC2 υποκινητών. Η επώαση της 

µεµβράνης έγινε µε a-myc. Προκειµένου, να ελεγχθεί η ποσότητα των πρωτεϊνών που φορτώθηκαν 

στο πήκτωµα, η µεµβράνη επωάστηκε επίσης µε a-actin. 

Σε ένα επόµενο στάδιο, προστέθηκε αµινοτελικό σηµατοδοτικό πεπτίδιο 

(signal sequence, ss) στις κατασκευές, µε σκοπό την καθοδήγηση των µορίων στο 

εκκριτικό µονοπάτι. Το ss που επιλέχθηκε ήταν της ROP1 πρωτεΐνης, η οποία 

εντοπίζεται στα εκκριτικά οργανίδια rhoptries του παράσιτου (Ossorio, et al., 1992). 

  

 

Πίνακας 2.3: ΜPIs αναστολείς πρωτεασών που δοκιµάστηκαν στα πειράµατα 

παροδικού µετασχηµατισµού των ταχυζωιδίων του T. gondii.  

 

Ονοµασία  Περιγραφή Τύπος αναστολέα 

pGra1/mycCAM CAM ovalbumin σερπίνη 

συζευγµένη µε τον myc επίτοπο 

Αναστολέας βακτηριακών 

πρωτεασών τύπου subtilisin 

pGra1/mycEAP ΕΑΡ, τροποποιηµένη σερπίνη 

παράγωγο της CAM, συζευγµένη 

µε τον myc επίτοπο 

Τροποποίηση του ικριώµατος της 

CAM ώστε να δρα ως πιθανός 

αναστολέας της subtilisin 2 του T. 

gondii 

pGra1/ssmycCAM CAM ovalbumin σερπίνη 

συζευγµένη µε τον myc επίτοπο και 

το ss του ROP1 γονιδίου 

Εν δυνάµει εκκρινόµενη µορφή της  

mycCAM  

pGra1/ssmycEAP 

 

 

ΕΑΡ τροποποιηµένη σερπίνη 

παράγωγο της CAM συζευγµένη µε 

τον myc επίτοπο και το ss του 

ROP1 γονιδίου 

Εν δυνάµει εκκρινόµενη µορφή της 

mycEAP  

pGra1/ssmycLGI  LGI τροποποιηµένη σερπίνη 

παράγωγο της CAM συζευγµένη µε 

τον myc επίτοπο και το ss του 

ROP1 γονιδίου 

Τροποποίηση του ικριώµατος της 

CAM ώστε να δρα ως πιθανός 

αναστολέας της subtilisin 2 του P. 

berghei και να οδηγείται στο 

εκκριτικό µονοπάτι του T. gondii 

pGra1/ssmycFCM FCM σερπίνη συζευγµένη µε τον 

myc επίτοπο και το ss του ROP1 

γονιδίου 

Ισχυρός αναστολέας πρωτεασών 

σερίνης   (elastase & chymotrypsin)  

pGra1/ssmycNcPIS NcPIS Kazal τύπου αναστολέας 

συζευγµένος µε τον myc επίτοπο 

και το ss του ROP1 γονιδίου 

 

Αναστολέας βακτηριακών 

πρωτεασών τύπου subtilisin 

προερχόµενος από το συγγενές 

παράσιτο της Neospora caninum  

 

pGra1/ssmycCAMΔRSL CAM ovalbumin σερπίνη µοριακά 

τροποποιηµένη ώστε να µη φέρει 

Πλασµίδιο ελέγχου. Θεωρητικά 

απενεργοποιηµένο ικρίωµα της  
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την RSL περιοχή συζευγµένη µε 

τον myc επίτοπο και το ss του 

ROP1 

CAM σερπίνης λόγω διαγραφής της 

RSL 

pGra1/mycGFP GFP πρωτεΐνη συζευγµένη µε τον 

myc επίτοπο  

Πλασµίδιο ελέγχου µε GFP 

πρωτεΐνη εκφρασµένη κάτω από 

του Gra1 υποκινητή 

pGra1/ssmycGFP GFP πρωτεΐνη συζευγµένη µε τον 

myc επίτοπο και το ss του ROP1 

γονιδίου 

 

Πλασµίδιο ελέγχου µε GFP 

πρωτεΐνη εκφρασµένη κάτω από 

τον ίδιο υποκινητή και 

καθοδηγούµενη µε το ίδιο 

σηµατοδοτικό πεπτίδιο στο 

εκκριτικό µονοπάτι όπως και οι υπο 

έλεγχο αναστολείς 

 

 

 

2.1.2 Έκφραση και κυτταρικός εντοπισµός των µακροµοριακών αναστολέων 

πρωτεασών µετά από παροδικό µετασχηµατισµό των ταχυζωιδίων του T. gondii.  

 

Μετά την πραγµατοποίηση του µετασχηµατισµού Human foreskin fibroblasts 

(HFF) κύτταρα διαµολύνθηκαν µε τα παροδικά µετασχηµατισµένα ταχυζωίδια των 

οποίων η έκφραση αναλύθηκε µέσω ανοσοεντοπισµού στα χρονικά διαστήµατα των 

15 και 30 ωρών (εικόνα 2.4).  

Παρατηρήθηκε ότι απουσία του σηµατοδοτικού πεπτιδίου η CAM και το 

µεταλλαγµένο παράγωγο της, η EAP, εντοπίζονταν τόσο στον πυρήνα όσο και στο 

κυτταρόπλασµα του κυττάρου (εικόνα 2.4α). O εντοπισµός αυτός έχει προηγουµένως 

παρατηρηθεί για τις σερπίνες του γενετικού τόπου SRPN10 από τον οποίο προέρχεται 

η CAM, στο µεσέντερο του κουνουπιού (Danielli, et al., 2003) (εικόνα 2.4β). 

Αντίθετα, µετά την προσθήκη σηµατοδοτικού πεπτιδίου οι σερπίνες καθοδηγήθηκαν 

στο εκκριτικό µονοπάτι (εικόνα 2.4γ).  

Μία έντονη διαφορά που παρατηρήθηκε µεταξύ ssCAM και ssEAP µετά από 

30 ώρες έκφρασης των σερπινών ήταν ότι η EAP εντοπίζονταν συχνότερα στο 

εµπρόσθιο άκρο του παράσιτου (εικόνα 2.4γ άσπρο βέλος) ενώ αντίθετα η CAM 

εντοπίζονταν παγιδευµένη γύρω από τον πυρήνα του παρασίτου µέσα στο 

ενδοπλασµατικό δίκτυο (ER) του παράσιτου.  
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Εικόνα 2.4: Παροδικός µετασχηµατισµός ταχυζωιδίων µε φυσικά και µοριακά 

τροποποιηµένους αναστολείς πρωτεασών συζευγµένους ή µη µε το σηµατοδοτικό 

πεπτίδιο του γονιδίου Rop1. 
 

 

 

 

 

Ανάλογη τοπολογία µε εκείνη των ssCAM και ssEAP σερπινών καταγράφηκε 

και για τις σερπίνες ssLGI και ssFCM (εικόνα 2.5). Και  τα δύο µόρια σε συνθήκες 

παροδικής διαµόλυνσης εντοπίζονταν στο ενδοπλασµατικό δίκτυο των 

ενδοκυττάριων ταχυζωιδίων. Ελαφρά διαφοροποιηµένη εµφανίστηκε η τοπολογία της 

ssNcPIs η οποία συγκεντρώνονταν σε κυστίδια που έµοιαζαν µε dense granules, 

τοπολογία αντίστοιχη της ενδογενούς NcPIs στην Neospora (Morris, et al., 2004) 

(εικόνα 2.5). Ωστόσο, η επακριβής τοπολογία των αναστολέων δεν µπορεί να 

περιγραφεί λεπτοµερώς λόγω του ότι σε αυτές τις µελέτες δεν χρησιµοποιήθηκαν 

επιπρόσθετοι δείκτες των κυτταρικών οργανιδίων του παρασίτου. 

 

α) Κυτταρικός εντοπισµός των CAM και 

ΕΑΡ µε a-myc (πράσινο) που εκφράζονται σε 

ενδοκυτταρικά ταχυζωίδια 15 και 30 ώρες 

µετά τον παροδικό µετασχηµατισµό τους. β) 

Ανοσοΐστοχηµικη χρώση του µεσεντερικού 

επιθηλίου του A. gambiae µε το a-SRPN10 

αντίσωµα που αναγνωρίζει την CAM 

σερπίνη στον ιστό αυτό (κόκκινο) (Danielli, 

et al., 2003). γ) Κυτταρικός εντοπισµός των 

ssCAM και ssΕΑΡ µε a-myc (πράσινο) που 

εκφράζονται σε ενδοκυτταρικά ταχυζωίδια 

15 και 30 ώρες µετά τον παροδικό 

µετασχηµατισµό τους. Τα δείγµατα 

αναλύθηκαν µε 60x µεγέθυνση σε 

µικροσκόπιο Zeiss Axioscope2plus (Carl 

Zeiss) που διαθέτει AxioCam color Zeiss 

CCD κάµερα. 
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Εικόνα 2.5: Παροδικός µετασχηµατισµός ταχυζωιδίων µε τα µόρια ssFCM, ssLGI και 

ssNcPIS. 

 
Κυτταρικός εντοπισµός των FCM, LGI και NcPIS σε ταχυζωίδια 15 και 30 ώρες µετά τον παροδικό 

µετασχηµατισµό τους. Gra1/ssmycFCM, Gra1/ssmycLGI και Gra1/ssmycNcPIS παράσιτα σηµασµένα 

µε a-myc (πράσινο). Τα δείγµατα αναλύθηκαν µε 60x µεγέθυνση σε µικροσκόπιο Zeiss 

Axioscope2plus (Carl Zeiss) που διαθέτει AxioCam color Zeiss CCD κάµερα. 

 

 
 

 

2.2. Φαινοτυπική ανάλυση των παροδικά µετασχηµατισµένων ταχυζωιδίων µε 

φυσικούς και µοριακά τροποποιηµένους αναστολείς πρωτεασών σερίνης.  

 

2.2.1 Η έκτοπη έκφραση των αναστολέων µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι φαίνεται να 

επηρεάζει την  ανάπτυξη των ταχυζωιδίων του T. gondii. 

 

Η χηµική απενεργοποίηση πρωτεασών του εκκριτικού µονοπατιού έχει 

αποδειχθεί ότι προκαλεί προβλήµατα στην ενδοκυτταρική ανάπτυξη του παρασίτου 

(Shaw, et al., 2002). Συγκεκριµένα χορήγηση του subtilisin inhibitor III σε 

ταχυζωίδια που είχαν εισβάλει στα κύτταρα προκάλεσε πολλές µορφολογικές 

ανωµαλίες του εκκριτικού µονοπατιού, απώλεια σχηµατισµού των rhoptries και 

µείωση της ενδοκυτταρικής ανάπτυξης τους (Shaw, et al., 2002). Για αυτό το λόγο 

αποφασίστηκε να γίνει καταγραφή του ενδοκυτταρικού ρυθµού ανάπτυξης των 

παροδικά µετασχηµατισµένων παρασίτων (εικόνα 2.6).  

Συγκεκριµένα µετά τον µετασχηµατισµό τα παράσιτα αφήνονταν να 

προσβάλουν τα κύτταρα του ξενιστή και να αναπτυχθούν µέσα σε αυτά.  Μετά από 
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15 και 30 ώρες καταγράφονταν ο αριθµός των επιτυχώς µετασχηµατισµένων 

παρασίτων µέσα σε κάθε κυστίδιο. Τα µη µετασχηµατισµένα παράσιτα δεν 

ανιχνεύονταν λόγω του ότι για την καταγραφή των κυστιδίων πραγµατοποιήθηκε 

κυτταρικός εντοπισµός µε a-myc έτσι ώστε να καταµετρούνται µόνο παράσιτα στα 

οποία είχε εισαχθεί πλασµιδιακό DNA για την έκφραση των αναστολέων. 

 
Εικόνα 2.6: Δοκιµασία ανάπτυξης στα χρονικά διαστήµατα των 15 και 30 ωρών µετά 

τον παροδικό µετασχηµατισµό των ταχυζωιδίων µε τα µόρια CAM, EAP, ssCAM, 

ssEAP, ssLGI, ssNcPIS και ssFCM. 
Καταµέτρηση του αριθµού των 

παρασίτων σε κάθε κυστίδιο 

15 και 30 ώρες µετά την 

διαµόλυνση HFF κυττάρων µε 

παροδικά µετασχηµατισµένα 

παράσιτα. Τα επιτυχώς 

µετασχηµατισµένα παράσιτα 

σε κάθε δείγµα αθροίστηκαν 

έτσι ώστε να καταγραφεί ο 

συνολικός αριθµός τους. Οι 

τιµές προέρχονται από τον 

µέσο όρο ± την σταθερή 

απόκλιση (n=2 πειράµατα για κάθε στέλεχος όπου κάθε πείραµα αντιπροσωπεύεται από διπλά 

δείγµατα. 

 

Αρχικά συγκρίθηκε η επίδραση των σερπινών που έφεραν ss ή όχι στον 

πολλαπλασιασµό των παράσιτων.   Από την ανάλυση αυτή φάνηκε ότι ο µέσος όρος 

του αριθµού των παράσιτων στα κυστίδια ήταν περίπου ίδιος µετά από 15 ώρες 

έκφρασης των σερπινών. Στις 30 ώρες όµως παρατηρούνταν µία σηµαντική µείωση 

στον πολλαπλασιασµό των παρασίτων όταν είχαν µετασχηµατισθεί µε όλα τα είδη 

αναστολέων προορισµένα να εισέρχονται στο εκκριτικό µονοπάτι σε αντίθεση µε την 

εικόνα που αποκαλύπτονταν όταν δεν εισάγονταν στο εκκριτικό µονοπάτι. 
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2.2.2 Διαφορετικός ενδοκυτταρικός εντοπισµός των αναστολέων που 

µετασχηµατίζονται παροδικά στα ταχυζωίδια. 

 

Για να γίνει ο εντοπισµός των ss-µορίων µέσα στο παράσιτο 

πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες κυτταρικού εντοπισµού στα µετασχηµατισµένα 

παράσιτα και η ανάλυση έγινε 15 και 30 ώρες µετά την διαµόλυνση ΗFF κυττάρων 

ξενιστών. Με χρήση του a-myc για την καταγραφή των µετασχηµατισµένων 

παρασίτων και επιπλέον του a-ROP1 αντισώµατος µάρτυρα της εµπρόσθιας περιοχής 

(apical) του παρασίτου λόγω του ότι εντοπίζεται στα εκκριτικά οργανίδια των 

rhoptries (Ossorio, et al., 1992) καταγράφηκε ο εντοπισµός των αναστολέων στα 

διαφορετικά ενδοκυτταρικά τµήµατα του παρασίτου.  

Συγκεκριµένα, στις 15 ώρες ανάλυσης  το µεγαλύτερο ποσοστό των 

παρασίτων τα οποία είχαν µετασχηµατιστεί επιτυχώς ήταν µοναχικά παράσιτα και ο 

φαινότυπος αυτός ονοµάστηκε LO (Loneliness). Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν ότι 

παρατηρήθηκαν διαφορές στα σηµεία που εντοπίζονταν οι αναστολείς µέσα στο 

παράσιτο. Συγκεκριµένα οι EAP, LGI και NcPIS εντοπίζονταν κυρίως στην 

εµπρόσθια περιοχή του παρασίτου κοντά στα rhoptries οργανίδια, ενώ η CAM και 

FCM εντοπίζονταν τόσο στο εµπρόσθιο όσο και στο οπίσθιο τµήµα του παρασίτου 

µέσα στο ER (εικόνα 2.7).  

 

Εικόνα 2.7: Κυτταρικός εντοπισµός των µορίων που εισέρχονται στο εκκριτικό 

µονοπάτι παροδικά µετασχηµατισµένων ταχυζωιδίων µετά από 15 ώρες ανάπτυξης.  

 
Κυτταρικός εντοπισµός των ssCAM, ssFCM, ssΕΑΡ, 

ssLGI και ssNcPIS σε ταχυζωίδια 15 ώρες µετά τον 

παροδικό µετασχηµατισµό. Τα παράσιτα επωάστηκαν 

µε a-myc (κόκκινο) και a-ROP1  (πράσινο). Με άσπρο 

βέλος υποδεικνύεται η εµπρόσθια περιοχή του 

ταχυζωιδίου κοντά στα rhoptries. Τα δείγµατα 

αναλύθηκαν µε 60x µεγέθυνση σε µικροσκόπιο Zeiss 

Axioscope2plus (Carl Zeiss) που διαθέτει AxioCam 

color Zeiss CCD κάµερα. 

 

Στις 30 ώρες ανάλυσης ο συχνότερος φαινότυπος που παρατηρήθηκε ήταν και 

πάλι ο LO ο οποίος διαγνώσθηκε αντίστοιχα σε δύο διαφορετικούς τύπους: LO 
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παράσιτα όπου ο αναστολέας εντοπίζονταν στο οπίσθιο τµήµα (LO_posterior) 

(εικόνα 2.8α) και LO παράσιτα όπου εντοπίζονταν στο εµπρόσθιο τµήµα του 

παρασίτου (LO_apical) (εικόνα 2.8β). Επιπλέον, ανιχνεύθηκε και ένας τρίτος 

φαινότυπος ο οποίος ονοµάστηκε GROS (Get Rid Of Serpin) λόγω του ότι οι 

σερπίνες ανιχνεύονταν στο κέντρο παρασιτικών κυστιδίων που έφεραν 8-16 παράσιτα 

(εικόνα 2.8γ).  

 

Εικόνα 2.8: Κυτταρικός εντοπισµός των µορίων που εισέρχονται στο εκκριτικό 

µονοπάτι παροδικά µετασχηµατισµένων ταχυζωιδίων µετά από 30 ώρες ανάπτυξης.  
 
Κυτταρικός εντοπισµός των 

ssCAM, ssFCM, ssΕΑΡ, 

ssLGI και ssNcPIS σε 

ταχυζωίδια 30 ώρες µετά τον 

παροδικό µετασχηµατισµό 

τους. Τα δείγµατα 

επωάστηκαν µε a-myc 

(κόκκινο) και a-ROP1 

αντίσωµα (πράσινο). α) 

LO_posterior φαινότυπος των 

ssCAM και ssFCM. β) 

LO_apical φαινότυπος στα 

µόρια ssΕΑΡ, ssLGI και 

ssNcPIS. γ) Ανίχνευση GROS (Get Rid Of Serpin) φαινοτύπου όπου το µόριο που είχε 

µετασχηµατισθεί εντοπίζεται στο κέντρο του κυστιδίου. Τα δείγµατα αναλύθηκαν σε 60x µεγέθυνση 

σε µικροσκόπιο Zeiss Axioscope2plus (Carl Zeiss) που διαθέτει AxioCam color Zeiss CCD κάµερα. 

 

Λόγω των διαφορετικών φαινοτύπων που παρατηρήθηκαν αποφασίστηκε η 

επανάληψη των δοκιµασιών του κυτταρικού εντοπισµού σε παροδικά 

µετασχηµατισµένα παράσιτα µε τους ss-αναστολείς. Συγκεκριµένα, ακολούθησε 

στατιστική ανάλυση 15 και 30 ωρών µετά την διαµόλυνση ΗFF κυττάρων ξενιστών 

όπου καταγράφηκε το ποσοστό συχνότητας των φαινοτύπων που παρατηρήθηκαν 

LO_apical, LO_posterior και GROS συναρτήση του χρόνου ανάπτυξης των 

παρασίτων (εικόνα 2.9). 
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Εικόνα 2.9: Στατιστική ανάλυση των φαινοτύπων του κυτταρικού εντοπισµού των 

αναστολέων συναρτήσει του χρόνου ανάπτυξης.  
 

Ενδεικτικό γράφηµα αναπαράστασης της καταγραφής των 

συχνοτήτων των LO_apical, LO_posterior και GROS  

φαινοτύπων του κυτταρικού εντοπισµού συναρτήση του 

χρόνου ανάπτυξης.  

 

 

Για τις σερπίνες CAM και FCM παρατηρήθηκε ότι τα ποσοστά LO_apical και 

LO_posterior ήταν περίπου τα ίδια τόσο στις 15 όσο και στις 30 ώρες ανάλυσης 

(εικόνα 2.10α και β µώβ και µπλε κολώνα). Αντίστοιχα για τις EAP, LGI και NcPIS 

το ποσοστό LO_apical ήταν περίπου 70% έναντι ενός 10% LO_posterior στις ίδιες 

ώρες ανάλυσης (εικόνα 2.10 α και β, κίτρινη, άσπρη και κόκκινη κολώνα). Ο GROS 

φαινότυπος αποτελούσε ένα περίπου 30% για όλες τις σερπίνες στις 30 ώρες 

ανάλυσης, ενώ στις 15 ώρες ήταν πολύ ασθενής (εικόνα 2.10γ).  

 

Εικόνα 2.10: Τα ΕΑΡ, LGI και 

NcPIS µόρια εντοπίζονται στο 

εµπρόσθιο τµήµα στα παροδικά 

µετασχηµατισµένα παράσιτα. 

 
Καταγραφή των συχνοτήτων των 

LO_apical, LO_posterior και GROS 

φαινοτύπων µέσω κυτταρικού 

εντοπισµού συναρτήση του χρόνου 

ανάπτυξης. Τα παροδικά 

µετασχηµατισµένα παράσιτα 

επωάστηκαν µε a-myc και a-Rop1 και 

στην συνέχεια στις 15 και 30 ώρες µετά 

την διαµόλυνση καταγράφηκαν τα 

ποσοστά των παρατηρούµενων 

φαινοτύπων. α) Συχνότητα του  

LO_apical φαινοτύπου. β) Συχνότητα του  

LO_posterior φαινοτύπου. γ) Συχνότητα 

του  GROS φαινοτύπου. Οι τιµές 
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προέρχονται από τον µέσο όρο ± την σταθερή απόκλιση (n=2 πειράµατα για κάθε στέλεχος όπου κάθε 

πείραµα αντιπροσωπεύεται από διπλά δείγµατα. Τα δείγµατα µετρήθηκαν σε 100x µεγέθυνση 

µικροσκοπίου Zeiss Axioscope2plus (Carl Zeiss) που διαθέτει AxioCam color Zeiss CCD κάµερα. 

 

 
2.2.3 Η έκτοπη έκφραση µορίων χωρίς ανασταλτική ενεργότητα έναντι πρωτεασών 

µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι επηρεάζει την  ανάπτυξη των ταχυζωιδίων του T. 

gondii. 

 
 Αν και οι αρχικές ενδείξεις των δοκιµασιών αύξησης των παροδικά 

µετασχηµατισµένων παρασίτων υποδείκνυαν κάποια δυσλειτουργία στην αύξηση του 

παρασίτου λόγω της έκφρασης των εξωγενών µορίων κρίθηκε απαραίτητο να 

επαναληφθούν τα πειράµατα αυτά µε παροδική έκφραση µορίων αρνητικού ελέγχου 

που θα εισέρχονταν στο εκκριτικό µονοπάτι. Ως µόρια αρνητικού ελέγχου του 

πειράµατος επιλέχθηκαν η CAMΔRSL και η GFP πρωτεΐνη (πίνακας 2.3). Η 

CAMΔRSL αποτελεί το θεωρητικά απενεργοποιηµένο ικρίωµα της CAM σερπίνης 

στην οποία έχει διαγραφεί εξολοκλήρου η εκτεθειµένη λούπα δόλωµα των 

πρωτεασών από το σώµα της σερπίνης (§ 1.4.1), ενώ η GFP αποτελεί µία µη 

σχετιζόµενη µε ανασταλτική ενεργότητα έναντι πρωτεασών πρωτεΐνη. 

Οι αρχικές δοκιµασίες καταγραφής του ενδοκυτταρικού πολλαπλασιασµού 

των παροδικά µετασχηµατισµένων ταχυζωιδίων µε την πλασµιδιακή κατασκευή 

pGra1/ssmycCAMΔRSL στο χρονικό διάστηµα των 30 ωρών µετά τον 

µετασχηµατισµό παρουσίασαν την ίδια δυσλειτουργία στην ανάπτυξη που εµφάνιζαν 

τα παράσιτα τα οποία είχαν µετασχηµατιστεί µε την pGra1/ssmycEAP κατασκευή 

(αποτελέσµατα δεν φαίνονται). Για αυτό εξετάστηκε περαιτέρω η GFP ως 

καταλληλότερο µόριο αρνητικού  ελέγχου.  

Στην περίπτωση αυτή ταχυζωίδια µετασχηµατίστηκαν παροδικά µε τις 

κατασκευές pGra1/mycGFP, pGra1/mycΕΑΡ, pGra1/ssmycGFP και 

pGra1/ssmycΕΑΡ και πραγµατοποιήθηκε καταγραφή του ενδοκυτταρικού 

πολλαπλασιασµού των παρασίτων στα χρονικά διαστήµατα των 15 και 30 ωρών µετά 

τον παροδικό µετασχηµατισµό. Όπως αποδείχθηκε όταν η GFP καθοδηγήθηκε στο 

εκκριτικό µονοπάτι του T. gondii (ssGFP) τα παράσιτα που ελέγχθηκαν εµφάνισαν 

την ίδια δυσλειτουργία στην ανάπτυξη µε τα παράσιτα τα οποία είχαν 

µετασχηµατιστεί µε την ssEAP (εικόνα 2.11).  
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Εικόνα 2.11: Δοκιµασία ανάπτυξης στα χρονικά διαστήµατα των 15 και 30 ωρών µετά 

τον παροδικό µετασχηµατισµό των ταχυζωιδίων µε τα µόρια GFP, EAP, ssGFP και 

ssEAP. 

 

Καταµέτρηση του αριθµού των 

παρασίτων σε κάθε κυστίδιο 15 

και 30 ώρες µετά την 

διαµόλυνση HFF κυττάρων µε 

παροδικά µετασχηµατισµένα 

παράσιτα. Στα πειράµατα αυτά 

συγκρίθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης 

παρασίτων που µετασχηµατίζονταν µε την GFP και την ΕΑΡ πρωτεΐνη µε ή χωρίς σηµατοδοτικό 

πεπτίδιο. Ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν παρόµοιος σε όλα τα χρονικά διαστήµατα που ελέγχτηκαν. Οι 

τιµές προέρχονται από τον µέσο όρο ± την σταθερή απόκλιση (n=2 πειράµατα για κάθε στέλεχος όπου 

κάθε πείραµα αντιπροσωπεύεται από διπλά δείγµατα. 

 

 

2.3 Συζήτηση των αποτελεσµάτων. 

 

Αρχικά η προσέγγιση της in vivo έκφρασης επιλεγµένων MPIs πρωτεασών 

στο σύστηµα του Τ. gondii πραγµατοποιήθηκε µέσω πειραµάτων παροδικής 

διαµόλυνσης. Η επιλογή της µεθοδολογίας του παροδικού µετασχηµατισµού 

βασίστηκε στο ότι η τεχνική αυτή αποτελεί µια γρήγορη πειραµατική διαδικασία 

(Kim and Weiss, 2004) της οποίας η χρήση θα επέτρεπε την σχετικά ταχύτερη 

σάρωση των επιλεγµένων αναστολέων καθώς και επιπρόσθετων αναστολέων 

προκειµένου να εξελιχθεί το παρασιτικό σύστηµα του ταχυζωιδίου ως σύστηµα 

δοκιµασιών µεγάλης εµβέλειας για την ταυτόχρονη σάρωση πολλών MPIs. 

Από τα αποτελέσµατα και τις αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν δείχθηκε ότι 

µε παροδικό µετασχηµατισµό µπορεί να υποστηριχτεί µόνο η επαρκής έκφραση υπό 

ορισµένους µεταγραφικούς υποκινητές (§ 2.1.1 και εικόνα 2.2) και η σωστή 

καθοδήγηση των εξωγενών µορίων στο εκκριτικό µονοπάτι του παρασίτου (§ 2.1.2, 

εικόνες 2.4 και 2.5). Ωστόσο, βάση των αποτελεσµάτων που παρουσιάζονται στην § 

2.2.3 (εικόνα 2.11) καταδεικνύεται η ανεπάρκεια της µεθοδολογίας για την 

λειτουργική µελέτη της έκτοπης έκφρασης των αναστολέων στα ταχυζωίδια. Και 

αυτό γιατί η έκφραση εξωγενών µορίων σε συνθήκες παροδικής διαµόλυνσης δεν 
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µπορεί να ελεγχθεί καθώς κάθε µετασχηµατισµένο παράσιτο προσλαµβάνει έναν 

απροσδιόριστο αριθµό πλασµιδίων. Άµεση συνέπεια αυτού είναι το ότι η 

στοιχειοµετρία της έκφρασης των εξωγενών πρωτεϊνών µέσα στο µετασχηµατισµένο 

παράσιτο είναι ανεξέλεγκτη όπως επίσης και οι επιπτώσεις της στην φυσιολογία και 

ανάπτυξη των ταχυζωιδίων. Για αυτό το λόγο για τις περαιτέρω µελέτες κρίθηκε 

απαραίτητο να ακολουθηθεί η µεθοδολογία του σταθερού µετασχηµατισµού των 

ταχυζωιδίων και µόνο για επιλεγµένους αναστολείς. Για την κατασκευή των σταθερά 

µετασχηµατισµένων ταχυζωιδίων επιλέχθηκαν τα τροποποιηµένα µόρια ΕΑΡ, LGI 

και NcPIS ως καταλληλότερα λόγω του ότι κατά την στατιστική ανάλυση των 

φαινοτύπων των πειραµάτων του παροδικού µετασχηµατισµού το µεγαλύτερο 

ποσοστό τους εντοπίστηκε κυρίως στο εµπρόσθιο τµήµα του παρασίτου 

αποδεικνύοντας ότι είχαν εισχωρήσει βαθύτερα στο εκκριτικό µονοπάτι του 

παρασίτου (§ 2.2.2 και εικόνα 2.10).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Δηµιουργία και χαρακτηρισµός διαγονιδιακών 

παρασίτων του T. gondii που εκφράζουν την ΕΑΡ µία 

τροποποιηµένη ovalbumin σερπίνη. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 3-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

 

3.1. Δηµιουργία και χαρακτηρισµός διαγονιδιακών παρασίτων του T. gondii που 

εκφράζουν την ΕΑΡ µία τροποποιηµένη ovalbumin σερπίνη. 

 

3.1.1. Κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που εκφράζουν την 

τροποποιηµένη σερπίνη EAP. 

 

Στην περίπτωση του T. gondii εξωγενές DNA εισάγεται σε ταχυζωίδια µέσω 

ηλεκτροµετασχηµατισµού (electroporation) και τα παράσιτα µετά τον 

µετασχηµατισµό είτε αφήνονται να εκφράσουν το εξωγενές γονίδιο παροδικά 

(Soldati and Boothroyd, 1993) είτε µε επόµενα βήµατα επιλέγονται εκείνα τα 

παράσιτα που ενσωµατώνουν το εξωγενές DNA στο γονιδίωµα τους και εκφράζουν 

σταθερά το υπό µελέτη γονίδιο (Kim et al., 1993; Donald and Roos, 1993) Τα 

σταθερά µετασχηµατισµένα παράσιτα επιλέγονται µε ταυτόχρονη ένθεση στο 

γονιδίωµα τους ενός γονιδίου µάρτυρα επιλογής, το οποίο προσφέρει ανθεκτικότητα 

ενάντια σε αντιβιoτικά που δεν επηρεάζουν τα κύτταρα του ξενιστή. 

Για τον  συγκεκριµένο µετασχηµατισµό των παρασίτων κατασκευάστηκαν 

δύο φορείς έκφρασης της ΕΑΡ (σχήµα 3.1α και 3.1β) που έφεραν ενσωµατωµένο 

στην αλληλουχία τους το γονίδιο του µάρτυρα επιλογής hypoxanthine-xanthine-

guanine phosphoribosyl transferase (HXGPRT) (Donald, et al., 1996) το οποίο 

τοποθετήθηκε ανοδικά του ανοιχτού πλαισίου διαβάσµατος του ΕΑΡ γονιδίου. Η 

κλωνοποίηση της ΕΑΡ έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε η αλληλουχία της να υπόκειται 

στον έλεγχο του Gra1 υποκινητή. Τα δύο πλασµίδια διέφεραν όσον αφορά την 

σύζευξη της EAP µε ή χωρίς το σηµατοδοτικό πεπτίδιο για την είσοδο του µορίου 

στο εκκριτικό µονοπάτι. Στην πρώτη περίπτωση το ανοιχτό πλαίσιο διαβάσµατος 

(ORF) της EAP συζεύχθηκε µόνο µε τον myc επίτοπο (πλασµίδιο pdhfr/HXGPRT_ 

pgra1 /mycΕΑΡ) (εικόνα 3.1.α) µε σκοπό την δηµιουργία στελεχών που να 

εκφράζουν κυτταροπλασµατική µορφή της EAP. Στην δεύτερη περίπτωση το ανοιχτό 

πλαίσιου της EAP πέραν του myc επιτόπου συζευχθηκε και µε το ss του Rop1 

γονιδίου (πλασµίδιο pdhfr/HXGPRT_ pgra1 /ssmycΕΑΡ) (εικόνα 3.1.β) προκειµένου 

να κατασκευαστεί η εκκρινόµενη µορφή της EAP.  
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Εικόνα 3.1: Φορείς έκφρασης της ΕΑΡ στο T.gondii.  
 

α)                                                                                               β) 

 

 
Στο σχήµα απεικονίζονται οι φορείς έκφρασης pdhfr/HXGPRT_pgra1/mycΕΑΡ (α) και  

pdhfr/HXGPRT_ pgra1 /ssmycΕΑΡ (β). Ανοδικά της ΕΑΡ στην κάθε περίπτωση έχει τοποθετηθεί ο 

µάρτυρας επιλογής HXGPRT για τον σταθερό µετασχηµατισµό του T.gondii. Στο αναγνωστικό πλαίσιο 

της ΕΑΡ έχει σηµειωθεί η θέση του myc επιτόπου και στην περίπτωση του pdhfr/HXGPRT_ pgra1 

/ssmycΕΑΡ το σηµατοδοτικό πεπτίδιο (ss) του ROP1. Επιπλέον στους φορείς έχουν σηµειωθεί οι 

θέσεις των περιοριστικών ενζύµων µε τα οποία πραγµατοποιήθηκε η συρραφή των κοµµατιών του 

DNA. 

Τα πλασµίδια pdhfr/HXGPRT_ pgra1 /mycΕΑΡ και pdhfr/HXGPRT_ pgra1 

/ssmycΕΑΡ µετασχηµατίστηκαν ξεχωριστά σε παράσιτα του στελέχους RHhxgprt- τα 

οποία δεν έφεραν το γονίδιο HXGPRT (Donald, et al., 1996). Το γονίδιο αυτό δεν 

είναι κρίσιµο για την βιωσιµότητα του παρασίτου και το RHhxgprt- αποτελεί το πιο 

συνήθες στέλεχος για την κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παράσιτων 

(Donald, et al., 1996) λόγω του πλεονεκτήµατος της άµεσης ανθεκτικότητας, σε πολύ 

µικρό χρονικό διάστηµα, των θετικά µετασχηµατισµένων παρασίτων στο αντιβιοτικό 

ΜΡΑ. Ο µετασχηµατισµός έγινε σύµφωνα µε το καθιερωµένο πρωτόκολλο (Soldati 

and Boothroyd, 1993, Kim, et al., 1993) παρουσία του περιοριστικού ενζύµου ΝotI 

καθώς έχει δειχθεί ότι αυξάνει την αποδοτικότητα του µετασχηµατισµού  (Black, et 

al., 1995). H εφαρµογή του MPA και της νουκλεοτιδικής βάσης xanthine όπως έχει 

περιγραφεί (Donald, et al., 1996) οδήγησε στην επιλογή ανθεκτικών πληθυσµών 

ταχυζωιδίων. Μοναδιαίοι κλώνοι Gra1/mycΕΑΡ και Gra1/ssmycΕΑΡ αποκτήθηκαν 

µε την µέθοδο της περιοριστικής αραίωσης (limiting dilution), και η έκφραση της 

ΕΑΡ στους θετικά µετασχηµατισµένους κλώνους πιστοποιήθηκε µε western ανάλυση 

και ανοσοΐστοχηµικη χρώση (αποτελέσµατα δεν φαίνονται). 
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3.1.2. Έκφραση και κυτταρικός εντοπισµός της ΕΑΡ στα ταχυζωίδια του T. gondii.    

 

Από τους µοναδιαίους κλώνους που αποχτήθηκαν, ένας κλώνος επιλέχθηκε 

για κάθε στέλεχος. Ανάλογα µε το αν η ΕΑΡ ήταν συζευγµένη ή όχι µε το ss του 

Rop1 το κάθε στέλεχος ονοµάστηκε Gra1/ssmycΕΑΡ_7 και Gra1/mycΕΑΡ_3 

αντίστοιχα. Εκχυλίσµατα ταχυζωιδίων του στελέχους Gra1/mycΕΑΡ_3 σε σύγκριση 

µε το στέλεχος RHhxgprt- αναλύθηκαν κάτω από συνθήκες αναγωγής των 

δισουλφιδικών δεσµών σε 8% SDS-PAGE πήκτωµα και στη συνέχεια ακολούθησε 

western blot ανάλυση.  Αντίστοιχη ανάλυση πραγµατοποιήθηκε και για το 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7. Και στις δύο περιπτώσεις στο στέλεχος RHhxgprt- δεν 

ανιχνεύθηκε καµία πρωτεϊνική ζώνη όταν στην µελέτη χρησιµοποιούνταν το 

αντίσωµα του myc επίτοπου, ενώ αντίθετα στα διαγονιδιακά παράσιτα ανιχνεύονταν 

οι προβλεπώµενες ζώνες (εικόνα 3.2α και 3.2β). Η µετάλλαξη στο ικρίωµα της CAM 

σερπίνης που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή της ΕΑΡ έγινε µόνο στην περιοχή 

της λούπας που λειτουργεί ως δόλωµα για τις πρωτεάσες (§ 2.1) µε αποτέλεσµα το 

προβλεπόµενο µοριακό βάρος για την ΕΑΡ να µην διαφέρει και πολύ από της CAM 

πρωτεΐνης και να προσδιορίζεται περίπου στα 44 kDa µαζί µε την προσθήκη του myc 

επιτόπου.  

 
Εικόνα 3.2: Έκφραση της ΕΑΡ σε ταχυζωίδια του T. gondii. 

 
Western blot ανάλυση εκχυλισµάτων 

αποµονωµένων παρασίτων που 

απελευθερώθηκαν 48 ώρες µετά την 

διαµόλυνση HFF κυττάρων. α) Ανάλυση των 

εκχυλισµάτων RHhxgprt- (γραµµή 1) και 

Gra1/mycΕΑΡ_3 (γραµµή 2) στελεχών. Με 

βέλος υποδεικνύεται η πρωτεϊνική ζώνη της mycEAP. β) Ανάλυση των εκχυλισµάτων RHhxgprt- 

(γραµµή 3) και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 (γραµµή 3) στελεχών. Με βέλος υποδεικνύεται η έκφραση της 

mycEAP ενώ µε αστερίσκο υποδεικνύεται µία δεύτερη πρωτεϊνική ζώνη που προέρχεται από 

πρωτεόλυση του µορίου. Η επώαση της µεµβράνης έγινε µε a-myc αντίσωµα. Προκειµένου, να 

ελεγχθεί η ποσότητα των πρωτεϊνών που φορτώθηκαν στο πήκτωµα, η µεµβράνη επωάστηκε επίσης µε 

a-MIC2 (Microneme protein 2) αντίσωµα (ζώνη των 115 kDa), το οποίο αναγνωρίζει την MIC2 

πρωτεΐνη των µικρονηµατίων.  

 

α
) 

α) β) 
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Η πρωτεϊνική ζώνη των 44kDa που ανιχνεύθηκε στα εκχυλίσµατα των 

Gra1/mycΕΑΡ_3 αποτελεί την µορφή της πρωτεΐνης συζευγµένη µε το myc. Στα 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.2β ανιχνεύονταν δύο 

πρωτεϊνικές ζώνες που έτρεχαν πολύ κοντά. Η µεγαλύτερου µεγέθους ζώνη είναι η 

ζώνη των 44 kDa και αποτελεί την µορφή της πρωτεΐνης συζευγµένη µε το myc µετά 

την αφαίρεση του ss κατά την είσοδο του µορίου στο  εκκριτικό µονοπάτι. H 

εµφάνιση της δεύτερης πρωτεϊνικής ζώνης στην περίπτωση που η ΕΑΡ εισέρχονταν 

στο εκκριτικό µονοπάτι υποδείκνυε κάποιου είδους πρωτεόλυση και µελετήθηκε 

περαιτέρω (§ 3.2). 

 Παράλληλα για τον επιπλέον χαρακτηρισµό των Gra1/ssmycΕΑΡ_3 και 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στελεχών έγιναν και πειράµατα ανοσοϊστοχηµικής χρώσης για 

τον υποκυτταρικό εντοπισµό της ΕΑΡ. Για τον εντοπισµό του µορίου 

χρησιµοποιήθηκε myc αντίσωµα έναντι της ΕΑΡ και ως µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε 

αντίσωµα έναντι του αντιγόνου GRA3 των dense granules. Προκειµένου να 

αποκαλυφθούν οι πυρήνες των παρασίτων στις µελέτες αυτές χρησιµοποιήθηκε η 4΄-

6-Diamidini-2phenylindole (DAPI) χρώση, λόγω της ιδιότητας της να σχηµατίζει 

φθορίζοντα σύµπλοκα µε το δίκλωνο DNA. Στην περίπτωση του Gra1/mycΕΑΡ_3 

στελέχους δεν παρατηρήθηκε συνεντοπισµός της ΕΑΡ µε την GRA3 πρωτεΐνη καθώς 

το εξωγενές µόριο παρέµενε στο κυτταρόπλασµα του παρασίτου και δεν εκκρίνονταν 

στο κυστίδιο (εικόνα 3.3α). Αντίθετα, στην περίπτωση του Gra1/ssmycΕΑΡ_7 

στελέχους, 24 ώρες µετά την διαµόλυνση των κυττάρων µε διαγονιδιακά ταχυζωίδια 

η ΕΑΡ καταλάµβανε τον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ των παρασίτων στο αναπτυσόµενο 

κυστίδιο (εικόνα 3.3β) και συνεντοπίζονταν µε το αντιγόνο µάρτυρα GRA3.  

 

Εικόνα 3.3: Κυτταρικός εντοπισµός της ΕΑΡ σε ταχυζωίδια του Toxoplasma gondii. 

 
Κυτταρικός εντοπισµός της EAP σε ενδοκυτταρικά ταχυζωίδια. α) Gra1/mycEAP_3 παράσιτα 

σηµασµένα µε myc αντίσωµα (κόκκινο), Dapi (µπλε) χρώση και αντίσωµα έναντι του αντιγόνου 

GRA3. 24 ώρες µετά την διαµόλυνση φαίνεται ότι η EAP εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα του 

ταχυζωιδίων. β) Ενδοκυτταρικά ταχυζωίδια του στελέχους Gra1/ssmycΕΑΡ_7 σηµασµένα µε myc 

αντίσωµα, Dapi και αντίσωµα έναντι του αντιγόνου GRA3. Παρατηρείται συνεντοπισµός της ΕΑΡ µε 

την ΤgGRA3 στο εσωτερικό του PV. Τα δείγµατα αναλύθηκαν µε 100x µεγέθυνση σε µικροσκόπιο 

Zeiss Axioscope2plus (Carl Zeiss) που διαθέτει AxioCam color Zeiss CCD κάµερα. 
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3.2. Η ΕΑΡ πρωτεολύεται όταν εισέρχεται στο εκκριτικό µονοπάτι σταθερά 

µετασχηµατισµένων παράσιτων. 

 

3.2.1. In vivo πρωτεόλυση της ΕΑΡ όταν εισάγεται στο εκκριτικό µονοπάτι σταθερά 

µετασχηµατισµένων παρασίτων T. gondii.    

 

Στο µονοπάτι αλληλεπίδρασης των σερπινών µε την πρωτεάση στόχο τους 

ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις η πρωτεάση να πρωτεολύσει την σερπίνη µε 

αποτέλεσµα την απελευθέρωση µίας πρωτεολυµένης µορφής σερπίνης η οποία πλέον 

δεν είναι ενεργή (Silverman, et al., 2001; Getiins, 2002; §1.4.1 και εικόνα 1.6). Σε µια 

τέτοια περίπτωση η σερπίνη λειτουργεί σαν ανταγωνιστικό υπόστρωµα για την 

πρωτεάση και όχι ως αυτοκτονικό υπόστρωµα. Αδυνατεί δηλαδή να παγιδεύσει την 

πρωτεάση σε σταθερό ανενεργό σύµπλοκο.  

Η εµφάνιση µιας επιπλέον πρωτεϊνικής ζώνης στο εκχύλισµα των 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 παρασίτων η οποία απουσιάζει από τα Gra1/mycΕΑΡ_3 

παράσιτα υποδείκνυε κάποιου είδους πρωτεόλυση της εκκρινώµενης ΕΑΡ σερπίνης 

µε αποτέλεσµα την δηµιουργία µίας χαµηλότερου µοριακού βάρους ζώνης στο 

εκχύλισµα (εικόνα 3.4α). Επιπλέον, η πρωτεόλυση αυτή προσδιορίζονταν στο 

καρβοξυτελικό άκρο της ΕΑΡ καθώς και οι δύο πρωτεϊνικές ζώνες ανιχνεύονταν µε 
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το αντίσωµα έναντι του myc επίτοπου που έχει τοποθετηθεί στο αµινοτελικό άκρο 

της πρωτεΐνης (εικόνα 3.4β).  

 

Εικόνα 3.4: H ΕΑΡ που είναι συζευγµένη µε το ss (Rop1) πρωτεολύεται στο 

καρβοξυτελικό της άκρο. 

 
α)                                                                        β) 

α) Western blot ανάλυση εκχυλισµάτων αποµονωµένων παρασίτων που εκφράζουν την ΕΑΡ έξω (-ss) 

ή µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι του ταχυζωιδίου (+ss). Για την ανάλυση αποµονώθηκαν ίσοι αριθµοί 

εξωκυττάριων παρασίτων από τα Gra1/mycΕΑΡ_3 (-ss) και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 (+ss) στελέχη, 48 

ώρες µετά την διαµόλυνση HFF κυττάρων. Για την ανίχνευση του ΕΑΡ µορίου η µεµβράνη 

επωάστηκε µε a-myc αντίσωµα. Προκειµένου, να ελεγχθεί η ποσότητα των πρωτεϊνών που 

φορτώθηκαν στο πήκτωµα, η µεµβράνη επωάστηκε επίσης µε a-MIC2 αντίσωµα (ζώνη των 115 kDa). 

Από την σύγκριση των δύο εκχυλισµάτων φαίνεται ότι η ΕΑΡ πρωτεολύεται όταν οδηγείται στο 

εκκριτικό µονοπάτι. β) Σχηµατική απεικόνιση των µορφών της ΕΑΡ πριν και µετά την αφαίρεση του ss 

(Rop1) καθώς της µορφής που πρωτεολύεται καρβοξυτελικά.  

 

Κρίθηκε απαραίτητο να απαντηθεί αν η ΕΑΡ πρωτεολύεται in vivo και όχι 

κατά την  αποµόνωση των παρασιτικών εκχυλισµάτων στο σωλήνα. Για τον λόγο 

αυτό πραγµατοποιήθηκε εκχύλιση πρωτεϊνών από ίσους αριθµούς εξωκυττάριων 

παρασίτων του Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στελέχους παρουσία ή απουσία χηµικών 

αναστολέων πρωτεασών και το εκχύλισµα αναλύθηκε µε Western blot (εικόνα 3.5). 

Από την συγκριτική ανάλυση δείχθηκε ότι απουσία και παρουσία αναστολέων 

πρωτεασών η διπλή πρωτεϊνική ζώνη ανιχνεύεται στα εκχυλίσµατα των 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 παρασίτων γεγονός που αποδεικνύει ότι η ΕΑΡ πρωτεΐνη 

πρωτεολύεται in vivo όταν εισέρχεται στο εκκριτικό µονοπάτι του T. gondii. 

Επιπροσθέτως, όταν χρησιµοποιήθηκε ένας πολύ ασθενέστερος υποκινητής του T. 

gondii για την έκφραση της ΕΑΡ µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι αποκαλύφθηκε η 

σταθερή εµφάνιση του πρωτεολυτικού προϊόντος της ΕΑΡ (§ 3.2.2).  
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Εικόνα 3.5: In vivo πρωτεόλυση της ΕΑΡ όταν εισέρχεται στο εκκριτικό µονοπάτι του 

ταχυζωιδίου. 

 
Western blot ανάλυση εκχυλισµάτων αποµονωµένων παρασίτων που εκφράζουν την ΕΑΡ µέσα στο 

εκκριτικό µονοπάτι του ταχυζωιδίου. Για την ανάλυση 

αποµονώθηκαν ίσοι αριθµοί εξωκυττάριων παρασίτων από το 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στέλεχος, 48 ώρες µετά την διαµόλυνση 

HFF κυττάρων. Τα παράσιτα επαναδιαλύθηκαν σε διάλυµα 

RIPPA (50Mm Tris-HCl pH 8.0, 150mM NaCl, 1% NP-40, 

0.5% Na deoxycholate και 0.1% SDS) παρουσία ή απουσία 

αναστολέων πρωτεασών στο διάλυµα. Μετα από 4 

διαδοχικούς κύκλους ψύξης-απόψυξης το εκχύλισµα 

φυγοκεντρήθηκε στις 13.000 rpm στους 40C και το 

υπερκείµενο φορτώθηκε στο πήκτωµα προκειµένου να γίνει η ανάλυση. Με βέλος υποδεικνύεται η 

πρωτεολυµένη ΕΑΡ και µε αστερίσκο η mycEAP. Η µεµβράνη επωάστηκε µε a-myc αντίσωµα. 

Προκειµένου, να ελεγχθεί η ποσότητα των πρωτεϊνών που φορτώθηκαν στο πήκτωµα, η µεµβράνη 

επωάστηκε επίσης µε a-MIC2 αντίσωµα (επάνω ζώνη). 

 

 

3.2.2. Κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που εκφράζουν την 

τροποποιηµένη σερπίνη EAP υπό τον έλεγχο του επαγώµενου υποκινητή 7TetOS1. 

 

 Μια χρήσιµη ιδιαιτερότητα του T. gondii ως πειραµατικού µοντέλου είναι το 

γεγονός ότι για το παράσιτο αυτό είναι διαθέσιµο επαγώµενο σύστηµα έκφρασης. Με 

αυτόν τον τρόπο η έκφραση του υπό µελέτη γονιδίου επάγεται ή αποσιωποιείται 

επιλεγµένα (εικόνα 3.6). Το επαγώµενο σύστηµα στο T. gondii αποτελείται από το 

TATi (Trans-activator trap identified) στέλεχος το οποίο εκφράζει τον ΤΑΤi 

µεταγραφικό παράγοντα ο οποίος απουσία ανυδροτετρακυκλίνης 

(Anhydrotetracycline, ATc) προσδένεται στον 7TetOS1 υποκινητή, ενώ αντίθετα 

παρουσία ATc δεν προσδένεται µε αποτέλεσµα να καταστέλλεται η µεταγραφή του  

γονιδίου που υπόκειται στον έλεγχο του 7TetOS1 (Meissner, et al., 2001; Meissner, et 

al., 2002a). O 7TetOS1 είναι ένας από τους τεχνητούς υποκινητές του συστήµατος 

που έχει φτιαχτεί µε σύξευξη επτά tetO (7TetO) µεταγραφικών αλληλουχιών µε την 

βασική περιοχή του υποκινητή (core promoter element) του sag1 γονιδίου (S1). 
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Εικόνα 3.6: Eπαγώµενο σύστηµα ανυδροτετρακυκλίνης του T. gondii. 

 
To στέλεχος TATi µετασχηµατίζεται µε πλασµίδιο που φέρει το επιθυµητό γονίδιο προς µελέτη (Χ 

gene) υπό τον έλεγχο του 7TetOS1. Προσθήκη ATc στο θρεπτικό µέσο των ταχυζωιδίων συνεπάγεται 

την καταστολή της µεταγραφής του X gene καθώς παρουσία ATc ο ΤΑΤi µεταγραφικός παράγοντας 

δεν προσδένεται στον 7TetOS1 υποκινητή. Αντίθετα αφαίρεση του ATc από το µέσο συνεπάγεται την 

έναρξη της µεταγραφής του X gene λόγω πρόσδεσης του TATi στον υποκινητή 7TetOS1.  

 

 

Για την έκφραση της ΕΑΡ εκκρινόµενης µορφής (ssmycEAP) υπό τον έλεγχο 

του επαγώµενου 7TetOS1 υποκινητή κατασκευάστηκαν δυο πλασµιδιακοί φορείς 

έκφρασης της ΕΑΡ οι 7TetOS1ssmycEAPpROP1/Ble και 7TetOS1/ssmycEAP οι 

οποίοι διέφεραν όχι µόνο ως προς τα γονίδια επιλογής αλλά και ως προς την 

ενσωµάτωση του γονιδίου επιλογής στο ίδιο πλασµίδιο ή όχι αντίστοιχα. Και στις δυο 

περιπτώσεις όµως η EAP είχε τοποθετηθεί υπό τον µεταγραφικό έλεγχο του 

υποκινητή 7TetOS1 και είχε συζευχθεί µε το ss του Rop1 και τον myc επίτοπο όπως 

ακριβώς και στον pdhfr/HXGPRT_ pgra1 /ssmycΕΑΡ φορέα  (εικόνα 3.7α και 3.7β). 

 

Εικόνα 3.7: Φορείς έκφρασης της ΕΑΡ υπό τον έλεγχο του 7TetOS1 υποκινητή. 

 
 Στο σχήµα απεικονίζονται οι φορείς έκφρασης p7TetOS1/ssmycΕΑΡ (α) και 

p7TetOS1/ssmycΕΑΡ_pRop1/Ble (β) που χρησιµοποιήθηκαν για τον σταθερό µετασχηµατισµό του 

στελέχους TATi. Στο αναγνωστικό πλάισιο της ΕΑΡ έχει σηµειωθεί η θέση του myc επιτόπου και το 

σηµατοδοτικό πεπτίδιο (ss) του ROP1. Στον p7TetOS1/ssmycΕΑΡ_pRop1/Ble υποδεικνύεται και ο 

µάρτυρας επιλογής Ble που διασυνδέθηκε καθοδικά του αναγνωστικού πλαισίου της ΕΑΡ. Επιπλέον 

στους φορείς έχουν σηµειωθεί οι θέσεις των περιοριστικών ενζύµων µε τα οποία πραγµατοποιήθηκε η 

συρραφή των κοµµατιών του DNA. 
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Λόγω του διαφορετικού γονιδίου επιλογής αλλά και της ενσωµάτωσης του ή 

µη στον ίδιο πλασµιδιακό φορέα κατά την κατασκευή των σταθερά 

µετασχηµατισµένων 7TetOS1/ssmycΕΑΡ παρασίτων ακολουθήθηκαν δύο 

διαφορετικές µεθοδολογίες ανάλογα µε το πλασµίδιο που χρησιµοποιήθηκε (εικόνα 

3.8). Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε, συνµετασχηµατισµός των TATi ταχυζωιδίων 

µε το p7TetOS1/ssmycΕΑΡ πλασµίδιο και το pKS/CAT που φέρει το γονίδιο 

ανθεκτικότητας στην chloramphenicol (CAT) (Kim, et al., 1993). Ενώ παράλληλα το 

p7TetOS1/ssmycΕΑΡ_prop1/Ble χρησιµοποιήθηκε ως έχει σε ανεξάρτητο πείραµα 

µετασχηµατισµού του TATi στελέχους.  

Ο λόγος που ακολουθήθηκε διπλή πειραµατική προσέγγιση για την 

κατασκευή του ίδιου στελέχους οφείλονταν στο ότι οι µάρτυρες επιλογής CAT και 

Ble µειονεκτούν και πλεονεκτούν σε διαφορετικές παραµέτρους ως µάρτυρες 

επιλογής. Η αντιπαρασιτική δράση της CAT εντοπίζεται σε µεγάλο χρονικό διάστηµα 

(περίπου 16 µέρες) από την στιγµή του µετασχηµατισµού (Kim, et al., 1993) γεγονός 

που µειώνει τις πιθανότητες επιτυχούς µετασχηµατισµού των παρασίτων. Και αυτό 

γιατί η δράση της CAT είναι αργή µε αποτέλεσµα κατά την επιλογή να συλλέγονται 

πολλοί ανθεκτικοί κλώνοι που δεν εκφράζουν το επιθυµητό γονίδιο (spontaneouw 

resistant clones). Αντίστοιχα, η αντιπαρασιτική δράση της phleomycin που προκαλεί 

σπασίµατα στο DNA είναι πιο άµεση αλλά πραγµατοποιείται σε εξωκυττάρια 

παράσιτα για µεγάλο χρονικό διάστηµα (Messina, et al., 1995; Soldati, et al., 1995). 

Πραγµατοποιώντας ταυτόχρονα και τις δύο προσεγγίσεις αυξάνονταν οι πιθανότητες 

επιτυχούς κατασκευής σταθερά µετασχηµατισµένων στελεχών. 

α)

   

 β) 
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Η εφαρµογή των αντιβιοτικών CAT και Phle για την επιλογή θετικά 

µετασχηµατισµένων παράσιτων έγινε όπως έχει περιγραφεί (Kim, et al., 1993; 

Messina, et al., 1995) και οι µοναδιαίοι κλώνοι αποκτήθηκαν µε περιοριστική 

αραίωση (limiting dilution) των ανθεκτικών στα χηµικά σκευάσµατα παρασίτων µετά 

τον µετασχηµατισµό. 

 

3.8. Πειραµατικός σχεδιασµός για την κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων 

στελεχών που εκφράζουν ΕΑΡ υπό τον επαγώµενο 7TetOS1 υποκινητή.  

 
α) Συν-µετασχηµατισµός των φορέων p7TetOS1/ssmycΕΑΡ και pBSK/CAT στο στέλεχος TATi. Τα 

δύο πλασµίδια ευθυγραµµίστηκαν και αναµείχθηκαν µε µοριακή αναλογία 10:1 παρουσία ΝοtI στο 

µέσο και στην συνέχεια ακολούθησε επιλογή των θετικά µετασχηµατισµένων κλώνων µε CAT. β) 

Στην δεύτερη περίπτωση ο φορέας p7TetOS1/ssmycΕΑΡ_prop1/Ble που περιείχε ενσωµατωµένο τον 

µάρτυρα επιλογής ble χρησιµοποιήθηκε για τον µετασχηµατισµό του TATi παρουσία ΝοtI στο µέσο. 

Η επιλογή για τα θετικά µετασχηµατισµένα  άτοµα έγινε σε αποµονωµένα (εξωκυττάρια) παράσιτα µε 

Phleomycin. 

α)                                                                                              β) 
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3.2.2.1. Έκφραση και κυτταρικός εντοπισµός της ΕΑΡ υπό τον έλεγχο του 

επαγόµενου υποκινητή 7TetOS1 στα ταχυζωίδια του T. gondii αποδεικνύει ότι η ΕΑΡ 

πρωτεολύεται ακόµη και σε ασθενέστερες συνθήκες έκφρασης.  

 

Από τους µοναδιαίους κλώνους 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_CAT_14 και 

7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 που επιλέχθηκαν για να µελετηθούν, ελέγχθηκε το κατά 

πόσο ενεργοποιείται ή καταστέλλεται η µεταγραφή της ΕΑΡ υπό τον έλεγχο του 

7TetOS1 υποκινητή στο Toxoplasmosis απουσία ή παρουσία του επαγωγέα στις 

δεδοµένες πειραµατικές συνθήκες. Εκχυλίσµατα ταχυζωιδίων 

7TetOS1/ssmycΕΑΡ_CAT_14 και 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 αναλύθηκαν κάτω 

από συνθήκες αναγωγής των δισουλφιδικών δεσµών σε 8% SDS-PAGE πήκτωµα µε 

ανοσοαποτύπωση συγκριτικά µε το πατρικό στέλεχος ΤΑΤi. 

Απουσία του καταστολέα από το θρεπτικό µέσο το χαρακτηριστικό ζευγάρι 

πρωτεϊνικών ζωνών παρατηρήθηκε στα εκχυλίσµατα των ταχυζωϊδίων από τα 

στελέχη 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_CAT_14 και 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 (εικόνα 3.9). 

Οι ίδιες πρωτεϊνες απουσίαζαν από τα εκχυλίσµατα ταχυζωϊδίων των δύο στελεχών 

τα οποία είχαν αναπτυχθεί παρουσία του καταστολέα στο θρεπτικό µέσο. Αρα, η 

µεταγραφή της ssmycEAP ενεργοποιούνταν απουσία του επαγωγέα και αντίστοιχα 

καταστέλονταν παρουσία του επαγωγέα µε ακρίβεια. Η πρωτεϊνική ζώνη των 44kDa 

που ανιχνεύοταν στα εκχυλίσµατα αποτελεί την µορφή της πρωτεΐνης συζευγµένης 

µε το myc ενώ η εµφάνιση της λίγο χαµηλότερου µοριακού βάρους πρωτεϊνικής 

ζώνης υποδεικνύει ότι η πρωτεόλυση υφίσταται και σε αυτά τα διαγονιδιακά 

παράσιτα, όπως και στα Gra1/ssmycΕΑΡ_7. Το χαρακτηριστικό ζεύγος πεπτιδίων 

της ΕΑΡ δεν ανιχνεύθηκε στα εκχυλίσµατα που προέρχονταν από το πατρικό 

στέλεχος ΤΑΤi (εικόνα 3.9).  
 

Εικόνα 3.9: Έκφραση της ΕΑΡ υπό τον έλεγχο του 7TetOS1 σε σταθερά 

µετασχηµατισµένα ταχυζωίδια του TATi στελέχους. 

 
Western blot ανάλυση εκχυλισµάτων προερχώµενων από ταχυζωίδια των στελεχών TATi, 

7TetOS1/ssmycEAP_Ble_23 και 7TetOS1/ssmysEAP_CAT_14. Τα παράσιτα αποµονώθηκαν, 

πλύθηκαν σε 1XPBS και αφέθηκαν να διαµολύνουν κύτταρα HFF σε συνθήκες απουσίας Atc (-) όπου 

ενεργοποιείται η µεταγραφή και παρουσίας Atc (+) όπου καταστέλεται η µεταγραφή του γονιδίου υπό 

τον έλεγχο του 7TetOS1 υποκινητή. 48 ώρες αργότερα απελευθερώθηκαν από τα κύτταρα και 

παρασκευάστηκαν 
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εκχυλίσµατα. Στο πρώτο gel απεικονίζεται η ανάλυση του εκχυλίσµατος του στελέχους του αγρίου 

τύπου TATi και στο δεύτερο τα στελέχη 

7TetOS1/ssmycEAP_Ble_23 και 

7TetOS1/ssmysEAP_CAT_14. Η επώαση 

της µεµβράνης έγινε µε a-myc αντίσωµα, 

για την ανίχνευση του ΕΑΡ µορίου. 

Προκειµένου, να ελεγχθεί η ποσότητα 

των πρωτεϊνών που φορτώθηκαν στο 

πήκτωµα, η µεµβράνη επωάστηκε επίσης 

µε a-MIC2 αντίσωµα (ζώνη των 115 

kDa). 

 

Εκχύλισµα ταχυζωιδίων από το στέλεχος 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 

συγκρίθηκε µε εκχύλισµα ταχυζωϊδίων του Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στελέχους. Στην 

εικόνα 3.10 παρουσιάζεται η ανοσοαποτύπωση του εκχυλίσµατος εξωκυττάριων 

παρασίτων των στελεχών 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 και Gra1/ssmycΕΑΡ_7. Στο 

πήκτωµα φορτώθηκε παραπάνω από την διπλάσια ποσότητα εκχυλίσµατος 

7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 ταχυζωιδίων σε σχέση µε την ποσότητα του 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 εκχυλίσµατος. Το western blot επωάστηκε επιπλέον µε το 

αντίσωµα έναντι της MIC2, που χρησιµοποιήθηκε ως αντιγόνο ελέγχου της ποσότητα 

των πρωτεινών που φορτώθηκαν στο πήκτωµα. Το αποτέλεσµα αυτό υπέδειξε ότι η 

πρωτεολυτική δράση που παράγει την πρωτεολυµένη µορφή της EAP φτάνει σε 

κορεσµό ήδη στις συνθήκες έκφρασης από τον 7TetOS1 υποκινητή. Παραπέρα 

αύξηση της συγκέντρωσης της EAP µέσω της έκφρασης της από τον ισχυρότερο 

Gra1 υποκινητή δεν επηρεάζει σηµαντικά την κινητική της αντίδρασης. 

 

 

Εικόνα 3.10: Σύγκριση της έκφρασης της ΕΑΡ υπό τον έλεγχο δύο διαφορετικών 

υποκινητών (7TetOS1 και Gra1) σε σταθερά µετασχηµατισµένα ταχυζωίδια. 

 
Ανάλυση εκχυλισµάτων αποµονωµένων παρασίτων που απελευθερώθηκαν 48 ώρες µετά την 

διαµόλυνση HFF κυττάρων. Τα παράσιτα αποµονώθηκαν, πλύθηκαν σε 1XPBS και αφέθηκαν να 

διαµολύνουν κύτταρα σε συνθήκες απουσίας Atc (-) και παρουσίας Atc (+) για το 

7TetOS1/ssmycEAP_Ble_23 στέλεχος ενώ για το Gra1/ssmycΕΑΡ_7 καλλιεργήθηκαν χωρίς Atc. Στο 

πήκτωµα φορτώθηκε η διπλάσια ποσότητα του εκχυλίσµατος του στελέχους του αγρίου τύπου TATi 

και του 7TetOS1/ssmycEAP_Ble_23 από το Gra1/ssmycΕΑΡ_7. Η επώαση της µεµβράνης έγινε µε a-

myc αντίσωµα, για την ανίχνευση του ΕΑΡ µορίου. Προκειµένου, να ελεγχθεί η ποσότητα των 
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πρωτεϊνών που φορτώθηκαν, η 

µεµβράνη επωάστηκε επίσης µε a-

MIC2 αντίσωµα (ζώνη των 115 

kDa). 

 

 

 

Το ίδιο στέλεχος 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 χρησιµοποιήθηκε στην 

συνέχεια και σε πειράµατα ανοσοϊστοχηµίας ώστε να προσδιοριστεί ο υποκυτταρικός 

εντοπισµός της ΕΑΡ. Ταχυζωίδια του 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 τα οποία είχαν 

αναπτυχθεί παρουσία Atc χρησιµοποιήθηκαν για την επιµόλυνση φρέσκων HFF 

κυττάρων και αφέθηκαν να αναπτυχθούν είτε σε συνθήκες έκφρασης (απουσία Atc) 

είτε σε συνθήκες καταστολής της έκφρασης (παρουσία Atc).  

Παρατηρήθηκε ότι µόνο σε συνθήκες έκφρασης η ΕΑΡ εκκρίνεται στο 

αναπτυσόµενο (εικόνα 3.11). Συνεπώς ο υπόκυτταρικός εντοπισµός της ΕΑΡ στο 

7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 στέλεχος ήταν όµοιος µε τον εντοπισµό της ΕΑΡ στο 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στέλεχος (σύγκριση εικόνων 3.11 µε 3.3β) δηλαδή και σε αυτή 

την περίπτωση που χρησιµοποιήθηκε επαγώµενος υποκινητής για την έκφραση του 

γονιδίου η σερπίνη κατέληξε στα dense granules του ταχυζωιδίου και από εκεί στο 

παρασιτοφόρο κυστίδιο. 

 

 

Εικόνα 3.11: Κυτταρικός εντοπισµός της ΕΑΡ υπό τον έλεγχο του 7TetOS1 υποκινητή σε 

συνθήκες επαγωγής και καταστολής της µεταγραφής. 
 

Κυτταρικός εντοπισµός της EAP σε ενδοκυτταρικά ταχυζωίδια. Παράσιτα του στελέχους 

7TetOS1/ssmycEAP_Ble_23 αποµονώθηκαν, ξεπλύθηκαν σε 1XPBS και χρησιµοποιήθηκαν για την 

διαµόλυνση  φρεέσκων HFF κυττάρων. Τα παράσιτα επωάστηκαν περαιτέρω για περίπου 40 ώρες 

(παρουσία ή απουσία  Atc) και στην συνέχεια τα δείγµατα αναλύθηκαν µε ανοσοΐστοχηµκη χρώση 

όπου χρησιµοποιήθηκε a-myc (κόκκινο) για την ανίχνευση της ΕΑΡ, a-GRA3 και TOPRO για την 

αποκάλυψη του κυστιδίου και των πυρήνων αντίστοιχα. Τα δείγµατα σαρώθηκαν σε µικροσκόπιο 

Zeiss Axioscope2plus (Carl Zeiss) µε 100x µεγέθυνση κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 
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3.3. Φαινοτυπική ανάλυση του Gra1/ssmycΕΑΡ στελέχους.  
 

3.3.1. Η έκτοπη έκφραση της ΕΑΡ δεν επηρεάζει την ανάπτυξη των ταχυζωιδίων του 

T. gondii.  

 

Για τα εκκριτικά οργανίδια των dense granules έχει αποδειχθεί ότι τα προϊόντα τους 

εκκρίνονται κατά το τέλος της διαδικασίας της εισβολής (Carruthers and Sibley, 

1997) και ότι συµµετέχουν στην ωρίµανση του κυστιδίου (Lebrum, et al., 2007), η 

οποία συνακόλουθα σχετίζεται µε την ανάπτυξη του κυστιδίου. Καθώς δείχθηκε ότι 

στο Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στέλεχος καθώς και στο 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 η ΕΑΡ 

εκκρίνεται στο παρασιτικό κυστίδιο αποφασίστηκε να ελεγχθεί µε δοκιµασίες 

ανάπτυξης ο ρυθµός αύξησης των παρασίτων. Για τις δοκιµασίες αυτές επιλέχθηκε το 

στέλεχος Gra1/ssmycΕΑΡ_7 µιας και δεν καταγράφηκαν ουσιαστικές διαφορές 

ανάµεσα στα δύο στελέχη σε ότι αφορά τον υποκκυταρικό εντοπισµό της EAP. 

Ενδεχόµενη εµφάνιση προβλήµατος στην ανάπτυξη των Gra1/ssmycΕΑΡ_7 

παρασίτων σε συνδυασµό µε το δεδοµένο της πρωτεόλυσης στο καρβοξυτελικο της 

άκρο, θα πρότεινε ότι πιθανά η ΕΑΡ λειτουργεί ως ανταγωνιστικό υπόστρωµα 

κάποιας ενδοκυτταρικής πρωτεάσης ή κάποιας πρωτεάσης που ενεργοποιείται στα 

dense granules.   

Ο ενδοκυτταρικός ρυθµός ανάπτυξης των Gra1/ssmycΕΑΡ_7 παρατηρήθηκε 

24 ώρες µετά την διαµόλυνση HFF κυττάρων µε καταµέτρηση των 
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Gra1/ssmycΕΑΡ_7 κυστιδίων και καταγραφή του αριθµού των παρασίτων µέσα σε 

κάθε κυστίδιο. Στην εικόνα 3.12 φαίνεται η δοκιµασία ανάπτυξης των 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 σε σύγκριση µε τα στελέχη αγρίου τύπου. Για την δοκιµασία 

αυτή ίσοι αριθµοί ταχυζωιδίων RH, RHhxgprt- (πατρικό) και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 

στελεχών αφέθηκαν να µολύνουν HFF κύτταρα και 24 ώρες µετά άρχισε η 

παρατήρηση της ανάπτυξης των παρασίτων. Η χρονική στιγµή των 24ων ωρών που 

επιλέχθηκε για την καταµέτρηση πλεονεκτεί. Σύµφωνα µε το ότι τα παράσιτα 

πολλαπλασιάζονται µε ενδοδυογονία, όπου από κάθε ένα παράσιτο προκύπτουν δύο 

θυγατρικά κύτταρα, και δεδοµένου ότι κάθε διαίρεση διαρκεί 8 ώρες σε κάθε 

κυστίδιο ο φυσιολογικά αναµενόµενος αριθµός των παρασίτων στις 24 ώρες είναι 8. 

Εποµένως, σε αυτό το στάδιο ο αριθµός των παρασίτων ενός κυστιδίου είναι 

µετρήσιµος καθώς τα παράσιτα είναι ευδιάκριτα. Έτσι, µπορούν να αποφευχθούν 

λάθη στην ανάλυση τα οποία προκύπτουν όταν το χρονικό διάστηµα της 

καταµέτρησης είναι µεγαλύτερο των 24 ωρών. Γιατί, σε αυτή την περίπτωση ο 

µεγάλος αριθµός των παρασίτων καθώς και η µεταξύ τους αλληλοεπικάλυψη σε ένα 

πιο ώριµο κυστίδιο δυσχεραίνουν την καταγραφή τους.  

Η δοκιµασία έδειξε ότι συνολικά ο ρυθµός διαίρεσης των ΕΑΡ ταχυζωιδίων 

ήταν όµοιος µε εκείνο των RHhxgprt- και RH ταχυζωιδίων. Η καταγραφή του 

αριθµού των παρασίτων σε κάθε κυστίδιο απέδειξε ότι η πλειοψηφία των 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 κυστιδίων σε αυτό το στάδιο περιείχε 8 παράσιτα. Συνεπώς, στην 

διάρκεια των 24 ωρών τα ΕΑΡ παράσιτα είχαν πραγµατοποιήσει στην πλειοψηφία 

τους  τρεις διαδοχικές διαιρέσεις όπως ακριβώς αναµένεται όταν το παράσιτο 

µεγαλώνει φυσιολογικά. Επιπλέον πειράµατα δοκιµασιών εισβολής των κλώνων 

7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 και 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_CAT_14 (αποτελέσµατα δεν 

φαίνονται) έδειξαν ότι τα στελέχη που εκφράζουν την ΕΑΡ δεν εµφανίζουν 

πρόβληµα στην διαδικασία εισβολής στο κύτταρο.  

 

 

Εικόνα 3.12: Δοκιµασία ανάπτυξης Gra1/ssmycΕΑΡ παρασίτων  συγκριτικά µε τα 

RHhxgprt- και RH στελέχη. 

 
Ποσοτικοποίηση του αριθµού ενδοκυτταρικά ανεπτυγµένων παρασίτων µετά από 24 ώρες ανάπτυξη.  

Τα κυστίδια καταγράφηκαν ανάλογα µε τον αριθµό των παρασίτων που περιείχαν, σε κυστίδια µε 1, 2, 

4, 8, 16 και 32 παράσιτα. Στο Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στέλεχος συγκριτικά µε τα RHhxgprt– και RH 

στελέχη αναπτύχθηκαν κυστίδια µε 8 παράσιτα στις 24 ώρες p.i. (πράσινη γραµµή) όπως και στα 
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RHhxgprt– και RH στελέχη. Οι τιµές προέρχονται από τον µέσο όρο  ± την σταθερή απόκλιση (n=3 

πειράµατα για κάθε στέλεχος όπου κάθε πείραµα αντιπροσωπεύεται από διπλά δείγµατα).  

 

 

 

 

 

3.4. Συζήτηση των αποτελεσµάτων. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφηκε η κατασκευή µετασχηµατισµένων 

ταχυζωιδίων του T. gondii µε τροποποιηµένο µοριακά αναστολέα που προέρχεται 

από την υπεροικογένεια των σερπινών (§ 1.4.1). Βασικό πλεονέκτηµα της χρήσης 

αυτών των µορίων είναι ότι µπορεί να επιτευχθεί  η αλλαγή της εξειδίκευσης τους ως 

προς την πρωτεάση στόχο τους µε αλλαγή της αµινοξικής αλληλουχίας του 

εκτεθειµένου καρβολυτελικού άκρου τους (RSL) έτσι ώστε να στοχεύουν µία 

διαφορετική πρωτεάση (Antalis and Lawrence, 2003). 

Αντίστοιχες, βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες έχει επιτεύχθει η αλλαγή 

της εξειδίκευσης της σερπίνης έχουν προηγουµένως αναφερθεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η κατασκευή της α1-PDX η οποία είναι ένας πολύ εξειδικευµένος 

αναστολέας της πρωτεάσης furin που δηµιουργήθηκε µε µεταλλαξογένεση της α1-ΑΤ 

(a1-antitrypsin). Μετά από εισαγωγή στον RSL βρόγχο της α1-ΑΤ σερπίνης της 

αλληλουχίας που αναγνωρίζεται και πρωτεολύεται από την furin δηµιουργήθηκε ένας 

ισχυρός εξειδικευµένος αναστολέας της furin µιας πρωτεϊνικής κονβερτάσης του 

ενδοπλασµατικού δικτύου υπεύθυνης για την πρωτεολυτική τροποποίηση τόσο 
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ενδογενών όσο και εξωγενών µορίων (Jean, et al., 1998). Έκφραση της α1-PDX σε 

κύτταρα που στην συνέχεια διαµολύνονταν µε τον HIV ιό συντέλεσε στην 

απενεργοποίηση της εξαρτώµενης από furin πρωτεόλυσης της gp160 πρωτεΐνης του 

HIV µε αποτέλεσµα το σταµάτηµα πολλαπλασιασµού του (Anderson, et al., 1993; 

Watanabe, et al., 1995). Επιπροσθέτως, εξωγενής προσθήκη ανασυνδυασµένης α1-

PDX σε κύτταρα που διαµολύνονταν από HCMV ιό ή Pseudomonas aeruginosa 

µείωσε δραστικά την πρόοδο της µόλυνσης και η α1-PDX αποδείχτηκε εώς και 10 

φορές πιο αποτελεσµατικός αντιµολυσµατικός παράγοντας από τις συνήθεις 

θεραπείες που βρίσκονταν σε εφαρµογή (Jean, et al., 1998; Jean, et al., 2000).  

 Με βάση προηγούµενα βιβλιογραφικά δεδοµένα επιχειρήθηκε η 

µεταλλαξογένεση της σερπίνης CAM, η οποία είχε προηγούµενα αποδειχθεί ισχυρός 

αναστολέας βακτηριακών subtilisin (Danielli, et al., 2003), στην RSL περιοχή (§2.1 

και εικόνα 2.1), µε σκοπό την κατασκευή της ΕΑΡ, ενός δυνητικά εξειδικευµένου 

αναστολέα της TgSUB2. Για την in vivo έκφραση της ΕΑΡ στα ταχυζωίδια 

χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί υποκινητές, ένας ισχυρός υποκινητής 

προερχόµενος από το γονίδιο Gra1 και ένας επαγώµενος από ανυδροτετρακυκλίνη 

υποκινητής (7TetOS1). Επιπροσθέτως, η EAP σερπίνη εκφράστηκε σε διαλυτή 

κυτταροπλασµατική µορφή καθώς και σε εκκρινόµενη µορφή µε την καθοδήγηση της 

στο εκκριτικό µονοπάτι των ταχυζωιδίων µέσω σύντηξης της µε το σηµατοδοτικό 

πεπτίδιο του γονιδίου rop1. H ανάλυση µε ανοσοιστοχηµική χρώση του στελέχους 

στα οποία η ΕΑΡ είχε συζευχθεί µε το σηµατοδοτικό πεπτίδιο της ROP1 πρωτεΐνης 

των rhoptries έδειξε την στόχευση της ΕΑΡ στα DGs των ταχυζωιδίων και την 

έκκριση της µέσα στο παρασιτικό κυστίδιο όπως ήταν αναµενόµενο (Labruyere, et 

al., 1999; Joiner and Roos, 2002; Karsten, et al., 1998) (§ 3.1.2 εικόνα 3.3). 

Σε όλα τα διαγονίδια που δηµιουργήθηκαν επετεύχθει η ικανοποιητική 

έκφραση του µορίου της ΕΑΡ (§ 3.1.2 και εικόνα 3.2, § 3.2.2.1 και εικόνα 3.9). 

Ωστόσο, από την πρωίµη βιοχηµική ανάλυση των µετασχηµατισµένων κλώνων που 

προέκυψαν, το ενδεχόµενο του η ΕΑΡ να λειτουργεί ως αυτοκτονικό υπόστρωµα 

έναντι της TgSUB2 ή άλλης πρωτεάσης των ταχυζωιδίων, αποκλείστηκε καθώς δεν 

ανιχνεύθηκαν στα εκχυλίσµατα των µετασχηµατισµένων παρασίτων πρωτεΐνικές 

ζώνες µεγαλύτερου µεγέθους από το αναµενόµενο µέγεθος για την ΕΑΡ. Η παρουσία 

SDS-σταθερών συµπλόκων της EAP µε ενδογενείς πρωτεΐνες στα εκχυλίσµατα θα 

αποτελούσε µια αρχική ένδειξη της ανασταλτικής αλληλεπίδρασης της EAP µε 

κάποια πρωτεάση των ταχυζωιδίων.  
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Κατά την ανάλυση εκχυλισµάτων ταχυζωιδίων των στελεχών 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7, 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_CAT_14 και 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 

συστηµατικά ανιχνεύονταν ένα ζεύγος πρωτεϊνικών ζωνών. Η µία αντιστοιχούσε 

βάση µεγέθους στο αναµενόµενο για την mycEAP σερπίνη και η άλλη ζώνη ήταν 

λίγο µικρότερη. Η δεύτερη ζώνη απουσίαζε από τα εκχυλίσµατα που προέρχονταν 

από ταχυζωίδια του στελέχους Gra1/mycΕΑΡ_3 τα οποία εκφράζουν την EAP 

σερπίνη όχι σε εκκρινόµενη αλλά σε διαλυτή κυτταροπλασµατική µορφή. Το γεγονός 

ότι και οι δύο πρωτεϊνικές ζώνες ανιχνεύονταν µε το myc αντίσωµα και λόγω της 

τοποθέτησης του myc επίτοπου στο αµινοτελικό άκρο της EAP, υποδείκνυε ότι η 

µικρότερη ζώνη ήταν πρωτεολυτικό παράγωγο της µεγαλύτερης εφόσον η 

πρωτεόλυση λάµβανει χώρα στην καρβοξυτελική περιοχή της EAP σερπίνης όπου 

τοποθετείται και ο RSL βρόγχος δόλωµα. Η υπόθεση αυτή έπρεπε να µελετηθεί 

περαιτέρω διότι αν επιβεβαιώνονταν η σερπίνη σε αυτή την περίπτωση θα µπορούσε 

να δρα ως ανταγωνιστικό υπόστρωµα της πρωτεάσης από την οποία πρωτεολύονταν 

καθώς σε προηγούµενες αναφορές έχει δειχθεί η λειτουργία σερπινών που δεν 

διαθέτουν ανασταλτική ενεργότητα πρωτεασών αλλά δρουν ως ανταγωνιστικά 

υποστρώµατα κάποιας πρωτεολυτικής λειτουργίας (Laskowski and Kato, 1980). Για 

αυτό το λόγο επιβάλλονταν περαιτέρω η συστηµατική ανάλυση του ζεύγους των 

πρωτεϊνικών ζωνών που ανιχνεύονταν και επιλέχθηκε το Gra1/ssmycΕΑΡ_7 

στέλεχος για την περαιτέρω µελέτη. 

Εκχυλίσµατα εξωκυττάριων παρασίτων του στελέχους Gra1/ssmycΕΑΡ_7 

προετοιµάστηκαν παρουσία ή απουσία αναστολέων πρωτεασών και αναλύθηκαν µε 

ανοσοαποτύπωση. Η εµφάνιση της διπλής πρωτεϊνικής ζώνης στο δείγµα που 

εκχυλίστηκε παρουσία αναστολέων πρωτεασών αποτέλεσε την άµεση απόδειξη του 

ότι η ΕΑΡ πρωτεολύεται in vivo µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι από ενδογενή 

πρωτεάση του τοξοπλάσµατος (§ 3.2.1 και εικόνα 3.5). Το αποτέλεσµα αυτό 

ενισχύεται και από δεδοµένα προηγούµενων µελετών στις οποίες έχει δειχθεί 

εκτεταµένη πρωτεόλυση µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι για πολλά ενδογενή µόρια του 

T. gondii (Binder and Kim, 2004; Dowse and Soldati, 2004; Soldati, et al., 1998; 

Carey, et al., 2004; Besteiro et al., 2009). Επιπροσθέτως, η απάντηση στο ερώτηµα 

του αν η in vivo πρωτεόλυση της ΕΑΡ πραγµατοποιείται εξειδικευµένα και όχι λόγω 

αφθονίας του µορίου µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι δόθηκε µε την συγκριτική 

ανάλυση των σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων υπό τον έλεγχο του Gra1 και 

του 7TetOS1. Η σύγκριση των 7TetOS1/ssmycΕΑΡ_Βle_23 και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 
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στο ίδιο πήκτωµα απέδειξε την σταθερή πρωτεόλυση της ΕΑΡ κάτω από τον έλεγχο 

του ασθενέστερου 7TetOS1 υποκινητή (εικόνα 3.9 και 3.10) ένδειξη του ότι το µόριο 

αναγνωρίζεται εξειδικευµένα από κάποια πρωτεάση µέσα στο εκκριτικό µονοπάτι. 

Περαιτέρω ανάλυση απαιτείται για τον προσδιορισµό της ακριβής 

αλληλουχίας πρωτεόλυσης της ΕΑΡ. Ανοσοκατακρήµνιση των δύο µορφών της ΕΑΡ 

και ανάλυση των πεπτιδικών θραυσµάτων µε φασµατοσκοπία µάζας θα µπορούσε να 

υποδείξει το σηµείο πρωτεόλυσης και κυρίως αν η πρωτεόλυση υφίσταται µέσα στην 

SFVEAPVR αλληλουχία που προστέθηκε στην EAP µε την µεταλλαξογένεση της 

CAM. Επειδή το οκταπεπτίδιο SFVEAPVR αντιστοιχεί ακριβώς στην θέση της 

πρωτεολυτικής ωρίµανσης της ROP1 πρωτεϊνης, αυτό θα σήµαινε ότι η πρωτεάση 

που αναγνωρίζει και πρωτεολύει την ROP1 (και η οποία µέχρι στιγµής 

πιθανολογείται ότι είναι η TgSUB2) έχει µια ισχυρή εξειδίκευση για την 

συγκεκριµένη αλληλουχία ανεξάρτητα από το υπόλοιπο πρωτεϊνικό ικρίωµα και την 

θέση της αλληλουχίας µέσα σ’ αυτό. Εναλλακτικά, η EAP ενδέχεται να πρωτεολύεται 

από κάποια άλλη πρωτεάση του παρασίτου, για αυτό η πρωτεοµική ανάλυση των δύο 

EAP ζωνών θα παρέχει τα αρχικά δεδοµένα για την θέση προτιµησης αυτής της 

πρωτεάσης. Είτε όµως η υπεύθυνη πρωτεάση για την παρατηρούµενη πρωτεόλυση 

της EAP είναι η TgSUB2 είτε είναι κάποια άλλη πρωτεάση του τοξοπλάσµατος, 

γεγονός παραµένει ότι in vivo η EAP δεν λειτουργεί ως “αυτοκτονικό” (suicidal) 

υπόστρωµα στα ταχυζωίδια.  

Η παρουσία της µικρότερης σε µέγεθος ζώνης της EAP στα εκχυλίσµατα 

των Gra1/ssmycΕΑΡ_7 και η πιθανότητα να επηρεάζεται µέσω ανταγωνισµού 

κάποια πρωτεολυτική διεργασία ώθησε την µελέτη προς την πραγµατοποίηση 

δοκιµασιών εισβολής και ανάπτυξης των παρασίτων προκειµένου να ανιχνευθούν 

ενδεχώµενες δυσλειτουργίες. Επειδή κατά τις επιµολύνσεις µε τα διαγονιδιακά 

στελέχη δεν καταγράφηκε κάποιο πρόβληµα στην εισβολή των παρασίτων αλλά και 

επειδή οι ιστοχηµικές µελέτες έδειξαν µια υποκυττάρια τοπολογία της EAP στα dense 

granules και έκκριση της στο PV, έµφαση δόθηκε στην καταγραφή του ρυθµού 

ανάπτυξης των ταχυζωιδίων.  Σύγκριση του ρυθµού ανάπτυξης των RH και 

RHhxgprt- (πατρικό στέλεχος) στελεχών αγρίου τύπου µε το Gra1/ssmycΕΑΡ_7 

στέλεχος έδειξε ότι τα τελευταία µεγάλωναν µε τον ίδιο ρυθµό (§ 3.3.1 και εικόνα 

3.12).  Η οµαλή κυτταρική διαίρεση που παρατηρήθηκε για το στελέχους 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 έδειξε ότι η έκφραση της ΕΑΡ στο εκκριτικό µονοπάτι του 

παρασίτου δεν συνεπάγεται την απενεργοποίηση ή την καθυστέρηση κάποιου 
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πρωτεολυτικού φαινοµένου που θα συντελούσε στην µη οµαλή ανάπτυξη του 

παρασίτου. Εποµένως η εκτοπική έκφραση της EAP στο τοξόπλασµα και η 

πιθανολογούµενη αλληλεπίδραση της µε ενδογενή πρωτεάση δεν είχε επίπτωση στην 

ανάπτυξη του παρασίτου. 

Η τροποποίηση στον RSL βρόγχο της CAM για την µετατροπή της στην ΕΑΡ 

στην µορφή φαίνεται ότι επηρέασε την ικανότητα της σερπίνης να σχηµατίζει 

αυτοκτονικά SDS-σταθερά σύµπλοκα µε την πρωτεάση στόχο. Πολλές µελέτες 

µεταλλαξογένεσης υποδεικνύουν ότι τα κυριότερα αµινοξέα που υπαγορεύουν την 

εξειδίκευση των σερπινών είναι τα Ρ1, Ρ2 και Ρ3 (Djie, et al., 1996; Chen, et al., 

2000). Αυτά είναι και τα αµινοξέα που κυρίως µεταλλάσσονται κατά την µοριακή 

µετατροπή µιας σερπίνης σε εξειδικευµένο αναστολέα για κάποια διαφορετική 

πρωτεάση στόχο. Αντιστοίχως έχει δειχθεί ότι είναι σηµαντικό να διατηρηθεί το 

µήκος του RSL βρόγχου για την διατήρηση του ανασταλτικού µηχανισµού των 

σερπινών (Zhou, et al., 2001). Στην παρούσα µελέτη για την κατασκευή της ΕΑΡ 

αλλάχθηκαν περίπου 10 αµινοξέα ανάµεσα τους τα Ρ1, Ρ2 και Ρ3 που είναι 

απαραίτητα για την αλλαγή της εξειδίκευσης της σερπίνης αλλά το µήκος της RSL 

λούπας διατηρήθηκε σταθερό (εικόνα 2.1). Ωστόσο, τα αποτελέσµατα της µελέτης 

υποδεικνύουν ότι η µεταλλαξογένεση της EAP δεν δηµιούργησε µια ανασταλτική 

σερπίνη αλλά πιθανότατα µετέτρεψε την CAM σε υπόστρωµα κάποιας ενδογενής 

πρωτεάση του τοξοπλάσµατος.  

Ενδεχοµένως, η νέα στερεοδιαµόρφωση που απέκτησε ο RSL βρόγχος να 

µην επιτρέπει την δηµιουργία SDS-σταθερού συµπλόκου της πρωτεάσης µε την 

σερπίνη λόγω του ότι δεν ευνοούνται, εξαιτίας της µεταλλαξογένεσης των επιπλέον 

αµινοξέων πέραν των P1-P1΄, οι απαραίτητες αλλαγές στερεοδιαµόρφωσης της 

σερπίνης όταν αλληλεπιδρά µε την πρωτεάση στόχο. Συνδυασµοί µεταλλάξεων στην 

RSL περιοχή που δεν επιτρέπουν τον σχηµατισµό των κατάλληλων αλλαγών 

διαµόρφωσης της σερπίνης PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1) έτσι ώστε να 

αναστείλλει την πρωτεάση στόχο αλλά οδηγούν στην µετατροπή της σε υπόστρωµα 

έχουν προηγουµένως αναφερθεί (Lawerence, et al., 1994).  

Ενδέχεται επίσης οι αρχικές αλληλεπιδράσεις των αµινοξέων που βρίσκονται 

εκατέρωθεν του δεσµού Ρ1-Ρ1΄ που αναγνωρίζει η πρωτεάση να µην είναι οι 

κατάλληλες ώστε να οδηγήσουν στην δηµιουργία συµπλόκου καθώς έχει δειχθεί σε 

κρυσταλογραφικές µελέτες σερπινών µε πρωτεάσες ότι ο σχηµατισµός δεσµών 

µεταξύ των πρωτεασών και αµινοξικών καταλοίπων στην RSL περιοχή των 
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αναστολέων είναι απαραίτητος για την αλληλεπίδραση της σερπίνης µε την 

πρωτεάση στόχο και την δηµιουργία συµπλόκου (Bode, et al., 1987; Ye, et al., 2001).  

Τέλος, είναι πιθανό το ικρίωµα που επιλέχθηκε για την κατασκευή της ΕΑΡ, 

δηλαδή η CAM σερπίνη του A. gambiae να µην είναι  κατάλληλο για την δηµιουργία 

αναστολέων έναντι παρασιτικών πρωτεασών. Σε µελέτες όπου πραγµατοποιήθηκαν 

µετατροπές στην RSL λούπα των ACT (a1-antichymotrypsin) και AAT (a1-

antitrypsin) δείχθηκε ότι µόνο κάποιες από τις µοριακές τροποποιήσεις είχαν ισχυρή 

δράση ενάντια των στοχευµένων πρωτεασών που δοκιµάστηκαν (Felber, et al., 2006; 

Bottomley, et al., 1998) γεγονός που υποδεικνύει ότι η επιλογή του ικριώµατος παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην κατασκευή εξειδικευµένων σερπινών. Θα ήταν εποµένως 

ενδιαφέρον η αλληλουχία SFVEAPVR να εισαχθεί σε επιπλέον ικριώµατα 

σερπίνων, ώστε να διερευνηθούν και άλλα ικριώµατα σερπινών ως πιθανοί 

αποτελεσµατικοί αναστολείς. 

Για τον λειτουργικό έλεγχο των διαφορετικών σερπινών και των 

µεταλλαγµάτων τους καθίσταται σαφές ότι δεν είναι αποτελεσµατικό να ακολουθηθεί 

η διαδικασία του σταθερού µετασχηµατισµού παρασίτων και της in vivo έκφρασης 

των διαφορετικών σερπινών. Παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση αυτή ακολουθήθηκε 

στη περίπτωση της EAP, και βοήθησε κυρίως στον προσδιορισµό των συνθηκών 

έκφρασης των σερπινών (για παράδειγµα στην επιλογή κατάλληλων υποκινητών και 

σηµατοδοτικών πεπτιδίων) η διαδικασία αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα. Λόγω του ότι  

και η διαδικασία του παροδικού µετασχηµατισµού αποδείχθηκε προβληµατική όπως 

καταγράφηκε στο κεφάλαιο 2, η προσέγγιση που προτείνεται για τον έλεγχο των 

εναλλακτικών µορφών των σερπινών είναι κυρίως η βιοχηµική.  

Σε µια τέτοια προσέγγιση µπορούν να χρησιµοποιηθούν κλασµατοποιηµένα 

εκχυλίσµατα ταχυζωϊδίων ως πηγή πρωτεασών και ανασυνδυασµένα µόρια σερπίνων. 

Οι µεταλλαγµένες σερπίνες θα µπορούν να ελεγχονται για το αν σχηµατίζουν SDS-

σταθερά σύµπλοκα µε πρωτεϊνες των εκχυλισµάτων ή αν πρωτεολύονται από 

πρωτεάσες των εκχυλισµάτων. Η δηµιουργία σταθερών συµπλόκων της εξωγενώς 

προστιθέµενης σερπίνης µε πρωτεΐνες του εκχυλίσµατος θα αποτελεί µια πρώτη 

ένδειξη για την δηµιουργία µίας ανασταλτικής σερπίνης. Αυτές οι αρχικά επιλεγµένες 

τροποποιηµένες σερπίνες θα µπορούν στην συνέχεια να εκφραζονται in vivo σε 

διαγονιδιακά παράσιτα και να αναλύεται η επίδραση τους στη βιολογία του 

παρασίτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Δηµιουργία και χαρακτηρισµός διαγονιδιακών 

παρασίτων του T. gondii που εκφράζουν την NcPIS 

έναν Kazal πρωτεϊνικό αναστολέα πρωτεασών. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 4-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
4.1. Δηµιουργία και χαρακτηρισµός διαγονιδιακών παρασίτων του T. gondii που 

εκφράζουν την NcPIS έναν Kazal πρωτεϊνικό αναστολέα πρωτεασών. 

 

4.1.1. Κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που εκφράζουν την 

NcPIS, έναν τύπου Kazal αναστολέα πρωτεασών. 

 

Για να µελετηθεί in vivo η επίδραση της NcPIS έναντι σε παρασιτικές 

πρωτεάσες απαιτήθηκε η κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που 

εκφράζουν τον πρωτεϊνικό αναστολέα. Για τον λόγο αυτό κατασκευάστηκε ένας νέος 

φορέας έκφρασης της NcPIS (σχήµα 4.1α) που έφερε ενσωµατωµένο στην 

αλληλουχία του το γονίδιο του µάρτυρα επιλογής HXGPRT (Donald, et al., 1996). 

Στο αρχικό πλασµίδιο που περιείχε το HXGPRT ανοδικά του ανοιχτού πλαισίου 

διαβάσµατος του υποψηφίου γονιδίου προς έκφραση, τοποθετήθηκε το γονίδιο της 

NcPIS. Η διασύνδεση των κοµµατιών του DNA έγινε έτσι ώστε η αλληλουχία της 

NcPIS να είναι συζευγµένη στο αµινοτελικό της άκρο µε τον myc επίτοπο, το ss του 

Rop1 και να υπόκειται στον έλεγχο του Gra1 υποκινητή. 

 Το νέο πλασµίδιο pdhfr/HXGPRT_ pgra1/ssmycNcPIS µετασχηµατίστηκε σε 

παράσιτα του στελέχους RHhxgprt-. Ο ηλεκτροµετασχηµατισµός πραγµατοποιήθηκε 

σύµφωνα µε το κλασσικό πρωτόκολλο (Soldati and Boothroyd, 1993; Kim, et al., 

1993) παρουσία του περιοριστικού ενζύµου ΝotI (Black, et al., 1995) (σχήµα 4.1β) 

και η εφαρµογή του MPA και της xanthine για την επιλογή θετικά 

µετασχηµατισµένων παράσιτων έγινε όπως έχει περιγραφεί (Donald et al., 1996). Στο 

σύντοµο χρονικό διάστηµα των δύο ηµερών αναπτύχθηκαν ανθεκτικά παράσιτα στο 

αντιβιοτικό ΜΡΑ. Ο παρασιτικός πληθυσµός µεταφέρθηκε (passage) σε νέα ΗFF 

κύτταρα προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός των θετικά µετασχηµατισµένων 

ταχυζωιδίων πριν την κλωνοποίηση. Μοναδιαίοι κλώνοι αποκτήθηκαν µε την µέθοδο 

της περιορισµένης αραίωσης και ταυτοποιήθηκαν µε western blot ανάλυση και 

ανοσοΐστοχηµικη χρώση (αποτελέσµατα δεν φαίνονται). 
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Εικόνα 4.1: Φορέας έκφρασης της NcPIS στο T.gondii και πειραµατικός σχεδιασµός για 

την κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων. 

 
α)                                                                                         β) 

 
 
α) Στο σχήµα απεικονίζεται ο φορέας έκφρασης pdhfr/HXGPRT_pgra1/ssmycNcPIS. Ανοδικά της 

NcPIS έχει τοποθετηθεί ο µάρτυρας επιλογής HXGPRT για τον σταθερό µετασχηµατισµό του 

RHhxgprt-. Στο αναγνωστικό πλάισιο της NcPIS έχει σηµειωθεί η θέση του myc επιτόπου και το 

σηµατοδοτικό πεπτίδιο (ss) του ROP1. Επιπλέον στον φορέα έχουν σηµειωθεί οι θέσεις των 

περιοριστικών ενζύµων µε τα οποία πραγµατοποιήθηκε η συρραφή των κοµµατιών του DNA. β) 

Πειραµατικός σχεδιασµός για την κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που εκφράζουν 

την NcPIS. Ο φορέας pdhfr/HXGPRT_pgra1/ssmycNcPIS µετασχηµατίστηκε σε αποµονωµένα 

ταχυζωίδια του RHhxgprt- στελέχους παρουσία ΝοtI στο µέσο και στην συνέχεια ακολούθησε επιλογή 

των θετικά µετασχηµατισµένων ατόµων και κλωνοποίηση.  

 
 

 
4.1.2. Έκφραση και κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS στα ταχυζωίδια του T. gondii.    

 

Ένα από τα πρώτα βήµατα για τον χαρακτηρισµό του στελέχους ήταν η 

ανάλυση της έκφραση της NcPIS στο T. gondii. Από τους θετικούς, µοναδιαίους 

κλώνους που αποχτήθηκαν, ο κλώνος 6 επιλέχθηκε για περαιτέρω µελέτη και 

ονοµάστηκε Gra1/ssmycNcPIS_6.  

Εκχυλίσµατα ταχυζωιδίων του στελέχους Gra1/ssmycNcPIS_6 και του 

RHhxgprt- αναλύθηκαν κάτω από συνθήκες αναγωγής των δισουλφιδικών δεσµών σε 

15% SDS-PAGE πήκτωµα και στη συνέχεια ακολούθησε western blot ανάλυση. Η 

NcPIS ανιχνεύθηκε µε το αντίσωµα του myc επίτοπου στα Gra1/ssmycNcPIS_6 σε 



Αποτελέσµατα-Συζήτηση 4 

 

  89 

δύο κύριες µορφές, ενώ απουσίαζε από το στέλεχος RHhxgprt- (εικόνα 4.2). Αν και 

το προβλεπόµενο µοριακό βάρος της NcPIS είναι ~8 kDa η πρωτεϊνική ζώνη των ~17 

kDa που ανιχνεύθηκε κατά την ανάλυση αντιστοιχεί στην µορφή του οµοδιµερούς 

της πρωτεΐνης. Επιπροσθέτως, η µεγαλύτερη πρωτεϊνική ζώνη αντιστοιχεί στην 

µορφή ενός επιπλέον ολιγοµερούς της πρωτεΐνης, το οποίο ανιχνεύθηκε και κατά την 

ανάλυση του καθαρισµού της αποµονωµένης πρωτεΐνης σε αυτήν (εικόνα 4.4α) και 

σε προηγούµενες µελέτες (Morris, et al., 2004, Bruno, et al., 2004).   

 

 
Εικόνα 4.2: Έκφραση της NcPIS σε σταθερά µετασχηµατισµένα ταχυζωίδια του T.  

gondii. 

 
Western blot ανάλυση εκχυλισµάτων αποµονωµένων 

παρασίτων που απελευθερώθηκαν 48 ώρες µετά την 

διαµόλυνση HFF κυττάρων. Στην εικόνα φαίνονται τα 

εκχυλίσµατα από τα RHhxgprt- (γραµµή 1) και 

Gra1/ssmycNcPIS κλώνος 6 (γραµµή 2) στελέχη. Με 

αστερίσκο υποδεικνύεται το διµερές της NcPIS και µε βέλος 

υποδεικνύεται το επιπλέον πολυµερές µικρότερης 

συγκέντρωσης, τα οποία εκφράζονται µόνο στα 

Gra1/ssmycNcPIS_6 παράσιτα. Η επώαση της µεµβράνης έγινε µε a-myc αντίσωµα. Προκειµένου, να 

ελεγχθεί η ποσότητα των πρωτεϊνών που φορτώθηκαν στο πήκτωµα, η µεµβράνη επωάστηκε επίσης µε 

a-Sag1 (surface antigen 1) αντίσωµα (ζώνη των ~30 kDa), το οποίο αλληλεπιδρά µε το Ρ30 αντιγόνο 

της επιφάνειας των ταχυζωιδίων.  
 

Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν µελέτες κυτταρικού εντοπισµού µε 

ανοσοΐστοχηµικη χρώση. Η NcPIS 24 ώρες µετά την διαµόλυνση των κυττάρων 

ανιχνεύθηκε µέσα στο PV (εικόνα 4.3α, 4.3β και 4.3γ).  Το πρότυπο αυτό του 

κυτταρικού εντοπισµού αποτελεί χαρακτηριστικό πρότυπο πρωτεϊνών που 

εκκρίνονται διαµέσου των dense granules (DGs) από τα ταχυζωίδια ενός κυστιδίου 

(Lebrum, et al., 2007; Labruyere, et al., 1999; Morris, et al., 2002) και ήταν 

αναµενώµενο. Στην εικόνα 4.3γ παρουσιάζεται ο συνεντοπισµός της NcPIS µε την 

GRA3 πρωτεΐνη στο εσωτερικό του παρασιτικού κυστιδίου (PV) κυρίως στο 

µεµβρανοειδές δίκτυο ινιδίων (tubulovesicular network, TVN) που αναπτύσσεται 

µεταξύ των παρασίτων όπου έχει προηγουµένως εντοπιστεί η GRA3 πρωτεΐνη 

(Αchbarou, et al., 1991). Έπιπλεον, όπως χαρακτηριστικά είχε αποδειχθεί για την 
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ενδογενή NcPIS στην Neospora caninum η πρωτεΐνη και στο T. gondii φαίνεται να 

συσσωρεύεται στα σηµεία όπου τα παράσιτα έρχονται σε εγγύτητα το ένα µε το άλλο 

(εικόνα 4.3γ άσπρο βέλος). Συγκεκριµένα, η NcPIS φάνηκε να καταλαµβάνει τον 

ενδιάµεσο χώρο µεταξύ των παρασίτων στο αναπτυσσόµενο κυστίδιο.  

 
 
Εικόνα 4.3: Κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS σε ταχυζωίδια του Toxoplasma gondii. 

 

 
 

Κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS σε  ενδοκυτταρικά ταχυζωίδια. α) Gra1/ssmycNcPIS_6 παράσιτα 

σηµασµένα µε myc αντίσωµα (κόκκινο) και Dapi (µπλε) πυρηνική χρώση. 24 ώρες µετά την 

διαµόλυνση φαίνεται ότι η NcPIS εκκρίνεται στο PV των αναπτυσσόµενων ταχυζωιδίων. Με βελάκι 

υποδεικνύεται ανίχνευση της NcPIS στα χαρακτηριστικής κοκκιώδης µορφής dense granules 

εσωτερικά των παρασίτων. β) Συγκριτική απεικόνιση RH παρασίτων σηµασµένων  µε το αντίσωµα 

έναντι της ΤgPI-Ι (Morris, et al., 2002) (πράσινο), µε τα Gra1/ssmycNcPIS_6 παράσιτα ιδίου σταδίου 

σηµασµένα µε το myc αντίσωµα. Και οι δύο πρωτεΐνες εντοπίζονται µέσα στο PV στον χώρο 

ενδιάµεσα των παρασίτων (άσπρο βέλος). γ) Ενδοκυτταρικά ταχυζωίδια του στελέχους 
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Gra1/ssmycNcPIS_6  24 ώρες µετά την διαµόλυνση HFF κυττάρων  σηµασµένα µε myc αντίσωµα, 

Dapi και αντίσωµα έναντι του αντιγόνου GRA3. Παρατηρείται συνεντοπισµός της NcPIS µε την 

ΤgGRA3 στο εσωτερικό του  PV καθώς επίσης και συσσώρευση τηςNcPIS στον χώρο όπου τα 

παράσιτα έρχονται σε εγγύτητα (άσπρο βέλος). Τα δείγµατα αναλύθηκαν σε 100x µεγέθυνση σε 

µικροσκόπιο Zeiss Axioscope2plus (Carl Zeiss) που διαθέτει AxioCam color Zeiss CCD κάµερα. 
 

 
 
4.2. Φαινοτυπική ανάλυση του Gra1/ssmycNcPIS_6 στελέχους.  

 
4.2.1 NcPIS εκχυλισµένη από διαγονιδιακά παράσιτα παρουσιάζει ισχυρή 

δραστικότητα ενάντια σε subtlisin πρωτεάση.  

 

Σε αυτή την µελέτη η NcPIS εκφράστηκε έκτοπα στο Toxoplasma στο οποίο 

δεν εκφράζεται φυσιολογικά. Αν και φυλογενετικά οι δύο αυτοί οργανισµοί είναι 

στενά συνδεδεµένοι εν τούτοις εµφανίζουν πολλές σηµαντικές µοριακές και γενετικές 

διαφορές (Hemphil, et al., 2006). Για αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητο να ελεγχθεί 

αν διατηρείται η δραστικότητα της NcPIS που προέρχεται από µετασχηµατισµένα 

ταχυζωίδια του T. gondii.  

 Το στήσιµο της in vitro δοκιµασίας ενεργότητας της NcPIS του 

τοξοπλάσµατος επέβαλε την αποµόνωση του ανασυνδυασµένου µορίου προκειµένου 

να καθοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες εξαγωγής των πρωτεϊνών από το παράσιτο. 

Αρχικά η NcPIS παρήχθη συζευγµένη µε ολιγοϊστιδινυλικό επίτοπο στο αµινοτελικό 

της άκρο σε βακτηριακό σύστηµα και καθαρίστηκε µε χρωµατογραφία συγγένειας  

Ni+2-NTA (εικόνα 4.4α). Το ανασυνδυασµένο µόριο αποµονώθηκε από το διαλυτό 

κλάσµα των βακτηριακών κυττάρων και ανιχνεύονταν στα κλάσµατα έκλουσης στην 

πλειονότητα του στην µορφή του διµερούς των 17kDa και σε µικρότερη ποσότητα 

στην µορφή του ολιγοµερούς σε 17,5% SDS-PAGE πήκτωµα. 

Στην συνέχεια ελέγχθηκε η ενεργότητα της ανασυνδυασµένης  NcPIS 

(rNcPIS) σε in vitro δοκιµασία µε χρήση βακτηριακής subtilisin (εικόνα 4.4β). Στις 

δοκιµασίες αυτές το ένζυµο (Εο) απουσία της NcPIS διατηρούσε κατά 100% την 

πρωτεολυτική του δραστικότητα  (γράφηµα 4.4β µπλε γραµµή). Αντίθετα, όταν 

επωάζονταν µε σταδιακά αυξανόµενη συγκέντρωση της rNcPIS η ενζυµατική του 

ενεργότητα αναστέλλονταν πλήρως καθώς αυξάνονταν η συγκέντρωση του 

αναστολέα (Ι)  (γράφηµα 4.4β ροζ και κίτρινη γραµµή). Στην µελέτη έγινε σύγκριση 
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της ανασταλτικής ενεργότητας της NcPIS που προέκυψε από δύο ξεχωριστές 

προσπάθειες αποµόνωσης του µορίου όπου και στις δύο περιπτώσεις αποδείχθηκε ότι 

όταν η µοριακή αναλογία του αναστολέα προς την πρωτεάση (Ι/Εο) ήταν ίση µε 1 η 

ενεργότητα της πρωτεάσης αναστέλλονταν πλήρως. Ως δείγµα θετικού ελέγχου της 

αναστολής στην µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκε δείγµα όπου η πρωτεάση επωάζονταν 

µε 1mM του χηµικού αναστολέα Phenylmethyl Sulphonyl Fluoride (PMSF), του 

οποίου η ανασταλτική δράση ενάντια σε πρωτεάσες σερίνης είναι γνωστή. Η 

ανασταλτική ενεργότητα της NcPIS στις δεδοµένες πειραµατικές συνθήκες ήταν ίδια 

µε την ανασταλτική ενεργότητα που είχε περιγραφεί σε προηγούµενες µελέτες 

(Bruno, et al., 2004).  
 
 
Εικόνα 4.4: Έκφραση, αποµόνωση και έλεγχος της ενεργότητας της NcPIS από βακτηριακό 

σύστηµα. 

 
 α)                                                      β) 
                

 
      
 

α) Ανάλυση της αποµόνωσης του ανασυνδυασµένου µορίου της NcPIS µε ηλεκτροφόρηση SDS-

PAGE σε 17,5% πήκτη πολυακρυλαµίδης υπό συνθήκες αναγωγής των δισουλφιδικών δεσµών. Η 

ανίχνευση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε µε χρώση coomasie blue.  Στο πήκτωµα απεικονίζονται 

δείγµατα από την σταδιακή έκλουση της πρωτεΐνης τα οποία ονοµάστηκαν Ε1, Ε2, και Ε3 κατά 

αντιστοιχία µε την σειρά που εκλούστηκαν από την ρητίνη. Με αστερίσκο υποδεικνύεται η µορφή του 

διµερούς, ενώ µε βελάκι η µορφή του ολιγοµερούς. β) Ανασταλτική ενεργότητα του ανασυνδυασµένου 

µορίου της NcPIS ενάντια στην subtilisin του Bacillus lechiniformis. Η πρωτεάση όταν δεν επωάζεται 

µε την NcPIS έχει 100% υδρολυτική ενεργότητα (µπλε γραµµή). Αντίθετα όταν επωάζεται µε 

αυξανώµενες ποσότητες τη αποµονωµένης NcPIS (ροζ και κίτρινη γραµµή) ή µε PMSF (γαλάζια 

γραµµή) η υδρολυτική της ικανότητα αναστέλεται. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως το % ποσοστό 
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της εναποµένουσας υδρολυτικής ενεργότητας του ενζύµου συναρτήσει της µοριακής αναλογίας του 

αναστολέα (Ι) προς το ένζυµο (Εο). Κάθε σηµείο στο πείραµα αντιπροσωπεύεται από τριπλά δείγµατα.   
 

Από τις in vitro δοκιµασίες δείχθηκε ότι το ανασυνδυασµένο µόριο 

διατηρούσε την ανασταλτική του δράση. Για αυτό τον λόγο χρησιµοποιήθηκε σε 

περαιτέρω δοκιµασίες όπου κύριο ερώτηµα ήταν ο καθορισµός του µέσου διάσπασης 

των κυττάρων. Βασικός στόχος σε αυτή την περίπτωση ήταν να εξασφαλιστεί η 

διαπερατότητα των κυτταρικών µεµβρανών χωρίς όµως να διακυβεύεται η 

ενεργότητα του αναστολέα ή των πρωτεασών που θα χρησιµοποιηθούν στις in vitro 

δοκιµασίες (αποτελέσµατα δεν φαίνονται). Σε ένα επόµενο στάδιο έχοντας καθορίσει 

τις κατάλληλες συνθήκες παρασκευής του κυτταρικού εκχυλίσµατος 

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα ανίχνευσης της ενεργότητας της NcPIS που 

προέρχονταν από το Toxoplasma.  

Συγκεκριµένα ίσοι αριθµοί παράσιτων από κάθε στέλεχος συλλέχθηκαν (§ 

6.3.8.) και επωάστηκαν σε µέσο εκχύλισης κατάλληλο για την διατήρηση της 

ενεργότητας της πρωτεάσης και του αναστολέα. Το ποσό των πρωτεϊνών στο κάθε 

εκχύλισµα προσδιορίστηκε µε την µέθοδο Bradford and Lowry. Τελικά οι 

συγκεντρώσεις των πρωτεϊνών στο κάθε εκχύλισµα για την κάθε συγκέντρωση 

εξισώθηκαν και πραγµατοποιήθηκε µέτρηση της ενεργότητας της πρωτεάσης που 

προστίθονταν στο εκχύλισµα παρουσία κατάλληλου υποστρώµατος της πρωτεάσης. 

Η ανασταλτική ενεργότητα παρασιτικών εκχυλισµάτων Gra1/ssmycNcPIS_6, 

αγρίου τύπου RH και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 ενάντια σε εµπορικά διαθέσιµη subtilisin, 

παρουσία του υποστρώµατος της πρωτεάσης απεικονίζεται στα γραφήµατα της 

εικόνας 4.5α, 4.5β και 4.5γ αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε, ότι αύξοντας αριθµός 

εκχυλισµένων παρασίτων Gra1/ssmycNcPIS_6, το οποίο σηµαίνει αύξοντα αριθµό 

µορίων της NcPIS στο εκχύλισµα, ανέστειλε την πρωτεάση στην in vitro δοκιµασία 

(γράφηµα 4.5α κόκκινη γραµµή). Επανάληψη του πειράµατος παρουσία 2mM PMSF 

χρησιµοποιήθηκε ως δείγµα θετικού ελέγχου της αναστολής και είχε ως αποτέλεσµα 

την αναστολή της πρωτεάσης στο σωλήνα σε όλα τα δείγµατα που δοκιµάστηκαν. 

Αντίθετα, από τα εκχυλίσµατα RH και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 παρασίτων δεν δείχθηκε 

ανασταλτική δράση ενάντια στο ίδιο ένζυµο παρά το ότι δοκιµάστηκαν µε όµοιο 

τρόπο όπως και στην περίπτωση του Gra1/ssmycNcPIS_6 στελέχους (γράφηµα 4.5β 

και 4.5γ µαύρη έντονη γραµµή). Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στις in vitro 

δοκιµασίες προέρχονται µόνο από το εξωγενές ένζυµο που προστίθεται στο σωλήνα 
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και όχι από ενδογενείς πρωτεολυτικούς παράγοντες του παρασίτου διότι 

παρατηρήθηκε µηδενική ενεργότητα όταν τα εκχυλίσµατα επωάζονταν µόνο µε το 

υπόστρωµα χωρίς την πρωτεάση. 

 

 
Εικόνα 4.5: Ανασταλτική ενεργότητα παρασιτικών εκχυλισµάτων των ενάντια σε βακτηριακή  

subtilisin του Bacillus lechiniformis.  

 
Gra1/ssmycNcPIS_6 εκχυλίσµατα που 
επωάστηκαν µε subtilisin του Bacillus 
lechiniformis (4.5α) εµφανίζουν 
ανασταλτική ενεργότητα ενάντια στην 
πρωτεάση. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 
µειώνεται εώς 100% υδρολυτική 
ενεργότητα του ενζύµου όσο αυξάνεται ο 
αριθµός των παρασίτων που λύονται. 
Αντίθετα, στα RH (4.5β) και   
Gra1/ssmycΕΑΡ_7 (4.5γ) εκχυλίσµατα 
επωαζόµενα µε την ίδια πρωτεάση 
καταγράφονταν η ίδια σταθερή 
υδρολυτική ενεργότητα για την subtilisin 
παρά τον αυξανόµενο αριθµό των 
παρασίτων που χρησιµοποιούνταν στα 
εκχυλίσµατα. Η ενεργότητα των 
µετρήσεων δεν προέρχεται από ενδογενείς 
παρασιτικές πρωτεάσες του T. gondii 
(γράφηµα 4.5α 4.5β και 4.5γ δείγµα 
Gra1/ssmycNcPIS_6/Νο Protease, 
RH/ΝoProtease και 
Gra1/ssmycΕΑΡ_7/NoProtease). Οι τιµές 
προέρχονται από τον µέσο όρο  ± την 
σταθερή απόκλιση (n=2 πειράµατα για 
κάθε στέλεχος όπου κάθε σηµείο στο 
πείραµα αντιπροσωπεύεται από τριπλά 
δείγµατα). Η τιµή Ρ<0.0001 καθορίστηκε 
από το ανεξάρτητο Student’s t-test διπλής 
κατανοµής µετά από σύγκριση των τιµών 
των 70x10^5 εκχυλισµάτων 
(υποδεικνύονται µε αστερίσκο) του 
Gra1/ssmycNcPIS_6  στελέχους, του RH 
και του Gra1/ssmycΕΑΡ_7.  
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4.2.2 Η έκτοπη έκφραση της NcPIS επηρεάζει την  ανάπτυξη των ταχυζωιδίων του T. 

gondii. 

 

Αρχικές παρατηρήσεις της ανάπτυξης των ταχυζωιδίων όταν διαµολύνονταν 

HFF κύτταρα υποδείκνυαν ότι τα NcPIS παράσιτα απελευθερώνονταν από τα 

κυστίδια µε κάποια δυσκολία. Συγκεκριµένα 48 ώρες µετά την διαµόλυνση τα NcPIS 

παράσιτα παρέµεναν µέσα στο κυστίδιο για περισσότερες από 6 ώρες ενώ τα αγρίου 

τύπου παράσιτα απελευθερώνονταν από τα κύτταρα του ξενιστή φυσιολογικά. 

Αρχικά η µελέτη κατευθύνθηκε προς την διερεύνηση του φαινοτύπου µη 

απελευθέρωσης των Gra1/ssmycNcPIS_6 από το παρασιτικό κυστίδιο καθώς έχει 

δειχθεί ότι µία ακολουθία πρωτεολυτικών φαινοµένων απαιτείται προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί η διαδικασία απελευθέρωσης των παρασίτων από το ώριµο PV 

(Roiko and Carruthers, 2009).  Ακολουθώντας το κατάλληλο πρωτόκολλο (Black, et 

al., 2000) σε πρώιµες δοκιµασίες µη απελευθέρωσης παρασίτων από το κυστίδιο, 

φάνηκε ότι τα κυστίδια του Gra1/ssmycNcPIS_6 στελέχους µετά από 30 ώρες ήταν 

κατά πολύ µικρότερα από του αγρίου τύπου (αποτελέσµατα δεν φαίνονται). Η µελέτη 

σε αυτό το σηµείο στράφηκε προς την διερεύνηση της ανάπτυξης των ταχυζωιδίων. 

 

 

 
4.2.2.1 Η ενδοκυτταρική ανάπτυξη των Gra1/ssmycNcPIS_6 είναι πιο αργή. 

 

Για τον φαινοτυπικό χαρακτηρισµό των Gra1/ssmycNcPIS_6 ακολούθησαν 

δοκιµασίες ανάπτυξης (εικόνα 4.6). Ίσοι αριθµοί RH, RHhxgprt-, Gra1/ssmycEAP_7 

(Κεφάλαιο 3) και Gra1/ssmycNcPIS_6 παρασίτων αφέθηκαν να µολύνουν HFF 

κύτταρα και στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η δοκιµασία ανάπτυξης. Τα παράσιτα 

έγιναν εµφανή µε ανοσοΐστοχηµικη χρώση και µετρήθηκαν σε οπτικό µικροσκόπιο 

φθορισµού.  Η δοκιµασία αποκάλυψε ότι το Gra1/ssmycNcPIS_6 στέλεχος  

µεγαλώνει µε πιο αργό ρυθµό. Ο καθορισµός του αριθµού των παρασίτων σε κάθε 

κυστίδιο 24 ώρες µετά την διαµόλυνση (post infection, p.i.) έδειξε ότι η πλειοψηφία 

των Gra1/ssmycNcPIS_6 κυστιδίων σε αυτό το στάδιο περιείχε 4 παράσιτα (εικόνα 

4.6 κόκκινη γραµµή). Μόνο το 17% των NcPIS κυστιδίων που καταµετρήθηκαν 

περιείχε 8 παράσιτα το οποίο ήταν στατιστικά σηµαντικά µικρότερο από το ποσοστό 

των RHhxgprt-, RH και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στελεχών. 
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Εικόνα 4.6: Δοκιµασία ανάπτυξης Gra1/ssmycNcPIS_6 παρασίτων  συγκριτικά µε τα RHhxgprt-, 

RH και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στελέχη. 

 
Ποσοτικοποίηση του αριθµού ενδοκυτταρικά ανεπτυγµένων παρασίτων σε κάθε κυστίδιο στις 24 ώρες 

µετά την διαµόλυνση (p.i.).  Τα κυστίδια καταγράφηκαν ανάλογα µε τον αριθµό των παρασίτων που 

περιείχαν, σε κυστίδια µε 1, 2, 4, 8, 16 και 32 παράσιτα. Στο Gra1/ssmycNcPIS_6 στέλεχος 

συγκριτικά µε τα RHhxgprt–, RH και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στελέχη αναπτύχθηκαν κυρίως κυστίδια µε 4 

παράσιτα στις 24 ώρες p.i. (κόκκινη γραµµή). Αντίθετα στα RHhxgprt–, RH και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 

στελέχη ανιχνεύονταν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους κυστίδια µε 8 παράσιτα στις 24 ώρες p.i. Οι τιµές 

προέρχονται από τον µέσο όρο  ± την σταθερή απόκλιση (n=3 πειράµατα για κάθε στέλεχος όπου κάθε 

πείραµα αντιπροσωπεύεται από διπλά δείγµατα.  Οι τιµές Ρ<0.0001 καθορίστηκαν από το  Student’s t-

test µετά από σύγκριση των τιµών του σταδίου των 8 παρασίτων (υποδεικνύονται µε αστερίσκο) του 

Gra1/ssmycNcPIS_6 στελέχους µε κάθε στέλεχος (RH, RHhxgprt– και Gra1/ssmycEAP_7  

αντίστοιχα) ξεχωριστά. 

 

 
 

 
 

 
 
4.2.2.2. Η αργή ανάπτυξη των Gra1/ssmycNcPIS_6 παρασίτων µειώνει σηµαντικά 

την επιβίωση τους όταν αυτά συνκαλλιεργούνται µε διαφορετικό στέλεχος.    

 

Η αργή ανάπτυξη των Gra1/ssmycNcPIS_6 λόγω της έκφρασης ενός 

εξωγενούς αναστολέα πρωτεασών δεν εξουδετερώνει το παράσιτο. Τα παράσιτα 

αναπτύσσονται µε βραδύτερο ρυθµό, αλλά λύονται και προσβάλουν τα γειτονικά 
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κύτταρα στην καλλιέργεια. Ωστόσο, η σπουδαιότητα του φαινοτύπου ενισχύεται όταν 

µελετάται η παράµετρος της µακροπρόθεσµης επιβίωσης των παρασίτων. Έχει 

προηγουµένως δειχθεί για κάποια γονίδια του T. gondii ότι ενώ δεν είναι κρίσιµα για 

την βιωσιµότητα του οργανισµού, επηρεάζουν την επιβίωση του µε έµµεσο τρόπο 

(Brosier, et al., 2008; Gilbert, et al., 2007). Για περαιτέρω διερεύνηση του στελέχους 

σε ένα επόµενο στάδιο πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες ανταγωνισµού όπου το 

Gra1/ssmycNcPIS_6 συνκαλλιεργούνταν µε παράσιτα άλλου στελέχους και 

ελέγχονταν η ικανότητα επιβίωσης τους στον πληθυσµό (εικόνα 4.7).  

Στις δοκιµασίες ανταγωνισµού τα Gra1/ssmycNcPIS_6 συνκαλλιεργήθηκαν 

µε τα Gra1/ssmycEAP_7 (κεφάλαιο 3). Τα ΕΑΡ παράσιτα χρησιµοποιήθηκαν στις 

δοκιµασίες αυτές διότι εµφανίζουν τον ίδιο αριθµό ανάπτυξης µε το RHhxgprt- 

πατρικό στέλεχος ενώ συγχρόνως εκφράζουν ένα εξωγενές µόριο στο γονιδιωµά 

τους.  

 

 
Εικόνα 4.7: Δοκιµασία ανταγωνισµού των Gra1/ssmycNcPIS_6 παρασίτων  συγκριτικά µε το 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στέλεχος.  

 

 
 

Αλλαγές στην αναλογία των Gra1/ssmycEAP_7 και Gra1/ssmycNcPIS_6 παρασίτων κατα την 

δοκιµασία ανταγωνισµού. Το αρχικό υλικό διαµόλυνσης των κυττάρων περιείχε ίσους αριθµούς 

ταχυζωιδίων από το κάθε στέλεχος. Η κοινή κυτταρική καλλιέργεια κάθε φορά αφέθηκε να λυθεί και 

στην συνέχεια λαµβάνονταν δείγµα για την εξέταση του ποσοστού κάθε πληθυσµού στην καλλιέργεια. 

Τα Gra1/ssmycNcPIS_6 παραγκωνίστηκαν επιτυχώς από τα Gra1/ssmycEAP_7 στην κοινή 

καλλιέργεια µε την πάροδο του χρόνου. Οι κάθετες γραµµές µέσα στις µπάρες αντιπροσωπεύουν τον 

µέσο όρο ± την σταθερή απόκλιση (n=3 πειράµατα για κάθε στέλεχος όπου κάθε πείραµα 

αντιπροσωπεύεται από διπλά δείγµατα). Η τιµή Ρ<0.0001 καθορίστηκε από το  Student’s t-test µετά 

από σύγκριση των τιµών των πληθυσµών του Gra1/ssmycNcPIS_6 και του Gra1/ssmycEAP_7 στο 

σταδίου των 10 ηµερών µετά την διαµόλυνση (υποδεικνύεται µε αστερίσκο).  
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Συγκεκριµένα για τις δοκιµασίες ανταγωνισµού, HFF κύτταρα διαµολύνθηκαν 

µε ίσους αριθµούς παρασίτων από τα δύο στελέχη και το ποσοστό κάθε στελέχους 

στον πληθυσµό µετρήθηκε µέσω ανοσοΐστοχηµικης χρώσης. Στα δείγµατα που 

λήφθηκαν ο πληθυσµός του κάθε στελέχους καταγράφηκε µετά από χρώση του 

δείγµατος µε αντίσωµα a-SRPN10 που αλληλεπιδρά µόνο µε το Gra1/ssmycEAP_7 

στέλεχος και αντίσωµα a-myc που αλληλεπιδρά και µε τα δύο στελέχη. Στα 

πειράµατα αυτά χρησιµοποιήθηκε και χρώση DAPI προκειµένου να αποκαλυφθούν 

οι πυρήνες των παράσιτων και να διευκολυνθεί η καταγραφή τπυ πληθυσµού των 

παρασίτων. 

Στην µελέτη ανταγωνισµού παρατηρήθηκε µία στατιστικά σηµαντική µείωση 

του πληθυσµού των Gra1/ssmycNcPIS_6 στην κοινή καλλιέργεια συναρτήση του 

χρόνου (εικόνα 4.7). Η ίση αναλογία παρασίτων 

Gra1/ssmycNcPIS_6:Gra1/ssmycEAP_7 µε την πάροδο του χρόνου µετατρέπονταν 

σε αναλογία που ευνοούσε τα Gra1/ssmycEAP_7 παράσιτα. Σε χρονικό διάστηµα 

δέκα ηµερών, µόνο το 10% του πληθυσµού αποτελούνταν από NcPIS παράσιτα ενώ 

το 90% ήταν τα ΕΑΡ παράσιτα. Το αποτέλεσµα αυτό υποδεικνύει ότι το 

Gra1/ssmycEAP_7 στέλεχος επικράτησε επιτυχώς του Gra1/ssmycNcPIS_6 

στελέχους όταν ανταγωνίζονταν για την κατάληψη του ίδιου χώρου. 

 
 

 

4.2.3 Το διµερές της NcPIS ανιχνεύεται στο µεµβρανικό κλάσµα εξωκυττάριων και 

ενδοκυττάριων παρασίτων. 

 
Τα αρχικά αποτελέσµατα του ότι η εκτοπικά εκφραζόµενη NcPIS διατηρεί 

την ενεργότητα της καθώς και το ότι το στέλεχος αυτό εµφανίζει δυσλειτουργία στην 

ανάπτυξη παρείχαν ενδείξεις για την αλληλεπίδραση της NcPIS µε κάποιο µόριο στο 

παράσιτο. Το επόµενο ερώτηµα που έπρεπε να απαντηθεί ήταν το αν η NcPIS 

εντοπίζεται σε κάποιο υποκυτταρικό κλάσµα του παράσιτου. Ο εντοπισµός της 

NcPIS σε ισχυρή αλληλεπίδραση µε κάποιο υποκυτταρικό κλάσµα του ταχυζωιδίου 

σε συνδυασµό µε πληροφορίες από προηγούµενες µελέτες θα µπορούσε ενδεχοµένος 

να κατευθύνει την µελέτη προς την ανίχνευση πιθανών µορίων στόχων του 

αναστολέα. Για τον λόγο αυτό ακολούθησε σταδιακη κλασµατοποίηση των 
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εκχυλισµάτων του Gra1/ssmycNcPIS_6 σύµφωνα µε διαµορφωµένο πρωτόκολλο 

προηγούµενης µελέτης (Patra, et al., 2008). 

Παράσιτα απελευθερωµένα από το κυστίδιο καθώς και παράσιτα του σταδίου 

των 24ων ωρών όπου η NcPIS εκκρίνεται στο κυστίδιο και είναι εµφανής η 

δυσλειτουργία στην ανάπτυξη τους κλασµατοποιήθηκαν και το κάθε κλάσµα 

αναλύθηκε µε western blot (εικόνα 4.8α και 4.8β) όπου για την ανίχνευση της NcPIS 

χρησιµοποιήθηκε το αντίσωµα a-myc.  Συγκεκριµένα τα παράσιτα συλλέχθηκαν µε 

τρόπο που περιγράφεται στις µεθόδους (§ 6.3.9) επαναδιαλύθηκαν σε 10mM Tris-

HCl pH 8.5  και οι κυτταρικές µεµβράνες διαρύχθηκαν µε πολλαπλούς διαδοχικούς 

κύκλους ψύξης-απόψυξης (freeze-thaw) και ηχοβολισµό (sonication). Το εκχύλισµα 

υπερφυγοκεντρήθηκε και διαχωρίστηκε σε διαλυτο και µεµβρανικό κλάσµα. Το 

υπερκείµενο αποτέλεσε το διαλυτό κλάσµα (s) της ανάλυσης. Το µεµβρανικό κλάσµα 

επαναδιαλύθηκε σε 100mM Na2CO3 pH 11.5 και µετά από επώαση 

υπερφυγοκεντρήθηκε. Tο υπερκείµενο σε αυτή την περίπτωση αποτέλεσε το 

εκχυλιµένο από άλας Na2CO3 µεµβρανικό κλάσµα (salt eluted, se) και η 

εναποµείνουσα πελέτα συλλέχθηκε και αποτέλεσε το µεµβρανικό κλάσµα (m).  

Οι µεµβράνες του πειράµατος επωάστηκαν µε δύο επιπλέον αντισώµατα το a-

MIC4 και το a-SAG1 ως µάρτυρες ελέγχου της κλασµατοποίησης. Το a-MIC4 

αναγνωρίζει το διαλυτό αντιγόνο των µικρονηµατίων MIC4 το οποίο εντοπίζεται 

στην πλειονότητα του στο διαλυτό κλάσµα της ανάλυσης λόγω της διάρυξης των 

µικρονηµατίων. Επιπλέον πολύ ασθενέστερα εντοπίζεται στο εκχυλισµένο από άλας 

και στο µεµβρανικό κλάσµα λόγω του ότι σχηµατίζει σύµπλοκο µε το διαµεµβρανικό 

µόριο MIC6 διαµέσου του MIC1 µορίου (Reiss, et al., 2001). Το a-SAG1 

αναγνωρίζει το SAG1 ένα επιφανειακό αντιγόνο του τοξοπλάσµατος που ενώνεται µε 

την εξωτερική µεµβράνη διαµέσου γλυκοζυλφωσφατιδιλινοσιτόλης (GPI anchor) και 

εποµένως παραµένει στο τελικό µεµβρανικό κλάσµα κατά την κλασµατοποίηση όπως 

έχει δειχθεί προηγουµένως για GPI συνδεδεµένες µε την µεµβράνη πρωτεΐνες οι 

οποίες δεν απελευθερώνονται στο εκχυλισµένο από Na2CO3 µεµβρανικό κλάσµα 

(Benghezal, et al., 1996). 

 
Εικόνα 4.8: Διαδοχική κλασµατοποίηση εξωκυττάριων και ενδοκυττάριων παρασίτων του 

Gra1/ssmycNcPIS_6 στελέχους.    

 
Εκχύλισµα από εξωκυττάρια (4.8α) και ενδοκυττάρια παράσιτα του σταδίου των 24ων ωρών (4.8β) 
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επεξεργάστηκαν µε διαδοχική κλασµατοποίηση όπως περιγράφεται στις µεθόδους. Τα κλάσµατα 

κατηγοριοποιήθηκαν σε διαλυτό κλάσµα (s) το οποίο προέκυψε µε διάρρηξη των κυτταρικών 

µεµβρανών, σε εκχυλισµένο από άλας µεµβρανικό κλάσµα (se) το οποίο προέκυψε µετά από επώαση 

των κυτταρικών µεµβρανών µε 100mM Na2CO3 pH 11.5 και σε µεµβρανικό κλάσµα (m) το οποίο 

αποτέλεσε την εναποµένων ίζηµα των κυτταρικών µεµβρανών µετά την έκπλυση τους µε Na2CO3. Τα 

κλάσµατα αναλύθηκαν κάτω από συνθήκες αναγωγής των δισουλφιδικλων δεσµών σε 15% SDS-

PAGE πήκτωµα και ο εντοπισµός της NcPIS σε κάθε κλάσµα έγινε µέσω του a-myc αντισώµατος 

(τρίτο πλάισιο_NcPIS). Οι µεµβράνες επωάστηκαν επίσης µε a-MIC4 (πρώτο πλάισιο_MIC4) και a-

SAG1 (µεσαίο πλάισιο_SAG1) τα οποία αποτελούν µάρτυρες του διαλυτού (s) και του µεµβρανικού 

(m) κλάσµατος αντίστοιχα.  

 

 

 

Κατά την κλασµατοποίηση δείχθηκε ότι το διµερες των ~17kDa ανιχνεύθηκε 

σε όλα τα κλάσµατα (s, se, m) ενώ το ολιγοµερές εντοπίστηκε µόνο στο διαλυτό 

κλάσµα (s) και στις δύο περιπτώσεις (σε ελεύθερα ή διαρρηγµένα από το κυστίδιο 

παράσιτα). Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραµιστεί η διαφορετική κατανοµή στην 

ποσότητα του διµερούς στα επιµέρους κλάσµατα. Η πλειονότητα της ποσότητας της 

NcPIS ανιχνεύονταν στο διαλυτό κλάσµα και προέρχεται από το διαρρηγµένα dense 

granules. Αντίθετα, ο εντοπισµός του διµερούς στο εκχυλισµένο από άλας 

µεµβρανικό κλάσµα (se) ήταν εµφανέστερα πολύ ασθενής ένω στο µεµβρανικό 

κλάσµα (m) ανιχνεύονταν σε σηµαντική ποσότητα. Η επώαση των µεµβρανών µε 

Na2CO3, συνεπάγεται την απελευθερώση στο εκχύλισµα διαλυτών περιφερικών 

πρωτεϊνών που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µε την µεµβράνη (Fujiki, et al., 1982) 

µε αποτέλεσµα στο τελικό µεµβρανικό κλάσµα (m) να παραµένουν οι ισχυρά 

συνδεδεµένες µε την µεµβράνη και οι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες. Αυτό τα 
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αποτελέσµατα υποδεικνύε ότι το διµερές της NcPIS βρίσκεται σε εγγύτητα µε το 

µεµβρανικό κλάσµα διαµέσου κάποιας ισχυρής αλληλεπίδρασης µε αποτέλεσµα να 

µην απελευθερώνεται στο εκχυλισµένο από άλας του Na2CO3 κλάσµα.  

 

 
 
4.2.4 Εντοπισµός των κυτταρικών µεµβρανών όπου ανιχνεύθηκε το διµερές της 

NcPIS σε εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια παράσιτα. 

 

Μελέτες κυτταρικού εντοπισµού θεωρήθηκαν απαραίτητες προκειµένου να 

αποσαφηνιστούν οι κυταρικές µεµβράνες που εντοπίζεται το διµερές της NcPIS. 

Εξωκυττάρια παράσιτα και ενδοκυττάρια παράσιτα των 24ων ωρών συλλέχθηκαν µε 

όµοιο τρόπο µε αυτόν της κλασµατοποίησης και στην συνέχεια ακολούθησε 

ανοσοΐστοχηµικη χρώση τους µε χρήση των a-myc και a-ROM4 αντισωµάτων. Το a-

ROM4 κατασκευάστηκε έτσι ώστε να αναγνωρίζει το αµινοτελικό άκρο της 

rhomboid πρωτεάσης 4 (ROM4) και χρησιµοποιήθηκε στα πειράµατα του κυτταρικού 

εντοπισµού ως αντιγόνο µάρτυρας της εξωτερικής µεµβράνης του παρασίτου καθώς 

έχει προηγουµένως δειχθεί ότι διαµέσου του εκκριτικού µονοπατιού καταλήγει στην 

εξωτερική κυτταρική µεµβράνη του παρασίτου (Sheiner, et al., 2008). Κυτταρική 

χρώση αρνητικού ελέγχου πραγµατοποιήθηκε απουσία του a-myc προκειµένου να 

αποδειχθεί ότι ο εντοπισµός της NcPIS οφείλεται αποκλειστικά στην ανίχνευσή της 

από το a-myc (εικόνα 4.9β και 4.10β).  

Στην εικόνα 4.9α απεικονίζονται εξωκυττάρια παράσιτα του στελέχους 

Gra1/ssmycNcPIS_6 σηµασµένα µε a-myc (κόκκινο) και a-ROM4 (πράσινο). Το 

µεγαλύτερο ποσό της NcPIS εντοπίζονταν στα dense granules του παρασίτου όπως 

φυσιολογικά αναµένονταν (εικόνα 4.9α άσπρο βέλος). Επιπλέον το µόριο 

εντοπίζονταν ακριβώς κάτω από τον πυρήνα (εικόνα 4.9α αστερίσκος) ένδειξη του 

ότι κάποιο ποσό της παραγόµενης NcPIS συγκεντρώνεται στο ER το οποίο βρίσκεται 

στο οπίσθιο τµήµα του παρασίτου ακριβώς κάτω από τον πυρήνα (Liendo and Joiner, 

2000). Με συνδυασµό των αποτελεσµάτων της κλασµατοποίησης και του κυτταρικού 

εντοπισµού φαίνεται ότι το ποσό του διµερούς, που ανιχνεύθηκε κατά την 

κλασµατοποίηση των εξωκυττάριων παρασίτων στο µεµβρανικό κλάσµα πιθανά να 

προέρχεται από ισχυρή αλληλεπίδραση της NcPIS µε το ενδοµεµβρανικό σύστηµα 

του εκκριτικού µονοπατιού.  
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Εικόνα 4.9:  Κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS σε εξωκυττάρια παράσιτα του στελέχους 

Gra1/ssmycNcPIS_6. 
 

Κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS σε  εξωκυττάρια ταχυζωίδια. α) Gra1/ssmycNcPIS_6 παράσιτα 

σηµασµένα µε a-myc  (κόκκινο) και a-ROM4 (πράσινο) αντίσωµα. 48 ώρες µετά την διαµόλυνση 

φαίνεται  ότι η NcPIS εντοπίζεται εσωτερικά στα ταχυζωίδια. Συγκεκριµένα ανιχνεύεται στο ER των 

ταχυζωιδίων (αστερίσκος) που 

βρίσκεται κάτω από τον πυρήνα  και 

στα χαρακτηριστικής κοκκιώδης 

µορφής dense granules εσωτερικά 

των παρασίτων (βέλος). β) 

Gra1/ssmycNcPIS_6 παράσιτα ιδίου 

σταδίου σηµασµένα µε το δεύτερο  

αντίσωµα έναντι a-myc (Alexa 555-

conjugated goat anti-mouse IgG 

(κόκκινο) και Topro χρώση (µπλε) 

προκειµένου να ανιχνευθούν οι 

πυρήνες. Όπως φαίνεται 

χαρακτηριστικά το δεύτερο 

αντίσωµα δεν αναγνωρίζει κάποιον επίτοπο απουσία του πρώτου αντισώµατος. Τα δείγµατα 

αναλύθηκαν σε 100x µεγέθυνση στο Zeiss Axioscope2plus (Carl Zeiss), µικροσκόπιο σάρωσης που 

διαθέτει BioRad lasers.  

 

Σε ενδοκυττάρια παράσιτα (4.10α) του σταδίου των 24ων ωρών σηµασµένα 

µε a-myc (κόκκινο) και a-ROM4 (πράσινο) εντοπίστηκε ένα διαφορετικό πρότυπο 

κυτταρικού εντοπισµού της NcPIS. Συγκεκριµένα, η NcPIS ανιχνεύονταν 

συσσωρευµένη τοπικά σε σηµεία κοντά στην εξωτερική κυτταρική µεµβράνη του 

παρασίτου (εικόνα 4.10α και 4.10γ αστερίσκος). Σε κάποια παράσιτα µάλιστα ο 

εντοπισµός της NcPIS ήταν πιο έντονος και πιο εκτεταµένος. Το κυτταρικό αυτό 

πρότυπο αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει είτε ότι η NcPIS βρίσκεται στην εξωτερική 

πλευρά της κυτταρικής µεµβράνης των παράσιτων είτε ότι βρίσκεται στην εσωτερική 

πλευρά. Προκειµένου να αποκαλυφθεί αν η NcPIS εντοπίζεται εσωτερικά ή 

εξωτερικά της κυτταρικής µεµβράνης πραγµατοποιήθηκε και πάλι σε ενδοκυττάρια 

παράσιτα του σταδίου των 24ων ωρών ανοσοΐστοχηµικη χρώση (εικόνα 4.10γ). Η 

διαφορά στην ανάλυση αυτή ήταν ότι τα παράσιτα επωάστηκαν µε a-myc (κόκκινο) 

χωρίς όµως την παρουσία κάποιου απορρυπαντικού στο µέσο.  
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H ανοσοΐστοχηµικη χρώση που πραγµατοποιείται αφενός µονιµοποίηση των 

κυττάρων χωρίς όµως να εξασφαλίζεται η διαπερατότητα των κυτταρικών 

µεµβρανών δεν καθιστά το κύτταρο διαπερατό από αντισώµατα ή άλλα µεγάλα 

µόρια. Η ανίχνευση της NcPIS σε αυτού του τύπου την ανοσοΐστοχηµικη χρώση 

υποδείκνυε ότι το µόριο βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της κυτταρικής µεµβράνης 

του παρασίτου. Συνδυασµός των αποτελεσµάτων της κλασµατοποίησης και του 

κυτταρικού εντοπισµού υποδεικνύει ότι κάποιο ποσό του διµερούς, που ανιχνεύθηκε 

κατά την κλασµατοποίηση των ενδοκυττάριων παρασίτων στο µεµβρανικό κλάσµα 

πιθανά να προέρχεται από κάποια αλληλεπίδραση της NcPIS µε τα µεµβρανικό 

σύστηµα του παρασίτου πριν και µετά την έκκριση της στο κυστίδιο. 

 

 
Εικόνα 4.10:  Κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS σε ενδοκυττάρια παράσιτα µετά από 24 ώρες 

ανάπτυξης.   

 

Κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS σε ενδοκυττάρια ταχυζωίδια. α) Gra1/ssmycNcPIS_6 παράσιτα 

σηµασµένα µε a-myc  (κόκκινο) και a-ROM4 (πράσινο) αντίσωµα. 24 ώρες µετά την διαµόλυνση των 

HFF κυττάρων φαίνεται  ότι η NcPIS εντοπίζεται συγκεντρωµένη τοπικά στην εξωτερική µεµβράνη 

των ταχυζωιδίων (αστερίσκος). β) Gra1/ssmycNcPIS_6 παράσιτα ιδίου σταδίου σηµασµένα µε το 

δεύτερο  αντίσωµα έναντι a-myc (Alexa 555-conjugated goat anti-mouse IgG (κόκκινο) και Topro 

χρώση (µπλε) προκειµένου να ανιχνευθούν οι πυρήνες. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά το δεύτερο 

αντίσωµα δεν αναγνωρίζει κάποιον επίτοπο απουσία του πρώτου. γ) Gra1/ssmycNcPIS_6 παράσιτα 

σηµασµένα µε a-myc (κόκκινο) αντίσωµα σε συνθήκες µη διαπερατότητας των κυτταρικών 

µεµβρανών. Όπως ανιχνεύεται 24 ώρες µετά την διαµόλυνση των HFF κυττάρων η NcPIS εντοπίζεται 
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συγκεντρωµένη τοπικά στην εξωτερική πλευρά της κυτταρικής µεµβράνης των ταχυζωιδίων 

(αστερίσκος). δ) Gra1/ssmycNcPIS_6 παράσιτα σηµασµένα µε το δεύτερο  αντίσωµα έναντι a-myc 

(Alexa 555-conjugated goat anti-mouse IgG (κόκκινο) και Topro χρώση (µπλε) προκειµένου να 

ανιχνευθούν οι πυρήνες. Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά το δεύτερο αντίσωµα δεν αναγνωρίζει 

κάποιον επίτοπο απουσία του πρώτου. Τα δείγµατα αναλύθηκαν σε 63x και 100x µεγέθυνση στο Zeiss 

Axioscope2plus (Carl Zeiss), µικροσκόπιο σάρωσης που διαθέτει BioRad lasers.  

 

 

4.3. Επαναληπτική κατασκευή του Gra1/ssmycNcPIS_6 στελέχους. 

 

Η ένθεση εξωγενούς DNA στα χρωµοσώµατα πραγµατοποιείται σε πολλά 

παράσιτα µε οµόλογο ανασυνδυασµό και απαιτεί µόνο µία µικρή σε µέγεθος περιοχή 

οµολογίας. Αντίθετα στο Toxoplasma η µέθοδος του οµόλογου ανασυνδυασµού έχει 

πολύ χαµηλή αποδοτικότητα. Επιπλέον, προκειµένου να στοχευθεί µία περιοχή του 

γενώµατος του T. gondii απαιτείται µία πολύ µεγάλη (αρκετών κιλοβάσεων) περιοχή 

οµόλογου DNA (Donald and Roos, 1994). Για αυτό το λόγο οι φορείς 

µετασχηµατισµού του παρασίτου που δεν περιέχουν µεγάλες συνέχειες γενωµικού 

DNA ενθέτονται στο χρωµοσωµικό υλικό µε τυχαίο τρόπο (random integration).  

Λαµβάνοντας υπόψη το φαινόµενο της τυχαίας ένθεσης εξωγενούς DNA στο 

Toxoplasmα διαµορφώθηκε το ερώτηµα του αν ο φαινότυπος των 

Gra1/ssmycNcPIS_6 παρασίτων δεν οφείλεται στην NcPIS αλλά σε φαινόµενα 

“τυχαίας θέσης” (position effects). Προκειµένου να µελετηθεί το παραπάνω ερώτηµα 

κατασκευάστηκε ένα νέο στέλεχος Gra1/ssmycNcPIS και ελέγχθηκε για το αν έχει 

τον ίδιο φαινότυπο µε το προηγούµενο στέλεχος.  

 

 

4.3.1. Κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που εκφράζουν την 

NcPIS, από δεύτερο ανεξάρτητο µετασχηµατισµό . 

 
Ο ίδιος φορέας έκφρασης της NcPIS υπό τον έλεγχο του Gra1 υποκινητή, 

(βλέπε σχήµα 4.1α) χρησιµοποιήθηκε για τον δεύτερο ηλεκτροµετασχηµατισµό.  Τα 

παράσιτα RHhxgprt- προέρχονταν από καινούργιο ξεπαγωµένο απόθεµα του 

πατρικού στελέχους και ακολουθήθηκε ακριβώς ο ίδιος πειραµατικός σχεδιασµός (§ 

4.2.1 και σχήµα 4.1β). Τελικά, τα σταθερά µετασχηµατισµένα παράσιτα επιλέχθηκαν 
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µε εφαρµογή των MPA και xanthine όπως προβλέπει το πρωτόκολλο (Donald, et al., 

1996) που χρησιµοποιήθηκε και για την περάτωση του πρώτου µετασχηµατισµό.  

 Ο κλώνος 8, επιλέχθηκε από τους θετικούς µοναδιαίους κλώνους που 

αποχτήθηκαν και ονοµάστηκε Gra1/ssmycNcPIS_8. Στην συνέχεια αναλύθηκε η 

έκφραση της NcPIS µε western blot όπου συγκρίθηκαν τα εκχυλίσµατα ταχυζωιδίων 

του στελέχους Gra1/ssmycNcPIS_8 και του RHhxgprt- (αποτελέσµατα δεν 

φαίνονται).  Η NcPIS ανιχνεύθηκε µε το αντίσωµα του myc επιτόπου στην µορφή του 

διµερούς των ~17 kDa και του ολιγουµερούς όπως ακριβώς παρατηρήθηκε και στο 

πρωταρχικό στέλεχος Gra1/ssmycNcPIS_6 (§ 4.1.2)  

 Επιπροσθέτως, ακολούθησαν µελέτες κυτταρικού εντοπισµού προκειµένου να 

χαρακτηριστεί περαιτέρω το δεύτερο Gra1/ssmycNcPIS_8 στέλεχος. Για τις µελέτες 

αυτές πραγµατοποιήθηκε ανοσοΐστοχηµικη χρώση µε myc και GRA3 αντίσωµα, και 

DAPI. Αποδείχθηκε ότι και στο Gra1/ssmycNcPIS_8 η NcPIS 24 ώρες µετά την 

διαµόλυνση των κυττάρων εκκρίνονταν στο PV (εικόνα 4.11). Συγκεκριµένα, οµοίως 

µε το αρχικό στέλεχος η NcPIS καταλάµβανε τον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ των 

παρασίτων στο αναπτυσσόµενο κυστίδιο και συνεντοπίζονταν µε την GRA3 

πρωτεΐνη µάρτυρα κυρίως στο µεµβρανοειδές δίκτυο  του PV (εικόνα 4.11 και 4.3γ). 

 
 
Εικόνα 4.11: Κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS στο Gra1/ssmycNcPIS_8 στέλεχος. 

 
 

Κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS στο Gra1/ssmycNcPIS_8 που προέκυψε από δεύτερο  

ηλεκτροµετασχηµατισµό των RHhxgprt– παρασίτων. Στην εικόνα φαίνεται ο κυτταρικός εντοπισµός 

της σηµασµένης µε τον myc επίτοπο NcPIS (κόκκινο), στο Gra1/ssmycNcPIS_8 στέλεχος. Η 

ανοσοΐστοχηµικη χρώση πραγµατοποιήθηκε σε ενδοκυτταρικά παράσιτα 24 ώρες p.i. µε χρήση των   

a-myc και a-GRA3 (πράσινο) αντισωµάτων. Με µπλε απεικονίζονται οι πυρήνες λόγω χρώσης τους µε 

DAPI. Τα δείγµατα αναλύθηκαν σε 100x µεγέθυνση σε µικροσκόπιο Zeiss Axioscope2plus (Carl 

Zeiss) που διαθέτει AxioCam color Zeiss CCD κάµερα. 
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4.3.2.  Φαινοτυπική ανάλυση του Gra1/ssmycNcPIS_8 στελέχους.  

 

Για τον φαινοτυπικό χαρακτηρισµό του Gra1/ssmycNcPIS_8 ακολούθησαν 

δοκιµασίες ανάπτυξης. Σε περίπτωση οµοιότητας των αποτελεσµάτων των 

δοκιµασιών ανάπτυξης του πρώτου στελέχους Gra1/ssmycNcPIS_6 µε το δεύτερο 

Gra1/ssmycNcPIS_8 θα αποδεικνύονταν άµεσα ότι ο φαινότυπος οφείλεται στην 

NcPIS. 

Προκειµένου να ποσοτικοποιηθεί ο ενδοκυτταρικός ρυθµός ανάπτυξης ίσοι 

αριθµοί RH, Gra1/ssmycEAP_7 και Gra1/ssmycNcPIS_8 παρασίτων αφέθηκαν να 

µολύνουν HFF κύτταρα και να µεγαλώσουν µέσα σε αυτά. Στην συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε η δοκιµασία ανάπτυξης ακριβώς όπως περιγράφηκε και για το 

Gra1/ssmycNcPIS_6 (§ 4.2.2.1). Η δοκιµασία αποκάλυψε ότι το 

Gra1/ssmycNcPIS_8 αναπτύσσεται βραδέα (γράφηµα εικόνας 4.12) καθώς στις 24 

ώρες µετά την διαµόλυνση η πλειοψηφία των Gra1/ssmycNcPIS_8 κυστιδίων 

περιείχε 4 παράσιτα (εικόνα 4.12 έντονη µαύρη γραµµή). Αντίστοιχα το 20% των 

NcPIS κυστιδίων που καταµετρήθηκαν περιείχε 8 παράσιτα το οποίο ήταν στατιστικά 

σηµαντικά µικρότερο από τα ποσοστά των για τα Gra1/ssmycEAP_7 και RH.  

Από το παραπάνω αποτέλεσµα αποδεικνύεται ότι τα Gra1/ssmycNcPIS_8 

παράσιτα µεγαλώνουν µε εµφανή καθυστέρηση µέσα στο κυστίδιο καθώς και το ότι η 

δυσλειτουργία αυτή στην κυτταρική διαίρεση, δεν παρατηρήθηκε στα RH και 

Gra1/ssmycEAP_7 στελέχη µε τα οποία έγινε η σύγκριση κατά την δοκιµασία 

ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, συγκρίνοντας τα δύο στελέχη της NcPIS (εικόνες 4.6 και 

4.12) φαίνεται ότι το ποσοστό των κυστιδίων των 8 παρασίτων για κάθε στέλεχος 

είναι περίπου το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. 

 

 

Εικόνα 4.12: Δοκιµασία ανάπτυξης Gra1/ssmycNcPIS_8 παρασίτων  συγκριτικά µε τα 

Gra1/ssmycEAP_7  και RH στελέχη. 

 
Καταµέτρηση του αριθµού των παρασίτων σε κάθε κυστίδιο 24 ώρες p.i. Τα κυστίδια καταγράφηκαν 

σε κυστίδια µε 1, 2, 4, 8, 16 και 32 παράσιτα σύµφωνα µε τον αριθµό των παρασίτων που περιείχαν. 

Και πάλι στα Gra1/ssmycNcPIS_8 παράσιτα εµφανίστηκε βραδέα ανάπτυξη µε αποτέλεσµα να 

εγκαθιδρύονται κυρίως κυστίδια µε 4 παράσιτα. Οι τιµές προέρχονται από τον µέσο όρο ± την σταθερή 

απόκλιση (n=3 πειράµατα για κάθε στέλεχος όπου κάθε πείραµα αντιπροσωπεύεται από διπλά 

δείγµατα.  Οι τιµές Ρ<0.0001 καθορίστηκαν από το  ανεξάρτητο t-test διπλής κατανοµής µετά από 
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σύγκριση των τιµών του σταδίου των 8 παρασίτων (υποδεικνύονται µε αστερίσκο) του 

Gra1/ssmycNcPIS_8  στελέχους µε το RH και το Gra1/ssmycEAP_7  αντίστοιχα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον συνδυασµό των αποτελεσµάτων για το Gra1/ssmycNcPIS_6 και για 

το Gra1/ssmycNcPIS_8 γίνεται φανερό ότι ο φαινότυπος της NcPIS αναπαράχθηκε 

από δύο διαφορετικούς ηλεκτροµετασχηµατισµούς και αποδεικνύεται ότι η 

δυσλειτουργία στην ανάπτυξη των παρασίτων οφείλεται στο µόριο της NcPIS και όχι 

σε κάποιο φαινόµενο λόγω τυχαίας ένθεσης του εξωγενούς DNA στο γονιδίωµα του 

T. gondii. 

 
 
 
4.4 Στόχευση του αναστολέα της NcPIS στα εκκριτικά οργανίδια των 

µικρονηµατίων για την in vivo παρεµπόδιση πρωτεολυτικών διεργασιών στα 

ταχυζωίδια του T. gondii κατά την εισβολή του παρασίτου στο κύτταρο του 

ξενιστή. 

 

Σε ένα επόµενο στάδιο πραγµατοποιήθηκε προσπάθεια απενεργοποίησης των 

παρασιτικών πρωτεάσων του µηχανισµού της εισβολής (§1.2.2.2). Αν και µέχρι 

στιγµής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιά µόρια συµµετέχουν στον µηχανισµό εισβολής η 

ανίχνευση πρωτεασών σερίνης στα µικρονηµάτια και στην επιφάνεια του παρασίτου 

(Binder, et al., 2008; Dowse, et al., 2005; Brosier, et al., 2005; Brosier, et al., 2008; 

Buguliskis, et al., 2010) υποδεικνύει την συµµετοχή πολλών πρωτεολυτικών µορίων 
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στον µηχανισµό αυτό. Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε να διερευνήθει η στόχευση 

της NcPIS στα µικρονηµάτια του τοξοπλάσµατος. 

 

 

4.5. Δηµιουργία και χαρακτηρισµός διαγονιδιακών παρασίτων όπου ο ΝcPIS 

πρωτεϊνικός αναστολέας στοχεύεται στα εκκριτικά οργανίδια των 

µικρονηµατίων του παρασίτου. 

 

4.5.1. Κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που εκφράζουν την 

NcPIS συζευγµένη µε τµήµα της διαµεµβρανικής πρωτεΐνης ΜΙC12. 

 
Για να µελετηθεί in vivo η επίδραση της NcPIS στα µικρονηµάτια απαιτήθηκε 

η κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που εκφράζουν τον 

πρωτεϊνικό αναστολέα στα οργανίδια αυτά. Για τον σταθερό µετασχηµατισµό των 

παρασίτων κατασκευάστηκε ένας νέος φορέας έκφρασης όπου η κλωνοποίηση της 

NcPIS έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε η αλληλουχία της υπόκειται υπό τον έλεγχο του 

MIC2 υποκινητή και να είναι συζευγµένη στο αµινοτελικό της άκρο µε τον myc 

επίτοπο και το ss του Rop1 ενώ στο καρβοξυτελικό της άκρο µε την διαµεµβρανική 

περιοχή (ΤΜ) και το κυτταροπλασµατικό τµήµα (CΤD) της διαµεµβρανικής 

πρωτεΐνης των µικρονηµατίων ΜΙC12 (πλασµίδιο pMIC2/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12). 

Η καρβοξυτελική περιοχή ΤΜCΤDMIC12 επιλέχθηκε λόγο του ότι έχει δειχθεί ότι 

φέρει τα απαραίτητα σηµατοδοτικά µυνήµατα για την καθοδήγηση µικρονηµάτικων 

πρωτεϊνών στα µικρονηµάτια (Di Cristina, et al, 2000). Η ανεπιτυχής κατασκευή του 

στελέχους αποδόθηκε στην τοξική επίδραση του µορίου υπό τον έλεγχο του ισχυρού 

υποκινητή MIC2 και για αυτό αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθεί το επαγόµενο 

σύστηµα ATc που έχει κατασκευαστεί για το T. gondii (Meissner, et al., 2001; 

Meissner, et al., 2002a) λόγο των πλεονεκτηµάτων του.  

Tο επαγώµενο σύστηµα ανυδροτετρακυκλίνης του τοξοπλάσµατος 

πλεονεκτεί, αφενός γιατί µπορεί να ελεγχθεί η έκφραση του γονιδίου υπό τον έλεγχο 

του επαγόµενου υποκινητή 7TetOS1 και έτσι καθίσταται δυνατή η κατασκευή 

σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που εκφράζουν τοξικά µόρια. Αφετέρου, 

γιατί παρέχεται η δυνατότητα µελέτης των σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων 

σε συνθήκες έκφρασης ή µη του γονιδίου που υπόκειται υπό τον έλεγχο του 

επαγόµενου υποκινητή έχοντας το ίδιο γενετικό υπόβαθρο. Με αυτό τον τρόπο 
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ανιχνεύεται άµεσα αν ο ενδεχόµενος φαινότυπος οφείλεται αποκλειστικά στο τοξικό 

µόριο που εκφράστηκε ή σε κάποιο φαινόµενο “τυχαίας θέσης”, χωρίς την 

πραγµατοποίηση επαναληπτικής κατασκευής σταθερά µετασχηµατισµένων 

παρασίτων.   

Ο µετασχηµατισµός του φορέα p7TetOS1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12 (σχήµα 

4.14α) πραγµατοποιήθηκε µε τον κλασσικό τρόπο (Soldati and Boothroyd, 1993, Kim 

et al., 1993) παρουσία του περιοριστικού ενζύµου ΝotI (Black et al., 1995) (σχήµα 

4.14β). Πραγµατοποιήθηκαν αρχικά αρκετές προσπάθειες µε χρήση του µάρτυρα 

επιλογής Ble χωρίς όµως επιτυχία και για αυτό τον λόγο αποφασίστηκε η χρήση του 

µάρτυρα της pyrimethamine. Συγκεκριµένα, έγινε συνµετασχηµατισµός του 

pDHFRT-Sc3 που φέρει το γονίδιο ανθεκτικότητας στην pyrimethamine (PYR) 

(Donald and Roos, 1993) µε το πλασµίδιο p7TetOS1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12. Ο 

λόγος που ακολουθήθηκε αυτή η πειραµατική προσέγγιση για την κατασκευή του 

7TetOS1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12 στελέχους οφείλονταν στο ότι ο µάρτυρας 

επιλογής PYR πλεονεκτεί σηµαντικά. Η αντιπαρασιτική του δράση εντοπίζεται σε 

πολύ µικρό χρονικό διάστηµα περίπου 2 µέρες από την στιγµή του µετασχηµατισµού 

(Striepen and Soldati, 2007) γεγονός που αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες 

επιτυχούς µετασχηµατισµού των παρασίτων.  

 
Εικόνα 4.13: Φορέας έκφρασης της NcPIS για την στόχευση του εξωγενούς µορίου στα 

µικρονηµάτια του T.gondii και πειραµατικός σχεδιασµός για την κατασκευή σταθερά 

µετασχηµατισµένων παρασίτων. 
α)                                                                                         β) 
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α) Στο σχήµα απεικονίζεται ο φορέας έκφρασης p7TetOS1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12. Η NcPIS έχει 

τοποθετηθεί υπό τον έλεγχο του 7TetOS1 επαγόµενου υποκινητή. Στο αναγνωστικό πλαίσιο της NcPIS 

έχει σηµειωθεί η θέση του myc επιτόπου και το σηµατοδοτικό πεπτίδιο (ss) του ROP1 καθώς και η 

διαµεµβρανική περιοχή (ΤΜ) και το κυτταροπλασµατικό τµήµα (CΤD) της πρωτεΐνης ΜΙC12 που 

συζεύχθηκαν στο καρβοξυτελικό άκρο της NcPIS. Επιπλέον στον φορέα έχουν σηµειωθεί οι θέσεις 

των περιοριστικών ενζύµων µε τα οποία πραγµατοποιήθηκε η συρραφή των κοµµατιών του DNA. β) 

Πειραµατικός σχεδιασµός για την κατασκευή σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων που εκφράζουν 

την NcPIS στα µικρονηµάτια. Οι φορείς p7TetOS1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12 και pDHFR-TSc3 

ευθυγραµµίστηκαν και µετασχηµατίστηκαν σε αποµονωµένα ταχυζωίδια του στελέχους ΤΑΤi 

παρουσία ΝοtI στο µέσο και στην συνέχεια ακολούθησε επιλογή των θετικά µετασχηµατισµένων 

ατόµων και κλωνοποίηση.  

 

Η εφαρµογή του χηµικού σκευάσµατος της  PYR για την επιλογή θετικά 

µετασχηµατισµένων παράσιτων έγινε όπως έχει περιγραφεί (Donald and Roos, 1993). 

Μοναδιαίοι κλώνοι αποκτήθηκαν µε περιοριστική αραίωση µετά τον µετασχηµατισµό 

παρουσία ATc στο µέσο για την καταστολή της έκφρασης του 

ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12. Η ταυτοποιήση των κλώνων έγινε µε western ανάλυση 

και ανοσοΐστοχηµικη χρώση (αποτελέσµατα δεν φαίνονται). 

 

 
 
4.5.2. Έκφραση και κυτταρικός εντοπισµός της NcPISΤΜCΤDMIC12  υπό τον έλεγχο 

του επαγόµενου υποκινητή 7TetOS1 στα ταχυζωίδια του T. gondii. 

 

Ο µοναδιαίος κλώνος που αποχτήθηκε, ονοµάστηκε 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21. Αρχικά µελετήθηκε, η έκφραση της 

NcPISΤΜCΤDMIC12 υπό τον έλεγχο του  7ΤetO7S1 υποκινητή στο Toxoplasmα σε 

συνθήκες έκφρασης ή µη του γονιδίου υπό τον έλεγχο του επαγωγέα της ATc. 

Εκχυλίσµατα ταχυζωιδίων 7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 

αναλύθηκαν κάτω από συνθήκες αναγωγής των δισουλφιδικών δεσµών σε 15% SDS-

PAGE πήκτωµα και στη συνέχεια ακολούθησε western blot ανάλυση. Τα 

εκχυλίσµατα που συγκρίθηκαν σε αυτή την περίπτωση προέρχονταν από το το 

πατρικό στέλεχος ΤΑΤi (Meissner, et al., 2002a) και το στέλεχος 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 σε συνθήκες παρουσίας ή απουσίας της 

ATc.  Ανίχνευση µε το αντίσωµα του myc επιτόπου έδειξε ότι στο εκχύλισµα που 

προέρχονταν από παράσιτα του ΤΑΤi στελέχους δεν ανιχνεύονταν καµία πρωτεϊνική 
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ζώνη όπως ήταν αναµενόµενο (εικόνα 4.14). Αντίθετα, στα διαγονιδιακά παράσιτα 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 παρουσία ATc η έκφραση του συζευγµένου 

µορίου της NcPIS καταστέλλονταν, ενώ απουσία ATc εκφράζονταν γεγονός που 

υποδείκνυε ότι ο έλεγχος της µεταγραφής γίνεται επαρκώς στις συγκεκριµένες 

πειραµατικές συνθήκες. 

 
 

Εικόνα 4.14: Έκφραση της NcPISTMCTDMIC12 υπό τον έλεγχο του 7TetOS1 σε σταθερά 

µετασχηµατισµένα ταχυζωίδια του TATi στελέχους. 

 
Western blot ανάλυση εκχυλισµάτων 

αποµονωµένων παρασίτων τα οποία 

απελευθερώθηκαν 48 ώρες µετά την διαµόλυνση 

HFF κυττάρων. Τα παράσιτα αποµονώθηκαν, 

πλύθηκαν σε 1XPBS και αφέθηκαν να 

διαµολύνουν κύτταρα σε συνθήκες απουσίας Atc(-) 

όπου ενεργοποιείται η µεταγραφή και παρουσίας 

Atc (+) όπου καταστέλλεται η µεταγραφή του 

γονιδίου υπό τον έλεγχο του 7TetOS1 υποκινητή. Στο πήκτωµα απεικονίζεται η ανάλυση του 

εκχυλίσµατος του στελέχους του αγρίου τύπου TATi και του στελέχους 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21. Η επώαση της µεµβράνης έγινε µε a-myc αντίσωµα, για την 

ανίχνευση της συζευγµένης µορφής της NcPIS (βέλος). Προκειµένου, να ελεγχθεί η ποσότητα των 

πρωτεϊνών που φορτώθηκαν στο πήκτωµα, η µεµβράνη επωάστηκε επίσης µε a-SAG1 αντίσωµα (ζώνη 

των 34 kDa). 

 
Επιπλέον χαρακτηρισµός του 7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 

στελέχους µέσω µελέτης κυτταρικού εντοπισµού έδειξε ότι η NcPISΤΜCΤDMIC12 

στοχεύεται στα εκκριτικά οργανίδια των µικρονηµατίων του παρασίτου. Στην 

δοκιµασία αυτή πραγµατοποιήθηκε ανοσοΐστοχηµικη χρώση µε αντίσωµα έναντι του 

myc επιτόπου (εικόνα 4.15α και 4.15β) και Dapi χρώση για την αποκάλυψη των 

πυρήνων.  

Επιπροσθέτως πραγµατοποιήθηκαν κυτταρικές χρώσεις παρουσία και του γνωστού 

αντιγόνου των µικρονηµατίων M2AP, που σχετίζεται µε την MIC2 πρωτεΐνη 

(microneme 2 associated protein) προκειµένου να επιβεβαιωθεί ο εντοπισµός του 

χιµαιρικού µορίου στα µικρονηµάτια. Στην εικόνα 4.15γ απεικονίζεται ο κυτταρικός 

εντοπισµός της NcPISΤΜCΤDMIC12 σε συνθήκες έκφρασης (απουσία Atc) όπου 

φαίνεται ότι η NcPISΤΜCΤDMIC12 στοχεύεται στα µικρονηµάτια του παρασίτου λόγω 
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συνεντοπισµού της µε την M2AP πρωτεΐνη. Αντίθετα, σε συνθήκες καταστολής της 

έκφρασης της NcPISΤΜCΤDMIC12 42 ώρες µετά την διαµόλυνση το συζευγµένο 

µόριο δεν ανιχνεύεται στο παρασιτικό κυστίδιο (εικόνα 4.15γ).  

 

Εικόνα 4.15: Κυτταρικός εντοπισµός της NcPISΤΜCΤDMIC12_21 υπό τον έλεγχο του 

7TetOS1 υποκινητή σε συνθήκες επαγωγής και καταστολής της µεταγραφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κυτταρικός εντοπισµός της NcPIS σε ενδοκυττάρια ταχυζωίδια. Παράσιτα του στελέχους 

7TetOS1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 αποµονώθηκαν, ξεπλύθηκαν σε 1XPBS και χρησιµοποιήθηκαν 

για την διαµόλυνση HFF κυττάρων σε συνθήκες έκφρασης ή καταστολής του γονιδίου. Τα παράσιτα 

επωάστηκαν για περίπου 40-42 ώρες και στην συνέχεια τα δείγµατα αναλύθηκαν µε ανοσοΐστοχηµκη 

χρώση. α) Διπλή κυτταρική χρώση µε a-myc (κόκκινο) για την ανίχνευση της NcPISΤΜCΤDMIC12_21 

και Dapi για την αποκάλυψη των πυρήνων όπου απεικονίζεται η στόχευση των µικρονηµατίων σε 

συνθήκες έκφρασης (–Atc). β) Μεγαλύτερης µεγέθυνσης σάρωση των ίδιων δειγµάτων σε –Atc 

συνθήκες όπου φαίνεται ξεκάθαρα ο εντοπισµός του µορίου στα µικρονηµάτια του παρασιτου. γ) 

Κυτταρικός εντοπισµός της NcPISΤΜCΤDMIC12_21 (κόκκινο) παρουσία a-M2AP (πράσινο) και 
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TOPRO (µπλε) για την αποκάλυψη των µικρονηµατίων και των πυρήνων αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε 

ότι σε συνθήκες έκφρασης (-ΑΤc) η NcPISΤΜCΤDMIC12_21 εντοπίζονταν  στο εσωτερικό των 

µικρονηµατίων λόγω συνεντοπισµού της µε την Μ2ΑΡ πρωτεΐνη. Αντίστοιχα, σε συνθήκες 

καταστολής της µεταγραφής του γονιδίου (+ΑΤc) η NcPISΤΜCΤDMIC12_21 δεν ανιχνεύονταν στα 

µικρονηµάτια. Τα δείγµατα σαρώθηκαν σε µικροσκόπιο Zeiss Axioscope2plus (Carl Zeiss) µε 63x και 

100x µεγέθυνση κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

 

Συµπερασµατικά, η ανίχνευση της έκφρασης της NcPIS στα σταθερά 

µετασχηµατισµένα 7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 παρέχει ενδείξεις του ότι 

η εξωγενής NcPISΤΜCΤDMIC12 εκφράζεται επαρκώς υπο τον έλεγχο του επαγόµενου 

7ΤetO7S1 υποκινητή. Επιπλέον, όπως αποδείχθηκε και από τα πειράµατα του 

κυτταρικού εντοπισµού η NcPISΤΜCΤDMIC12 οδηγείται στο εκκριτικό µονοπάτι του 

T. gondii και στοχεύεται στα µικρονηµάτια του παρασίτου όπως ακριβώς 

προβλέπεται λόγω της σύζευξης της µε το µε το διαµεµβρανικό (ΤΜ) και το 

κυτταροπλασµατικό τµήµα (CΤD) της ΜΙC12. 

 

 

4.6. Φαινοτυπική ανάλυση του 7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 

στελέχους.  

 

4.6.1. NcPISΤΜCΤDMIC12 από εκχυλίσµατα διαγονιδιακών παρασίτων δεν εµφανίζει 

ισχυρή δραστικότητα ενάντια σε subtlisin πρωτεάση.  

 

Η ανάπτυξη της in vitro δοκιµασίας (§ 4.2.1) επέτρεψε την πραγµατοποίηση 

πειραµάτων ανίχνευσης της ενεργότητας της συζευγµένης NcPIS µε το ΤΜCΤDMIC12 

που εκφράζονταν στο Toxoplasma. Αρχικές δοκιµασίες όπου εκχυλίζονταν οι ίδιοι 

αριθµοί παρασίτων µε τις αντίστοιχες δοκιµασίες που πραγµατοποιήθηκαν για τα 

Gra1/ssmycNcPIS_6 και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στελέχη (εικόνα 4.5) έδειξαν ότι η 

εξωγενής πρωτεάση διατηρούσε την πρωτεολυτική της ενεργότητα και µόνο σε 

συγκεντρώσεις µε εικοσαπλάσιους αριθµούς εκχυλισµένων παρασίτων από τους 

αρχικούς (20*7x10^5) ανιχνεύονταν µία µικρή µείωση, περίπου στο µισό της αρχικής 

ενεργότητας της πρωτεάσης. Η ποσότητα 7x10^5 των παρασίτων που εκχυλίστηκαν 

στις αρχικές δοκιµασίες αποτέλεσε το σηµείο αναφοράς και στην συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες όπου δοκιµάστηκαν δεκαπλάσιες, εικοσαπλάσιες και 
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εκατονταπλάσιες συγκεντρώσεις παρασίτων. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν 

ότι η πρωτεάση δεν απενεργοποιήθηκε κατά 100% σε καµία δοκιµή (εικόνα 4.16).  

Επιπροσθέτως, ακόµα και όταν εκχυλίστηκαν εκατονταπλάσιοι αριθµοί παρασίτων 

από τους αρχικούς η ενεργότητα της πρωτεάσης παρέµεινε περίπου στο µισό της 

αρχικής της ενεργότητας.  

 

 
Εικόνα 4.16: Ανασταλτική ενεργότητα παρασιτικών εκχυλισµάτων του στελέχους 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 ενάντια σε βακτηριακή  subtilisin του Bacillus 

lechiniformis.  

 
 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 εκχυλίσµατα παρασίτων που επωάστηκαν µε subtilisin του 

Bacillus lechiniformis (4.16) δεν εµφανίζουν ισχυρή ανασταλτική ενεργότητα ενάντια στην πρωτεάση. 

Η πρωτεάση δεν απενεργοποιήθηκε ποτέ κατά 100%, σε αντίθεση µε την περίπτωση του στελέχους 

που η NcPIS εκφράζονταν σε διαλυτή µορφή.  Ωστόσο, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι µειώνεται στο 

µισό η υδρολυτική ενεργότητα του ενζύµου καθώς αυξάνεται ο αριθµός των παρασίτων που λύονται 

µέχρι ενός σηµείου. Τα εκχυλίσµατα 20x και 100x εµφανίζουν την ίδια ανασταλτική ενεργότητα που 

προσδιορίζεται περίπου στο µισό της αρχικής ενεργότητας της πρωτεάσης αποδεικνύοντας ότι το 

χιµαιρικό µόριο δεν είναι πλέον ισχυρός αναστολέας της βακτηριακής subtilisin που δοκιµάστηκε. Ως 

δείγµα θετικού ελέγχου της αναστολής χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες συγκεντρώσεις  εκχυλισµάτων οι 

οποίες επωάστηκαν µε την πρωτεάση παρουσία 2mM PMSF. Οι τιµές προέρχονται από τον µέσο όρο  

± την σταθερή απόκλιση (όπου κάθε σηµείο στο πείραµα αντιπροσωπεύεται από τριπλά δείγµατα). 
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4.6.2. Η έκτοπη έκφραση της NcPISΤΜCΤDMIC12 δεν επηρεάζει την  διαδικασία της 

εισβολής των ταχυζωιδίων στα κύτταρα του ξενιστή.  

 

Oι πρωτεΐνες των µικρονηµατίων διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο για την 

προσκόλληση και την έναρξη της εισβολής του παρασίτου στο κύτταρο (Carruthers 

and Boothroyd, 2007). Προκειµένου να ελεγχθεί η ικανότητα εισβολής-διασύνδεσης 

στα κύτταρα ξενιστές από τα 7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 παράσιτα που 

εκφράζουν τον αναστολέα στα µικρονηµάτια εφαρµόσθηκαν οι αντίστοιχες 

δοκιµασίες. 

Κατά την δοκιµασία εισβολής-διασύνδεσης πραγµατοποιείται ο διαφορικός 

χρωµατισµός των παρασίτων παρουσία ή απουσία παραγόντων διαλυτοποίησης των 

κυτταρικών µεµβρανών έτσι ώστε να µπορούν να διαγνωσθούν πιθανά προβλήµατα 

στην προσκόλληση των παρασίτων στο κύτταρο ή/και στην διαδικασία εισβολής 

(Huynh, et al., 2003). Μία δυσλειτουργία στην προσκόλληση φανερώνεται λόγω 

συνολικής µείωσης των εισβαλλόµενων (πράσινα) και των προσδεδεµένων στο 

κύτταρο (κόκκινα) παρασίτων, συγκριτικά µε τα παράσιτα του αγρίου τύπου 

(Carruthers and Sibley, 1999) (εικόνα 4.17γ). Αντίστοιχα µία δυσλειτουργία στην 

διαδικασία της εισβολής υποδεικνύεται µε αύξηση του αριθµού των παρασίτων που 

προσδένονται στα κύτταρα (κόκκινα) και ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των 

παρασίτων που εισβάλουν στα κύτταρα (πράσινα) (Dobrowolski and Sibley, 1996) 

(εικόνα 4.17γ).  

Στην συγκεκριµένη εργασία τα εξωκυττάρια συνδεδεµένα µε τα κύτταρα του 

ξενιστή παράσιτα του δείγµατος χρωµατίστηκαν κόκκινα µε το αντίσωµα έναντι του 

επιφανειακού αντιγόνου SAG1 χωρίς διαλυτοποίηση των κυτταρικών µεµβρανών. Εν 

συνεχεία όλα τα παράσιτα χρωµατίστηκαν πράσινα (εικόνα 4.17) µετά από 

διαλυτοποίηση των κυτταρικών µεµβρανών και οι πυρήνες των κυττάρων και των 

παρασίτων αποκαλύφθηκαν µε χρώση Dapi. 

 
 

Εικόνα 4.17: Περιγραφή δοκιµασίας εισβολής στα ταχυζωίδια του T. gondii.  

 
α) Απεικόνιση του διαφορικού χρωµατισµού για την δοκιµασία της εισβολής (αριστερά). Παράσιτα 

που δεν εισβάλουν στο κύτταρο χρωµατίζονται χωρίς διαλυτοποίηση των κυτταρικών µεµβρανών µόνο 

µε κόκκινο (1), παράσιτα στα οποία έχει αρχίσει ο µηχανισµός της διείσδυσης αλλά δεν έχει 

ολοκληρωθεί την ώρα που γίνεται η ανάλυση του πειράµατος χρωµατίζονται πριν την διαλυτοποίηση 
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των κυτταρικών µεµβρανών µε κόκκινο και µετά διαλυτοποίηση των µεµβρανών µε πράσινο (2) (τα 

παράσιτα αυτά κατά την 

ανάλυση καταµετρούνται ως 

ενδοκυτταρικά) και παράσιτα 

τα οποία έχουν ολοκληρώσει 

την εισβολή ανιχνεύονται 

µετά την διαλυτοποίηση των 

κυτταρικών µεµβρανών µόνο 

µε πράσινο (3). 

Αντιπροσωπευτικό δείγµα 

δοκιµασίας εισβολής (δεξιά) 

των HFF κυττάρων που 

διαµολύνθηκαν µε το  

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤ

DMIC12_21 στέλεχος απουσία 

ATc. Τα πεδία αναλύθηκαν σε 

63x µεγέθυνση σε 

µικροσκόπιο Zeiss 

Axioscope2plus (Carl Zeiss) 

που διαθέτει AxioCam color Zeiss CCD κάµερα (§ 6.3.6). β) Μεγαλύτερης µεγέθυνσης δείγµατα της 

δοκιµασίας εισβολής του 7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 όπου απεικονίζεται το πως 

φαίνονται οι µορφές του διαφορικού χρωµατισµού των παρασίτων 1, 2 και 3 κατά την ανάλυση των 

πεδίων των δοκιµασιών της εισβολής. γ) Γράφηµα αναπαράστασης δοκιµασίας εισβολής όπου 

απεικονίζεται το πως διαγνώσκονται οι ενδεχόµενοι φαινότυποι δυσλειτουργίας στην διασύνδεση του 

παρασίτου µε το κύτταρο του ξενιστή ή δυσλειτουργίας στον µηχανισµό διείσδυσης. 

 

Για τις δοκιµασίες εισβολής-διασύνδεσης παράσιτα του στελέχους 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 αποµονώθηκαν και επωάστηκαν για 48 ώρες 

στο κατάλληλο θρεπτικό µέσο παρουσία ή απουσία ATc έτσι ώστε να καταστέλλεται 

ή να ενεργοποιείται η µεταγραφή του ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12 αντίστοιχα. Τα 

παράσιτα αυτά συλλέχθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες εισβολής-

διασύνδεσης όπου οι αναλύσεις τους έγιναν σε µικροσκόπιο φθορισµού (εικόνα 

4.18). Κατά τις δοκιµασίες αυτές δείχθηκε ότι οι ίδιοι αριθµοί παρασίτων εισέβαλαν 

στα κύτταρα (εικόνα 4.18 κόκκινες µπάρες) τόσο σε συνθήκες έκφρασης (-ATc) όσο 

και σε συνθήκες καταστολής (+ATc) του ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12. Επιπροσθέτως, 

δεν ανιχνεύθηκε καµία αύξηση του αριθµού των παρασίτων που προσδένονταν στα 

κύτταρα και ταυτόχρονα δεν παρατηρήθηκε µείωση του αριθµού των παρασίτων που 

εισέβαλαν στα κύτταρα. Συνδυαστικά το αποτέλεσµα αυτό σήµαινε ότι η έκφραση 
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της NcPIS στα µικρονηµάτια δεν επηρέαζε την διαδικασία της εισβολής των 

παρασίτων στο κύτταρο. Αντίστοιχως, δεν ανιχνεύθηκε καµία µείωση του αριθµού 

των εισβαλλόµενων και των προσδεδεµένων στο κύτταρο παρασίτων, συγκριτικά µε 

τα παράσιτα στα οποία καταστελλόταν η έκφραση της ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12 

(εικόνα 4.18). Το αποτέλεσµα αυτό οδήγησε στο συµπέρασµα του ότι η έκφραση της 

NcPIS στα µικρονηµάτια δεν επηρεάζει την οµαλή προσκόλληση των παρασίτων στα 

κύτταρα του ξενιστή.  

 
 
Εικόνα 4.18: Δοκιµασία εισβολής των ταχυζωιδίων του 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 σε συνθήκες έκφρασης ή καταστολής του 

χιµαιρικού µορίου. 

 
Ποσοτικοποίηση των δοκιµασιών εισβολής του 7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 σε συνθήκες 

έκφρασης ή καταστολής: µε κόκκινες µπάρες αντιπροσωπεύονται, τα συνδεδεµένα εξωκυττάρια 

παράσιτα;  µε 

πράσινες µπάρες, 

τα ενδοκυττάρια 

παράσιτα. Οι 

κάθετες γραµµές 

µέσα στις µπάρες 

αντιπροσωπεύου

ν τον µέσο όρο  

± την σταθερή 

απόκλιση (n=3 

πειράµατα για 

κάθε στέλεχος 

όπου κάθε 

πείραµα αντιπροσωπεύεται από διπλά δείγµατα στα οποία αναλύθηκαν δέκα πεδία κάθε φορά). 

 

 

 

4.6.3. Η έκτοπη έκφραση της NcPISΤΜCΤDMIC12 δεν επηρεάζει την πρωτεόλυση 

πρωτεϊνών των µικρονηµατίων. 

 

 Η έκκριση των προϊόντων των µικρονηµατίων (MICs) είναι στενά 

συνδεδεµένη µε την διαδικασία της εισβολής των παρασίτων. Παράσιτα στα οποία 
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επάγεται η έκκριση των µικρονηµατίων και µετά χρησιµοποιούνται για την 

διαµόλυνση κυττάρων δεν είναι ικανά να εισβάλουν στα κύτταρα (Carruthers, et al., 

1999). Η έκκριση των πρωτεϊνών των µικρονηµατίων οδηγεί στην τοποθέτηση τους 

στην επιφάνεια του παρασίτου και εκεί τα σύµπλοκα των MICs υφίστανται 

εκτεταµένη πρωτεόλυση (§ 1.2.2.2) (Carruthers, 2006). Λόγω της στόχευσης του 

αναστολέα NcPISΤΜCΤDMIC12 στα µικρονηµάτια σε ένα επόµενο στάδιο κρίθηκε 

απαραίτητο να µελετηθεί αν η έκφραση του επηρεάζει την πρωτεόλυση των 

προϊόντων των µικρονηµατίων όταν αυτά εκκρίνονται στην επιφάνεια του παρασίτου. 

Η πειραµατική προσέγγιση που ακολουθήθηκε περιλάµβανε την δοκιµασία 

της επαγόµενης έκκρισης των παρασίτων µε 2% αιθανόλη στο µέσο (Carruthers, et 

al., 1999), όπου το εκκρινόµενο υλικό συλλέγονταν και αναλύονταν µε 

ανοσοαποτύπωση. Η µελέτη επικεντρώθηκε στην ανάλυση των πρωτεολυτικών 

προϊόντων που σχετίζονται µε την ενεργότητα των µη ταυτοποιηµένων ΜΡΡ2 και 

ΜΡΡ1 πρωτεάσων καθώς έχει υποδειχθεί ότι πρόκειται για πρωτεάσες σερίνης (§ 

1.2.2.2).  

Παράσιτα του στελέχους 7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 

αποµονώθηκαν µετά από ανάπτυξή τους για 48 ώρες σε µέσο που επάγονταν (-ΑΤc) 

ή καταστέλλονταν (+ΑΤc) η έκφραση της NcPIS. Εν συνεχεία επάχθηκε η έκκριση 

των µικρονηµατίων µέσα στο σωλήνα παρουσία αιθανόλης. Το εκκρινόµενο υλικό 

αποµονώθηκε από τα παράσιτα µε φυγοκέντρηση και αναλύθηκε µε 

ανοσοαποτύπωση. Παράλληλα χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση και παράσιτα του 

στελέχους TATi ως δείγµατα αρνητικού ελέγχου. Οι µεµβράνες των πειραµάτων  

επωάστηκαν a-MIC4 το οποίο αναγνωρίζει ολόκληρη την MIC4 καθώς και την 

µορφή των 50 KDa που πρωτεολύεται από την ΜΡΡ2 (Brecht, et al., 2001) (εικόνα 

4.19). Επιπροσθέτως, επώαση έγινε και µε το a-MIC2 που αναγνωρίζει ολόκληρη την 

MIC2 πρωτεΐνη καθώς και τις µορφές των 100 KDa και 95 KDa που προέρχονται 

µετά από πρωτεόλυση της ΜΡΡ1 και ΜΡΡ2 αντίστοιχα (Carruthers, et al., 2000) 

(αποτελέσµατα δεν φαίνονται).   

 

 
Εικόνα 4.19: Η έκφραση της NcPISΤΜCΤDMIC12_21 δεν επηρεάζει την πρωτεόλυση 

πρωτεϊνών των µικρονηµατίων.  

 
Ανάλυση ανοσοαποτύπωσης του εκκρινώµενου υλικού των µικρονηµατίων µετά από επαγωγή της 

έκκρισης σε 2% αιθανόλη του πατρικού στελέχους  TATi και του 
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7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 σε συνθήκες καταστολής ή έκφρασης του υποκινητή  

7ΤetO7S1 (+/-ATc). Με βέλος 

υποδεικνύεται το 50 kDa προϊόν της 

πρωτεόλυσης του MIC4 µορίου. 

Παρατηρείται ότι και στα δύο 

στελέχη η ΜΡΡ2 διαµεσολαβούµενη 

πρωτεόλυση πραγµατοποιείται 

φυσιολογικά σε όλες τις συνθήκες 

που δοκιµάστηκαν. Το πήκτωµα σε 

αυτή την περίπτωση επωάστηκε µε a-

MIC4, το οποίο αναγνωρίζει ολόκληρο το µόριο καθώς και το πεπτίδιο των 50 kDa (Brecht, et al., 

2001).  

 

Από τις δοκιµασίες της έκκρισης και της ανάλυσης των πρωτεολυτικών 

φαινοµένων των MICs δεν ανιχνεύθηκε καµία διαφορά στο πρωτεολυτικό πρότυπο 

των MIC2 και MIC4 µεταξύ του στελέχους του αγρίου τύπου και του 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21. Συγκεκριµένα, τα προϊόντα πρωτεόλυσης 

των MIC2 και MIC4 δεν εµφανίζονταν ασθενέστερα ούτε παρατηρήθηκε η έλλειψή 

τους συγκριτικά µε τα προϊόντα πρωτεόλυσης των µορίων αυτών στο αγρίου τύπου 

στέλεχος. Το αποτέλεσµα αυτό οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το µόριο της NcPIS που 

εκφράζεται στα µικρονηµάτια δεν παρεµβάλλεται στα πρωτεολυτικά µονοπάτια που 

έχουν περιγραφεί κατά την έκκριση των συµπλόκων των µικρονηµατικών πρωτεϊνών 

στην κυτταρική µεµβράνη του παρασίτου.  

 

 
 
4.6.4. Η συζευγµένη µορφή της NcPIS στα µικρονηµάτια δεν αποµακρύνεται από την 

διαµεµβρανική περιοχή µε την οποία έχει συζευχθεί διαµέσου πρωτεόλυσης από την 

ΜΡΡ1. 

 

 Οι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες των µικρονηµατίων αφού τοποθετηθούν στην 

µεµβράνη κατά την έκκριση τους υφίστανται πρωτεόλυση (Dowse and Soldati, 2004) 

(§1.2.2.2) η οποία συντελεί στην αποσύνδεση του παρασίτου από την µεµβράνη του 

ξενιστή καθώς εξελίσσεται η διαδικασία της εισβολής. Γενετικά και βιοχηµικά 

στοιχεία υποδεικνύουν ότι η πρωτεόλυση αυτού του τύπου διαµεσολαβείτε από µία 

µη ταυτοποιηµένη rhomboid πρωτεάση την ΜΡΡ1 (Zhou, et al., 2004; Optiz, et al., 
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2002; Howell, et al., 2005). Επιπροσθέτως πρόσφατα αποδείχθηκε ότι στην 

διαµεµβρανική πρωτεόλυση των  MIC2 και AMA1 η TgROM4 φέρει ενεργό ρόλο 

(Buguliskis, et al., 2010). 

Στην µελέτη αυτή για την κατασκευή του στελέχους 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 χρησιµοποιήθηκαν για την σύζευξη της 

NcPIS η διαµεµβρανική περιοχή και το κυτταροπλασµατικό τµήµα της 

διαµεµβρανικής πρωτεΐνης των µικρονηµατίων ΜΙC12. Οι περιοχές αυτές έχουν 

προηγουµένως συζευχθεί µε το επιφανειακό αντιγόνο SAG1 και συντέλεσαν στην 

στόχευση του χιµαιρικού µορίου στα µικρονηµάτια (Optiz, et al., 2002). 

Επιπροσθέτως, σε µελέτες έκκρισης του SAG1ΤΜCΤDMIC12 αποδείχτηκε ότι 

χιµαιρικό µόριο πρωτεολύονταν από την ΜΡΡ1 µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση του 

SAG1 τµήµατος από την διαµεµβρανική περιοχή (Optiz, et al., 2002). Για αυτό 

κρίθηκε σκόπιµο να ελεγχθεί αν και στην δεδοµένη περίπτωση του 

ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12 η ΜΡΡ1 µπορεί να πρωτεολύσει το διαµεµβρανικό της 

υπόστρωµα που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του χιµαιρικού µορίου.  

Για την δοκιµασία αυτή παράσιτα του στελέχους 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21  αφέθηκαν να αναπτυχθούν σε µέσο που 

επάγονταν (-ΑΤc) ή καταστέλλονταν (+ΑΤc) η έκφραση της NcPISΤΜCΤDMIC12 για 

πάνω από 48 ώρες προκειµένου να εξασφαλιστεί η έκφραση του εξωγενούς µορίου. 

Τα παράσιτα υπεβλήθησαν σε δοκιµασία έκκρισης όπως έχει περιγραφεί και το 

εκκρινόµενο υλικό που συλλέχθηκε αναλύθηκε µε ανοσοαποτύπωση συγκριτικά µε 

τα παράσιτα που έµειναν στο σωλήνα µετά την έκκριση. Η µεµβράνη του πειράµατος 

επωάστηκε µε a-myc που αναγνωρίζει τον επίτοπο µε τον οποίο έχει συζευχθεί η 

NcPIS. Στην περίπτωση που η ΜΡΡ1 πρωτεόλυε το χιµαιρικό µόριο 

NcPISΤΜCΤDMIC12 αναµένονταν η ανίχνευση του στο εκκρινόµενο υλικό των 

παρασίτων. 

Το πείραµα της έκκρισης για την ανίχνευση της πρωτεόλυσης της 

NcPISΤΜCΤDMIC12 από την ΜΡΡ1 έδειξε ότι το χιµαιρικό µόριο δεν πρωτεολύεται 

(εικόνα 4.20). Η συζευγµένη µορφή της NcPIS δεν ανιχνεύθηκε ποτέ στο 

εκκρινόµενο υλικό των 7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21. Αντίθετα, 

ανιχνεύονταν σταθερά στα παράσιτα τα οποία είχαν επαχθεί για να εκκρίνουν τα 

προϊόντα των µικρονηµατίων τους (εικόνα 4.20). Ακόµα και όταν πραγµατοποιήθηκε 

επαγωγή της έκκρισης σε διπλάσιους αριθµούς παρασίτων στο εκκρινόµενο υλικό δεν 

ανιχνεύθηκε πρωτεόλυση (αποτελέσµατα δεν φαίνονται). Ωστόσο, σε ένα πολύ µικρό 
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ποσοστό στις µεµβράνες που αναλύθηκαν τα παράσιτα ανιχνεύονταν µία πρωτεϊνική 

ζώνη των ~17 KDa που υποδείκνυε ότι σε ένα πολύ µικρό ποσοστό το χιµαιρικό 

µόριο είχε πρωτεολυθεί χωρίς όµως να απελευθερώνεται στο εκκρινόµενο υλικό 

(εικόνα 4.20 βέλος). 

 

 
Εικόνα 4.20: Η συζευγµένη NcPIS δεν αποµακρύνεται από την εξωτερική κυτταρική 

µεµβράνη διαµέσου ενδοµεµβρανικής πρωτεόλυσης. 

 
Ανάλυση ανοσοαποτύπωσης του εκκρινόµενου υλικού των µικρονηµατίων µετά από επαγωγή της 

έκκρισης σε 2% αιθανόλη και του εναποµείνων παρασιτικού υλικού. Ταχυζωίδια του 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έκφρασης ή καταστολής του 

υποκινητή  7ΤetO7S1 (-

/+ATc). α) Το εκκρινόµενο 

υλικό αφού διαχωρίστηκε από 

τα σώµατα των παρασίτων µε 

φυγοκέντρηση φορτώθηκε σε 

πήκτωµα 15% υπό συνθήκες 

αναγωγής των δισουλφιδικών 

δεσµών. Το πήκτωµα 

επωάστηκε µε a-myc για την 

ανίχνευση του χιµαιρικού 

µορίου και a-MIC4 ως 

µάρτυρα φόρτωσης των ίδιων 

ποσοτήτων και πιστοποίησης 

της έκκρισης των µικρονηµατίων. β) Το εναποµείνων  κυτταρικό ίζηµα µετά την έκκριση 

επαναδιαλύθηκε στην ίδια ποσότητα µε αυτήν του εκκρινόµενου υλικού και το 1/10 αυτής φορτώθηκε 

σε 15% πήκτωµα. Για την ανάλυση η µεµβράνη επωάστηκε µε a-myc για την ανίχνευση του 

χιµαιρικού µορίου και a-MIC4 ως µάρτυρα φόρτωσης των ίδιων ποσοτήτων. Με βέλος υποδεικνύεται 

το 17 kDa προϊόν της πρωτεόλυσης που αντιστοιχεί στην µορφή του χιµαιρικού µορίου µετά από 

αφαίρεση της διαµεµβρανικής περιοχής µέσω ΜΡΡ1.  

 

 

 
4.7. Συµπεράσµατα-συζήτηση των αποτελεσµάτων. 

 

Στην µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκε η κατασκευή και η ανάλυση σταθερά 

µετασχηµατισµένων T. gondii που εκφράζουν στο γονιδίωµα τους τον αναστολέα της 
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NcPIS. Το µόριο αυτό ανήκει στην οικογένεια των Kazal µορίων (§ 1.4.2) και είναι 

ισχυρός αναστολέας subtilisin πρωτεασών (Bruno, et al., 2004; Morris, et al., 2004). 

Η έκφραση Kazal τύπου αναστολέων έχει ανιχνευθεί και στο είδος του T. gondii 

(§1.4.3) ωστόσο, φυλογενετική ανάλυση µε βάση την αµινοξική αλληλουχία του κάθε 

δοµικού µοτίβου των Kazal αναστολέων του T. gondii και της N. Caninum έδειξε ότι 

δεν υπάρχει οµόλογο της NcPIS στο T. gondii (Bruno, et al., 2004). Η επιλογή της 

NcPIS αποσκοπούσε στην βελτιωµένη στόχευση των πρωτεολυτικών µορίων του 

τοξοπλάσµατος καθώς το µόριο αυτό εκφράζεται φυσιολογικά σε ένα συγγενικό του 

παράσιτο την Neospora caninum. 

Αρχικά κατασκευάστηκε το διαγονιδιακό στέλεχος Gra1/ssmycNcPIS_6. 

Ανάλυση του µε ανοσοαποτύπωση έδειξε ότι η NcPIS εκφράζονταν σε δύο µορφές 

(εικόνα 4.2). Με µελέτες φασµατοσκοπίας µάζας του ανασυνδυασµένου µορίου της 

NcPIS έχει αποδειχθεί ότι η πρωτεϊνική ζώνη των ~17 Kda αποτελεί την µορφή του 

διµερούς (Morris, et al., 2004) της πρωτεΐνης. Εποµένως, η  πρωτεϊνική ζώνη των  

~17 Kda που ανιχνεύθηκε αντιστοιχεί στην µορφή αυτή. Αντίστοιχως, σε αναλύσεις 

ανοσοαποτύπωσης όπου χρησιµοποιούνταν εκχυλίσµατα µεγαλύτερων 

συγκεντρώσεων ταχυζωιδίων της N. Caninum έχουν περιγραφεί και µεγαλύτερα 

ολιγοµερή της ενδογενούς NcPIS (Bruno, et al., 2004) τα οποία επίσης ανιχνεύθηκαν 

στην ανάλυση. Συνολικά δείχθηκε ότι το πρότυπο έκφρασης της NcPIS στο 

Toxoplasma είναι σε συµφωνία µε αντίστοιχες αναλύσεις ανοσοαποτύπωσης 

εκχυλισµάτων ταχυζωιδίων της Neospora. 

Ο κυτταρικός εντοπισµός της πρωτεΐνης στο εσωτερικό του PV έδειξε ότι η 

NcPIS εκκρίνεται στο κυστίδιο µέσω του µονοπατιού των dense granules (εικόνα 4.3) 

λόγω συνεντοπισµού της µε την GRA3 πρωτεΐνη των οργανιδίων αυτών (Αchbarou, 

et al., 1991). Στα dense granules συνήθως καταλήγουν όλες οι διαλυτές πρωτεΐνες του 

εκκριτικού µονοπατιού του T. gondii οι οποίες δεν φέρουν επιπρόσθετα σήµατα 

στόχευσης (Sorting Signals) για συγκεκριµένα εκκριτικά οργανίδια (Reiss, et al., 

2001, Striepen, et al., 1998, Striepen, et al., 2001; Labruyere, et al., 1999; Sibley, et 

al., 1994). Ο εντοπισµός της NcPIS στο παρασιτικό κυστίδιο ήταν σε συµφωνία µε 

τον εντοπισµό του µορίου στην Neospora και ήταν αναµενόµενος καθώς πρόκειται 

για ενα διαλυτό µόριο που δεν φέρει επιπρόσθετα µοτίβα στόχευσης για άλλο 

κυτταρικό οργανίδιο του τοξοπλάσµατος.  

Από τότε που ανακαλύφθηκε η Neospora ως ανεξάρτητο γένος, υπάρχουν 

πολλές διαφωνίες για την τοποθέτηση της  µέσα στο φύλλο των Apicomplexa (Dubey, 
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et al., 2002). Φυλλογενετικά η N. caninum και το T. gondii βρίσκονται πολύ κοντά 

(Marsh, et al., 1995). Επιπροσθέτως και τα δύο παράσιτα έχουν την ικανότητα να 

εισβάλουν σχεδόν όλα τα εµπύρηνα κύτταρα σε in vitro µελέτες, ενώ in vivo 

εµφανίζουν εξειδίκευση προς τους ίδιους ιστούς (CNS, πλακούντα και µυϊκά 

κύτταρα). Εν τούτοις παρά τις πολλές οµοιότητες διαφέρουν σε πολλά σηµεία. Έχουν 

διαφορετικά επιφανειακά αντιγόνα (Hemphill, et al., 1997a; Hemphill, et al., 1997b), 

διαφορετική σύσταση επιφανειακών υδρογονανθράκων (Hemphill, et al., 2006) και 

διαφορετική προτίµηση στους ξενιστές που αναπαράγονται σεξουαλικά. Επιπλέον, αν 

και για πολλές πρωτεΐνες του T. gondii που συµµετέχουν στον µηχανισµό εισβολής 

έχουν βρεθεί οµόλογα στην N. caninum, εντοπίζονται πολλές διαφορές στον τρόπο 

αλληλεπίδρασης των ταχυζωιδίων µε το κύτταρο ξενιστή του κάθε είδους 

(Naguleswaran, et al., 2003). Εποµένως το επόµενο ερώτηµα που τέθηκε ήταν αν ο 

έκτοπα εκφραζόµενος αναστολέας στο  τοξόπλασµα διατηρεί την ενεργότητα του 

παρά τις διαφορές στην φυσιολογία και στον µεταβολισµό µεταξύ των δύο 

παράσιτων.  

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε in vitro δοκιµασία όπου προσµετρούνταν η 

ενεργότητα εξωγενούς πρωτεάσης subtilisin που επωάζονταν µε εκχύλισµα 

παρασιτικών πρωτεϊνών (§ 4.2.1). Αποδείχθηκε ότι στα στελέχη αγρίου τύπου και 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 παρά την αυξανόµενη συγκέντρωση του εκχυλίσµατος η 

πρωτεάση µπορούσε να πρωτεολύει το υπόστρωµα της κανονικά (εικόνα 4.5). 

Αντίθετα, µειώνονταν η ενεργότητα της πρωτεάσης στα δείγµατα που αυξάνονταν η 

συγκέντρωση του εκχυλίσµατος στο οποίο περιέχονταν η NcPIS. Το ανασταλτικό 

πρότυπο της εκφραζόµενης από παράσιτο NcPIS αποδεικνύεται για πρώτη φορά και 

ήταν ίδιο µε το ανασταλτικό πρότυπο της αποµονωµένης από βακτήρια πρωτεΐνης (§ 

4.2.1 και εικόνα 4.4β; Bruno, et al., 2004, Morris, et al., 2004). Από τα αποτελέσµατα 

αυτά µπορεί να προταθεί ότι η εκφραζόµενη στο Toxoplasma NcPIS διατηρεί την 

ανασταλτική ενεργότητα της ενάντια σε subtilisin πρωτεάση παρά την έκτοπη της 

έκφραση στο ετερογενές παράσιτο.  

Κατά την είσοδο του παρασίτου στο κύτταρο και τον σχηµατισµό του PV 

πραγµατοποιείται διαδοχική έκκριση των εκκριτικών οργανιδίων του παρασίτου. Τα 

dense granules εκκρίνουν τα προϊόντα τους αφού ολοκληρωθεί η εισβολή του 

παρασίτου στο κύτταρο, όπως χαρακτηριστικά έχει δειχθεί για τις πρωτεΐνες GRA1 

και NTPase (Carruthers and Sibley, 1997), τα οποία συµβάλλουν στην ωρίµανση του 

κυστιδίου (Lebrum, et al., 2007). Το δεδοµένο αυτό καθώς και οι αρχικές 
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παρατηρήσεις όπου ανιχνεύονταν ο σχηµατισµός µικρών κυστιδίων από το 

Gra1/ssmycNcPIS_6 οδήγησαν την φαινοτυπική ανάλυση σε δοκιµασίες ανάπτυξης. 

Σύγκριση του ρυθµού πολλαπλασιασµού των Gra1/ssmycNcPIS_6 µε τα RH, 

RHhxgprt- και Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στελέχη αποκάλυψε ότι τα Gra1/ssmycNcPIS_6 

µεγάλωναν µε πιο αργό ρυθµό κατά περίπου µία κυτταρική διαίρεση (§ 4.2.2.1 και 

εικόνα 4.6). Η δυσλειτουργία αυτή στην κυτταρική διαίρεση δεν παρατηρήθηκε στα 

αγρίου τύπου στελέχη και στο Gra1/ssmycΕΑΡ_7 γεγονός που υποδείκνυε ότι 

οφείλονταν στο εξωγενές µόριο της NcPIS. Επιπροσθέτως δείχθηκε ότι το 

Gra1/ssmycΕΑΡ_7 στέλεχος αυξάνονταν γρηγορότερα σε όλες τις δοκιµασίες 

ανταγωνισµού και επικρατούσε. Συνιλικά αποδείχθηκε µέσω των δύο διαφορετικών 

προσεγγίσεων ότι η έκτοπη έκφραση της NcPIS προκάλεσε προβλήµατα στην 

ανάπτυξη των παρασίτων. 

Το στέλεχος Gra1/ssmycΕΑΡ_7 που επιλέχθηκε ως στέλεχος ελέγχου 

εκφράζει υπό τον έλεγχο του ίδιου υποκινητή, ο οποίος χρησιµοποιήθηκε και στην 

περίπτωση της NcPIS, την τροποποιηµένη σερπίνη ΕΑΡ (κεφάλαιο 3). Στις 

αντίστοιχες δοκιµασίες αύξησης για το ΕΑΡ στέλεχος δείχθηκε ότι δεν επηρεάστηκε 

η ανάπτυξη του (§ 3.3.1 και εικόνα 3.11). Η σύγκριση του ρυθµού αύξησης των ΕΑΡ 

και NcPIS ταχυζωιδίων  αποδεικνύει ότι η αργή ανάπτυξη των Gra1/ssmycNcPIS_6 

και Gra1/ssmycNcPIS_8 δεν προκαλείται λόγω της είσοδου κάποιου εξωγενούς 

µορίου στο εκκριτικό µονοπάτι του παρασίτου άλλα οφείλεται στο µόριο της NcPIS.  

Παράλληλα δείχθηκε ότι η βραδύτερη ανάπτυξη του Gra1/ssmycNcPIS_6 δεν 

οφείλονταν στην ένθεση του εξωγενούς DNA της NcPIS σε κάποιο κρίσιµο σηµείο 

του γονιδιώµατος του παρασίτου καθώς πραγµατοποιήθηκε επανάληψη της 

κατασκευής του στελέχους Gra1/ssmycNcPIS από δεύτερο µετασχηµατισµό και 

απεδείχθη το ίδιο πρότυπο έκφρασης και ο ίδιος κυτταρικός εντοπισµός του 

αναστολέα στο νέο στέλεχος (§4.3 εικόνες 4.11). Σηµαντικότερο ήταν ότι 

αναπαράχθηκε ο βραδύτερος ρυθµός πολλαπλασιασµού και στο Gra1/ssmycNcPIS_8 

καθώς και τα δύο NcPIS στελέχη εµφάνιζαν τα ίδια χαµηλά ποσοστά αριθµού 

παρασίτων σε κάθε κυστίδιο σε σχέση µε τις αναµενόµενες τιµές (σύγκριση εικόνων 

4.6 µε 4.12). Εποµένως η αργή ανάπτυξη των Gra1/ssmycNcPIS_6 και 

Gra1/ssmycNcPIS_8 απεδείχθει ότι οφείλεται στο µόριο της NcPIS.  

Παρά τις διαφορές των δύο παρασίτων κατά την µελέτη αυτή ενισχύεται η 

χρήση του T. gondii ως ετερόλογο σύστηµα σύστηµα έκφρασης πρωτεϊνών της N. 
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caninum. Μέχρι σήµερα η αντίθετη προσέγγιση της παροδικής έκφρασης των 

γονιδίων GRA1 και SAG1 του T. gondii είχε πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία στην N. 

caninum (Howe, et al., 1997). Ωστόσο στην µελέτη αυτή είχε ελεγχθεί µόνο η 

έκφραση και ο κυτταρικός εντοπισµός των µορίων αυτών. Συνεπώς, µε την επιπλέον 

πληροφορία για την διατήρηση της ενεργότητας της NcPIS του τοξοπλάσµατος και 

της N. caninum ενισχύεται η συµβατότητα µεταξύ των δύο Αpicomplexa για 

περισσότερες µελέτες ετερόλογης έκφρασης γονιδίων. Επιπροσθέτως, προσδιορίζεται 

έµµεσα ο ρόλος της NcPIS στην N. caninum καθώς δείχθηκε σε αυτήν την µελέτη ότι 

η NcPIS επηρεάζει την βιολογία του παρασίτου ενισχύοντας την υπόθεση του ότι οι 

πρωτεϊνικοί αναστολείς που εκφράζονται στα παράσιτα συµµετέχουν στην ρύθµιση 

της ενεργότητας των πρωτεολυτικών µορίων του παρασίτου και όχι του ξενιστή. 

Περαιτέρω ανάλυση των εκχυλισµάτων του Gra1/ssmycNcPIS_6 έγινε µε 

σταδιακή κλασµατοποίηση σύµφωνα µε διαµορφωµένο πρωτόκολλο προηγούµενης 

µελέτης όπου µετά τον διαχωρισµό του διαλυτού από το µεµβρανικό κλάσµα, το 

µεβρανικό κλάσµα επωάστηκε µε Na2CO3 και διαχωρίστηκε περαιτέρω σε 

εκχυλισµένο από άλας και την εναποµένουσα πελέτα των µεµβρανών (Patra, et al., 

2008). Συµπερασµατικά στα εξωκυττάρια και στα ενδοκυττάρια παράσιτα που 

συγκρίθηκαν φαίνεται ότι ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό της παραγώµενης NcPIS 

εντοπίζεται στο διαλυτό κλάσµα (εικόνα 4.8). Το διµερές και το ολιγοµερές από το 

κλάσµα αυτό προέρχονται από τα dense granules που έχουν πλήρως διαρρηχτεί όπως 

αποδεικνύεται και από τον µάρτυρα MIC4 που χρησιµοποιήθηκε στο πείραµα. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η ανίχνευση του  διµερούς στο τελικό µεµβρανικό 

κλάσµα. Το αποτέλεσµα αυτό διερευνήθηκε και µε πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας. Στα 

εξωκυττάρια παράσιτα η NcPIS εντοπίστηκε µέσα στα dense granules. Αντίθετα στα 

ενδοκυττάρια παράσιτα η NcPIS εντοπίζονταν στην εξωτερική κυτταρική µεµβράνη, 

αποτέλεσµα που επαναλήφθηκε και στα πειράµατα του ανοσοεντοπισµού χωρίς 

διαλυτοποίηση των κυτταρικών µεµβρανών αποδεικνύοντας ότι η NcPIS στην 

περίπτωση των ενδοκυττάριων ταχυζωιδίων αλληλεπιδρά µε το µεµβρανικό κλάσµα 

µετά την έκκριση της στο PV. Συνολικά τα αποτελέσµατα αυτά αποδεικνύουν ότι ένα 

µέρος του εκφραζόµενου διµερούς της NcPIS σχετίζεται µε την µεµβράνη του 

παρασίτου πιθανά διαµέσου ισχυρής αλληλεπίδρασης εφόσον η ποσότητα αυτή δεν 

ξεπλένεται στο εκχυλισµένο από Na2CO3 κλάσµα.  

Σε προηγούµενες µελέτες πρωτεϊνών των dense granules του T. gondii έχει 

δειχθεί ότι µετά την έκκριση τους σε διαλυτή µορφή στο κυστίδιο οι πρωτεΐνες αυτές 
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αλληλεπιδρούν ισχυρά µε τις µεµβράνες του κυστιδίου λόγω αλλαγών στην 

διαµόρφωση τους (Ossorio, et al., 1994; Lecordier, et al., 1999; Mercier, et al., 1993). 

Επιπλέον, για την GRA5 έχει δειχθεί ότι µία σηµαντική ποσότητα που παράγεται στα 

εξωκυττάρια παράσιτα ανιχνεύεται στο µεµβρανικό κλάσµα (Lecordier, et al., 1999). 

Για κάθε µία από τις πρωτεΐνες των dense granules που παρατηρείται το φαινόµενο 

αυτό προβλέπεται στην δευτεροταγή δοµή τους είτε η ύπαρξη αµφιπαθών ελίκων που 

θα µπορούσαν να αλληλεπιδράσουν ισχυρά µε την µεµβράνη είτε µεγάλες υδρόφοβες 

περιοχές που θα µπορούσαν να αποκτήσουν διαµεµβρανική διαµόρφωση µετά την 

έκθεση τους στο κυστίδιο. Ωστόσο, για την δευτεροταγή δοµή της NcPIS δεν 

προβλέπεται ο σχηµατισµός τέτοιων δοµών (Bruno, et al., 2004; 

http://www.predictprotein.org/get_results.php?req_id=113905#PREL) εποµένως, η 

NcPIS δεν διαθέτει κάποιο δοµικό µοτίβο που θα µπορούσε να αλληλεπιδράσει µε 

την µεµβράνη. Η πιθανότερη εξήγηση που µπορεί να αποδοθεί στα αποτελέσµατα του 

υποκυτταρικού εντοπισµού και της ανοσοϊστοχηµείας σε συνδυασµό µε τις 

προβλέψεις που αφορούν την δοµή της NcPIS, είναι ότι ενδεχωµένος το διµερές 

στοχεύει κάποιο µόριο του µεµβρανικού κλάσµατος ή εναλλακτικά ότι ο 

σχηµατισµός του διµερούς συντελεί στην δηµιουργία µίας µεγάλης υδρόφοβης 

περιοχής που θα µπορούσε να αλληλεπιδράσει ισχυρά µε την µεµβράνη. 

Αποσαφήνιση της δοµής του διµερούς µέσω κρυσταλογραφίας θα παρέχει τα 

κατάλληλα δεδοµένα προκειµένου να εξηγηθεί αν η ισχυρή αληλεπίδραση του 

διµερούς µε την µεµβράνη διαµεσολαβείται από το ίδιο το διµερες λόγω σχηµατισµού 

µεγάλης υδρόφοβης περιοχής κατά την αλληλεπίδραση των δύο µονοµερών.  

Οι µέχρι τώρα µελέτες δεν παρέχουν την πληροφορία για το αν το διµερές ή 

το τριµερές ή και οι δύο µορφές αποτελούν την ενεργή µορφή της NcPIS. Ωστόσο, 

λόγω έµµεσων ενδείξεων θα µπορούσε να διατυπωθεί ότι το διµερές διατηρεί την 

ενεργότητα του. Συγκεκριµένα, όπως δείχθηκε στα εκχυλίσµατα παρασίτων και στα 

πειράµατα µε την αποµονωµένη πρωτεΐνη, η NcPIS στην πλειονότητα της σχηµατίζει 

διµερή που έχουν ενεργότητα (§ 4.1.2 και 4.2.1 εικόνες 4.2 και 4.4, Morris, et al., 

2004; Bruno, et al., 2004). Αντιστοίχως, το φαινόµενο του διµερισµού έχει 

προηγουµένως παρατηρηθεί σε αναστολείς άλλων οικογενειών. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα είναι ο αναστολέας subtilisin πρωτεάσης του Streptomyces (Valdar and 

Thorton, 2001) και ο ecotin (Eggers, et al., 2001) των οποίων τα οµοδιµερή 

εµφανίζουν ενεργότητα. Δεδοµένου του ότι ο µεµβρανικός εντοπισµός του διµερούς 
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παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο αν υπήρχαν άµεσες 

αποδείξεις της ενεργότητας των ολιγοµερικών µορφών του αναστολέα. Μέσω του 

ανασυνδυασµένου µορίου παρέχεται δυνατότητα για διαχωρισµό των ολιγοµερών και 

πραγµατοποίηση δοκιµασιών ενεργότητας. 

Προβλήµατα στην ενδοκυτταρική ανάπτυξη έχουν προηγουµένως συνδεθεί µε 

την απενεργοποίηση πρωτεασών του παράσιτου. Έχει δειχθεί ότι παρουσία 

αναστολέων πρωτεασών σερίνης στο θρεπτικό µέσο σχηµατίζονται κυστίδια που 

στην πλειονότητα τους περιέχουν 4 ή 2 παράσιτα (Shaw, et al., 2002). Επιπλέον, από 

δύο ξεχωριστές µελέτες αποδεικνύεται ότι η διαγραφή των rhomboid πρωτεασών 1 

και 4 (ROM1 και ROM4) φαινοτυπικά συνεπάγεται πρόβληµα στην ενδοκυτταρική 

ανάπτυξη των παρασίτων (Brosier, et al., 2008; Soldati, et al., µη δηµοσιευµένη 

πληροφορία). Τα µέχρι τώρα δεδοµένα υποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιου 

σηµατοδοτικού µονοπατιού για την έναρξη της κυτταρικής διαίρεσης στο οποίο 

συµµετέχουν πρωτεολυτικά µόρια ανάµεσα στα οποία ενοχοποιούνται και οι ROM1 

και ROM4 του παρασίτου. Αν και εξελικτικά υπογραµµίζεται ότι η κυρίαρχη 

λειτουργία των rhomboids είναι η ρύθµιση της διακυτταρικής επικοινωνίας σε όλους 

τους οργανισµούς, λόγω του ότι µέχρι στιγµής οι περισσότερες µελέτες υποδεικνύουν 

την εξωκυτταρική απελευθέρωση των υποστρωµάτων των ROMs. Για τις 

παρασιτικές ROMs έχει επιπλέον προταθεί ότι πιθανά συµβάλλουν στην  

ενδοκυτταρική απελευθέρωση σηµατοδοτικών µορίων που εµπλέκονται στην 

ανάπτυξη τους (Urban, et al., 2006). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει η σύγκριση του φαινοτύπου του στελέχους 

όπου η NcPIS εκφράζεται  στο αναπτυξιακό στάδιο του ωοκινέτη στο P. berghei 

(Ramadhan Suleiman Mwakubambanya, µη δηµοσιευµένα αποτελέσµατα) µε το 

στέλεχος στο οποίο έχει διαγραφεί η PbROM1 (Shrinivasan, et al., 2009) όπου 

αποδεικνύεται η ίδια δραµατική µείωση των οοκύστεων στο µεσέντερο των 

κουνουπιών. Κατά αντιστοιχία ο φαινότυπος δυσλειτουργίας στην ανάπτυξη των 

NcPIS ταχυζωιδίων είναι παρόµοιος µε το στέλεχος στο οποίο έχει διαγραφεί η 

TgROM1 (Brossier, et al., 2008). Παρόλα αυτά στην περίπτωση του τοξοπλάσµατος 

ο φαινότυπος των ταχυζωιδίων λόγω έκφρασης της NcPIS δεν είναι τόσο ισχυρός όσο 

στην  αντίστοιχη περίπτωση του P. berghei. Φαινόµενα ύπαρξης συµπληρωµατικών 

πρωτεολυτικών µηχανισµών τα οποία έχουν επανειληµµένα αναφερθεί στο σύστηµα 

του T. gondii (Chandramohanadas, et al., 2009; Carruthers, 2006) ενδέχεται να 
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ενεργοποιούνται στην περίπτωση του στελέχους Gra1/ssmycNcPIS_6 µε αποτέλεσµα 

αυτή την φαινοτυπική διαφορά. Επιπλέον, προσαρµογές των δύο παρασίτων σε 

διαφορετικούς ξενιστές όπως η διαφορετική ανάπτυξη του εκκριτικού τους 

µονοπατιού και το γεγονός ότι τα είδη του Plasmodium δεν εκφράζουν Kazal 

αναστολείς σε αντίθεση µε το  Τ. gondii να αποτελούν επιπρόσθετους λόγους 

εξήγησης της µεγάλης διαφοράς στον φαινότυπο των δύο στελεχών. Ωστόσο, 

ιδιαίτερα σηµαντικό είναι ότι οι φαινοτυπικές οµοιότητες που παρατηρούνται στις 

µελέτες διαγραφής των ROMs τόσο στην εργασία του τοξοπλάσµατος όσο και του P. 

berghei υποδεικνύουν την αναστολή κάποιας πρωτεάσης που συµµετέχει στο ίδιο 

σηµατοδοτικό µονοπάτι µε τις ROMs ή ενδεχοµένως την αναστολή κάποιας από τις 

rhomboid πρωτεάσες του παρασίτου. Μία εναλλακτική προσέγγιση µε την οποία θα 

µπορούσε να αποσαφηνιστεί αν ο στόχος της NcPIS είναι κάποια από τις rhomboid 

πρωτεάσες είναι το στήσιµο δοκιµασιών ετερόλογης έκφρασης σε κύτταρα ή in vitro 

πειράµατα αναστολής. Για τις TgROM1, TgROM2, TgROM3 και TgROM5 έχει 

αποδειχθεί ότι εκφράζονται επαρκώς και ότι πρωτεολύουν χιµαιρικά υποστρώµατα 

που συνµετασχηµατίζονται µε αυτές σε κύτταρα θηλαστικών (Brosier, et al., 2005; 

Dowse, et al., 2005), ενώ πρόσφατα πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση 

ανασυνδυασµένων ROMs και σύστησιµο in vitro δοκιµασίας αναστολής (Lemberg, et 

al., 2005). 

Η ανίχνευση των στόχων της NcPIS µέχρι στιγµής έχει καταστεί δύσκολο να 

αποσαφηνιστεί. Προσπάθειες ανοσοκατακρήµνισης του αναστολέα σε 

συµπλοκοποιηµένη µορφή µε το µόριο που στοχεύει, παρουσία χηµικών 

διασυνδετών, έχουν πραγµατοποιηθεί σε κυστίδια των 24 ωρών ωστόσο µέχρι 

στιγµής δεν έχει ανιχνευθεί ο σχηµατισµός κάποιου συµπλόκου. Το κυριότερο 

πρόβληµα για την αποµόνωση των in vivo συµπλόκων του αναστολέα µε την 

πρωτεάση στόχο είναι ότι οι δοµές αυτές αποκοδοµούνται πολύ γρήγορα από την 

στιγµή που θα σχηµατισθούν. Μέχρι στιγµής σε καµία µελέτη δεν έχει επιτευχθεί η in 

vivo αποµόνωση τέτοιων συµπλόκων (Gettins, 2002). Για αυτό το λόγο θα 

µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν νέες προσπάθειες ανοσοκατακρήµνισης των 

συµπλόκων όπου τα παράσιτα θα µεγαλώνουν παρουσία αναστολέων πρωτεασών του 

πρωτεασώµατος προκειµένου να αποτραπεί η αποικοδόµηση των τυχόν 

σχηµατιζόµενων συµπλόκων. 

Ως µία επιπλέον προσέγγιση θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και η 2D-DIGE 

(2D-Differential In-Gel Electrophoresis, DIGE) τεχνική διαχωρισµού των πρωτεϊνών 
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µε την οποία µπορούν να ανιχνευθούν και να συγκριθούν ποσοτικές διαφορές στο 

πρωτεϊνικό εκχύλισµα. Η τεχνική αυτή έχει προηγουµένως χρησιµοποιηθεί για την 

ανάλυση παρασίτων που επωάζονταν µε χηµικό αναστολέα πρωτεάσης κυστεΐνης και 

αποκάλυψε την ποσοτική συσσώρευση των προ-πεπτιδίων pM2AP και pMIC5 στο 

πήκτωµα (Teo, et al., 2007). Αντιστοίχως το πρότυπο των εκχυλισµάτων του 

Gra1/ssmycNcPIS_6  στελέχους θα µπορούσε να συγκριθεί µε το πρότυπο των 

εκχυλισµάτων στελέχους του αγρίου τύπου και να ανιχνευθούν οι ενδεχόµενες 

αλλαγές στα επίπεδα των πρωτεϊνικών µορίων, από τις οποίες ενδεχοµένως θα 

υποδεικνύονται τα πιθανά µόρια στόχοι του αναστολέα.  

Η προσέγγιση της in vivo χρήσης των πρωτεϊνικών αναστολέων επεκτάθηκε 

περαιτέρω και µέσω της καθοδηγησής τους σε επιλεγµένα εκκριτικά οργανίδια του 

τοξοπλάσµατος ως προσπάθεια για την στόχευση πρωτεολυτικών µορίων που έχουν 

περιγραφεί στα οργανίδια αυτά. Στην συγκεκριµένη µελέτη πραγµατοποιήθηκε η 

σύζευξη της NcPIS µε το διαµεµβρανικό και κυτταροπλασµατικό τµήµα της 

διαµεµβρανικής πρωτεΐνης των µικρονηµατίων ΜΙC12 που φέρει τα απαραίτητα 

σηµατοδοτικά µοτίβα (Di Cristina, et al., 2000) προκειµένου να καθοδηγηθεί το 

µόριο στα µικρονηµάτια του τοξοπλάσµατος.  

Αρχικές προσπάθειες κατασκευής στελέχους που θα εκφράζει την NcPIS στα 

µικρονηµάτια υπό τον έλεγχο του MIC2 υποκινητή των µικρονηµατίων απέτυχαν, 

πιθανά λόγω τοξικότητας του µορίου ύπο τον έλεγχο του συστατικού υποκινητή και 

τελικά το συζευγµένο µόριο εκφράστηκε επιτυχώς µόνο υπό τον έλεγχο του 

επαγόµενου υποκινητή 7ΤetO7S1 (§ 4.5.1, 4.5.2 και εικόνα 4.14). Με µελέτες 

κυτταρικού εντοπισµού δείχθηκε ότι το NcPISΤΜCΤDMIC12 µόριο στοχεύθηκε στα 

µικρονηµάτια (εικόνα 4.15) όπως είχε σχεδιαστεί και επιβεβαιώθηκε ο ακριβής 

έλεγχος της µεταγραφής παρουσία του επαγωγέα του συστήµατος (εικόνα 4.14 και 

4.15).  

Εν συνεχεία µετρήθηκε η ενεργότητα του NcPISΤΜCΤDMIC12 (§ 4.6). Η 

ανασταλτική ενεργότητα του εκχυλίσµατος όταν εκφράζονταν η NcPISΤΜCΤDMIC12 

παρουσία PMSF ήταν 100% ενάντια σε εµπορικά διαθέσιµη subtilisin. Αντίθετα η 

ανασταλτική ενεργότητα του εκχυλίσµατος της NcPIS χωρίς PMSF ήταν µηδενική. 

Μονό όταν χρησιµοποιήθηκαν αρκετά µεγαλύτερες ποσότητες εκχυλίσµατος 

δείχθηκε κάποια αναστολή της εξωγενούς πρωτεάσης περίπου στο µισό της αρχικής 

της ενεργότητας (εικόνα 4.16). Ωστόσο, το συζευγµένο µόριο δεν αποδείχθηκε ποτέ 
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100% αναστολέας της subtilisin στην in vitro δοκιµασία. Η σύζευξη των Kazal 

αναστολέων αµινοτελικά ή καρβοξυτελικά µε διάφορους επιτόπου οδηγεί είτε στην 

µείωση, είτε στην ενίσχυση της ανασταλτικής ενεργότητας τους (Volpicella, et al., 

2000; Kludkiewicz, et al., 2005). Δεδοµένου ότι η αµινοτελική σύζευξη της NcPIS µε 

τον επίτοπο myc δεν επηρέασε την ενεργότητα του αναστολέα (§ 4.2.1) φαίνεται ότι 

ο παράγοντας που συντέλεσε στην µείωση της ενεργότητας του χιµαιρικού µορίου 

είναι η περιοχή µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η σύζευξη στο καρβοξυτελικό άκρο. 

Κατασκευή ενός χιµαιρικού µορίου µε σύζευξη µόνο στο αµινοτελικό άκρο της 

NcPIS ενδεχοµένως να οδηγήσει στην δηµιουργία ενός βελτιωµένου αναστολέα. Ήδη 

προσπάθειες για την σύζευξη της NcPIS µε την πρόδροµη περιοχή (prodomain) της 

TgSUB1 έχουν πραγµατοποιηθεί. Η περιοχή αυτή επιλέχθηκε γιατί έχει δειχτεί ότι 

φέρει τα απαραίτητα σηµατοδοτικά µοτίβα για την στόχευση της TgSUB1 στα 

µικρονηµάτια (Binder, et al., 2008). Αντιστοίχως, θα µπορούσε να δοκιµαστεί και η 

πρό-περιοχή του MIC5. Και αυτό γιατι σε µελέτη διαγραφής του MIC5 από το 

γένωµα του παρασίτου έχει δειχθεί ότι επηρεάζεται η πρωτεόλυση υποστρωµάτων 

των πρωτεασών που συµµετέχουν στην εισβολή του παρασίτου (Brydges, et al., 

2006). Αν και δεν έχει διερευνηθεί πλήρως ο µηχανισµός αυτός, η επικρατέστερη 

άποψη είναι ότι το MIC5 επηρεάζει την προσβασιµότητα των υποστρωµάτων της 

ΜΡΡ2 λόγω αλληλεπιδράσεων που αλλάζουν την διαµόρφωση ή την οργάνωση των 

συµπλόκων που εκκρίνονται στην µεµβράνη κατά την εισβολή. Επιπροσθέτως θα 

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ελεγχθεί αν στο στέλεχος ΔMIC5, µε την σταθερή 

έκφραση ενός χιµαιρικού µορίου της NcPIS συζευγµένο µε την προ-περιοχή του 

MIC5, αποκαθίσταται η αυξηµένη πρωτεόλυση των υποστρωµάτων της ΜΡΡ2 που 

ανιχνεύθηκε στο ΔMIC5 στέλεχος. 

Στις δοκιµασίες εισβολής-διασύνδεσης αποδείχθηκε ότι παρουσία της NcPIS 

δεν παρεµποδίζονται οι µηχανισµοί αυτοί (§ 4.6.2 και εικόνα 4.18). Ενδεχοµένως, η 

µειωµένη ενεργότητα της NcPISΤΜCΤDMIC12 εξηγεί την έλλειψη φαινοτύπου. 

Εναλλακτικά, λόγω του ότι ως ένα βαθµό η NcPIS στα µικρονηµάτια διατηρεί κάποια 

ενεργότητα ενδέχεται κάποια δυσλειτουργία στην εισβολή να µην µπορεί να 

διαγνωσθεί λόγω «συνεργατικών» φαινοµένων στον µηχανισµό της εισβολής. Για 

πολλά µόρια των µικρονηµατίων που έχουν διαγραφεί έχει δειχθεί µία µικρή σχετικά 

µείωση της εισβολής σε in vitro καλλιέργειες ταχυζωιδίων (Huynh, et al., 2004; 

Huynh, et al., 2003; Cerede, et al., 2005; Huynh and Carruthers, 2006).  Στην 
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περίπτωση όµως της ταυτόχρονης διαγραφής του MIC1 και του MIC3 που 

συµµετέχουν σε διαφορετικά σύµπλοκα των µικρονηµατίων δείχθηκε µία πολύ 

δραµατική µείωση της εισβολής, αποτέλεσµα που αποδεικνύει τον συνεργατικό ρόλο 

της ποικιλίας των συµπλόκων των MICs στον µηχανισµό της εισβολής (Cerede, et 

al., 2005).  

Παρά το ότι δεν ανιχνεύθηκε δυσλειτουργία στην εισβολή-διασύνδεση του 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 κρίθηκε απαραίτητο να ελεγχθεί αν η 

πρωτεόλυση των εκκρινόµενων µορίων των µικρονηµατίων για την οποία 

ενοχοποιούνται πρωτεάσες σερίνης επιτελείται φυσιολογικά. Σε µελέτη αποσιώπησης 

της πρωτεάσης TgSUB1 ενώ έχει αποδειχθεί ότι τα παράσιτα του στελέχους αυτού 

επιτελούν φυσιολογικά την διαδικασία της εισβολής φαίνεται ότι η εξωκυτταρική 

πρωτεόλυση συµπλόκων των µικρονηµατίων δεν επιτελείται όπως στο αγρίου τύπου 

στέλεχος λόγω απουσίας ΜΡΡ2 ενεργότητας (Lagal, et al., 2010). Για αυτό το λόγο 

έγιναν δοκιµασίες έκκρισης σε παράσιτα του στελέχους 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21. Κατά την ανάλυση συγκρίθηκαν τα 

πρωτεολυτικά πρότυπα των MIC4 και MIC2 σε συνθήκες έκφρασης και καταστολής 

της NcPIS (§ 4.6.3 και εικόνα 4.19). Απεδείχθη ότι η έκφραση του αναστολέα δεν 

επηρέαζε την πρωτεόλυση των µορίων αυτών καθώς το πρωτεολυτικό πρότυπο των 

MIC4 και MIC2 ήταν όµοιο παρουσία ή απουσία της NcPIS. Το αποτέλεσµα αυτό 

υποδεικνύει ότι η NcPIS που στοχεύεται στα µικρονηµάτια δεν παρεµβάλλεται στο 

πρωτεολυτικό µονοπάτι που συµµετέχει η ΜΡΡ2. Ωστόσο, δεν αποκλείεται λόγω 

µειωµένης ενεργότητας του χιµαιρικού µορίου να µην πραγµατοποιείται ισχυρή 

αναστολή των πρωτεασών αυτού του µονοπατιού.  

Η NcPIS συζεύχθηκε µε το διαµεµβρανικό τµήµα της MIC12 για το οποίο 

έχει αποδειχθεί πρωτεόλυση που διαµεσολαβείται από την µη ταυτοποιηµένη 

rhomboid ΜΡΡ1 (Optiz, et al., 2000). Άµεση αποµάκρυνση του NcPISΤΜCΤDMIC12 

από την µεµβράνη θα µπορούσε ενδεχοµένως να εξηγήσει την απουσία 

αλληλεπίδρασης της NcPIS µε κάποια από τις πρωτεάσες που συµµετέχουν στο 

πρωτεολυτικό µονοπάτι της εισβολής. Εποµένως κρίθηκε σκόπιµο να ελεγχθεί αν το 

χιµαιρικό µόριο πρωτεολύεται από την ΜΡΡ1. Για αυτό πραγµατοποιήθηκαν 

δοκιµασίες επαγωγής της έκκρισης των µικρονηµατίων όπου κατά την ανάλυση 

ανιχνεύθηκε το αν η NcPISΤΜCΤDMIC12 εντοπίζεται στο εκκρινώµενο κλάσµα ή 

παραµένει στην εξωκυττάρια µεµβράνη των παρασίτων (§ 4.6.4 και εικόνα 4.20). Η 

σύγκριση του εκκρινόµενου κλάσµατος µε τα εκχυλίσµατα των παρασίτων µετά την 
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έκκριση έδειξε ότι το χιµαιρικό µόριο δεν ανιχνεύονταν στο εκκρινόµενο υλικό. 

Φαίνεται ότι η ΜΡΡ1 δεν αναγνωρίζει το διαµεβρανικό της υπόστρωµα που έχει 

συζευχθεί µε την NcPIS. Το αποτέλεσµα αυτό έρχεται σε αντίθεση µε αποτελέσµατα 

προηγούµενης µελέτης όπου είχε χρησιµοποιηθεί ακριβώς η ίδια διαµεµβρανική 

περιοχή για την κατασκευή του χιµαιρικού µορίου SAG1TMCTDMIC12 και είχε 

αποδειχθεί ότι τo µόριο αυτό πρωτεολύονταν (Optiz, et al., 2000). Ενδεχωµένος, η 

διαµόρφωση του NcPISΤΜCΤDMIC12 να µην επιτρέπει την προσέγγιση της ΜΡΡ1 στο 

υπόστρωµά της. Η δοµική διαµόρφωση της περιοχής που εκτίθεται ακριβώς έξω από 

την µεµβράνη φαίνεται να παίζει ρόλο στην αναγνώριση των υποστρωµάτων σε 

κάποιες rhomboids (Lohi, et al., 2004; Brossier, et al., 2003). Στο T. gondii 

µεταλλάξεις σε µία περιοχή της MIC2 ακριβώς έξω από το διαµεµβανικό της τµήµα 

είχαν ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της πρωτεόλυσης από την ΜΡΡ1 αποτέλεσµα 

που αποδεικνύει ότι για αυτού του τύπου την πρωτεόλυση είναι απαραίτητη η 

διατήρηση της δοµικής διαµόρφωσης της εξωκυττάριας περιοχής του µορίου 

(Brossier, et al., 2003; Optiz, et al., 2000). Ωστόσο, ενδέχεται η NcPISΤΜCΤDMIC12 

να έχει αναστείλει την ΜΡΡ1 ή να καθυστερεί την πρωτεόλυση του υποστρώµατος 

της λόγω της ανίχνευσης του ελάχιστου ποσού πρωτεολυµένου µορίου στις 

µεµβράνες των παρασιτικών εκχυλισµάτων.  Σε µία τέτοια περίπτωση η µόνη πιθανή 

εξήγηση για το ότι ο µηχανισµός εισβολής στο 

7ΤetO7S1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12_21 στέλεχος πραγµατοποιείται φυσιολογικά 

µπορεί να αποδοθεί στο ότι µία τέτοια αλληλεπίδραση είναι περιορισµένη σε τοπικό 

επίπεδο, µόνο µεταξύ των µορίων της ΜΡΡ1 που συναντούν το χιµαιρικό µόριο κατά 

την έκκρισή του. Ενδεχοµένως τα υπόλοιπα µόρια της ΜΡΡ1 συναντούν τα 

φυσιολογικά τους υποστρώµατα µε άµεση συνέπεια ο µηχανισµός της εισβολής να 

διεξάγεται κανονικά. Θα ήταν χρήσιµο να διερευνηθεί περαιτέρω αν είναι δυνατή η 

αλληλεπίδραση του NcPISΤΜCΤDMIC12 µε κάποια από τις rhomboid πρωτεάσες του 

παρασίτου που εντοπίζονται στην κυτταρική µεµβράνη (Dowse, et al., 2005; 

Brossier, et al., 2005) µε ετερόλογη έκφραση τους σε κυτταρικά συστήµατα. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 5-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

5.1. Συµπεράσµατα-συζήτηση των αποτελεσµάτων. 

 

Οι παρασιτικές πρωτεάσες µέχρι σήµερα έχουν µελετηθεί κυρίως µε χρήση 

χηµικών αναστολέων. Ωστόσο, το µεγάλο εύρος δράσης των χηµικών αναστολέων 

µειονεκτεί λόγω της πολλαπλής στόχευσης πρωτεολυτικών µορίων και της µη 

συγκεκριµένης ταυτοποιησής τους. Κατά την εργασία αυτή προτείνεται µία 

καινούργια µέθοδος µελέτης των παρασιτικών πρωτεασών η οποία αποσκοπεί στην  

in vivo απενεργοποίηση πρωτεολυτικών µορίων µέσω της έκφρασης µακροµοριακών 

αναστολέων πρωτεασών (MPIs) στο γονιδίωµα του παρασίτου.  

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν κυρίως η κατασκευή και ο 

χαρακτηρισµός σταθερά µετασχηµατισµένων ταχυζωιδίων µε φορείς που έφεραν τους 

επιλεγµένους ΜΡΙ αναστολείς. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπούσε στην διάγνωση 

φαινοτυπικών δυσλειτουργιών στα διαγονιδιακά στελέχη µε αποτέλεσµα τον 

προσδιορισµό MPIs µορίων που θα επηρεάζαν την βιολογία του παρασίτου. Το κύριο 

πλεονέκτηµα της επιλογή των MPIs είναι το ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα 

επόµενο στάδιο ως παράγοντες αποµόνωσης των πρωτεασών στόχων τους λόγω της 

δηµιουργίας ισχυρών αλληλεπιδράσεων µε τα µόρια αυτά (Gettins, 2002; Krowarsch, 

et al., 2003). Επιπλέον, όπως παρουσιάστηκε (κεφάλαιο 4), οι MPIs πλεονεκτούν και 

στο ότι παρέχεται η δυνατότητα καθοδήγησης τους σε επιλεγµένα κυτταρικά 

οργανίδια του παρασίτου προκειµένου να στοχευθούν πρωτεάσες που έχουν 

εντοπιστεί στα διαµερίσµατα αυτά.  

Από τα διαγονιδιακά στελέχη που κατασκευάστηκαν κατά την µελέτη αυτή 

απεδείχθει µία δυσλειτουργία στην αύξηση των Gra1/ssmycNcPIS_6 παρασίτων που 

οφείλονταν στον ενεργό αναστολέα της NcPIS (κεφάλαιο 4). Η αντίστοιχη 

στρατηγική για την έκφραση των τροποποιηµένων µορίων της ΕΑΡ και της 

NcPISTMCTDMIC12 που στοχεύθηκαν στα dense granules και στα µικρονηµάτια 

αντίστοιχα (κεφάλαιο 3 και 4) δεν απέδωσε δραµατικές φαινοτυπικές δυσλειτουργίες 

όπως στην περίπτωση της NcPIS αποτελέσµα που αποδίδεται στις τροποποιήσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στα µόρια αυτά. Ωστόσο οι βιοχηµικές ενδείξεις που προέκυψαν 

από την µελέτη των τροποποιηµένων µορίων έθεσαν τις βάσεις για την προσπάθεια 

κατασκευής βελτιωµένων τροποποιηµένων αναστολέων παρασιτικών πρωτεασών. 
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Ο συστηµατικός λεπτοµερής χαρακτηρισµός των διαγονιδιακών παρασίτων 

που εκφράζουν in vivo ΜΡΙ µόρια µπορεί περαιτέρω να οδηγήσει και σε µελλοντικές 

εφαρµογές όπως τον προσδιορισµό νέων αντιπαρασιτικών παραγόντων καθώς και σε 

µεγαλύτερη κλίµακα την δηµιουργία βιβλιοθηκών µε MPIs που θα επηρεάζουν την 

βιολογία του παρασίτου. Δεδοµένου ότι το T. gondii αποτελεί ένα από τα πιο 

ανεπτυγµένα παρασιτικά συστήµατα όπου πολλές µοριακές, βιοχηµικές και γενετικές 

τεχνικές εφαρµόζονται µπορεί να αποτελέσει το αρχικό σύστηµα ανίχνευσης και 

ανάλυσης αποτελεσµατικών ΜΡΙs για την περαιτέρω διοχετευσή τους σε άλλα 

παρασιτικά συστήµατα, όπως των ειδών του Plasmodium που προκαλούν ελονοσία 

στον άνθρωπο και ευθύνονται µαζί µε το AIDS και την φυµατίωση για τους 

περισσότερους θανάτους παγκοσµίως (Breman, 2001; Greenwood and Mutabingwa, 

2002). Ωστόσο, παρά το ότι τα πρωτεολυτικά φαινόµενα στα είδη των Αpicomplexa 

εµφανίζονται συντηρηµένα στις εξειδικευµένες λειτουργίες που επιτελούν (Carey, et 

al., 2004) θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι διαπιστώνονται και αρκετές διαφορές στα 

διάφορα είδη που οφείλονται στην διαφορετική προσαρµογή κάθε παρασίτου στον 

κατάλληλο ξενιστή (Carruthers and Blackman 2005; Roiko and Carruthers, 2009; 

Naguleswaran, et al., 2003). Για αυτούς τους λόγους προκειµένου να εφαρµοσθεί η 

προσέγγιση της in vivo έκφρασης των ΜΡΙs στα είδη των Αpicomplexa θα είναι 

χρήσιµο να συνδυάζονται και να αξιολογούνται δεδοµένα από περισσότερα του ενός 

είδους και αναπτυξιακού σταδίου παράσιτα όπως πραγµατοποιήθηκε στην 

παράλληλη έκφρασης της NcPIS στο P. berghei.  

Επιπροσθέτως, η in vivo χρήση των  MPIs ενδέχεται να οδηγήσει και στην 

κατασκευή εξασθενηµένων παρασίτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

αντιπαρασιτικά εµβόλια. Η στρατηγική αυτή (Van Dijk, et al., 2005; Douradinha, et 

al., 2007; Mueller, et al., 2005) δοκιµάζεται έντονα τα τελευταία χρόνια στο πεδίο 

της παρασιτολογίας και ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι κάποια από τα εξασθενηµένα 

στελέχη έχουν προκύψει µετά από διαγραφή γονιδίων πρωτεασών στο είδος της 

Leishmania (Alexander, et al., 1998) γεγονός που εντείνει τις προσπάθειες για την 

κατασκευή εξασθενηµένων στελεχών στο τοξόπλασµα λόγω της in vivo 

απενεργοποίησης πρωτεασών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

 

6.1. Πλασµιδιακές κατασκευές. 

 

6.1.1. Κατασκευή των φορέων έκφρασης των αναστολέων πρωτεασών υπό τον 

έλεγχο του Gra1 υποκινητή για τον σχηµατισµό σταθερά µετασχηµατισµένων 

παρασίτων στο τοξόπλασµα. 

 

Οι φορείς έκφρασης της ΕΑΡ µε ή χωρίς το σηµατοδοτικό πεπτίδιο 

συζευγµένης µε τον myc επίτοπο υπό τον έλεγχο του Gra1 υποκινητή καθώς και η 

κατασκευή του pQE30/LGI περιγράφονται αναλυτικά στην µεταπτυχιακή εργασία 

“Ανάπτυξη εργαλείων για την µελέτη της υπεροικογένειας των Subtilisin στα 

Apicomplexa (Toxoplasma gondii & Plamsodium)”.  

Για την κατασκευή του pGra1/ssmycNcPIS χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα ο 

φορέας pQE30/NcPIS (Morris et al., 2004) (ευγενική παροχή του Dr. Carruthers) από 

όπου έγινε PCR του γονίδιου της NcPIS (χωρίς το σηµατοδοτικό πεπτίδιο) µε χρήση 

των εκκινητών NcPI-S_5΄(οι ενσωµατωµένες θέσεις κλωνοποίησης 

υπογραµµίζονται): GGCCGGCCCAAGGAAAATGAAG και NcPI-S_3΄: 

TTAATTAATGTTTTTGCTTG. Το FseI/PacI κοµµάτι κλωνοποιήθηκε στις 

αντίστοιχες θέσεις του pGra1/ssmycEAP, όπου ανταλλάχθηκε το EAP τµήµα του µε 

αυτό της NcPIS.  

Για τις κατασκευές pGra1/ssmycLGI και pGra1/ssmycFCM   

χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα ο φορέας pQE30/LGI και ο pQE30/FCM (Danielli, et al., 

2003) αντίστοιχα. Το γονίδιο της LGI πολλαπλασιάστηκε µε PCR όπου 

χρησιµοποιήθηκαν οι CAMtoxo_5΄: CTGGGCCGGCCCATGGCCGACAATAGC 

και LGIN.P_3΄: TTAATTAAGCGGCCGCTTAAACTTTAAGTAT εκκινητές ενώ το 

γονίδιο της FCM παρήχθη µέσω των CAMtoxo_5΄: 

CTGGGCCGGCCCATGGCCGACAATAGC και FCM.P_3΄: 

CTTAATTAATTATGGCATTTTACAGGTTTTT εκκινητών. Τα FseI/PacI κοµµάτια 

κλωνοποιήθηκαν στις αντίστοιχες θέσεις του pGra1/ssmycEAP, όπου αντίστοιχα 

ανταλλάχθηκε το EAP τµήµα του µε αυτό της LGI και της FCM.  

Για τα πλασµίδια pGra1/mycGFP και pGra1/ssmycGFP   χρησιµοποιήθηκε 

ως µήτρα ο φορέας pTub/GFP (ευγενική παροχή της Dr. Kim). Το PCR της GFP 
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έγινε µέσω των FseIGFP_5΄: GGGCCGGCCGAAAGGAGAAGAACTTTTCAC και 

GFPPacI_3΄: CGCTTAATTAACTATTTGTATAGTTCATCC εκκινητών. Το κάθε 

FseI/PacI κοµµάτι κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του pGra1/mycCAM και 

pGra1/ssmycCAM, όπου ανταλλάχθηκε το CAM τµήµα του µε αυτό της GFP 

αποδίδοντας αντίστοιχα τα pGra1/mycGFP και pGra1/ssmycGFP πλασµίδια. 

Για την κατασκευή του pGra1/ssmycCAMΔRSL χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα 

ο φορέας pQE30/CAM (Danielli, et al., 2003). Το CAMΔRSL παρήχθη µε PCR µέσω 

των CAMtoxo_5΄: CTGGGCCGGCCCATGGCCGACAATAGC και CAM(DP17-

E)PacI_3΄: TTAATTAAGCTTAGTTCACTTCAATG εκκινητών. Το FseI/PacI 

κοµµάτι που προέκυψε κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του 

pGra1/ssmycCAM, όπου ανταλλάχθηκε το CAM τµήµα του µε αυτό της CAMΔRSL. 

Για την έκφραση των ΕΑΡ και NcPIS σε σταθερά µετασχηµατισµένα 

παράσιτα στους φορείς pGra1/mycEAP, pGra1/ssmycEAP και pGra1/ssmycNcPIS 

διασυνδέθηκε ανοδικά του αναγνωστικού πλαισίου διαβάσµατος του κάθε γονιδίου ο 

µάρτυρας επιλογής  pdhfr/HXGPRT (Donald et al., 1996). Το 

dhfr_5/HXGPRT/dhfr_3 αποµονώθηκε από το αρχικό πλασµίδιο 

pdhfr/HXGPRT_pGra1/ssmycLGI (ευγενική παροχή της Dr. Kim) ως HindIII/KpnI 

κοµµάτι και υποκλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις των pGra1/mycEAP, 

pGra1/ssmycEAP και pGra1/ssmycNcPIS. 

 

 

6.1.2. Κατασκευή του φορέα έκφρασης της ΕΑΡ υπό τον έλεγχο του 7TetOS1 

επαγώµενου υποκινητή για τον σχηµατισµό σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων 

στο τοξόπλασµα. 

 

Για την κατασκευή p7TetOS1/ssmycEAP_pRop1/Ble απαιτήθηκαν δύο 

διαδοχικά στάδια κλωνοποίησης. Αρχικά δηµιουργήθηκε η κατασκευή 

p7TetOS1/ssmycEAP όπου το ssmycEAP κοµµάτι πέπτηκε από το pGra1/ssmycEAΡ 

µε NsiI/PacI και τοποθετήθηκε στις ίδιες θέσεις του φορέα p7TetOS1 που φέρει τον 

επαγόµενο υποκινητή (Meissner et al., 2001). Σε ένα δεύτερο στάδιο ο µάρτυρας 

επιλογής bleomycin (Messina et al., 1995; Soldati et al., 1995) κλωνοποιήθηκε 

καθοδικά του αναγνωστικού πλαισίου διαβάσµατος του ssmycEAP. Το Rop1BleRop1 

παρήχθη µε PCR από τον φορέα pRop1/Ble/Rop1-SK (ευγενική παροχή της Dr Kim) 

ως αρχική µήτρα µε χρήση των εκκινητών Rop1BleFor: 
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CGGCGGCCGCGTAAAACGACGGCCAGTGA και Rop1BleRev: 

CGGCGGCCGCCAGGAAACAGCTATGACCATG. Το κοµµάτι Rop1BleRop1 

πέπτηκε µε NotI και διασυνδέθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του πλασµιδιακού φορέα 

p7TetOS1/ssmycEAP.  

 

 

6.1.3. Κατασκευή του φορέα έκφρασης της NcPIS στα µικρονηµάτια υπό τον έλεγχο 

του 7TetOS1 επαγόµενου υποκινητή για τον σχηµατισµό σταθερά 

µετασχηµατισµένων παρασίτων στο τοξόπλασµα. 

 

Για την κατασκευή του φορέα p7TetOS1/ssmycNcPISΤΜCΤDMIC12 

πραγµατοποιήθηκαν διαδοχικά στάδια κλωνοποίησης. Αρχικά µε µήτρα το 

pGra1/ssmycNcPIS παρήχθη το ssmycNcPIS µέσω PCR µε χρήση των εκκινητών 

5’NruINcpis_F: TCG CGA ATG CAT GAG CAA AGG CTG C και 3’ SalINcPIS_R: 

GTC GAC GCC CCC ATG TTT TTG CTT GGA TTT ATC C. Το τµήµα αυτό 

πέπτηκε µε NruI/SalI και κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του 

pM2/Sag1TMCTDMIC12 (ευγενική προσφορά της Dr Soldati) µε αποτέλεσµα την 

ανταλλαγή του Sag1 µε το ssmycNcPIS. Ο φορέας που προέκυψε διατηρούσε 

συζευγµένο το γονίδιο της NcPIS µε το TMCTDMIC12 και ονοµάστηκε 

pM2/ssmycNcPISTMCTDMIC12.  

Σε ένα δεύτερο στάδιο το ssmycNcPISTMCTDMIC12 πέπτηκε µε NsiI/PacI 

και κλωνοποιήθηκε στον φορέα p7TetOS1 όπου σχηµατίστηκε ο τελικός φορέας της 

συζευγµένης µορφής της NcPIS µε την ΤΜ περιοχή και το CΤD της διαµεµβρανικής 

πρωτεΐνης των µικρονηµατίων ΜΙC12.  

Όλες οι κατασκευές του DNA ελλέγχθηκαν µε περιοριστική ανάλυση και 

αλληλούχιση του DNA. Τα ένζυµα που χρησιµοποιήθηκαν προέρχονταν από τις 

εταιρείες New England Biolabs και Minotech. 
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6.2. Κυτταρικές καλλιέργειες.  

 

 

6.2.1. Θρεπτικά  και πρόσθετα µέσα των κυτταροκαλλιεργειών. 

 

- Dulbecco’s MEM (DMEM) µέσο µε 4.5 g/l D-glucose, 4mM Glutamine και 8 mg/l 

Phenol Red, χωρίς Na-pyruvate. 

- Penicillin / Streptomycin (Pen-Strep), 10.000 U / 10.000 µg/ml. 

- Ορός εµβρυϊκού µόσχου (FCS); απενεργοποιηµένος µετά από επώαση του για 50 

λεπτά στους 50 ºC. 

- Trypsin-0.05% EDTA.  

- L–glutamine, 200 mM 

- PBS pH7.5 (ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών αλάτων). 

Τα θρεπτικά µέσα παρήχθησαν στο τµήµα κυτταροκαλλιεργειών του 

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοιατρικής. Τα πρόσθετα µέσα προέρχονται 

από την GIBCO ή παρήχθησαν στο εργαστήριο. 

 

 

6.2.2. Κυτταρικές σειρές (στελέχη ή κλώνοι). 

 

Ανθρώπινα ινοβλαστικά κύτταρα (HFF) (Dr Kim) 

RH (Dr Kim) 

RH/hxgprt- (Dr Kim) 

RH-TATi (Dr Kim) 

RH/hxgprt- Gra1/mycEAP_3(Σ’αυτή τη µελέτη) 

RH/hxgprt- Gra1/ssmycEAP_7 (Σ’αυτή τη µελέτη) 

RH-/hxgprt- Gra1/ssmycNcPIS_6 (Σ’αυτή τη µελέτη) 

RH-TATi_p7TetOS1/ssmycNcPISTMCTDMIC12_21 (Σ’αυτή τη µελέτη) 

E. coli DH5α (Invitrogen) 

M15[pREP4] (Qiagen) 
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6.2.3 In vitro καλλιέργεια και διατήρηση παρασίτων. 

 

Στην µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκε το RH στέλεχος του T. gondii, το RH 

στέλεχος στο οποίο έχει διαγραφεί το γονίδιο hypoxanthine-xanthine-guanine-

phosphoribosyl-transferase (HXGPRT) (Donald, et al., 1996) και το TATi στέλεχος 

(Meissner, et al., 2002). To T. gondii είναι ένα παράσιτο που επιβιώνει µόνο µέσα σε 

κύτταρα εποµένως χρειάζεται τον κατάλληλο ξενιστή προκειµένου να αναπτυχθεί. 

Για αυτό το λόγο τα ταχυζωίδια καλλιεργήθηκαν σε φλάσκες και πιάτα όπου η 

επιφάνεια τους καλύπτονταν µε ανθρώπινα ινοβλαστικά κύτταρα (HFF) σε θρεπτικό 

µέσο Dulbecco's Modified Eagles Medium (DMEM) που περιείχε 10% 

απενεργοποιηµένο ορό (FBS), 2mM Glutamine και 1% Penicillin/Streptomycin (D10 

Complete). Η επώαση των παρασιτικών καλλιεργειών έγινε στους  37°C σε 5% CO2 

και µετά από λύση των κυττάρων περίπου 2-3 ηµέρες µετά την διαµόλυνση (p.i.) τα 

ταχυζωίδια επανακαλλιεργούνταν σε φρέσκες T25 φλάσκες επικαλυπτόµενες µε 

κύτταρα όπως προηγουµένως έχει περιγραφεί (Roos, et al., 1994).  Αποµόνωση των 

ελεύθερων ταχυζωιδίων για τις πειραµατικές αναλύσεις έγινε µε φυγοκέντρηση (400 

x g, 15 min at 40C) µετά το διαδοχικό πέρασµά τους από 26-gauge βελόνα και 3-µm 

Nuclepore µεµβρανικό φίλτρο (Whatmann).  

 

 

6.2.4 Καλλιέργεια και διαχωρισµός ινοβλαστικών κυττάρων (HFF). 

 

Ανθρώπινα ινοβλαστικά κύτταρα (HFF) καλλιεργήθηκαν για τα παράσιτα του 

Toxoplasma gondii in vitro. Τα HFF κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε 175 cm2 (T175), 25 

cm2 (T25) φλάσκες κυτταρικών καλλιεργειών καθώς επίσης και σε 6, 24 και 96 

φρεάτια πιάτων κυτταρικών καλλιεργειών σε θρεπτικό µέσο Dulbecco's Modified 

Eagles Medium (DMEM) που περιείχε 10% απενεργοποιηµένο ορό (FBS), 2mM 

Glutamine και 1% Penicillin/Streptomycin (D10 Complete) σε θερµοκρασία των 

37°C και σε συνθήκες 5% CO2.  

Τα HFFs στις T175 φλάσκες επωάζονταν από 7-10 ηµέρες µέχρι να 

επικαλυφτεί ολόκληρη η επιφάνεια της φλάσκας. Στην συνέχεια τα HFFs 

διαχωρίζονταν σε νέες φλάσκες µε αφαίρεση του παλαιού θρεπτικού µέσου, 2 

διαδοχικά πλυσίµατα σε 1xPBS, και αποκόλληση τους από την φλάσκα µε 2-5ml 

Trypsin-EDTA. Μετά από επώαση για 5 λεπτά στους 37°C στο διάλυµα Trypsin-



  144 

EDTA τα HFFs επαναδιαλύονταν σε µέσο D10 (DMEM εµπλουτισµένο µε 10% FCS, 

2mM Glu, 1% Pen/Strep). Το κυτταρικό εναιώρηµα χωρίζονταν σε 4 ίσα µέρη και 

στην συνέχεια επανακαλλιεργούνταν σε T175 (25-30 ml ανά φλάσκα), T25 (5 ml ανά 

φλάσκα) φλάσκες κυτταρικών καλλιεργειών και 6 (2 ml ανά φρεάτιο), 24 (0.5 ml ανά 

φρεάτιο, µε ή χωρίς αποστειρωµένα cover slips), και 96 (200 µl ανά φρεάτιο)–

φρεάτια πιάτων κυτταρικών καλλιεργειών και επωάζονταν στις ίδιες συνθήκες. 

 

 

6.3 Παρασιτικές τεχνικές. 

 

6.3.1. Μετασχηµατισµός και επιλογή διαγονιδιακών παρασίτων T. gondii. 

  

Για την δηµιουργία σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων απελευθερωµένα 

ταχυζωίδια του RHhxgprt– στελέχους ηλεκτροµετασχηµατίστηκαν όπως 

προηγουµένως έχει περιγραφεί (Soldati et al., 1993) µε 100 µg DNA των φορέων 

pGra1/mycEAP, pGra1/ssmycEAP και pGra1/ssmycNcPIS που έφεραν ανοδικά του 

αναγνωστικού πλαισίου διαβάσµατος το HXGPRT γονίδιο. Ο µετασχηµατισµός 

πραγµατοποιήθηκε παρουσία της περιοριστικής νουκλεάσης NotI (Black, et al., 

1995). Συγκεκριµένα απελευθερωµένα ταχυζωίδια συλλέχθηκαν και διαχωρίστηκαν 

από τα λυµένα κύτταρα του ξενιστή µε χαµηλής ταχύτητας φυγοκέντρηση τους (400 

rpm, 15 min at 40C) µετά από διαδοχικό πέρασµα από 26-gauge βελόνα και 3-µm 

Nuclepore µεµβρανικό φίλτρο. Τα αποµονωµένα ταχυζωίδια στην συνέχεια 

µετρήθηκαν µικροσκοπικά σε αιµοτοκυτταρόµετρο.  

 Κύτταρα (1.0 x 107) πλύθηκαν µία φορά σε κατάλληλο διάλυµα (cytomix) 

(120 mM KCl, 0.15 mM CaCl2, 10 mM K2HPO4/KH2PO4 pH 7.6, 25 mM HEPES 

pH7.6, 2 mM EGTA, 5 mM MgCl2) και επαναδιαλύθηκαν σε 500 µl 

ενεργοποιηµένου cytomix εµπλουτισµένου µε 2 mM ATP pH 7 (Sigma) και 3 mM 

glutathione (Sigma). Στη συνέχεια 350 µl από το διάλυµα των παρασίτων 

αναµίχθηκαν µε 150 µl ενεργοποιηµένου cytomix στο οποίο περιέχονταν 100 µg 

κυκλικού ή ευθυγραµµισµένου DNA. Ο ηλεκτροσχηµατισµός έγινε σε κυβέττα 

διαµέτρου των 4 mm σε µετασχηµατιστή BTX ECM 830 ρυθµισµένο στα 1700 V. 

 Τα ηλεκτροµετασχηµατισµένα κύτταρα αφέθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου 

για 10 λεπτά και στην συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόλυνση κυττάρων 

HFF επικαλυµµένα σε φρεάτια πιάτων κυτταρικών καλλιεργειών. Για τα σταθερά 
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µετασχηµατισµένα στελέχη Gra1/mycEAP_3, Gra1/ssmycEAP_7, 

Gra1/ssmycNcPIS_6&_8 12 ώρες µετά τον µετασχηµατισµό προστέθηκαν στο µέσο 

τα κατάλληλα αντιβιοτικά mycophenolic acid (MPA) και xanthine για την επιλογή 

των σταθερά µετασχηµατισµένων κλώνων όπως προηγουµένως έχει περιγραφεί 

(Donald et al., 1996). Τα ανθεκτικά παράσιτα συλλέχθηκαν για κλωνοποίηση µετά 

από δύο διαδοχικά περάσµατα τους στα κύτταρα.  

Για την κατασκευή διαγονιδιακών παρασίτων που εκφράζουν το ssmycEAP, 

ssmycNcPISTMCTDMIC12 υπό τον έλεγχο του επαγόµενου υποκινητή p7TetOS1 

χρησιµοποιήθηκε το στέλεχος TATi (Meissner, et al., 2002a) µε τους κατάλληλους 

συνδυασµούς φορέων. Για το 7TetOS1/ssmycEAP_Ble_23 χρησιµοποιήθηκαν 100 µg 

κυκλοποιηµένου φορέα. Τα µετασχηµατισµένα παράσιτα χρησιµοποιήθηκαν για την 

διαµόλυνση κυττάρων HFF σε D10 µέσο που περιείχε 25 µg/ml MPA, 50 µg/ml 

xanthine and 1,2 µg/ml anhydrotetracycline (Atc) (Clontech). Μετά από 48 ώρες τα 

απελευθερωµένα ταχυζωίδια αποµονώθηκαν από τα κύτταρα και εφαρµόσθηκε 

επιλογή µε το αντιβιοτικό pleomycin (Ph) όπως προηγουµένως έχει περιγραφεί 

(Messina, et al., 1995; Soldati, et al., 1995) µε ορισµένες τροποποιήσεις. 

Συγκεκριµένα εξωκυττάρια παράσιτα εκτέθηκαν για 5 ώρες σε 10µg/ml Ph σε 

DMEM χωρίς ορό εµπλουτισµένο µε 10mM HEPES. Στην συνέχεια τα παράσιτα 

χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόλυνση κυττάρων HFF σε D10 µέσο που περιείχε 25 

µg/ml MPA, 50 µg/ml xanthine, 1.2 µg/ml Atc και 5 µg/ml Ph. Μετά από λύση και 

απελευθέρωση των ταχυζωιδίων η Ph selection επαναλήφθηκε για µία ακόµη φορά. 

Τα ανθεκτικά παράσιτα κλωνοποιήθηκαν όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Για το στέλεχος 7TetOS1/ssmycEAP_14 µε ανθεκτικότητα στην 

χλωραµφενικόλη (CAT) µετασχηµατίστηκε το στέλεχος TATi . Συγκεκριµένα, οι 

φορείς p7TetOS1/ssmycEAP και pKS/CAT ευθυγραµµίστηκαν και 

µετασχηµατίστηκαν µε µοριακή αναλογία p7TetOS1/ssmycEAP:pKS/CAT =10:1. Η 

επιλογή των σταθερά µετασχηµατισµένων κλώνων άρχισε 24 ώρες µετά µε προσθήκη 

στο µέσο 20 µM CAT (Kim, et al., 1993). Τα παράσιτα µεταφέρθηκαν από φλάσκα 

σε φλάσκα για περίπου 3 διαδοχικούς κύκλους λύσης διαµόλυνσης µέχρι έως ότου τα 

µετασχηµατισµένα παράσιτα χωρίς τον φορέα pKS/CAT (µετασχηµατισµός 

αρνητικού ελέγχου) αρχίσουν να πεθαίνουν. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ένα 

τελικό πέρασµα τους σε κύτταρα HFF και ακολούθησε κλωνοποίηση.  

Αντίστοιχα για το στέλεχος που εκφράζει το ssmycNcPISTMCTDMIC12 οι 

φορείς p7TetOS1/ssmycNcPISTMCTDMIC12 και pDHFRT-Sc3 ευθυγραµµίστηκαν 



  146 

και µετασχηµατίστηκαν µε µοριακή αναλογία 10:1 στο TATi στέλεχος. Ο 

µετασχηµατισµός πραγµατοποιήθηκε σε µέσο παρουσία 1.2 µg/ml ATc προκειµένου 

να καταστέλλεται η έκφραση του ssmycNcPISTMCTDMIC12. 24 ώρες µετά τον 

ηλεκροµετασχηµατισµό 1 µM pyrimethamine προστέθηκε στο µέσο ως παράγοντας 

επιλογής των σταθερά µετασχηµατισµένων παρασίτων (Donald and Roos, 1993). 

Μετά από δύο διαδοχικές διαµολύνσεις HFF κυττάρων τα παράσιτα 

κλωνοποιήθηκαν.  

Για τα πειράµατα των παροδικών µετασχηµατισµών ακολουθήθηκε το ίδιο 

πρωτόκολλο µε αυτό του σταθερού µετασχηµατισµού µε µόνη διαφορά του ότι δεν 

προστέθηκε στο µέσο περιοριστική νουκλεάση. Τα παράσιτα 

ηλεκτροµετασχηµατίστηκαν µε 100 µg κυκλοποιηµένων φορέων DNA και στην 

συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόλυνση κυττάρων HFF επικαλυµένα σε 

φρεάτια πιάτων κυτταρικών καλλιεργειών σε D10 χωρίς την παρουσία άλλου 

αντιβιοτικού. 

  

 

6.3.2. Κλωνοποίηση µε την µέθοδο της περιορισµένης διαλυτοποίησης των σταθερά 

µετασχηµατισµένων T. gondii.  

 

Τα σταθερά µετασχηµατισµένα παράσιτα κλωνοποιήθηκαν µε την µέθοδο της 

περιορισµένης διαλυτοποίησης όπως προηγουµένως έχει περιγραφεί (Sibley Lab 

page). Συγκεκριµένα απελευθερωµένα ταχυζωίδια αποµονώθηκαν από τα κύτταρα 

και µετρήθηκαν στο αιµατοκυτταρόµετρο. Στην συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν 

διαδοχικές αραιώσεις έτσι ώστε να διαµορφωθεί µία συγκέντρωση του κυτταρικού 

εναιωρήµατος µε 1 παράσιτο/200 µl µέσου D10. Από τα πιάτα των κυτταρικών 

καλλιεργειών µε 96-φρεάτια αφαιρέθηκε το παλιό θρεπτικό µέσο και προστέθηκαν 

200 µl από το παραπάνω κυτταρικό εναιώρηµα. Τα πιάτα φυγοκεντρήθηκαν στα 

1200rpm και επωάστηκαν στους 37ºC σε 5% CO2 όπου διατηρήθηκαν ανέπαφα για 7 

ηµέρες.  

 Η αύξηση των T. gondii ελέγχθηκε µικροσκοπικά µετά από 7 ηµέρες όπου 

σηµειώθηκαν τα φρεάτια στα οποία περιέχονταν πλάκες µοναδιαίων κλώνων. Στην 

συνέχεια αφαιρέθηκε το παλαιό D10 από τα φρεάτια των µοναδιαίων κλώνων και 

προστέθηκε καινούργιο. Οι κλώνοι αφέθηκαν να µεγαλώσουν για άλλες 5-7 ηµέρες 

και µεταφέρθηκαν διαδοχικά σε πιάτα κυτταρικών καλλιεργειών µε 24 και 6 φρεάτια 
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καθώς και σε Τ25 φλάσκες προκειµένου να επαρκεί η ποσότητα των παρασίτων για 

την ανάλυση της έκφρασης τους µε ανοσοΐστοχηµικη χρώση και ανοσοαποτύπωση.  

 

 

6.3.3 Ανοσοΐστοχηµικη χρώση (IFA) in vitro καλλιεργηµένων ταχυζωιδίων. 

 

6.3.3.1 Ανοσοΐστοχηµικη χρώση (IFA) ενδοκυττάριων ταχυζωιδίων. 

 

Όλες οι διεργασίες πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Ταχυζωίδια Gra1/mycEAP_3, Gra1/ssmycEAP_7 και Gra1/ssmycNcPIS_6&_8 

χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόλυνση καλυπτρίδων επικαλυµµένων µε HFF 

κύτταρα σε φρεάτια κυτταρικών πιάτων. 24 ώρες µετά την διαµόλυνση ακολούθησε 

µονιµοποίηση των δειγµάτων µε 100% κρύα µεθανόλη για 20 λεπτά. Η µεθανόλη 

αποµακρύνθηκε µέσω τριών διαδοχικών πλυσιµάτων µε 1xPBS. Τα µονιµοποιηµένα 

κύτταρα  αφέθηκαν σε 1% ορό βοοειδούς αλβουµίνης (blocking) (BSA) (Merc) σε 

1xPBS για µία ώρα. Στην συνέχεια τα δείγµατα επωάστηκαν µε τα πρώτα 

αντισώµατα a-myc ποντικού (1:2000 σε 1%BSA-1xPBS; Cell Signaling Technology); 

a-Gra3 λαγού (1:300 σε 1%BSA-1xPBS; ευγενική παροχή του Dr Dubremetz) για µία 

ώρα και µετά ακολούθησαν τρία πλυσίµατα σε  1xPBS και επώαση µε τα δεύτερα 

αντισώµατα Alexa 555 (1:1000 σε 1%BSA-1xPBS) έναντι αντισωµάτων από ποντικό 

και Alexa 488 (1:1000 σε 1%BSA-1xPBS) έναντι αντισωµάτων από λαγό αντίστοιχα 

(Molecular Probes). Οι πυρήνες αποκαλύφθηκαν µε 4'-6-Diamidino-2-phenylindole 

(Dapi) (1µg/ml; Sigma-Aldrich). Μετά από τρία τελικά πλυσίµατα, οι καλυπτρίδες 

επικολλήθηκαν µε Vectashield (Vector laboratories) σε γυάλινες διαφάνειες και τα 

δείγµατα παρατηρήθηκαν σε µεγέθυνση 100X του Zeiss Axioscope2plus (Carl Zeiss) 

µικροσκοπίου εξοπλισµένο µε AxioCam color Zeiss CCD κάµερα. Οι εικόνες που 

συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν µέσω του λογισµικού ImageJ 1.42.  

Αντίστοιχο πρωτόκολλο ακολουθήθηκε και για τα πειράµατα του 

κυτταρικού εντοπισµού παροδικά µετασχηµατισµένων παρασίτων µε µόνη διαφορά 

ότι στην περίπτωση αυτά τα ταχυζωίδια επωάστηκαν µε a-myc ποντικού (1:2000 σε 

1%BSA-1xPBS; Cell Signaling Technology) και a-ROP1 (1:500 σε 1%BSA-1xPBS 

ευγενική παροχή της Dr Kim).  

Για το στέλεχος 7TetOS1/ssmycNcPISTMCTDMIC12_21 πριν την ίδια 

διαδικασία ανοσοΐστοχηµικης χρώσης τα παράσιτα αποµονώθηκαν από τα κύτταρα 
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και ακολούθησε αρχικά πλύση σε D10 προεκειµένου να αφαιρεθεί το ATc. Στην 

συνέχεια τα ελεύθερα ταχυζωίδια χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόλυνση 

καλυπτρίδων επικαλυµµένων µε HFF για 40 ώρες. Η µονιµοποίηση των δειγµάτων 

έγινε σε 4% φορµαλδεΰδη σε 1xPBS για 35 λεπτά. Στην συνέχεια ακολούθησαν 

ξεπλύµατα και διαλυτοποίηση των κυτταρικών µεµβρανών µε επώαση των δειγµάτων 

σε 0.2% triton X-100-1xPBS για 10 λεπτά. Το blocking έγινε    παρουσία 0.2% triton 

X-100 και τα υπόλοιπα βήµατα έγιναν όπως έχει περιγραφεί. Στην περίπτωση του 

7TetOS1/ssmycNcPISTMCTDMIC12_21 προκειµένου να δειχθεί ο εντοπισµός του 

ssmycNcPISTMCTDMIC12 χρησιµοποιήθηκαν ως πρώτα αντισώµατα το a-myc 

ποντικού (1:2000 σε 1%BSA-1xPBS) και το a-MIC4 λαγού (1:2000 σε 1%BSA-

1xPBS; ευγενική παροχή της Dr Soldati). Η αποκάλυψη των πυρήνων έγινε µε 

TOPRO-3 (1:1000 σε 1%BSA-1xPBS; Molecular probes). Οι καλυπτρίδες τελικά 

επικολλήθηκαν µε Vectashield (Vector laboratories) σε γυάλινες διαφάνειες και τα 

δείγµατα σαρώθηκαν σε µεγέθυνση 100X του Zeiss Axioscope2plus (Carl Zeiss) που 

διαθέτει BIORAD lasers. Η σάρωση πραγµατοποιήθηκε υπό τις ίδιες ρυθµίσεις για τα 

δείγµατα -/+ ΑΤc. Οι εικόνες που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν µέσω του 

λογισµικού ImageJ 1.42.  

 

 

6.3.3.2 Ανοσοΐστοχηµικη χρώση (IFA) εξωκυττάριων και εξαναγκασµένα 

απελευθερωµένων ταχυζωιδίων. 

 

Αποµονωµένα ταχυζωίδια του στελέχους Gra1/ssmycNcPIS_6 µετά από 48 

ώρες απελευθέρωσης τους από τα κύτταρα καθώς και µετά από εξαναγκασµένη 

απελευθέρωση τους από το κυστίδιο µετά από 24 ώρες ανάπτυξη αφέθηκαν να 

επικολληθούν σε καλυπτρίδες επικαλυµµένες µε αραιωµένη 1/10 Poly-L-Lysine 

(Sigma). Στην συνέχεια ακολούθησε ανοσοΐστοχηµικη χρώση  µε µονιµοποίηση 

µέσω φορµαλδεΰδης όπως ακριβώς περιγράφηκε για το στέλεχος 

7TetOS1/ssmycNcPISTMCTDMIC12_21. Στην περίπτωση αυτή προκειµένου να 

εντοπιστεί  η έκφραση της NcPIS και ταυτόχρονα να αποκαλυφθεί η εξωτερική 

κυτταρική µεµβράνη των ταχυζωιδίων χρησιµοποιήθηκαν ως πρώτα αντισώµατα το 

a-myc ποντικού (1:2000 σε 1%BSA-1xPBS) και το a-ROM4 λαγού (1:1000 σε 

1%BSA-1xPBS; ευγενική παροχή της Dr Soldati).  
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Για τον κυτταρικό εντοπισµό της NcPIS σε ενδοκυττάρια παράσιτα 

ανεπτυγµένα για 24 ώρες στο κυστίδιο ακολούθησε εξαναγκασµένη απελευθέρωση 

τους από το κυστίδιο. Στην συνέχεια τα παράσιτα επωάστηκαν για 30 λεπτά στους 

250 C σε 5mΜ DSP (Pierce), και µετά την απενεργοποίηση του για 30 λεπτά µε 

25mM Tris pH7.5 τα δείγµατα ξεπλύθηκαν σε 1xPBS. Η ανοσοΐστοχηµικη χρώση 

πραγµατοποιήθηκε όπως ακριβώς έχει περιγραφεί για τα εξωκυττάρια παράσιτα µε 

µόνη διαφορά του ότι δεν προστέθηκε ποτέ στα διαλύµατα 0.2% tritonX-100 ως 

µέσον διαλυτοποίησης των κυτταρικών µεµβρανών.  Στην περίπτωση αυτή 

προκειµένου να εντοπιστεί  η έκφραση της NcPIS στην εξωτερική πλευρά της 

εξωκυττάριας µεµβράνης χρησιµοποιήθηκε ως πρώτο αντίσωµα το a-myc ποντικού 

(1:2000 σε 1%BSA-1xPBS). Τα δείγµατα σαρώθηκαν σε µεγέθυνση 100X του Zeiss 

Axioscope2plus (Carl Zeiss) µικροσκοπίου εξοπλισµένο µε BIORAD lasers. Η 

σάρωση των ίδιων πεδίων πραγµατοποιήθηκε διαδοχικά για το κάθε laser. Οι εικόνες 

που συλλέχθηκαν επεξεργάστηκαν µέσω του λογισµικού ImageJ 1.42.  

 

 

6.3.4 Δοκιµασία ενδοκυτταρικής ανάπτυξης. 

 

Για την δοκιµασία της ενδοκυτταρικής ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκαν 

αποµονωµένα παράσιτα προκειµένου να διαµολυνθούν HFF κύτταρα που είχαν 

µεγαλώσει πάνω σε καλυπτρίδες µέσα σε φρεάτια πιάτων κυτταρικών καλλιεργειών. 

Τα παράσιτα καταµετρήθηκαν σε αιµατοκυτταρόµετρο και στην συνέχεια 1x105 

ταχυζωίδια των Gra1/ssmycEAP_7, Gra1/ssmycNcPIS_6&_8, RHhxgprt- και RH 

χρησιµοποιήθηκ αν για την διαµόλυνση HFF κυττάρων ξεχωριστά. Τα παράσιτα 

αφέθηκαν να καθιζάνουν για 15 λεπτά στους 40C και επωάστηκαν για 1 ώρα στους 

370C έτσι ώστε να εισβάλουν στα κύτταρα. Παράσιτα που παρέµειναν ελεύθερα στο 

µέσο αποµακρύνθηκαν µε αφαίρεση του θρεπτικού, δύο διαδοχικά ξεπλύµατα σε 

1xPBS και ένα τελικό σε D10 µέσο. Τα ταχυζωίδια αφέθηκαν να αναπτυχθούν για 

άλλες 23 ώρες στους 370C σε 5% CO2 πάνω στις καλυπτρίδες. Τα δείγµατα 

συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν µε ανοσοΐστοχηµικη χρώση µε µονιµοποίηση 

µέσω µεθανόλης όπως έχει περιγραφεί. Η αποκάλυψη των παρασίτων έγινε µε χρήση 

του a-Sag1 (1-500; ευγενική παροχή του Dr Dubremetz) που αναγνωρίζει το 

επιφανειακό αντιγόνο Sag1 ενώ οι πυρήνες βάφτηκαν µε χρώση Dapi. Ο αριθµός των 

κυστιδίων που περιείχαν 1, 2, 4, 8 ή 16 παράσιτα ανά κυστίδιο καταγράφηκε σε 
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οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού (~150 κυστίδια/δείγµα). Για την δοκιµασία της 

ενδοκυτταρικής ανάπτυξης πραγµατοποιήθηκαν 3 ανεξάρτητα πειράµατα µε διπλά 

δείγµατα για το κάθε στέλεχος. 

Για τις δοκιµασίες της αύξησης των παροδικά µετασχηµατισµένων παρασίτων 

καθώς και της καταγραφής της συχνότητας των φαινοτύπων συναρτήση του χρόνου. 

Στα επιλεγµένα χρονικά διαστήµατα των 15 και 30 ωρών µετά τον µετασχηµατισµό 

όλα τα παράσιτα επωάστηκαν µε a-myc ποντικού (1:2000 σε 1%BSA-1xPBS) και a-

ROP1 (1:500 σε 1%BSA-1xPBS ευγενική παροχή της Dr Kim) και η ανάλυση των 

δειγµάτων έγινε µικροσκοπικά όπου καταγράφονταν ο αριθµός των παρασίτων στα 

σχηµατιζόµενα κυστίδια. Για τις δοκιµασίες αυτές πραγµατοποιήθηκαν 2 ανεξάρτητα 

πειράµατα µε διπλά δείγµατα για τον κάθε τύπο αναστολέα που µετασχηµατίζονταν 

παροδικά στα ταχυζωίδια.  

 

 

6.3.5 Δοκιµασία ανταγωνισµού. 

 

Η δοκιµασία του ανταγωνισµού σχεδιάστηκε προκειµένου να καθοριστεί αν 

το Gra1/ssmycNcPIS_6 µπορούσε να συναγωνιστεί το Gra1/ssmycEAP_7 όταν τα 

δύο στελέχη µεγαλώνουν µαζί στην ίδια φλάσκα. Η δοκιµασία πραγµατοποιήθηκε 

όπως προηγουµένως έχει περιγραφεί µε ορισµένες τροποποιήσεις (Sundermann and 

Estridge, 1999). Ταχυζωίδια του κάθε στελέχους που µεγάλωσαν ξεχωριστά σε Τ25 

φλάσκες αποµονώθηκαν και µετρήθηκαν. Ίσοι αριθµοί παρασίτων 1200 000 

Gra1/ssmycEAP_7 και 1200 000 Gra1/ssmycNcPIS αναµίχθηκαν και 

χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόλυνση µίας Τ25 φλάσκας. Παράλληλα δύο φρεάτια 

από πιάτο κυτταρικών καλλιεργειών των 24 φρεατίων µε καλυπτρίδα διαµολύνθηκαν 

µε 120 000 ταχυζωίδια από κάθε στέλεχος (συνολικά 240 000 ταχυζωίδια/φρεάτιο) 

ως παράλληλα δείγµατα για παρατήρηση.  

Η φλάσκα επωάστηκε για 1 ώρα στους 37°C έτσι ώστε να αφεθούν τα 

παράσιτα να εισβάλουν στα κύτταρα και στην συνέχεια µη ενδοκυτταρικά παράσιτα 

αποµακρύνθηκαν µετά από δύο διαδοχικά πλυσίµατα σε 1xPBS και ένα τρίτο σε D10. 

Τα ταχυζωίδια αφέθηκαν να πολλαπλασιαστούν για περίπου 5 ηµέρες µετά την 

διαµόλυνση της φλάσκας δηλαδή εως ότου η λύση των κυττάρων ξενιστών να είναι 

πάνω από 95%. Το περιεχόµενο της φλάσκας συλλέγονταν µε ξύσιµο και 

φιλτράρισµα διαµέσου 3µm µεµβρανικού φίλτρου. Τα παράσιτα του φιλτραρισµένου 
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δείγµατος µετρούνταν και 240 00 τοποθετούνταν σε καλυπτρίδα που χρησίµευε ως 

συνοδό δείγµα για παρατήρηση των πληθυσµών στη φλάσκα. Ταχυζωίδια (2400 000) 

από το εναποµείνων φιλτραρισµένο δείγµα χρησιµοποιούνταν για διαµόλυνση νέας 

φλάσκας. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε για 10 ηµέρες (2 περάσµατα σε νέα 

φλάσκα). Το πείραµα συνολικά πραγµατοποιήθηκε 3 φορές από ανεξάρτητες αρχικές 

καλλιέργειες.  

Οι καλυπτρίδες χρησιµοποιήθηκαν ως συνοδά δείγµατα προκειµένου να 

παρατηρηθούν µικροσκοπικά τα γεγονότα του ανταγωνισµού. Η διαµόλυνση τους 

έγινε όπως περιγράφηκε παραπάνω και στην συνέχεια ακολουθούσε επώαση στους 

37°C για 1 ώρα. Τα µη ενδοκυτταρικά παράσιτα αποµακρύνονταν µετά από δύο 

διαδοχικά πλυσίµατα σε 1xPBS και ένα τρίτο σε D10. Τα ταχυζωίδια στις 

καλυπτρίδες επωάζονταν για 24 ώρες στους 37°C και ακολουθούσε ανοσοΐστοχηµικη 

χρώση µε a-myc ποντικού (1:2000 σε 1%BSA-1xPBS) που βάφει και τα δύο στελέχη 

και a-srpn10 (1:300 σε 1%BSA-1xPBS) (Danielli, et al., 2003) που βάφει µόνο το 

Gra1/ssmycEAP_7 ενώ οι πυρήνες των παρασίτων αποκαλύπτονταν µε Dapi. Η 

ανάλυση των δειγµάτων έγινε µικροσκοπικά όπου καταγράφονταν ο αριθµός των 

κυστιδίων στα οποία περιέχονταν Gra1/ssmycEAP_7 ή Gra1/ssmycNcPIS_6 

παράσιτα (150 κυστίδια/δείγµα) διπλών δειγµάτων από τρία ανεξάρτητα πειράµατα. 

 

 

6.3.6 Δοκιµασία εισβολής των παρασίτων (invasion) στα κύτταρα. 

 

 Η δοκιµασία εισβολής έγινε όπως προηγουµένως έχει περιγραφεί (Huynh, et 

al., 2003), όπου εξωκυττάρια διασυνδεδεµένα παράσιτα σηµαίνονται διαφορετικά 

από τα παράσιτα που έχουν εισβάλει στο κύτταρο. Συγκεκριµένα κύτταρα 

διαµολύνθηκαν µε 1x107 αποµονωµένα ταχυζωίδια για 10 λεπτά και 

µονιµοποιήθηκαν σε 3% φορµαλδεύδη. Τα εξωκυττάρια συνδεδεµένα µε τα κύτταρα 

παράσιτα αποκαλύφθηκαν µέσω χρώσης µε a-Sag1 ποντικού (1:500 σε 1%BSA-

1xPBS) πριν την διαλυτοποίηση των κυτταρικών µεµβρανών. Σε ένα δεύτερο στάδιο 

αποκαλύφθηκαν τα ενδoκυτταρικά παράσιτα µε a-Gra3 λαγού (1:300 σε 1%BSA-

1xPBS) µετά από διαλυτοποίηση των κυτταρικών µεµβρανών µε µονιµοποίηση των 

δειγµάτων σε 100% κρύα µεθανόλη για 20 λεπτά και ανοσοΐστοχηµικη χρώση. Ενώ 

µε χρώση Dapi αποκαλύπτονται οι πυρήνες των παρασίτων και των κυττάρων.  
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Για το τελικό αποτέλεσµα συνδυάστηκαν δεδοµένα από τρία ανεξάρτητα 

πειράµατα, για κάθε ένα από το οποίο πραγµατοποιήθηκαν διπλά δείγµατα και 

ελέγχθηκαν µικροσκοπικά 10 πεδία σε 63x φακό. Τα πεδία που αναλύθηκαν 

επιλέχθηκαν τυχαία και η καταµέτρηση των παρασίτων έγινε χωρίς να αποκαλύπτεται 

το όνοµα του δείγµατος κατά την ανάλυση. 

 

 

6.3.7 Δοκιµασία επαγώµενης έκκρισης των παρασίτων (secretion assay). 

 

 Η δοκιµασία της επαγόµενης έκκρισης έγινε όπως προηγουµένως έχει 

περιγραφεί (Huynh, et al., 2003) µε ορισµένες τροποποιήσεις. Συγκεκριµένα 

ταχυζωίδια αποµονώθηκαν και µετρήθηκαν. Τα ταχυζωίδια αναµείχθηκαν µε προ-

ζεσταµένο στους 370C διάλυµα IM (invasion medium: DMEM/20mM HEPES /1% 

FBS) έτσι ώστε η συγκέντρωση των ταχυζωιδίων να είναι 1x108/100 µl IM. Στη 

συνέχεια προστέθηκε ο επαγωγέας της έκκρισης, καθαρή αιθανόλη σε τελική 

συγκέντρωση 2% και τα παράσιτα αφέθηκαν για 1 ώρα στους 370C προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί η έκκριση (Carruthers, et al., 1999b). Η αντίδραση διακόπηκε µε 

την τοποθέτηση των δειγµάτων στον πάγο για 5 λεπτά και τα υπερκείµενα των 

αντιδράσεων συλλέχθηκαν µετά από φυγοκέντρηση στα 1000 rpm για 10 λεπτά στους 

40C. Το εναποµένων κυτταρικό ίζηµα και τα υπερκείµενα των αντιδράσεων 

αναλύθηκαν µε ανοσοαποτύπωση όπου χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλα αντισώµατα 

προκειµένου να δειχθεί αν η έκφραση της NcPIS στα µικρονηµάτια εµποδίζει την 

πρωτεόλυση πρωτεϊνών των µικρονηµατίων που εκκρίνονται κατά την εισβολή των 

παρασίτων στην εξωτερική µεµβράνη και στην συνέχεια αποκόπτονται προκειµένου 

να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εισβολής. 

 

 

6.3.8 In vitro ανασταλτική ενεργότητα της NcPIS που εκφράζεται στα σταθερά 

µετασχηµατισµένα παράσιτα. 

 

Η ανασταλτική ενεργότητα ενάντια σε subtilisin καθορίστηκε µε µέτρηση της 

εναποµένουσας ενεργότητας της πρωτεάσης µετά από επώαση της µε παρασιτικό 

εκχύλισµα των Gra1/ssNcPIS_6 µέσω χρωµογενούς δοκιµασίας στις παρακάτω 

συνθήκες. Τα εκχυλίσµατα των RH και Gra1/ssEAP_7 στελεχών χρησιµοποιήθηκαν 
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ως δείγµατα ελέγχου. Το ένζυµο επωάστηκε µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις 

παρασιτικών εκχυλισµάτων για 15 λεπτά στους 370C. Στην συνέχεια µετά την 

προσθήκη του υποστρώµατος στην αντίδραση µε τελικό όγκο τα 200 µl, η 

απελευθέρωση της p-nitroaniline από το πεπτιδικό υπόστρωµα µετρούνταν 

φωτοµετρικά στα 414 nm.  

Ίσοι αριθµοί παρασίτων κάθε στελέχους µοιράστηκαν έτσι ώστε σε κάθε 

δείγµα να αντιστοιχούν διαφορετικοί αριθµοί παρασίτων (τριπλά δείγµατα/αριθµό 

παρασίτων στο σωλήνα). Τα δείγµατα λύθηκαν στο κατάλληλο διάλυµα (Lysis 

Buffer: 50mM Tris PH=8, 100mM NaCl, Triton X-100 0.5% v/v, 0.1% sodium 

Deoxycholate) για 4 ώρες στους 40 C ή καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας (Ο/Ν). 

Αρχικά, καθορίστηκε η συγκέντρωση των πρωτεϊνών στο εκχύλισµα µε την µέθοδο 

Bradford και Lowry. Σε ένα δεύτερο στάδιο η συγκέντρωση των πρωτεϊνών σε κάθε 

εκχύλισµα προσαρµόστηκε έτσι ώστε σε όλα τα δείγµατα που έχουν λυθεί οι ίδιοι 

αριθµοί παρασίτων να περιέχεται ο ίδιος αριθµός πρωτεϊνών που έχουν εκχυλιστεί. 

Τα εκχυλίσµατα επωάστηκαν µε 3.6 nM subtilisin από το βακτήριο Bacillus 

licheniformis (Sigma), στο κατάλληλο διάλυµα της αντίδρασης: 100 mM Tris–HCl, 

150 mM NaCl, 10 mM CaCl2, Triton X-100 0.25% v/v, 0.05% sodium Deoxycholate, 

pH 8.0, για 15 λεπτά στους 37 °C. Τέλος προστίθενται 0.15 mM CBZ-Gly-Gly-Leu-

pNA (Sigma) του υποστρώµατος στο µίγµα της αντίδρασης, και η απελευθέρωση της 

p-nitroaniline µετρούνταν σε σπεκτροφωτόµετρο. Το αποτελέσµατα που 

περιγράφονται προέρχονται από τον συνδυασµό δύο διαφορετικών πειραµάτων από 

ανεξάρτητες καλλιέργειες, όπου για κάθε µία αραίωση πραγµατοποιήθηκαν 

µετρήσεις από τριπλά δείγµατα και υπολογίστηκε ο µέσος όρος για κάθε µέτρηση. 

 

 

6.3.9 Διαδοχική κλασµατοποίηση των εξωκυττάριων και ενδοκυττάριων 

ταχυζωιδίων. 

 

Η κλασµατοποίηση των εκχυλισµάτων των ταχυζωιδίων έγινε όπως 

προηγουµένως έχει περιγραφεί (Patra, et al., 2008) µε ορισµένες τροποποιήσεις. 

Συγκεκριµένα, 2 Τ175 φλάσκες απελευθερωµένων παρασίτων από τα κύτταρα 

αποµονώθηκαν στην περίπτωση της ανάλυσης των εξωκυττάριων παρασίτων. 

Αντίστοιχα, 2 Τ175 µε υψηλά ποσοστά διαµόλυνσης ταχυζωιδίων που είχαν αφεθεί 

να αναπτυχθούν για 20-22 ώρες µέσα στα κύτταρα αποµονώθηκαν µε εξαναγκασµένη 
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διάρρηξη των κυστιδίων στην περίπτωση της ανάλυσης των ενδοκυττάριων 

παρασίτων. Τα ενδοκυττάρια ταχυζωίδια συλλέχθηκαν µέσω τρυπσινόλυσης των 

κυστιδίων και διαρρήχθηκαν µετά από διαδοχικό τους πέρασµα από 26-gauge βελόνα 

και 3-µm Nuclepore µεµβρανικό φίλτρο.  

Τα παράσιτα επαναδιαλύθηκαν σε διάλυµα 10 mM Tris-HCl pH 8.5 και 

διαρρήχθηκαν µέσω 8-10 διαδοχικών κύκλων ψύξης-απόψυξης και ηχοβολισµό (4 x 

15 δευτερόλεπτα για κάθε δείγµα). Το εκχύλισµα φυγοκεντρήθηκε στις 100.000 rpm 

στροφές στους 40 για µισή ώρα και το υπερκείµενο (διαλυτό κλάσµα) διαχωρίστηκε 

από το ίζηµα. Το ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε 100 mM Na2CO3 pH 11.5 και επωάστηκε 

για 1 ώρα στον πάγο. Το δείγµα επαναφυγοκεντρήθηκε στις 100.000 rpm στους 40 για 

µισή ώρα και το υπερκείµενο συλλέχθηκε (εκχυλισµένο από άλας µεµβρανικό 

κλάσµα). Το εναποµένων ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε 1XPBS (µεµβρανικό κλάσµα).  

Τα δείγµατα κατακρηµνίστηκαν µε προσθήκη 4ων όγκων 100% κρύας 

ακετόνης και παρέµειναν στους -200C για περίπου δώδεκα ώρες. Μετά από 

φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm στους 40 για µισή ώρα η ακετόνη αποµακρύνθηκε και 

τα ιζήµατα επαναδιαλύθηκαν σε 1XPBS. Κατάλληλη ποσότητα 5Χ πρωτεϊνικού 

διαλύµατος φόρτωσης στο πήκτωµα (5x Protein Loading Buffer) προστέθηκε στα 

δείγµατα και ακολούθησε µετουσίωση των πρωτεϊνών µε βράσιµο τους για 5 λεπτά. 

Η ανάλυση των δειγµάτων έγινε µε ανοσοαποτύπωση σε 15% SDS πήκτωµα υπό 

συνθήκες αναγωγής των δισουλφιδικών δεσµών. Η ανίχνευση της NcPIS έγινε µέσω 

του a-myc, ενώ χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες ελέγχου της κλασµατοποίησης a-

MIC4  και το a-SAG1.  

 

 

6.4 Στατιστικές µέθοδοι. 

 

Το ανεξάρτητο Student’s t-test διπλής κατανοµής χρησιµοποιήθηκε για την 

σύγκριση των τιµών στα δείγµατα που κρίθηκε απαραίτητο να συγκριθούν 

προκειµένου να πιστοποιηθεί η αξιοπιστία των διαφορών τους που ανιχνεύονταν στα 

πειράµατα. Οι στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε χρήση του λογισµικού 

SPSS 11.6 και οι στατιστικές διαφορές θεωρήθηκαν σηµαντικές όταν η πιθανότητα P 

ήταν < 0.001.  
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6.5 Μέθοδοι πρωτεϊνικής ανάλυσης.   

 

6.5.1 Έκφραση και αποµόνωση της NcPIS. 

 

Για την αποµόνωση µεγάλης ποσότητας πρωτεΐνης ήταν απαραίτητη η 

κλωνοποίηση του γονιδίου της NcPIS σε κατάλληλο φορέα (pQE30)(Qiagen) ο 

οποίος φέρει στο 5’ άκρο της περιοχής του πολυσυνδετή (polylinker) την αλληλουχία 

του επίτοπου έξι καταλοίπων ιστιδίνης (6His tag). Το v5NcPIS κλωνοποιήθηκε στον 

pQE30 φορέα ως HindIII/BamhI κοµµάτι (Ramadhan Suleiman Mwakubambanya). 

Με αυτό τον τρόπο τοποθετήθηκε ο 6His επίτοπος στο Ν-άκρο της πρωτεΐνης. To 

στέλεχος που χρησιµοποιήθηκε για την έκφραση της πρωτεΐνης ήταν το Μ15 

(pRep4), το οποίο παρουσία καναµυκίνης διατηρεί ως επίσωµα το pRep4 πλασµίδιο 

µε αποτέλεσµα να καταστέλλεται η µεταγραφή του γονιδίου προς έκφραση µέχρι την 

στιγµή που προστίθεται στα κύτταρα IPTG. Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες 

για την βέλτιστη έκφραση της πρωτεΐνης σε διαλυτή µορφή όπου χρησιµοποιήθηκαν 

µικρής κλίµακας καλλιέργειες προκειµένου να καθοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες 

(θερµοκρασία, συγκέντρωση IPTG και διάρκεια αύξησης των κυττάρων).  

Σε ένα επόµενο στάδιο πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση της πρωτεΐνης σε 

µεγάλη κλίµακα. Μία αρχική καλλιέργεια των 200ml εµβολιάστηκε σε θρεπτικό µέσο 

LB που περιέχει την κατάλληλη ποσότητα αντιβιοτικού µε το στέλεχος επιλογής. Η 

καλλιέργεια επωάστηκε Ο/Ν στους 370C υπό ανάδευση. Την επόµενη µέρα 

εµβολιάστηκαν 2-5 lt θρεπτικού µέσου LB/κατάλληλου αντιβιοτικού µε 20 ml της 

αρχικής Ο/Ν καλλιέργειας (=1/50 αραίωση). Τα κύτταρα επωάστηκαν στους 370C 

υπό ανάδευση µέχρι να φτάσουν στην OD600=0.5-0.6. Από τα κύτταρα αυτά 

διατηρήθηκε 1ml καλλιέργειας, το οποίο φυγοκεντρήθηκε. Το κυτταρικό ίζηµα 

επαναδιαλύθηκε σε 50µl 5x Protein Loading Buffer και 10µl από το διάλυµα αυτό 

ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα ακρυλαµίδης SDS 17.5%. Το δείγµα αυτό 

αντιστοιχούσε στο προ επαγωγής δείγµα (-induction sample). Στις καλλιέργειες 

προστέθηκε 0.3 mM IPTG και αφέθηκαν στους 370C υπό ανάδευση για τις επόµενες 

4 ώρες. Μετά το διάστηµα των τεσσάρων ωρών, 1 ml καλλιέργειας διατηρήθηκε, 

φυγοκεντρήθηκε και τα κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε 5x Protein Loading Buffer. Το 

δείγµα αυτό αντιστοιχεί στο µετά επαγωγής δείγµα (+induction sample). Τελικά τα 

κύτταρα συλλέχθηκαν µε φυγοκέντρηση στις 6000rpm στους 40C για 15min. 

 Το κυτταρικό ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε διάλυµα Α: 50mM Tris pH=8, 
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300mΜ NaCl, 10% glycerol, 1.5mΜ PMSF, 5mM ιµιδαζόλιο και 10µg/ml Dnase (10 

ml διαλύµατος Α/1gr κυτταρικής µάζας). Τα κύτταρα ηχοβολήθηκαν για 45 λεπτά µε 

ενδιάµεσο πάγωµα του δοχείου τους σε διάλυµα EtOH-ξηρού πάγου. Στην συνέχεια 

φυγοκεντήθηκαν στις 13.000 rpm στους 40C για 45min.  

Για την κολώνα Ni+2-NTA λήφθηκε η κατάλληλη ποσότητα  σφαιριδίων Ni+2-

NTA η οποία καθορίστηκε από το ποσό της πρωτεΐνης στο υπερκείµενο. Ακολούθησε 

εξισορρόπηση των σφαιριδίων που είχαν φορτωθεί στην κολώνα µε 10 όγκους 

κολώνας διαλύµατος Α. Το υπερκείµενο (sup) της φυγοκέντρησης µετά την διάσπαση 

των κυττάρων συλλέχθηκε και φορτώθηκε στην κολώνα αφού προηγουµένως 

προστέθηκαν στο δείγµα 10mΜ β-µερκαπτοαιθανόλης (β-merc). To διάλυµα 

εκλούστηκε από την κολώνα (flow-through; FT) µε χαµηλή ταχύτητα και συλλέχθηκε 

για να ελεγχθεί αν η πρωτεΐνη προς αποµόνωση προσδέθηκε στην ρητίνη.  

Στην συνέχεια ακολούθησε έκπλυση της κολώνας µε 5 όγκους κολώνας 

διάλυµα Β: 50mM Tris pH=8, 300mΜ NaCl, 10% glycerol και 5mM ιµιδαζόλιο και 

µε 5 όγκους κολώνας διάλυµα Γ: 50mM Tris pH=8, 50mΜ NaCl, 10% glycerol, 

10mM ιµιδαζόλιο. Τέλος πραγµατοποιήθηκε η έκλουση της πρωτεΐνης µε 6 όγκους 

κολώνας µέσω διαλύµατος έκλουσης Δ:50mM Tris pH=8, 50mΜ NaCl, 10% glycerol 

και 250mM ιµιδαζόλιο) και συλλέχθηκαν κλάσµατα έκλουσης σε µισό όγκο από 

αυτόν της ρητίνης. Ο καθαρισµός της πρωτεΐνης ελέγχθηκε µε ηλεκτροφόρηση όλων 

των δειγµάτων: -/+ induction samples, sup, FT καθώς και όλων των σταδίων της 

κολώνας σε πήκτωµα 17.5% SDS-ακρυλαµίδης. Η ανίχνευση των πρωτεϊνών 

πραγµατοποιήθηκε µε χρώση Coomassie Brilian Blue (Sigma) που βάφει τις µέχρι 0.1 

µg πρωτεϊνικές ζώνες.  

 

 

6.5.2 In vitro δοκιµασία ενεργότητας της αποµονωµένης rNcPIS. 

 

Η ανασταλτική ενεργότητα της rNcPIS ενάντια σε subtilisin καθορίστηκε µε 

µέτρηση της εναποµένουσας ενεργότητας της πρωτεάσης µετά από επώαση της µε 

την κατάλληλη ποσότητα του αναστολέα. Η δοκιµασία έγινε όπως προηγουµένως 

έχει περιγραφεί (Bruno, et al., 2004). Συγκεκριµένα, 3.6 nM subtilisin από το 

βακτήριο Bacillus licheniformis επωάστηκαν µε διαφορετικές ποσότητες της rNcPIS 

για 15 λεπτά στους 370C στο κατάλληλο διάλυµα της αντίδρασης: 100 mM Tris–HCl, 

150 mM NaCl, 10 mM CaCl2, Triton X-100 0.005% v/v. Στην συνέχεια προστέθηκαν 
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0.15 mM CBZ-Gly-Gly-Leu-pNA του υποστρώµατος στην αντίδραση µε τελικό όγκο 

τα 200 µl. Η απελευθέρωση της p-nitroaniline από το πεπτιδικό υπόστρωµα 

µετρήθηκε φωτοµετρικά στα 414 nm. Με βάση τα µοριακά µεγέθη του ενζύµου και 

του αναστολέα υπολογίστηκε η µοριακή αναλογία του αναστολέα προς το ένζυµο 

(Ι:Εο).  

 

 

6.5.3 Μέθοδος ανοσοαποτύπωσης.  

 

 Για την ανάλυση των εκχυλισµάτων µε την µέθοδο της ανοσοαποτύπωσης 

ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο της BIORAD. In vitro καλλιεργηµένα ταχυζωίδια 

αποµονώθηκαν και επαναδιαλύθηκαν σε 1xPBS όπου προστέθηκε η κατάλληλη 

ποσότητα 5x Protein Loading Buffer. Τα παράσιτα λύθηκαν µε βράσιµο των 

δειγµάτων για 5 λεπτά στους 1000C. Η ανάλυση των εκχυλισµάτων έγινε µε χρήση 

κατάλληλου όγκου πηκτώµατος ακρυλαµίδης ανάλογα µε το µέγεθος της πρωτεΐνης 

προς ανίχνευση. Για την ανίχνευση της ΕΑΡ χρησιµοποιήθηκε κυρίως 8% πήκτωµα 

ενώ για την ανίχνευση της  NcPIS χρησιµοποιήθηκε 15% πήκτωµα.  

Οι πρωτεΐνες µεταφέρονταν από το πήκτωµα στην µεµβράνη νιτροκυτταρίνης 

(Whatmann) και στην συνέχεια επωάζονταν σε 1xPBS εµπλουτισµένο µε 0.1% 

Tween 20 (PBS-T) το οποίο περιείχε 5% γάλα σε σκόνη. Μετά από ξεπλύµατα σε 

PBS-T η µεµβράνη επωάστηκε µε τα πρώτα αντισώµατα σε διάλυµα PBS-T µε 1% 

γάλα. Τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το a-myc (1: 20.000), a-Sag1 

(1:5000), a-MIC2 (6D10) (1:5000) (ευγενική παροχή της Dr Kim) και το a-MIC4 

(1:20000). Στην συνέχεια ακολουθούσαν ξεπλύµατα µε PBS-T και προστέθηκαν τα 

δεύτερα αντισώµατα a-mouse (Invitrogen) και a-rabbit IgG (Invitrogen) κατά 

αναλογία µε το είδος των πρώτων αντισωµάτων που είχαν χρησιµοποιηθεί. Το σήµα 

των πρωτεϊνικών ζωνών στο φιλµ παρήχθη από το ένζυµο HRP (horse raddish 

peroxidase) το οποίο είναι συζευγµένο µε τα δεύτερα αντισώµατα. Για την αντίδραση 

του HRP απαιτούνταν επώαση της µεµβράνης µε τα κατάλληλα αντιδραστήρια (ECL: 

Pierce Biotechnology Inc). 
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