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Summary  
 

The genomes of Bacillus cereus and its closest relative Bacillus anthracis 

contain two LmbE protein family homologues. Only a few members of this family 

have been presently biochemically characterized including N-

acetylglucosaminylphosphatidyl inositol, 1-D-myo-inosityl-2-acetamido-2-deoxy-

α-D-glucopynanoside, diacetylchitobiose, and lipoglycopeptide antibiotic de-N-

acetylases. All these enzymes share a common feature to de-N-acetylate the N-

acetyl-D-glucosamine (GlcNAc) moiety of their substrates.  

The genes bc1534 and bc3461 from B. cereus ATCC14579 have been 

cloned and expressed in E. coli and the recombinant enzymes have been 

purified to homogeneity and further characterized. The enzymes exhibited 

different molecular masses, pH and temperature optima and a broad substrate 

specificity, de-N-acetylating GlcNAc, N-acetylchitooligomers (GlcNAc2-4) as well 

as GlcNAc–1P, GlcNAc–6P, GalNAc, ManNAc, UDP-GlcNAc. However the 

enzymes were not active on radiolabeled glycol chitin, N-acetyl-D-glucosaminyl-

(β-1,4)-N-acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine (GMDP), N-acetyl-D-GlcN-α1-

6-D-myo-inositol-1-HPO4-octadecyl (GlcNAc-I-P-C18).  

Kinetic analysis of BC1534, and BC3461 towards GlcNAc1-2 and docking 

experiments with selected substrates confirmed GlcNAc2 as the favoured one for 

both native enzymes. Based on the recently determined crystal structure of 

BC1534, a mutagenesis analysis was carried out focusing on key residues. The 

catalytic efficiency of BC1534 variants was significantly decreased compared to 

the native enzyme. An alignment-based tree places both de-N-acetylases to 

different functional categories from other LmbE proteins. 
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Περίληψη  
 

Τα γονιδιώματα τόσο του Bacillus cereus όσο και του συγγενικού του 

οργανισμού Bacillus anthracis περιέχουν δύο μέλη της πρωτεϊνικής οικογένειας 

LmbE, ομόλογα μεταξύ τους. Τα μέχρι σήμερα χαρακτηρισμένα μέλη της 

οικογένειας αυτής είναι ένζυμα με ενεργότητα απακετυλάσης της Ν-ακετυλ 

γλυκοσαμίνης (GlcNAc) της Ν-ακετυλγλυκοσαμινυλφωσφατιδυλ ινοσιτόλης, του 

1-D-μυο-ινοσιτυλ-2-ακεταμιδο-2-δεοξυ-α-D-γλυκοπυρανοσιδίου, της Ν,Ν’-

διακετυλχιτοβιόζης και λιπογλυκοπεπτιδικών αντιβιοτικών.  

Τα γονίδια bc1534 και bc3461 από τον B. cereus ATCC14579 

κλωνοποιήθηκαν και εκφράστηκαν σε E. coli. Τα ανασυνδυασμένα ένζυμα 

απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν βιοχημικά. Εμφανίζουν διαφορές στα 

μοριακά βάρη, καθώς και στις βέλτιστες συνθήκες pH και θερμοκρασίας, ενώ 

όπως και τα άλλα μέλη της οικογένειας είναι απακετυλάσες GlcNAc μεγάλου 

εύρους υποστρωμάτων, όπως του μονομερούς GlcNAc, Ν-ακετυλχιτοολιγομερή 

(GlcNAc2-4) καθώς και τροποποιημένα υποστρώματα όπως GlcNAc–1P, 

GlcNAc–6P, GalNAc, ManNAc, UDP-GlcNAc. Αντίθετα και τα δύο ένζυμα δεν 

είναι ενεργά σε ραδιενεργά σημασμένη γλυκολ-χιτίνη, σε Ν-ακετυλ-D-

γλυκοσαμινυλ-(β-1,4)-Ν-ακετυλμουραμυλ-L-αλανυλ-D-ισογλουταμίνη (GMDP) και 

σε Ν-ακετυλ-D-Ν-γλυκοσαμινυλ-α1-6-D-μυο-ινοσιτολ-1-HPO4-οκταδεκυλ 

(GlcNAc-I-P-C18). 

 Κινητική ανάλυση των πρωτεϊνών BC1534, BC3461 προς τα 

υποστρώματα GlcNAc1-2 σε συνδυασμό με πειράματα ελλιμενισμού με 

επιλεγμένα υποστρώματα, ταυτοποίησαν το GlcNAc2 ως το προτιμώμενο 

υπόστρωμα και για τα δύο ένζυμα αγρίου τύπου.  

Βασισμένοι στην  τρισδιάστατη δομή της BC1534, πραγματοποιήθηκε 

σειρά πειραμάτων εισαγωγής σχεδιασμένων μεταλλαγών, εστιάζοντας σε 

κατάλοιπα-κλειδιά. Η αποτελεσματικότητα κατάλυσης των μεταλλαγμάτων ήταν 

σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το ένζυμο αγρίου τύπου. Τέλος, ένα δέντρο 

βασισμένο στην στοίχιση μεταξύ πρωτεϊνών της LmbE οικογένειας, κατατάσσει 

τις BC1534 και BC3461 σε διαφορετικές λειτουργικές κατηγορίες από άλλα μέλη.  
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Εισαγωγή  
 

 

 Πρώτη ταυτοποίηση LmbE πρωτεΐνης. 

  

 Η λινκομυκίνη Α (εικόνα 1), μαζί με τα σχετιζόμενα αλκαλοειδή των 

ακτινομυκήτων, σχηματίζει την ομάδα λινκοσαμιδών των αντιβιοτικών. Η 

λινκομυκίνη Α παράγεται από στελέχη του Streptomyces lincolnensis και άλλων 

ακτινομυκήτων (1-3). Μαζί με το ημι-συνθετικό παράγωγο κλινδαμυκίνη, είναι ένα 

ιατρικά σημαντικό χημειοθεραπευτικό. Η λινκομυκίνη Α αποτελείται από δύο 

υπομονάδες, το προπυλ-L-υγρικό οξύ και το μεθυλθειολινκοσαμινίδιο. Η 

βιοσύνθεση προχωράει μέσω δύο ενδιαμέσων, της προπυλ-L-προλίνης και του 

μεθυλθειολινκοσαμιδίου, που έχουν προταθεί ότι προέρχονται από την L-

τυροσίνη και από ενδιάμεσα του κύκλου φωσφορικής πεντόζης, αντίστοιχα (4, 5). 

Ακολούθως, αυτές οι δύο μονάδες συμπυκνώνονται και τροποποιούνται με Ν-

μεθυλίωση, ώστε να προκύψει η λινκομυκίνη Α (εικόνα 1) (2, 3).  
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 Εικόνα 1. Απεικόνιση χημικών δομών των ενώσεων καθώς και του 

βιοσυνθετικού μονοπατιού για το σχηματισμό της 4-προπυλ-L-προλίνης από την 

L-τυροσίνη μέσω της L-DOPA. Η χημική ένωση 1 δεν μπορεί να τροποποιηθεί 

από την αμμωνία στο μίγμα αντίδρασης της L-DOPA με την LmbB1. Δείχνεται 

επίσης, η αδυναμία των ενζύμων LmbB2 και LmbB1 να μετατρέψουν την L-

φαινυλαλανίνη και άλλες κατεχόλες όπως την D-DOPA και τις χημικές ενώσεις 3 

και 4 (ανάλογα των υποστρωμάτων). 

 

Έχει επίσης βρεθεί ότι η L-3,4-διυδροξυλφαινυλαλανίνη (L-DOPA) και το 3-

προπυλιδενιο-Δ-πυρρολιν-5-καρβοξυλικό οξύ είναι προφανή ενδιάμεσα για τη 

σύνθεση του σπάνιου αμινοξέος προπυλ-L-προλίνη (5, 6). Η πολύπλοκη 

μετατροπή της L-DOPA στο τελευταίο ενδιάμεσο είναι άγνωστη, αλλά φαίνεται να 

περιλαμβάνει ένα βήμα C-μεθυλίωσης για την εισαγωγή του τελικού ατόμου C 

της αλειφατικής πλευρικής αλυσίδας (7). 

 Έχει αλληλουχηθεί η γονιδιακή ομάδα βιοσύνθεσης της λινκομυκίνης Α 

από το βιομηχανικό στέλεχος υπερπαραγωγής Streptomyces lincolnensis 78-11 

(8). Ταυτοποιήθηκαν 27 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης με βιοσυνθετικές ή 

ρυθμιστικές λειτουργίες (γονίδια lmb) και 3 γονίδια ανθεκτικότητας (lmrA, lmrB και 

lmrC). Παρ’όλα αυτά, έχει διευκρινιστεί η λειτουργία για μερικά μόνο από τα 

προϊόντα των lmb γονιδίων. Ενδεικτικά, αναφέρονται: 

 LmbA: τρανσφεράση του γ-γλουταμυλίου 

 LmbB1: διοξυγενάση της L-DOPA 

 LmbC: ακυλάση αμινοξέων 

 LmbF: αμινοτρανσφεράση αμινοξέων 

 LmbK:  αφυδρογονάση του ιμιδαζολγλυκερολφωσφορικού 

 LmbO: συνθετάση της dTDP-γλυκόζης 

 LmbM: 4,6-αφυδρογονάση της dTDP-γλυκόζης 

 LmbS: αμινοτρανσφεράση της (NDP)-κετοεξόζης ή της κετοκυκλιτόλης 

Στην γονιδιακή ομάδα των lmb γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την βιοσύνθεση 

της λινκομυκίνης Α, το προϊόν του γονιδίου lmbE δεν έχει ταυτοποιημένο ρόλο. 
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 LmbE πρωτεΐνες γνωστής λειτουργίας και/ή δομής.  

 

Η in silico ανάλυση του γονιδιώματος του B. cereus ATCC14579 

αποκάλυψε την παρουσία των γονιδίων bc1534 και bc3461. Οι αμινοξικές 

αλληλουχίες που κωδικοποιούνται από τα τελευταία παρουσιάζουν ταυτότητα 

21% και κατατάσσονται στην πρωτεϊνική οικογένεια LmbE. Χαρακτηρισμένα μέλη 

αυτής της οικογένειας περιλαμβάνουν:  

 Την απακετυλάση της Ν,Ν’-διακετυλχιτοβιόζης από το αρχαίο 

Thermococcus kodakaraensis KOD1 (Tk-Dac) (9). 

 Την απακετυλάση του 1-D-μυο-ινοσιτυλ-2-ακεταμιδο-2-δεοξυ-α-D-

γλυκοπυρανοσιδικού οξέος από το Mycobacterium tuberculosis 

(MshB) (10), της οποίας έχει λυθεί η τρισδιάστατη δομή (11). 

 Απακετυλάσες της Ν-ακετυλγλυκοσαμινυλφωσφατιδυλ ινοσιτόλης σε 

θηλαστικά (12), στον σακχαρομύκητα (13) και στα πρωτόζωα (14). 

 Απακετυλάσες που συμμετέχουν σε μονοπάτι βιοσύνθεσης 

αντιβιοτικών στους οργανισμούς Bacillus circulans (BtrD) (15), 

Streptomyces fradiae NCIMB8233 (Neo16) (16) και Actinoplanes 

teichomyceticus (Orf2), εκ των οποίων η Orf2 έχει λυμμένη 

τρισδιάστατη δομή (17). 

Η πρώτη πρωτεΐνη αυτής της οικογένειας της οποίας ταυτοποιήθηκε η 

τρισδιάστατη δομή, είναι η ΤΤ1542 από τον οργανισμό Thermus thermophilus 

(18). Δεν υπάρχουν βιοχημικά δεδομένα για την λειτουργία της. 

 

 
 Tk-Dac από το αρχαίο Thermococcus kodakaraensis KOD1. 

  

Σε αντίθεση με τους ευκαρυώτες και τα βακτήρια, υπάρχει λίγη 

πληροφορία όσον αφορά την υδρόλυση της χιτίνης στα αρχαία. Πρόσφατα, 

αναφέρθηκε ο πρώτος χαρακτηρισμός μιας θερμοσταθερής χιτινάσης από ένα 

υπερθερμόφιλο αρχαίο, το Thermococcus kodakaraensis KOD1 (19, 20). Η 

χιτινάση (Tk-ChiA) έχει μια μοναδική δομή περιοχών που αποτελείται από διπλές 
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καταλυτικές περιοχές και τριπλές περιοχές πρόσδεσης σε χιτίνη. Οι διπλές 

καταλυτικές περιοχές μπορούν να κόψουν ανεξάρτητα αλυσίδες χιτίνης με 

διαφορετικά προφίλ (η αμινοτελική και καρβοξυτελική περιοχή εμφανίζουν 

εξειδίκευση εξω- και ενδο-τύπου αντίστοιχα). Το τελικό προϊόν δράσης αυτού του 

ενζύμου στην χιτίνη είναι η Ν,Ν’-διακετυλχιτοβιόζη (GlcNAc2). Ταυτοποιήθηκε 

επίσης άλλο ένα  ένζυμο που υδρολύει χιτίνη, μια Ν-γλυκοσαμινιδάση από τον T. 

kodakaraensis κατά την αναζήτηση ενζύμων που εμπλέκονται στον καταβολισμό 

του GlcNAc2. Αυτή η εξω-β-D-γλυκοσαμινιδάση (Tk-GlmA) υδρολύει την 

χιτοβιόζη (GlcN) σε Ν-γλυκοσαμίνη και η έκφραση του αντίστοιχου γονιδίου 

επάγεται από το GlcNAc2, τελικό προϊόν της υδόλυσης της χιτίνης από την Tk-

ChiA. Η παρατήρηση των παραπάνω ενεργοτήτων πρότεινε για τον T. 

kodakaraensis την ύπαρξη μιας δράσης απακετυλάσης ειδικής για το GlcNAc2 

ώστε  να γίνεται η παροχή του υποστρώματος για την Tk-GlmA (εικόνα 2). 

Ταυτοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο μια απακετυλάση του GlcNAc2 στον T. 

kodakaraensis και διευκρινίστηκε ότι ένα γονίδιο με άγνωστη-μέχρι εκείνη τη 

στιγμή-λειτουργία κωδικοποιούσε για αυτήν την πρωτεΐνη. Η Tk-Dac 

απακετυλιώνει το μη-ανάγων άκρο Ν-ακετυλχιτοολιγοσακχαριτών (GlcNAc2-5) 

καθώς και του μονομερούς Ν-ακετυλγλυκοσαμίνης, συμμετέχοντας σε ένα νέο 

χιτινολυτικό μονοπάτι σ’αυτόν τον οργανισμό.  
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 Εικόνα 2. Νέο χιτινολυτικό μονοπάτι που ταυτοποιήθηκε στα αρχαία. 

Συμβολισμοί: GlcNAcn, Ν-ακετυλχιτοολιγοσακχαρίτης; GlcNn, 

χιτοολιγοσακαρίτης; GlcNAc2, Ν,Ν’-διακετυλχιτοβιόζη; GlcN2, χιτοβιόζη; 

GlcNAc1P, GlcNAc-1-φωσφορικό; GlcNAc6P, GlcNAc-6-φωσφορικό. 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι το γονίδιο Tk-dac βρίσκεται ομαδοποιημένο σε μια 

χρωμοσωμική περιοχή μήκους 13 Kbp, στο γονιδίωμα του T. kodakaraensis, με 

τα γονίδια Tk-chiA, Tk-glmA και τα γονίδια που κωδικοποιούν για τα δυνητικά 

συστατικά του μεταφορέα ABC (εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Γονιδιακή οργάνωση σε μια περιοχή 23.7 Kbp στο γονιδίωμα 

του T. kodakaraensis KOD1, η οποία περιλαμβάνει το γονίδιο Tk-dac. Με τα βέλη 

συμβολίζονται τα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης. Με το μαύρο βέλος συμβολίζεται 

το γονίδιο Tk-dac, ενώ τα λευκά βέλη αντιπροσωπεύουν μη χαρακτηρισμένα 

ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης. 

 

Στο μονοπάτι που παρουσιάζεται στην εικόνα 2, το GlcNAc2 προκύπτει από την 

χιτίνη με τη δράση της εξωκυτταρικής Tk-ChiA και πιθανότατα εισάγεται στο 

κύτταρο με το μεταφορέα ABC που κωδικοποιείται από τη γονιδιακή ομάδα. 

Μέσα στο κύτταρο, το GlcNAc2 απακετυλιώνεται ειδικά στο μη-ανάγων άκρο Ν-

ακετυλγλυκοσαμίνης από την Tk-Dac. Ο μερικά απακετυλιωμένος δισακχαρίτης 

GlcN-GlcNAc, , υδρολύεται στη συνέχεια στα μονομερή GlcN και GlcNAc από 

την Tk-GlmA. Τελικά, το GlcNAc απακετυλιώνεται από την Tk-Dac, οδηγώντας 

στην πλήρη μετατροπή της χιτίνης σε μονομερή Ν-γλυκοσαμίνης (GlcN). 

 H Tk-Dac απακετυλιώνει το μονομερές GlcNAc καθώς επίσης και Ν-

ακετυλχιτοολιγοσακχαρίτες (GlcNAc2-5), αλλά δεν έχει την ικανότητα να δεχτεί το 

μονομερές GlcNAc-6P σαν υπόστρωμα. Επιπλέον, η πρωτοταγής δομή της Tk-

Dac δεν σχετίζεται με καμία από τις μέχρι σήμερα γνωστές απακετυλάσες χιτίνης 

και χιτοολιγομερών (21, 22) και κατατάσσεται στην πρωτεϊνική οικογένεια LmbE 

(Pfam 02585, COG2120). Πρόκειται για ένα νέο ένζυμο με καταλυτικές ιδιότητες 

και πρωτοταγή δομή που την διαχωρίζουν από όλες τις-μέχρι σήμερα-γνωστές 

απακετυλάσες. 

 

 MshB από τον οργανισμό Mycobacterium tuberculosis. 

 

 Λειτουργία. Τα περισσότερα θετικά κατά gram βακτήρια, 

συμπεριλαμβανομένων πολλών αυστηρά αερόβιων, δεν παράγουν γλουταθειόνη 

(23, 24) ένα παράγοντα-κλειδί των κυτταρικών μηχανισμών για προστασία από 

την τοξικότητα του οξυγόνου (25). Αναζητώντας άλλες θειόλες σε αυτούς τους 

οργανισμούς, που θα μπορούσαν να λειτουργούν όπως η γλουταθειόνη, 

ανακαλύφθηκε μια κύρια θειόλη στους στρεπτομύκητες (26) και στη συνέχεια 
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ταυτοποιήθηκε (27-29) σαν ένας νέος σύνδεσμος Ν-ακετυλκυστεΐνης (AcCys) και 

1-D-μυο-ινοσιτυλ-2-αμινο-2-δεοξυ-α-D-γλυκοπυρανοσιδικού οξέος (GlcN-Ins) 

παράγοντας μυκοθειόλη (MSH, AcCys-GlcN-Ins). Έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα 

γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα, τα οποία εμπλέκονται στην βιοσύνθεση της 

MSH στο Mycobacterium tuberculosis H37Rv (εικόνα 4): μια 

γλυκοσυλτρανσφεράση (MshA) (30), μια απακετυλάση (MshB) (10), μια λιγάση 

(MshC) (31) και μια ακετυλτρανσφεράση, συνθάση μυκοθειόλης (MshD) (32). 

 

 
 

 

Εικόνα 4. Μονοπάτι βιοσύνθεσης της μυκοθειόλης.  

 

Η απακετυλάση MshB ήταν το πρώτο ένζυμο της βιοσύνθεσης της μυκοθειόλης 

που ταυτοποιήθηκε και σχετίζεται με την S-συζευγμένη αμιδάση της μυκοθειόλης 

(Mca), ένα ένζυμο που υδρολύει διάφορους S-συνδέσμους της μυκοθειόλης 

(MSR; AcCySR-GlcN-Ins) για να παράξει το μερκαπτουρικό οξύ (mercapturic 

acid) AcCySR και Ν-γλυκοσαμινινοσιτόλη (GlcN-Ins) (33). Στο M. tuberculosis, η 
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MshB δεν είναι απαραίτητη για την σύνθεση της MSH ή για την αύξηση, 

προφανώς επειδή η Mca διαθέτει και δράση απακετυλάσης του GlcNAc-Ins, που 

επιτρέπει αργή βιοσύνθεση MSH, απουσία της MshB (34).  

 Η βιοσύνθεση της MSH μελετήθηκε αρχικά στα μυκοβακτήρια και 

επιτυγχάνεται σε πέντε βήματα, ξεκινώντας από το 1L-μυο-ινοσιτολ-1-

φωσφορικό (1L-Ins-1-P ή Ins-P), το οποίο παράγεται από γλυκόζη-6-φωσφορικό 

(Glc-6-P) με τη δράση της συνθάσης της φωσφορικής ινοσιτόλης (εικόνα 4). Το 

πρώτο ενδιάμεσο στην βιοσύνθεση της MSH είναι το 1-Ο-(2-ακεταμιδο-2-δεοξυ-

α-D-γλυκοπυρανοσυλ)-D-μυο-ινοσιτολ-3-φωσφορικό (GlcNAc-Ins-P), που 

παράγεται από την UDP-Ν-ακετυλγλυκοσαμίνη (UDP-GlcNAc) και την Ins-P με 

την δράση της γλυκοσυλτρανσφεράσης MshA (30, 35). Το δεύτερο βήμα 

περιλαμβάνει την αποφωσφορυλίωση του GlcNAc-Ins-P, που καταλύεται από 

την MshA2, η οποία κωδικοποιείται από ένα γονίδιο που δεν έχει ακόμη 

ταυτοποιηθεί. Το τρίτο βήμα είναι η απακετυλίωση της 1-Ο-(2-ακεταμιδο-2-δεοξυ-

α-D-γλυκοπυρανοσυλ)-D-μυο-ινοσιτόλης (GlcNAc-Ins) από την μεταλλοπρωτεΐνη 

MshB (10) από την δράση της οποίας προκύπτει 1-Ο-(2-αμινο-2-δεοξυ-α-D-

γλυκοπυρανοσυλ)-D-μυο-ινοσιτόλη (GlcN-Ins) το κύριο ενδιάμεσο που 

ανιχνεύεται σε εκχυλίσματα μυκοβακτηρίων (34, 36, 37). Το τέταρτο βήμα στο 

μονοπάτι είναι η ΑΤΡ-εξαρτώμενη σύνδεση της κυστεΐνης με την GlcN-Ins, η 

οποία καταλύεται από την MshC, ένα ομόλογο της συνθετάσης της κυστεΐνης-

tRNA (Cys-tRNA) και παράγεται έτσι 1-Ο-[2-[[(2Ρ)-2-αμινο-3-μερκαπτο-1-

οξοπροπυλ]αμινο]-2-δεοξυ-α-D-γλυκοπυρανοσυλ]-D-μυο-ινοσιτόλη (Cys-GlcN-

Ins) (31). Το τελικό βήμα της βιοσύνθεσης της MSH είναι η ακετυλίωση της 

αμινομάδας της κυστεΐνης της Cys-GlcN-Ins από το ακετυλ-συνένζυμο Α (acetyl-

CoA), η οποία καταλύεται από την GCN5 ακετυλτρανσφεράση, MshD και δίνει 

ως τελικό προϊόν την MSH (32). 

 Η μελέτη της εξειδίκευσης προς το υπόστρωμα της MshB από το M. 

tuberculosis έδειξε ενδιαφέροντα αποτελέσματα (εικόνα 5) (35). 
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Εικόνα 5. Σχετικές ταχύτητες υδρόλυσης αμιδικών δεσμών σε παράγωγα 

ακυλγλυκοσαμίνης, από την απακετυλάση MshB του M. tuberculosis. Η 

εξειδίκευση υποστρώματος της MshB επικαλύπτει εκείνη της αμιδάσης S-

συνδέσμων της MSH. Το φυσικό υπόστρωμα της MshB είναι η GlcNAc-Ins, για 

την οποία η ταχύτητα έχει οριστεί 100 ως δείκτης αναφοράς. 

 

Η απομάκρυνση του καταλοίπου της ινοσιτόλης από το φυσικό υπόστρωμα, 

GlcNAc-Ins προκαλεί μείωση της ταχύτητας αντίδρασης 70 φορές, ενώ η 

αντικατάσταση της ακετυλομάδας από την ακετυλκυστεΐνη (AcCys) για την 

παραγωγή της MSH, οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση της αποτελεσματικότητας 

(330 φορές). Η MshB, όπως και η Mca, παρουσιάζει και δράση αμιδάσης όταν 

χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα η MSR (όπου R = CH2COC6H5), η οποία σε 

ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζει την ενεργότητα προς την GlcNAc-Ins, αλλά 

είναι αξιοσημείωτα χαμηλότερη από την αντίστοιχη ενεργότητα της Mca για τα 

περισσότερα υποστρώματα. Εξαίρεση αποτελεί η CySmB-GlcN-Ins, η οποία 

αντιδρά 60 φορές περισσότερο με την MshB παρά με την Mca. Επιπλέον, το 

τελευταίο υπόστρωμα αντιδρά 5 φορές περισσότερο με την MshB σε σύγκριση 

με το φυσικό της υπόστρωμα, την GlcNAc-Ins. Αυτές οι παρατηρήσεις, 

υποδεικνύουν ότι η MshB είναι σχετικά εξειδικευμένη για την GlcNAc-Ins και δεν 
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είναι μια απακετυλάση με μεγάλο εύρος υποστρωμάτων. Επιπλέον, μια και η 

Cys-GlcN-Ins είναι παρούσα μόνο σε πολύ χαμηλά επίπεδα στα μυκοβακτήρια, 

είναι σχετικά απίθανο να παράγονται σημαντικά ποσοστά S-συνδέσμων της Cys-

GlcN-Ins υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

 Η ταυτοποίηση των γονιδίων mshA, mshC και mshD  θα διευκόλυνε τη 

μελέτη τους αν ήταν ομαδοποιημένα με το γονίδιο mshB σε ένα μόνο οπερόνιο. 

Παρ’όλα αυτά η επιθεώρηση των γονιδίων και των ανοιχτών πλαισίων 

ανάγνωσης που περιβάλλουν το γονίδιο mshB (Rv1170) στο γονιδίωμα του M. 

tuberculosis, υποδεικνύει πως δεν πρόκειται για τέτοια περίπτωση γονιδιακής 

οργάνωσης (38). Υπάρχει ένας ρυθμιστής ο οποίος προηγείται της MshA στο M. 

tuberculosis, ο οποίος έχει κατατεθεί ως μεταγραφικός ρυθμιστής παρόμοιος με 

ένα καταστολέα της Ν-ακετυλγλυκοσαμίνης από το Vibrio cholerae. Ομοίως, ένας 

μεταγραφικός ρυθμιστής προηγείται της MshD στον ίδιο μικροοργανισμό, αλλά 

δεν έχουν αναφερθεί λειτουργικές μελέτες των γονιδίων. Όσον αφορά στον 

οργανισμό Streptomyces coelicolor A3, ο μεταβολισμός της MSH φαίνεται να 

ρυθμίζεται ως ένα βαθμό από σ παράγοντες (39). 

Δομή. Το μονομερές της MshB αναδιπλώνεται σαν μια α/β περιοχή, η 

οποία διαθέτει επιπλέον μεγάλες θηλιές που ξεκινούν από τα καρβοξυτελικά 

άκρα των β-κλώνων και συνεισφέρουν στο σχηματισμό της περιοχής πρόσδεσης 

του β-οκτυλγλυκοσιδίου (BOG) και στη δημιουργία της κοιλότητας του δυνητικού 

ενεργού κέντρου (εικόνα 6) (11). Το κεντρικό β-φύλλο του μονομερούς της MshB 

συνίσταται από επτά κλώνους με την τοπολογία που φαίνεται στην εικόνα 10 b. 
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Εικόνα 6. Δομή της MshB. (a) Στερεο-άποψη του μορίου της MshB. O 

γλυκοσυλ δακτύλιος του προσδεδεμένου β-οκτυλγλυκοσιδίου φαίνεται σαν 

μοντέλο σφαίρας-ράβδου, δίπλα στην περιοχή πρόσδεσης του μετάλλου (μωβ 

σφαίρα, η οποία ταυτοποιήθηκε από πρόσδεση υδραργύρου). Επίσης είναι 

εμφανής η θηλιά που περιέχει το συντηρημένο μοτίβο AHPDDE (μωβ). (b) 

Διάγραμμα τοπολογίας, με τον εντοπισμό του ενεργού κέντρου να συμβολίζεται 

με έναν αστερίσκο (*). 

 

Εάν οι κλώνοι αριθμούνται β1 έως β10, σύμφωνα με τις θέσεις τους κατά μήκος 

της αμινοξικής αλληλουχίας, τότε η σειρά τους στο κεντρικό β-φύλλο είναι 3-2-1-

4-5-10-6 με τους κλώνους β1 έως β6 να είναι όλοι παράλληλοι και τον β10 να 

είναι ο μόνος αντιπαράλληλος  μεταξύ των β5 και β6. Οι έλικες πακετάρονται και 

από τις δύο πλευρές του β-φύλλου, δύο στην μια πλευρά (α3, α4) και τρεις στην 
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άλλη (α1, α2, α6). Η έλικα α5 εκτείνεται από την κλώνο β5 για να σχηματίσει 

μέρος της επιπλέον υποπεριοχής, που περιλαμβάνει επίσης τους β-κλώνους, β7, 

β8 και β9. Η κρυσταλλική δομή δεν δείχνει κανένα στοιχείο ολιγομερισμού των 

μονομερών της MshB, το οποίο συμφωνεί με τα αποτελέσματα της 

χρωματογραφίας μοριακής διήθησης, που έδειξαν την παρουσία της ΜshB στο 

διάλυμα ως μονομερές (11). Ένα καλά χαρακτηρισμένο μόριο BOG που 

πακετάρεται ανάμεσα στα δύο μόρια στην ασύμμετρη μονάδα εξηγεί γιατί το 

πακετάρισμα του κρυστάλλου αλλάζει και η σταθεροποίηση ενισχύεται από την 

χρήση BOG στην κρυστάλλωση της MshB (40). Τα άλλα δύο μόρια BOG στην 

ασύμμετρη μονάδα δείχνουν καλή πυκνότητα για τους γλυκοσυλ δακτύλιους τους 

και καταλαμβάνουν παρόμοιες θέσεις στα δύο μόρια MshB, προσδεδεμένα σε 

μια βαθειά τσέπη. 

 Η αντίδραση απακετυλίωσης που καταλύεται από την MshB είναι 

παρόμοια με αυτήν που καταλύεται από μια πρωτεάση που κόβει ένα πεπτιδικό 

δεσμό. Επομένως, δεν αποτέλεσε έκπληξη το γεγονός ότι η διάταξη των 

καταλοίπων στο ενεργό κέντρο της MshB εμφανίζει μεγάλη ομοιότητα με εκείνη 

μιας μεταλλοπρωτεάσης. Οι κρυσταλλικές δομές αρκετών μεταλλοπρωτεασών, 

συμπεριλαμβανομένων της θερμολυσίνης και της καρβοξυπεπτιδάσης Α, είναι 

λυμμένες εδώ και αρκετό καιρό. Τα ένζυμα αυτά γενικά χρησιμοποιούν ένα 

μέταλλο που περιβάλλεται από τρεις πρωτεϊνικούς συνδέτες (συνήθως δύο 

ιστιδίνες και ένα γλουταμικό) και μια γενική καρβοξυλική βάση που ενεργοποιεί 

ένα μόριο νερού για να υδρολύσει τον πεπτιδικό δεσμό. Μια σχεδόν ταυτόσημη 

διάταξη καταλοίπων συναντάται και στην απακετυλάση MshB (εικόνα 7). Οι 

συνδέτες του ψευδαργύρου, είναι δύο ιστιδίνες (His13 και His147) και ένα 

ασπαρτικό (Asp16), το οποίο διαφέρει από το σύνηθες γλουταμικό των 

μεταλλοπρωτεασών. 
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 Εικόνα 7. Το ενεργό κέντρο της MshB. a. Αναπαράσταση του ενεργού 

κέντρου ενός από τα μόρια MshB στην ασύμμετρη μονάδα. Ο καταλυτικός 

ψευδάργυρος απεικονίζεται σαν γαλάζια σφαίρα, ενώ τα δύο μόρια νερού που 

είναι προσδεδεμένα στον ψευδάργυρο, δείχνονται σαν κόκκινες σφαίρες. Ο 

προσανατολισμός του μορίου είναι ο ίδιος όπως στο (b) όπου φαίνεται η 

ηλεκτρονική πυκνότητα της περιοχής του ενεργού κέντρου της MshB.  

 

Η καταλυτική βάση είναι το Asp15, ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι μοναδικό 

μεταξύ των υδρολασών Zn++ (41). Βλέπουμε επίσης, δύο μόρια νερού στο 

ενεργό κέντρο και τα δύο κοντά στον ψευδάργυρο και ένα κοντά στο Asp15, το 

οποίο προφανώς είναι το πυρηνόφιλο μόριο νερού. Το άλλο μόριο νερού 

πιθανότατα αντικαθίσταται από το εισερχόμενο υπόστρωμα. Η περιοχή του 

ενεργού κέντρου του ενζύμου είναι πολύ ηλεκτραρνητική. Η μόνη εξαίρεση 

σ’αυτό είναι η Arg68 που εντοπίζεται στην μια πλευρά του ενεργού κέντρου 

(εικόνα 7 a). Αυτό το κατάλοιπο συντηρείται μεταξύ των σχετιζόμενων ενζύμων 
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(PIG-L, Rv1082) και ίσως να έχει σημασία στην πρόσδεση σακχαριτικών 

υποστρωμάτων, μια και όλα αυτά τα ένζυμα έχουν αυτήν την αργινίνη κοινή με τα 

υποστρώματά τους. 

 Με δεδομένη την ομοιότητα των καταλυτικών καταλοίπων στα ενεργά 

κέντρα των μεταλλοπρωτεασών Zn++ και της MshB, είναι πιθανό ότι η 

απακετυλάση έχει παρόμοιο καταλυτικό μηχανισμό με εκείνο των πρωτεϊνασών. 

Ο μηχανισμός της μεταλλοπρωτεάσης περιλαμβάνει πυρηνόφιλη προσβολή του 

ιόντος υδροξυλίου που δημιουργείται με βοήθεια της γενικής βάσης της ομάδας 

του καρβοξυλικού του γλουταμικού στον άνθρακα του καρβονυλίου του 

πεπτιδικού δεσμού (ο οποίος είναι ικανός να κοπεί). Σε όλες τις γνωστές 

μεταλλοπρωτεϊνάσες, η γενική βάση είναι το γλουταμικό. Το γλουταμικό, επίσης 

παίζει το ρόλο του γενικού οξέος, μεταφέροντας το πρωτόνιο στο άζωτο της 

αποχωρούσας ομάδας του αρχικού πεπτιδικού δεσμού.  

 Στον καταλυτικό μηχανισμό που προτείνεται για την υδρόλυση της 

GlcNAc-Ins από την MshB (εικόνα 8), το υπόστρωμα προσδένεται στην MshB 

έτσι ώστε το οξυγόνο του καρβονυλίου της ακετυλομάδας να αντικαταστήσει το 

δεύτερο μόριο νερού στο ιόν Zn++. Έτσι, το πρώτο μόριο νερού βρίσκεται σε 

ιδανική θέση για βοηθούμενη από γενική βάση πυρηνόφιλη προσβολή του 

άνθρακα του καρβονυλίου της ακετυλομάδας. Η γενική βάση είναι το 

καρβοξυλικό του Asp15. Η τετραεδρική μεταβατική κατάσταση έχει ένα αρνητικά 

φορτισμένο άτομο οξυγόνου, το οποίο σταθεροποιείται από τον θετικά 

φορτισμένο Zn++ και από την ιμιδαζολική πλευρική αλυσίδα της His144. Η 

μεταφορά πρωτονίου στο άζωτο της αποχωρούσας ομάδας (GlcN-Ins) γίνεται 

μέσω της λειτουργίας γενικού οξέος της καρβοξυλομάδας του Asp15. Αυτός ο 

μηχανισμός αντίδρασης είναι πιθανότατα κοινός και για άλλες απακετυλάσες. Σε 

άλλα μυκοβακτήρια, υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες στην αμινοξική αλληλουχία 

μεταξύ των ομολόγων της MshB, ειδικά στις περιοχές των συνδετών πρόσδεσης 

μετάλλου και των καταλυτικών καταλοίπων. Η PIG-L είναι ένα ένζυμο που 

καταλύει την απακετυλίωση της GlcNAc-PI στην βιοσύνθεση της GPI-άγκυρας. 

Τα ένζυμα από μια ποικιλία ειδών έχουν ένα τμήμα αλληλουχίας, AHPDDE, που 
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φέρει τα κατάλοιπα ιστιδίνης και ασπαρτικού που προσδένουν το μέταλλο, 

καθώς και το ασπαρτικό που λειτουργεί σαν καταλυτική γενική βάση (33, 14).  

 

 
 

 

 Εικόνα 8. Προτεινόμενος καταλυτικός μηχανισμός για την MshB. Ο 

μηχανισμός περιλαμβάνει την ενεργοποίηση ενός μορίου νερού από μια γενική 

βάση (Asp15). Ο ψευδάργυρος και ένα ηλεκτρονιόφιλο (His144) 

χρησιμοποιούνται για την σταθεροποίηση του τετραεδρικού ενδιαμέσου που 

σχηματίζεται από την προσθήκη ενός πυρηνόφιλου μορίου νερού στην 

καρβονυλομάδα του υποστρώματος. 

 

 

 Απακετυλάσες της Ν-ακετυλγλυκοφωσφατιδυλινοσιτόλης στο μονοπάτι 

βιοσύνθεσης της άγκυρας γλυκοφωσφατιδυλινοσιτόλης σε ευκαρυώτες. 

 

 Η γλυκοφωσφατιδυλινοσιτόλη (GPI) είναι ένα σύμπλεγμα γλυκολιπιδίων 

που λειτουργεί σαν μεμβρανική άγκυρα για πολλές επιφανειακές πρωτεΐνες (42, 
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43). Ο συντηρημένος πυρήνας αυτού του γλυκολιπιδίου αποτελείται από ένα 

λιπίδιο που περιέχει ινοσιτόλη (συνήθως φωσφατιδυλινοσιτόλη, PI), μια 

γλυκοσαμίνη, τρία κατάλοιπα μαννόζης και φωσφοαιθανολαμίνη. Είναι ένας 

ευρέως διαδεδομένος τρόπος πρόσδεσης πρωτεϊνών στην κυτταρική μεμβράνη 

σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς, μια και έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 50 

πρωτεΐνες αγκυροβολημένες με GPI, οι οποίες παρουσιάζουν μια ποικιλία 

λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων επιφανειακών υδρολυτικών ενζύμων, 

υποδοχέων, μορίων συγκόλλησης, συμπληρωματικών αναστολέων και 

αντιγόνων άγνωστων λειτουργιών. Οι άγκυρες GPI χρησιμοποιούνται επίσης 

συχνά σε πολλά πρωτόζωα και σακχαρομύκητες (44). Η GPI συντίθεται στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο (ER) και μεταφέρεται στο καρβοξυτελικό άκρο των 

πρωτεϊνών που διαθέτουν σηματοδοτικό πεπτίδιο για πρόσδεση GPI. Οι 

αγκυροβολημένες πρωτεΐνες GPI μεταφέρονται στη συνέχεια στην κυτταρική 

επιφάνεια. H GPI είναι επίσης παρούσα χωρίς την παρουσία πρωτεϊνών στην 

επιφάνεια του κυττάρου. Το μονοπάτι βιοσύνθεσης της GPI αποτελείται από 

τουλάχιστον δέκα στάδια (εικόνα 9). Υπολογίζεται ότι εμπλέκονται σ’αυτό 

περίπου είκοσι γονίδια (πίνακας 1). 
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 Εικόνα 9. Βιοσύνθεση και  μεταφορά του GPI στο ενδοπλασματικό δίκτυο. 

Η βιοσύνθεση ξεκινάει με την μεταφορά της Ν-ακετυλγλυκοσαμίνης στην 

φωσφατιδυλινοσιτόλη (στάδιο 1). Τα στάδια 2 έως 6 λαμβάνουν χώρα κυρίως 

στις μεμβράνες που σχετίζονται με μιτοχόνδρια (mitochondria-associated 

membranes, MAMs). Η προ-συναρμολογημένη GPI μεταφέρεται στις πρωτεΐνες 

που φέρουν μια καρβοξυτελική αλληλουχία-σινιάλο για πρόσδεση της GPI 

(στάδιο 11). Οι πρωτεΐνες που είναι αγκυροβολημένες με GPI ενσωματώνονται 

σε κυστίδια και μεταφέρονται στην κυτταρική επιφάνεια. Συντομογραφίες: DG, 

διακυλγλυκερόλη; Dol-P, φωσφορική δολιχόλη; PE, φωσφατιδυλαιθανολαμίνη. 
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Πίνακας 1. Σύγκριση των γονιδίων που συμμετέχουν στην βιοσύνθεση της 

GPI μεταξύ θηλαστικών και ευκαρυωτικών μικροοργανισμών. Τα βήματα της 

αντίδρασης αντιστοιχούν σε εκείνα της εικόνας 6. †Δεν έχει βρεθεί ορθόλογο στα 

θηλαστικά και μπορεί να μην υπάρχει. ‡Γονίδια ομόλογα με τα αντίστοιχα των 

θηλαστικών δεν βρίσκονται στο γονιδίωμα του Saccharomyces cerevisiae. 

§Φωσφατιδυλαιθανολαμίνη. 

  

Το πρώτο στάδιο της βιοσύνθεσης της άγκυρας GPI καταλύεται από μια GPI-Ν-

ακετυλγλυκοσαμινυλτρανσφεράση (GPI-GnT, εικόνα 6). Η GPI-GnT είναι ένα 

σύμπλοκο που αποτελείται από τουλάχιστον έξι πρωτεΐνες: PIG-A, PIG-C, PIG-

H, GPI1, PIG-P και DPM2 (45, 46). Η PIG-A είναι προφανώς το καταλυτικό 

συστατικό έχοντας ομολογία με πολλές γλυκοσυλτρανσφεράσες. Το δεύτερο 

στάδιο καταλύεται από μια απακετυλάση της Ν-

ακετυλγλυκοσαμινυλφωσφατιδυλινοσιτόλης (GlcNAc-PI) (εικόνα 6). H PIG-L  

είναι το ένζυμο που παρουσιάζει την ενζυμική αυτή ενεργότητα in vitro (13). Το 

ανάλογο της GlcNAc-PI που περιέχει 2-Ο-οκτυλ-D-μυο-ινοσιτόλη και το ανάλογο 

που περιέχει L-μυο-ινοσιτόλη είναι υποστρώματα για το ένζυμο από το 

τρυπανόσωμα, αλλά όχι για το αντίστοιχο από τον άνθρωπο, υποδεικνύοντας ότι 

το τελευταίο έχει αυστηρότερη εξειδίκευση στο υπόστρωμα από εκείνα των 
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τρυπανοσωμάτων (47). Κατά τη διάρκεια των σταδίων 3, 4 και 5 (εικόνα 9) 

πραγματοποιείται η ακυλίωση του δακτυλίου ινοσιτόλης της GlcN-PI ώστε να 

σχηματιστεί Ν-γλυκοσαμινυλακυλφωσφατιδυλινοσιτόλη (GlcN-acyl-PI) και στην 

συνέχεια η πρώτη μαννοσυλίωση για να παραχθεί μαννοσαμινυλ-Ν-

γλυκοσαμινυλακυλφωσφατιδυλινοσιτόλη (Man-GlcN-acyl-PI). Ακολουθεί η 

τροποποίηση της τελευταίας με μια πλευρική αλυσίδα φωσφοαιθανολαμίνης, η 

οποία καταλύεται από το ένζυμο PIG-N (τρανσφεράση φωσφοαιθανολαμίνης) κι 

έχει ως προϊόν την φωσφοαιθανολαμιν-μαννοσαμινυλ-Ν-

γλυκοσαμινυλακυλφωσφατιδυλινοσιτόλη (EtNP-Man-GlcN-acyl-PI). Στα στάδια 7 

και 8 γίνεται η προσθήκη της δεύτερης και τρίτης μαννόζης αντίστοιχα, που 

ακολουθείται από την προσθήκη μιας ακόμη φωσφοαιθανολαμίνης, οδηγώντας 

στην παραγωγή του προϊόντος EtNP-Man-Man-(EtNP)Man-GlcN-acyl-PI, το 

οποίο αποτελεί ένα είδος GPI που μεταφέρεται σε πρωτεΐνες. Τέλος, γίνεται η 

τροποποίηση της πλευρικής αλυσίδας της δεύτερης μαννόζης με 

φωσφοαιθανολαμίνη, δημιουργώντας EtNP-Man-(EtNP)Man-(EtNP)Man-GlcN-

acyl-PI.  

 Έχουν κλωνοποιηθεί δύο ομάδες απακετυλασών που δρουν στο 

κατάλοιπο Ν-ακετυλγλυκοσαμίνης, οι απακετυλάσες Ν-ακετυλγλυκοσαμίνης-6-

φωσφορικού (48-50) και η απακετυλάση/Ν-θειοτρανσφεράση της Ν-

ακετυλγλυκοσαμινυλ γλυκοσαμινογλυκάνης (51, 52), με τις οποίες η PIG-L δεν 

έχει ομολογία. Επιπλέον, δεν παρουσιάζεται ομοιότητα με τις απακετυλάσες της 

ακετυλορνιθίνης (53-55). Με βάση την αμινοξική αλληλουχία, η PIG-L 

κατατάσσεται στην οικογένεια LmbE (Pfam 02585, COG2120). 

 

 Απακετυλάσες που συμμετέχουν σε μονοπάτια βιοσύνθεσης 

λιπογλυκοπεπτιδικών αντιβιοτικών. 

 

 Α) BtrD από τον οργανισμό Bacillus circulans. Τα αμινογλυκοσίδια που 

περιέχουν 2-δεοξυστρεπταμίνη (2-DOS) είναι μια κλινικά σημαντική τάξη 

αντιβιοτικών, της οποίας τα μέλη περιλαμβάνουν την νεομυκίνη, την γενταμυκίνη 

και την ημισυνθετική αμικασίνη. Η βουτυροσίνη (56, 57) είναι ένα 2-DOS 
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αμινογλυκοσίδιο που περιέχει μια νέα πλευρική αλυσίδα (S)-4-αμινο-2-υδροξυ-

βουτυρικού οξέος. Στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της βουτυροσίνης (εικόνα 10) 

συμμετέχει το ένζυμο BtrD. Το τελευταίο λειτουργεί σαν απακετυλάση, 

παρατήρηση η οποία συμφωνεί με την φυλογενετική ομοιότητα του ενζύμου με 

τις χαρακτηρισμένες απακετυλάσες PIG-L (13), MshB (33) και Orf2 (56). Όλες 

αυτές οι πρωτεΐνες έχουν μια συντηρημένη περιοχή που ονομάζεται COG2120 

και λειτουργούν με ανάλογο τρόπο ενσωματώνοντας γλυκοσαμίνη σε φυσικά 

προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, η γλυκοσαμίνη προέρχεται από την ουριδινο-

διφωσφορική Ν-ακετυλ-D-γλυκοσαμίνη (UDP-GlcNAc) έναν άφθονο πρώιμο 

μεταβολίτη απαραίτητο για την βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος. 
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 Εικόνα 10. Προτεινόμενη βιοσύνθεση της βουτυροσίνης.  

 

Μια UDP-N-ακετυλ-γλυκοσαμινυλ τρανσφεράση γλυκοσυλιώνει μια αγλυκόνη, και 

στην συνέχεια το αμινοσάκχαρο απακετυλιώνεται. Ένα παρόμοιο μονοπάτι 

υπάρχει στην βιοσύνθεση του λιπιδίου Α, το οποίο χρησιμοποιεί την 

φυλογενετικά μη-σχετιζόμενη απακετυλάση LpxC (58). Αυτή η βιοσυνθετική 

στρατηγική εξασφαλίζει ότι το UDP-GlcNAc δεν υδρολύεται αν δεν είναι 
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απαραίτητο (μετατροπή που θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για την 

βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος) και ο ρυθμός υδρόλυσης του UDP-

GlcNAc ελέγχεται από την δράση της γλυκοσυλτρανσφεράσης και το ρυθμό 

παραγωγής της αγλυκόνης. Στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της βουτυροσίνης, το 

ρόλο της γλυκοσυλτρανσφεράσης φαίνεται να παίζει το ένζυμο BtrM (εικόνα 10). 

 Β) Βιοσύνθεση της νεομυκίνης στον Streptomyces fradiae NCIMB8233. Η 

νεομυκίνη απομονώθηκε αρχικά από τον Streptomyces fradiae και τον 

Streptomyces albogriseus το 1949 (59) και είναι ένα αντιβιοτικό ευρέως 

φάσματος μια και είναι ενεργό έναντι τόσο των κατά gram θετικών όσο και των 

κατά gram αρνητικών βακτηρίων. Στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της νεομυκίνης 

(εικόνα 11), φαίνεται πως τα βασικά ενδιάμεσα είναι η παρομαμίνη, η νεαμίνη και 

η ριβοσταμυκίνη. Πρόσφατα, η γονιδιακή ομάδα που είναι υπεύθυνη για την 

βιοσύνθεση της νεομυκίνης, κλωνοποιήθηκε από τέσσερεις ερευνητικές ομάδες, 

από τον S. fradiae NCIMB 8233 και στην συνέχεια αλληλουχήθηκε (αριθμοί 

πρόσβασης: AJ843080 (60), AJ629247, AJ786317 και AB211959 (61)).  Αυτή η 

πληροφορία, σε συνδυασμό με την σύγκριση με την γονιδιακή οργάνωση με τις 

βιοσυνθετικές γονιδιακές ομάδες άλλων αμινογλυκοσιδίων, επέτρεψε να 

προταθεί ένα λεπτομερές βιοσυνθετικό μονοπάτι (εικόνα 11) (60, 61). Φαίνεται 

ότι η βιοσύνθεση της νεομυκίνης από την 2-DOS απαιτεί δύο διαφορετικούς 

κύκλους μεταφοράς Ν-ακετυλ-D-γλυκοσαμίνης από το UDP-GlcNAc (προς την 2-

DOS στον κύκλο 1 και προς την ριβοσταμυκίνη στον κύκλο 2), οι οποίοι 

ακολουθούνται από απακετυλίωση και τροποποίηση του C6 του νέο-εισαγόμενου 

σακχάρου. Τα ανασυνδυασμένα ένζυμα Neo8 και Neo15 αναφέρθηκαν 

πρόσφατα να καταλύουν in vitro την ειδική μεταφορά του GlcNAc στην 2-DOS 

και την ριβοσταμυκίνη αντίστοιχα, ενώ η Neo16 αναφέρθηκε να είναι ενεργό in 

vitro στην απακετυλίωση τόσο της Ν-ακετυλπαρομαμίνης όσο και της Ν-

ακετυλγλυκοσαμινυλριβοσταμυκίνης (62). 
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 Εικόνα 11. Προτεινόμενο βιοσυνθετικό μονοπάτι της νεομυκίνης C. PRPP: 

5-φωσφοριβοζυλ-1-διφωσφορικό. 

 

Εξετάζοντας την ομοιότητα της Neo16 με την BtrD, όσον αφορά την εξειδίκευση 

σε υπόστρωμα, βρέθηκε, ότι τα δύο αυτά ένζυμα έχουν προφανώς εξελιχθεί για 

να φιλοξενούν πολλαπλά υποστρώματα και οι δράσεις τους αυτές in vivo 

ελέγχονται από άλλους παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα υποστρώματος ή 

ανοδικοί ρυθμιστές. 

 Γ) Βιοσύνθεση της Α40926 και της τειχοπλανίνης. Καθώς η εμφάνιση 

βακτηρίων ανθεκτικών σε αντιβιοτικά συνεχίζει να παραμένει ένα σημαντικό 

πρόβλημα για την παγκόσμια υγεία, η έρευνα για νέα αντιμικροβιακά με 

αποτελεσματικότητα μεγάλου εύρους  και χαμηλή τοξικότητα παραμένει μια 

κρίσιμη πρόκληση για την βιοϊατρική κοινότητα (63, 64). Το γλυκοπεπτιδικό 
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αντιβιοτικό βανκομυκίνη είναι αποτελεσματικό για θεραπεία σε μολύνσεις από 

ανθεκτικά, θετικά κατά gram παθογόνα βακτήρια (65), συμπεριλαμβανομένων 

του Staphylococcus aureus, ο οποίος είναι ανθεκτικός με μεθυκιλλίνη (MRSA) 

(66, 67) και των πνευμονιόκοκκων που είναι ανθεκτικοί σε φάρμακα (68). 

Παρ’όλα αυτά, η εμφάνιση βακτηρίων ανθεκτικών σε βανκομυκίνη, 

συμπεριλαμβανομένων των εντερόκοκκων (69) και του ανθεκτικού σε ενδιάμεσα 

της βανκομυκίνης S. aureus (VISA και VRSA αντίστοιχα) (70, 71), απειλεί αυτήν 

την τελευταία γραμμή άμυνας κατά των θανατηφόρων μολύνσεων. Τα 

λιπογλυκοπεπτιδικά αντιβιοτικά τειχοπλανίνη (72) και Α40926 (73) έχουν 

επιδείξει ελάχιστη τοξικότητα και είναι αποτελεσματικά έναντι των κατά gram 

θετικών MRSA και VRSA (74). Αυτά τα λιπογλυκοπεπτίδια επιτυγχάνουν το 

αντιμικροβιακό τους αποτέλεσμα με ένα τρόπο παρόμοιο με εκείνο των 

γλυκοπεπτιδίων, όπως η βανκομυκίνη, στοχεύοντας το Ν-ακυλ-D-Ala-D-Ala 

πεπτιδίων των πεπτιδογλυκανικών προδρόμων αναστέλλοντας την σύνθεση του 

κυτταρικού τοιχώματος σε κατά gram θετικά βακτήρια (75). Όπως το 

γλυκοπεπτίδιο βανκομυκίνη, τα λιπογλυκοπεπτίδια τειχοπλανίνη και Α40926 

συντίθενται από μια επταπεπτιδική αγλυκόνη που τροποποιείται περαιτέρω με 

υδρογονάνθρακες (76). 

 Ο καθορισμός της βιοσυνθετικής πορείας για την παραγωγή 

λιπογλυκοπεπτιδίων από τους ακτινομύκητες καθιέρωσαν το γενικό σχήμα για 

την πρόσδεση της αγλυκόνης με την Ν-ακυλ-D-γλυκοσαμίνη τόσο για την 

τειχοπλανίνη στον Actinoplanes teichomyceticus (57, 77) όσο και για το Α40926 

σε Nonomuraea sp. ATCC 39727 (78). Πιο συγκεκριμένα, η προσθήκη 

καταλοίπου γλυκοσαμίνης στην υδροξυλομάδα του αμινοξέος 4 από μια 

γλυκοσυλτρανσφεράση (Dbv9 για την Α40926 και Orf10 για την τειχοπλανίνη) 

ακολουθείται από Ν-ακυλίωση της γλυκοσαμίνης από μια ακυλτρανσφεράση 

(Orf8 για την Α40926 και Orf11 για την τειχοπλανίνη) (εικόνα 12) (79, 57, 78). 
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 Εικόνα 12. Σχηματική απεικόνιση των σταδίων που εμπλέκονται στην 

βιοσύνθεση λιπογλυκοπεπτιδικών αντιβιοτικών.  

 

Οι γλυκοσυλτρανσφεράσες που εμπλέκονται φαίνεται να έχουν μεγάλο εύρος 

στην εξειδίκευση προς το υπόστρωμα και μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε ένα 

αμινοσάκχαρο (UDP-D-γλυκοσαμίνη) είτε ένα ενεργοποιημένο σάκχαρο (UDP-Ν-

ακετυλ-D-γλυκοσαμίνη) σαν υπόστρωμα, in vitro (79, 57). Παρ’όλα αυτά, καθώς 

τα βακτήρια αδυνατούν να παράξουν την UDP-D-γλυκοσαμίνη σαν πρωτογενή 

μεταβολίτη, το in vivo υπόστρωμα για την γλυκοσυλτρανσφεράση Orf10 είναι η 

UDP-Ν-ακετυλ-D-γλυκοσαμίνη (57). Πριν την ακυλίωση από την Orf11, η Ν-

ακετυλ-γλυκοσαμινυλ ψευδοαγλυκόνη πρέπει να απακετυλιωθεί για να παραχθεί 

μια ελεύθερη 2’-αμίνη (εικόνα 12). Ακολουθούν επιπλέον βήματα τροποποιήσεων 

από μεθυλάσες και μια ακόμη γλυκοσυλτρανσφεράση ώστε να καταλήξουμε στο 

ώριμο αντιβιοτικό. Με βιοπληροφορική ανάλυση, ταυτοποιήθηκαν δυνητικά 

γονίδια απακετυλασών μέσα σε γονιδιακές ομάδες βιοσυνθετικών γονιδίων για 

λιπογλυκοπεπτιδιακά αντιβιοτικά, και τα γονιδιακά προϊόντα Orf2 και Dbv21 

κωδικοποιούν για απακετυλάσες ψευδοαγλυκόνης για την ωρίμανση της 
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τειχοπλανίνης και της Α40926, αντίστοιχα (80, 81). Ομόλογα αυτών των 

πρωτεϊνών κωδικοποιούνται στη βιοσυνθετική γονιδιακή ομάδα για το 

αμινογλυκοσιδιακό αντιβιοτικό βουτυροσίνη (γονιδιακό προϊόν: BtrD) (15). Έχει 

βρεθεί η βιοχημική in vitro ενεργότητα για τις ανασυνδυασμένες μορφές τόσο της 

Orf2 (απακετυλίωση της ψευδοαγλυκόνης Ν-ακετυλ-D-γλυκοσαμινυλ 

τειχοπλανίνη) όσο και της Dbv21 (απακετυλίωση της ψευδοαγλυκόνης Ν-ακετυλ-

D-γλυκοσαμινυλ Α40926) (80, 81). Η Dbv21 μπορεί επίσης να δεχθεί σαν 

υπόστρωμα την ψευδοαγλυκόνη Ν-ακετυλ-D-γλυκοσαμινυλ τειχοπλανίνη (αλλά 

όχι την τειχοπλανίνη). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η Orf2 δεν μπορεί να δεχθεί 

την Ν-ακετυλ-D-γλυκοσαμίνη ή την Ν-ακετυλ-D-γλυκοσαμίνη-UDP σαν 

υπόστρωμα, προτείνοντας ότι η αγλυκόνη τειχοπλανίνη είναι σημαντική για την 

αναγνώριση του υποστρώματος (80, 81). Τέλος, η Orf2 είναι ικανή να 

απομακρύνει την ακυλομάδα από την ώριμη τειχοπλανίνη, για να δώσει ένα 

πρόδρομο με ελεύθερη 2’-αμίνη, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί τοπο-ειδικά για 

την παραγωγή νέων γλυκοπεπτιδικών αντιβιοτικών (81). 

Δομές των Orf2 και Dbv21 από τους οργανισμούς Actinomplanes 

teichomyceticus και  Nonomuraea sp. ATCC 39727. Οι δομές των Orf2 και 

Dbv21 είναι παρόμοιες, όπως αναμένεται από την 65% ομοιότητα στην 

αλληλουχία μεταξύ των δύο πρωτεϊνών. Οι αναδιπλώσεις των δύο 

απακετυλασών ψευδοαγλυκόνης αποτελούνται από μια α/β περιοχή με μεγάλες 

θηλιές που συνδέουν τα δευτεροταγή στοιχεία δομής. Οι λεπτομερείς δομικές 

συγκρίσεις των Orf2 και Dbv21 στην περιοχή κοντά στο ενεργό κέντρο, είναι 

περιοριστικές, καθώς μια θηλιά που καλύπτει το ενεργό κέντρο είναι 

αποδιοργανωμένη στην δομή της Dbv21. Δεδομένου ότι αυτή η θηλιά είναι 

παρούσα μόνο στις αμινοξικές αλληλουχίες των απακετυλασών ψευδοαγλυκόνης 

και εντοπίζεται πάνω από την κοιλότητα του ενεργού κέντρου, είναι πιθανό αυτή 

η θηλιά να είναι καθοριστική για τις αλληλεπιδράσεις με το υπόστρωμα.  
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 Εικόνα 13. (Α) Διάγραμμα που προκύπτει από την ανάλυση της δομής στα 

1.6 Å της απακετυλάσης της ψευδοαγλυκόνης τειχοπλανίνη (Orf2), το οποίο 

φαίνεται σε ένα εύρος αποχρώσεων από μπλε σε πράσινο. Το καταλυτικά 

απαραίτητο ιόν ψευδαργύρου απεικονίζεται σαν κόκκινη σφαίρα και επίσης 

σημειώνεται η «καλυπτική» θηλιά. (Β) Διάγραμμα που προκύπτει από την 

ανάλυση της δομής στα 2.1 Å της απακετυλάσης της ψευδοαγλυκόνης Α40926 

(Dbv21), το οποίο φαίνεται σε ένα εύρος αποχρώσεων από κίτρινο σε μωβ. Τα 

κατάλοιπα 102-124 δεν έχουν μοντελοποιηθεί λόγω αποδιοργάνωσης. 

 

Μια αναζήτηση (βασιζόμενη στην δομή) με μια μηχανή αναζήτησης Dali (82) 

ταυτοποίησε την MshB σαν το κοντινότερο δομικό ανάλογο της Orf2 (83, 11). 

Δομικές ομοιότητες παρατηρούνται επίσης με διάφορες γλυκοσυλτρανσφεράσες 

και άλλες πρωτεΐνες των αναδιπλώσεων της υπεροικογένειας φωσφορυλάση 

γλυκογόνου/γλυκοσυλ τρανσφεράση (υπεροικογένεια GPGTF) (84). Παρ’όλο που 

τα τοπολογικά στοιχεία του πυρήνα είναι παρόμοια μεταξύ των απακετυλασών 

ψευδοαγλυκόνης, της MshB και των γλυκοτρανσφερασών της υπεροικογένειας 

GPGTF, μόνο οι απακετυλάσες ψευδοαγλυκόνης και η MshB είναι 

μεταλλοπρωτεΐνες μιας περιοχής περιέχοντας μία περιοχή πρόσδεσης 

υποστρώματος που περιβάλλει το ιόν ψευδαργύρου. Αντίθετα, τα μέλη της 

υπεροικογένειας GPGTF περιέχουν μια τυχαία επανάληψη αυτής της 
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αρχιτεκτονικής, δεν περιέχουν ιόντα μετάλλων και διαθέτουν μια περιοχή 

πρόσδεσης υποστρώματος στην σχισμή μεταξύ των δύο επαναλαμβανόμενων 

περιοχών. 

 Στις δομές καθεμιάς από τις απακετυλάσες ψευδοαγλυκόνης, εντοπίζεται 

ένα δισθενές μεταλλικό ιόν στην βάση μιας κοιλότητας 16 Å κοντά στο κέντρο του 

μορίου (εικόνα 13). Το μέταλλο συντονίζεται από τα πρωτεϊνικά κατάλοιπα His16, 

Asp19 και His164 (αρίθμηση της Orf2) (εικόνα 14) και διευκρινίστηκε να είναι 

ψευδάργυρος, βασισμένοι σε ανάλυση δομής και αποτελέσματα από σάρωση 

φθορισμού ακτίνων Χ. Δίπλα στο ενεργό κέντρο, μια ακολουθία  συνεχούς 

ηλεκτρονικής πυκνότητας, που ταυτοποιήθηκε σαν επταμερές πολυαιθυλεν 

γλυκόλης, καταλαμβάνει την υδρόφοβη τσέπη πρόσδεσης της ακυλ αλυσίδας 

(εικόνα 14). Επιπλέον πρωτεϊνικά κατάλοιπα κοντά στο μεταλλικό κέντρο, 

περιλαμβάνουν τα Asp18, His161, Asp163 και Tyr190. Αναλογικά με χημικά 

παρόμοια κατάλοιπα που βρίσκονται κοντά στα ενεργά κέντρα άλλων Zn-

εξαρτώμενων απακετυλασών, το Asp18 είναι η γενική βάση που ενεργοποιεί ένα 

από τα μόρια νερού που είναι προσδεδεμένα στον ψευδάργυρο για πυρηνόφιλη 

προσβολή στο οξικό και τα His161 και Tyr190 δρουν για την σταθεροποίηση του 

αρνητικού φορτίου του τετραεδρικού ενδιαμέσου κατά την διάρκεια της 

κατάλυσης. 
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 Εικόνα 14. Απεικόνιση του ενεργού κέντρου της Orf2. Το ιόν ψευδαργύρου 

δείχνεται σαν πράσινη σφαίρα και τα καταλυτικά σχετιζόμενα κατάλοιπα σαν 

μοντέλα σφαίρας-ράβδου. Η Tyr190 καταλαμβάνει πολλές διαμορφώσεις στην 

δομή του ενζύμου. Ένα μόριο πολυαιθυλενγλυκόλης (που προέρχεται από το 

μέσο κρυστάλλωσης) καταλαμβάνει την υδρόφοβη περιοχή πρόσδεσης και 

απεικονίζεται με μωβ.  

 

Η ηλεκτρονική πυκνότητα γύρω από την Tyr190 στις δομές των δύο 

απακετυλασών, προτείνει κινητικότητα και μπορούν να μοντελοποιηθούν δύο 

διαμορφώσεις αυτών των καταλοίπων στην ανάλυση 1.6 Å στην δομή της Orf2. 

προφανώς, η πρόσδεση του υποστρώματος προσανατολίζει και σταθεροποιεί 

μια διαμόρφωση της Tyr190 για αποτελεσματική σταθεροποίηση του ενδιαμέσου 

οξυανιόντος. Βασιζόμενοι στον εντοπισμό της στην γειτονιά των άλλων 

καταλυτικών καταλοίπων και στην προφανή λειτουργία των αντίστοιχων 

καταλοίπων σε άλλες απακετυλάσες, το Asp163 πιθανότατα δέχεται το πρωτόνιο 

από το ιμιδαζόλιο της His161 και προσανατολίζει αυτό το κατάλοιπο για 

αποτελεσματική σταθεροποίηση του τετραεδρικού ενδιαμέσου οξυανιόντος και 

των μεταβατικών καταστάσεων. 

 

 ΤΤ1542 από τον οργανισμό Thermus thermophilus HB8. 

 

 Ένα ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης του Thermus thermophilus ΗΒ8 

κωδικοποιεί μια συντηρημένη υποθετική πρωτεΐνη, την ΤΤ1542, που αποτελείται 

από 227 αμινοξέα. Με έρευνα PSI-BLAST (85) της αλληλουχίας ΤΤ1542, 

ταυτοποιήθηκαν πάνω από 100 πρωτεΐνες από προκαρυώτες και ευκαρυώτες, 

με ταυτότητες που κυμαίνονται από 15% έως 50%. Τα ομόλογα της ΤΤ1542 από 

τους ευκαρυώτες, η PIG-L στα θηλαστικά και η GPI12 σε σακχαρομύκητα και 

πρωτόζωα, είναι απακετυλάσες της GlcNAc-PI (12, 13) καταλύοντας το δεύτερο 

βήμα της βιοσύνθεσης της μεμβρανικής άγκυρας GPI (42, 86). Η τροποποίηση 

της άγκυρας GPI είναι ευρέως διαδεδομένη στους ευκαρυώτες και πιθανόν σε 
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κάποια αρχαία, αλλά δεν έχει βρεθεί σε βακτήρια (87). Για το λόγο αυτό, είναι 

σχετικά απίθανο η ΤΤ1542 να έχει κοινή λειτουργία με τα ευκαρυωτικά ομόλογά 

της. Δύο ομόλογα της ΤΤ1542 από το M. tuberculosis, η Rv1082 και η Rv1170, 

έχουν δειχθεί να είναι αμιδάση των S-συνδέσμων της μυκοθειόλης και 

απακετυλάση της GlcNAc-Ins αντίστοιχα  (10, 33). Εμπλέκονται στο-εξαρτώμενο 

από την μυκοθειόλη-μονοπάτι αποτοξίνωσης που συναντάται στους 

περισσότερους ακτινομύκητες, αλλά όχι σε άλλα μικρόβια και ευκαρυώτες (88-

90), άρα η ΤΤ1542 είναι επίσης απίθανο να παρουσιάζει μια από τις παραπάνω 

ενεργότητες. Όλες οι λειτουργικά κατατεθειμμένες ομόλογες της ΤΤ1542 είναι 

υδρολάσες που στοχεύουν στον δεσμό του C2 με το αμίδιο της γλυκοσαμίνης σε 

διάφορους δισακχαρίτες. Στην βάση δεδομένων της Pfam (91), η ΤΤ1542 και τα 

ομόλογά της σε πολλούς προκαρυώτες και στον σακχαρομύκητα ανήκουν στην 

οικογένεια Pfam 02585 ή στην DUF158, που αντιστοιχούν στο COG2120 στην 

βάση δεδομένων της NCBI για τα Clusters of Orthologous Groups (92). 

 Η δομή του μονομερούς της ΤΤ1542, αποτελείται από ένα β-φύλλο, το 

οποίο βρίσκεται μεταξύ ενός συνόλου έξι α-ελίκων (εικόνα 15 Α). Το β-φύλλο 

περιέχει έξι παράλληλους β-κλώνους (β1-β6) και έναν αντιπαράλληλο (β7), με 

την σειρά β3-β2-β1-β4-β5-β7-β6. H τοπολογία των πέντε πρώτων β-κλώνων (β1-

β5) και των τεσσάρων πρώτων α-ελίκων (α1-α4) είναι παρόμοια με μια ατελή 

αναδίπλωση Rossmann (93). Η τυπική αναδίπλωση Rossmann αποτελείται από 

έξι παράλληλους  β-κλώνους στην σειρά β3-β2-β1-β4-β5-β6, αλλά είναι συνήθης 

η περίπτωση των παραλλαγών από τις οποίες απουσιάζει η β6. Η εναπομείνασα 

καρβοξυτελική περιοχή της ΤΤ1542 σχηματίζει μια επιπλέον δομή που 

αποτελείται από δύο β-κλώνους (β6 και β7) και δύο α-έλικες (α5 και α6), στην 

σειρά β6-α5-α6-β7, που ακολουθείται από μια αγκιστροειδή ουρά και 

προσδένεται στην δομή της ατελούς αναδίπλωσης Rossmann (εικόνα 15 Α, Β). 
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 Εικόνα 15. (Α) Στερεο-άποψη του μονομερούς της ΤΤ1542. Οι α-έλικες 

είναι κόκκινες, οι β-κλώνοι είναι γαλάζιοι, η 310-έλικα είναι πράσινη και οι τυχαίες 

στροφές είναι γκρι. Η αποδιαταγμένη περιοχή (μεταξύ Thr178 και Val186) 

αναπαρίσταται από διακεκομμένη γραμμή. (Β) Διάγραμμα τοπολογίας του 

μονομερούς της ΤΤ1542. Οι α-έλικες αναπαρίστανται από κυλίνδρους ανοιχτού 

πορτοκαλί, οι β-κλώνοι είναι γαλάζια βέλη και η 310-έλικα είναι ένας πράσινος 

κύλινδρος. Η δομή της ΤΤ1542 μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από δύο 

μέρη: μια αμινοτελική ατελή αναδίπλωση Rossmann και μια μικρότερη 
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καρβοξυτελική αναδίπλωση β-α-α-β που προσδένεται στην αμινοτελική 

αναδίπλωση Rossmann. 

 

Τα υδρόφοβα αμινοξέα ομαδοποιούνται στην καρβοξυτελική ουρά. Τα 

περισσότερα ένζυμα με δομές που μοιάζουν με την αναδίπλωση Rossmann 

έχουν μια περιοχή πρόσδεσης του συνδέτη κατά μήκος της καρβοξυτελικής 

άκρης του β-φύλλου, κυρίως στης θηλιές μεταξύ των β-κλώνων και των α-ελίκων 

(94). Η ΤΤ1542 έχει επίσης μια υδρόφιλη κοιλότητα σ’αυτήν την περιοχή (εικόνα 

15 Α). 

 Τα δύο μονομερή (Α, Β) στην ασύμμετρη μονάδα σχετίζονται από ένα μη-

κρυσταλλογραφικό δισδιάστατο άξονα  κάθετο στον κρυσταλλογραφικό τριπλό 

άξονα (εικόνα 16 A, C). Oι ουρές μπλέκονται μεταξύ τους και η ουρά του ενός 

μονομερούς έρχεται σε επαφή με τους κλώνους β6 και β7 και την έλικα α6 του 

άλλου μονομερούς στην ασύμμετρη μονάδα (εικόνα 16 C). Αυτές οι επαφές του 

διμερούς είναι κυρίως υδρόφοβες. Στον κρύσταλλο, η ΤΤ1542 σχηματίζει ένα 

ομοεξαμερές και μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα τριμερές διμερών (εικόνα 16 Α, B, 

C). 
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 Εικόνα 16. Στερεο-απόψεις των εξαμερικών δομών της ΤΤ1542. (Α) Το 

εξαμερές της ΤΤ1542 με τον τριπλό κρυσταλλογραφικό άξονα συμμετρίας 

(κάθετο στο επίπεδο του χαρτιού). Τα μονομερή Α, Β, Α’, Β’. Α’’ και Β’’ έχουν 

διαφορετικά χρώματα. (Β) Διαφορετική άποψη του εξαμερούς της ΤΤ1542. Η 

εικόνα αποτελεί την κατά 90ο περιστροφή της (Α) γύρω από τον x άξονα. (C ) Η 

εικόνα αναπαριστά την μετά από 90ο περιστροφή της (Β) γύρω από τον y άξονα. 
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Ο διπλός μη-κρυσταλλογραφικός άξονας συμμετρίας, που συνδέει το μονομερές 

Β στο μονομερές Α, είναι κάθετος στο επίπεδο του χαρτιού. 

 

Τα διμερή Α’Β’ και Α’’Β’’ σχετίζονται με το διμερές ΑΒ με κρυσταλλογραφική 

τριπλή συμμετρία. Οι αλληλεπιδράσεις Α-Β’, Α’-Β’’ και Α’’-Β σχηματίζονται από τις 

α6 έλικες και τις θηλιές β5-β6. 

 Οι αλληλουχίες που προέκυψαν να είναι ομόλογες με την ΤΤ1542 από το 

PSI-BLAST, είναι πολύ λιγότερο συντηρημένες στο καρβοξυτελικό μέρος από ότι 

στο αμινοτελικό. Η στοίχιση των αλληλουχιών αποκαλύπτει αρκετά υψηλά 

συντηρημένα αμινοξέα. Η αλληλουχία P9-H10-P11-D12-D13 της ΤΤ1542 που 

είναι υψηλά συντηρημένη με την αλληλουχία (P/A)-H-(P/A)-D-D (όπου P/A 

μπορεί να είναι είτε Pro ή Ala), συναντάται στην περιοχή της θηλιάς β1-α1 και 

στην αρχή της α1 έλικας. Επιπλέον, τα κατάλοιπα Thr38, Arg51, Glu54, Ala58, 

Asp74, His108, Asp110, and His111 παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συντήρησης. 

Όλα αυτά τα συντηρημένα κατάλοιπα ομαδοποιούνται στην περιοχή και οι 

περισσότερες πλευρικές αλυσίδες τους βρίσκονται στην υδρόφιλη κοιλότητα 

(εικόνα 17), προτείνοντας ότι αυτό είναι πιθανότατα το ενεργό κέντρο. 
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 Εικόνα 17. Στερεο-άποψη του δυνητικού ενεργού κέντρου. Τα 

συντηρημένα κατάλοιπα Arg, Thr και His χρωματίζονται κόκκινα, μωβ, ροζ και 

πράσινα αντίστοιχα. Οι περισσότερες από τις πλευρικές τους αλυσίδες 

βρίσκονται στο δυνητικό ενεργό κέντρο. Ο προσανατολισμός είναι ο ίδιος με της 

εικόνας 16. 

 

 

 Οικογένεια εστερασών υδατανθράκων 4 (CE4). 

 
Μέχρι σήμερα, οι απακετυλάσες χιτίνης από μύκητες και έντομα (95), οι 

απακετυλάσες χιτοολιγοσακχαριτών από το Rhizobium (NodB) (22) και το Vibrio 

parahaemolyticus (96) και οι απακετυλάσες του GlcNAc της πεπτιδογλυκάνης 

(97), θεωρούνται καταλυτικά όμοιες μεταξύ τους. Είναι όλες μέλη της Οικογένειας 

Εστερασών Υδατανθράκων 4 (Carbohydrate Esterase Family 4, CE4). Κανένα 

από τα παραπάνω ένζυμα δεν είναι αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σαν 

υπόστρωμα το μονομερές  GlcNAc.  

 Οι εστεράσες υδατανθράκων της οικογένειας 4 απακετυλιώνουν ένα ευρύ 

φάσμα ακετυλιωμένων πολυσακχαριτών. Η οικογένεια περιλαμβάνει τις 

απακετυλάσες χιτίνης, εστεράσες ακετυλ-ξυλάνης, ξυλανάσες, απακετυλάσες 

χιτο-ολιγοσακχαριτών NodB των ριζοβίων και  απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης 

(εικόνα 18). Οι απακετυλάσες χιτίνης καταλύουν την απακετυλίωση της  χιτίνης 

σε χιτοζάνη, το βασικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος και του 

περιβλήματος των σπορίων των μυκήτων. Οι  NodB πρωτεΐνες απακετυλιώνουν 

τους Nod-παράγοντες, λιπο-χιτοολιγοσακχαρίτες, που ρυθμίζουν τη συμβίωση 

των ψυχανθών φυτών με τα νιτροποιητικά βακτήρια. Οι εστεράσες ακετυλ-

ξυλάνης καταλύουν την απακετυλίωση της Ο-ακετυλιωμένης ξυλάνης, βασικό 

συστατικό των φυτικών κυτταρικών τοιχωμάτων. Τέλος ο ρόλος των 

απακετυλασών της πεπτιδογλυκάνης είναι η κατάλυση της απακετυλίωσης των 

καταλοίπων Ν-ακετυλ-μουραμικού οξέος και Ν-ακετυλ-γλυκοσαμίνης της 

βακτηριακής μουρεΐνης. 
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Το κοινό χαρακτηριστικό των μελών της CE4 είναι η συντηρημένη περιοχή 

απακετυλίωσης πολυσακχαριτών, η οποία και συσχετίζει λειτουργικά τα   ένζυμα 

της οικογένειας  (97-99). 

Η περιοχή απακετυλίωσης πολυσακχαριτών αναφέρεται και ως περιοχή 

ομολογίας nod, εξαιτίας της ομοιότητας που παρουσιάζει με τις NodB πρωτεΐνες 

των ριζοβίων. Η NodB απακετυλάση χιτο-ολιγοσακχαριτών των ριζοβίων ήταν το 

πρώτο ένζυμο της οικογένειας που περιγράφηκε λεπτομερώς. Η κρυστάλλωση 

της απακετυλάσης PdaA του B. subtilis έφερε στο φως τα δομικά χαρακτηριστικά 

της περιοχής NodB. Διαπιστώθηκε πως η περιοχή φέρει τη δομή   ενός    (β/α)8   

βαρελιού.  

 

 
 

Εικόνα 18. Υποστρώματα που αναγνωρίζουν οι εστεράσες της CE4 και οι 

αντιδράσεις που καταλύουν. 

 

Το ενεργό κέντρο περιλαμβάνει συντηρημένες ιστιδίνες και ασπαρτικά οξέα με 

ιδιαίτερο ρόλο στην κατάλυση (22, 99). 
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Η ίδια έρευνα έδειξε τη συμμετοχή μετάλλου στο σχηματισμό του ενεργού 

κέντρου του ενζύμου. Πρόκειται για το δισθενές κατιόν του Cd++, το οποίο φάνηκε 

να αλληλεπιδρά με δύο συντηρημένες ιστιδίνες (99). Επιπλέον έχει αναφερθεί η 

εμπλοκή μετάλλου και στην καταλυτική δράση των ενζύμων, με παράδειγμα την 

αυξημένη ενεργότητα που παρουσίασαν οι απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης 

BC1960 και BC3618 παρουσία Co++ (97). Το τελευταίο αποδεικνύει την ύπαρξη 

μεταλλο-εξαρτώμενων εστερασών, ενώ υπάρχουν και παραδείγματα ενζύμων 

εντελώς ανεξάρτητων από ιόντα μετάλλων (14, 100, 101).  

Οι απακετυλάσες πολυσακχαριτών επιτελούν διάφορους λειτουργικούς 

ρόλους (102). Σε αυτούς συγκαταλέγονται: 

1. η εμπλοκή τους στη σύνθεση λιπο-χιτο-ολιγοσακχαριτών, που 

λειτουργούν ως σήματα σχηματισμού ροζιδίων κατά τη συμβίωση 

ψυχανθών φυτών και νιτροποιητικών βακτηρίων (απακετυλιώνουν την 

ακετυλ-ομάδα στο μη ανάγων άκρο των λιπο-χιτο-ολιγοσακχαριτών) 

2.  η συμμετοχή τους στην ωρίμανση των σπορίων βακτηρίων και 

μυκήτων  

3. η συμβολή τους στην τροποποίηση της πεπτιδογλυκάνης, 

προσδίδοντας ανθεκτικότητα στην υδρολυτική δράση της λυσοζύμης. 

Το τελευταίο συνηγορεί στο χαρακτηρισμό τους ως πιθανοί 

παράγοντες παθογένειας . 

 

 

Απακετυλάσες χιτίνης. 
 

Η χιτίνη αποτελεί τη δεύτερη πιο άφθονη αδιάλυτη οργανική ουσία, που 

υπάρχει στη φύση, μετά τη κυτταρίνη. Το βιοπολυμερές της χιτίνης δομείται από 

μακριές γραμμικές αλυσίδες καταλοίπων Ν-ακετυλ-γλυκοσαμίνης, συνδεδεμένες 

μεταξύ τους με β-(1→4) γλυκοσιδικούς δεσμούς. Τα κατάλοιπα GlcNΑc 

διασυνδέονται περαιτέρω μέσω υδρογονικών δεσμών, αυξάνοντας έτσι το βαθμό 

πολυπλοκότητας και σταθερότητας του μορίου (103, 104). 
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Η χιτίνη είναι από τους πιο διαδεδομένους πολυσακχαρίτες σε μύκητες, φυτά 

και ζώα.  Ανιχνεύεται στο κυτταρικό τοίχωμα πολλών μυκήτων, αποτελεί το 

βασικό συστατικό της επιδερμίδας και του εξωσκελετού των σκουληκιών, των 

μαλακίων και των αρθροπόδων. Επιπλέον η παραγωγή της στην υδρόβια 

βιόσφαιρα είναι τεράστια. Εκτιμάται ότι παράγονται περισσότεροι από 1011 τόνοι 

χιτίνης ετησίως, από τους υδρόβιους οργανισμούς. Ωστόσο έρευνες 

αποκαλύπτουν πως στα ωκεάνια ιζήματα περιέχονται ελάχιστα αποθέματα του 

συγκεκριμένου βιοπολυμερούς. Η εξήγηση στο παραπάνω αίνιγμα δόθηκε όταν 

έρευνες το 1937 έφεραν στο φως την ύπαρξη υδρόβιων χιτινολυτικών 

βακτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούν τη χιτίνη ως πηγή άνθρακα και αζώτου. 

Βασικό ρόλο στο μονοπάτι καταβολισμού της χιτίνης παίζουν οι χιτινάσες, καθώς 

και πλήθος άλλων ενζύμων (103-105) . 

Η χιτοζάνη είναι ένα κατιονικό βιοπολυμερές που υπάρχει φυσιολογικά ή το 

αποκτούμε απ’την Ν-απακετυλίωση της χιτίνης (εικόνα 19). Απακετυλάσες της 

χιτίνης έχουν  απομονωθεί   και   χαρακτηριστεί   από    αρκετούς   μύκητες.    
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Εικόνα 19. Η καταλυτική δράση απακετυλάσης χιτίνης προς σχηματισμό 

χιτοζάνης και οξικού οξέος.  

 

Τα πιο καλά μελετημένα ένζυμα είναι αυτά από τους μύκητες Saccharomyces 

cerevisiae (106), Mucor rouxii (107-109) και από δυο στελέχη του Colletotrichum 

lindemuthianum (21, 110). Έχουν προταθεί δυο διαφορετικοί βιολογικοί ρόλοι για 

τις απακετυλάσες της χιτίνης (Chitin Deacetylases, CDAs) των μυκήτων: η 

συμμετοχή τους στο σχηματισμό του κυτταρικού τοιχώματος και σε 

αλληλεπιδράσεις φυτών-παθογόνων. Ωστόσο το τελευταίο δεν έχει επιβεβαιωθεί 

ακόμη πειραματικά (21). 

 

Απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης.  

 

Το κυτταρικό τοίχωμα στα βακτήρια είναι άκαμπτο και πορώδες. Χρησιμεύει 

για  φυσική προστασία των βακτηρίων από την υψηλή εσωτερική ωσμωτική 

πίεση καθώς διαβιούν σε υποτονικό περιβάλλον. Η βασική του δομή 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία μιας αρκετά σκληρής στιβάδας, που 

ονομάζεται πεπτιδογλυκάνη ή μουρεΐνη. 

 πεπτιδογλυκάνη είναι μια συνεχής μακρομοριακή δομή, η οποία ανιχνεύεται 

στην εξωτερική πλευρά της κυτταροπλασματικής μεμβράνης όλων σχεδόν των 

βακτηρίων (εικόνες 20-22) .  

 τη

Η
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Εικόνα 20. Δομή του κυτταρικού τοιχώματος των κατά Gram θετικών 

βακτηρίων. 
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Το γιγάντιο μακρομόριο αποτελείται από γραμμικές αλυσίδες σακχάρων, που 

συνδέονται μεταξύ τους με μικρά 

Συγκεκριμένα, το μονομερές της 

αμ

πεπτίδια, τα οποία λειτουργούν ως «γέφυρες». 

πεπτιδογλυκάνης  δομείται από δύο ενωμένα 

ης  

ες πεπτίδιο είν

– 

βακτήρια. 

 

 

 

 

ινοσάκχαρα, την Ν-ακετυλ-γλυκοσαμίνη  (GlcNAc, ΝΑG) και  το Ν-ακετυλ-

μουραμικό οξύ (MurNAc, NAM ), του οποίου η γαλακτική ομάδα είναι 

συνδεδεμένη ομοιοπολικά με ένα πενταπεπτίδιο. Μακριές σακχαριτικές αλυσίδες 

εναλλασσόμενων καταλοίπων Ν-ακετυλ-γλυκοσαμίνης και Ν-ακετυλ-μουραμικών 

οξέων, οι οποίες διασυνδέονται μέσω των μουροπεπτιδίων σχηματίζουν τελικά 

το άκαμπτο πολυμερές της πεπτιδογλυκάνης. Η σύνδεση μεταξύ των GlcNAc και 

των MurNAc επιτυγχάνεται μέσω β-1,4- Ν-

γλυκοσιδικών δεσμών, ενώ τα 

μουροπεπτίδια τα οποία συμμετέχουν στη 

δομή του πολυμερούς της 

πεπτιδογλυκάν μπορεί να ποικίλλουν 

από είδος σε είδος. Ωστόσο το πιο 

σύνηθ αι ένα πενταπεπτίδιο 

με την εξής σύσταση: L-Ala-D-Glu-meso-

DAP-D-Ala-D-Ala. Αρκετά συχνά το μέσο-

διαμινοπιμελικό οξύ (meso-DAP) 

αντικαθίσταται από την L-lys (εικόνα 21).  

 

Εικόνα 21. Δομή μονομερούς 

πεπτιδογλυκάνης στα Gram+ και Gram
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Η απλούστερη δομή  βακτηριακής πεπτιδ

ανιχνευθεί σε ένα κυτταρικό τοίχωμα είναι αυτή 

οποίο οι γραμμικές γλυκανικές αλυσίδες αποτελούνται νες 

μονάδες  GlcNAc-β-1,4-MurNAc-D-Ala-L-Lys ( ή A2pm ) και ι πεπτιδικές 

«γέφυρες»  συνδέουν μεταξύ τους τα δυο μονομερή. , στα περισσότερα 

βακτήρια, αν όχι σε όλα , εντοπίζεται μια αρκετά μεγάλη ποικιλία τροποποιήσεων 

στο μακρομόριο της πεπτιδογλυκάνης. Οι εν λόγω  διαφέρουν 

από οργανισμό σε οργανισμό και είναι πιθανό ν φε

καταστάσεις ή συνθήκες, στις οποίες υπόκεινται τα κύτταρα

παράδειγμα η κυτταρική ανάπτυξη, η παρουσία α

Εκτεταμένη έρευνα σε διάφορα βακτηριακά στελέ δε πό θε

συνθήκες ανιχνεύονται σε διάφορες αναλογίες δι-

συνδεδεμένα με τις MurNAc αλυσίδες (εικόνα 22 ) 

Εικόνα 22. Δομή των μουρο-δι, -τρι και τετραπεπτιδίων. 

ι έως τώρα  καταλύουν την 

αντίδραση  ή του Ν-

ακετυλ-μουραμικού ένζυμα αυτά είναι 

περιορισμένες  CE4. Οι σχετικές 

έρευνες που  ως συστήματα 

ογλυκάνης που μπορεί να 

ενός ετεροπολυμερούς , στο 

από επαναλαμβανόμε

ο

 Ωστόσο

 τροποποιήσεις

α ο ίλονται σε διάφορες 

, όπως για 

ντιβιοτικού και οι μεταλλάξεις. 

χη έ ιξε πως  υ  στα ρές 

, τρι-, τετρα-, ή πενταπεπτίδια 

(111-114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  μελετημένες απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης

απακετυλίωσης των καταλοίπων Ν-ακετυλ-γλυκοσαμίνης

 οξέος.  Οι γνώσεις μας για τα 

, συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας

έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα χρησιμοποίησαν
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μελέτης τους οργανισμούς Streptococcus pneumoniae (115-117), Bacillus subtilis 

(99, 102, 118, 119) και Bacillus cereus (97, 120).  

 πρώτη συγκροτημένη μελέτη με αντικείμενο την ενζυμική απακετυλίωση της 

πεπτιδογλυκάνης του κυτταρικού τοιχώματος πραγματοποιήθηκε το 1980 (121). 

Μέχρι τότε, τυλιωμένων 

μουροπεπτιδίων  στο κυτταρικό τοίχωμα του Micrococcus lysodeikticus και στο 

πε

 

τιδογλυκάνη συντίθεται από 

ακε

υ ε

 

,

pen reading frames) κωδικοποιούν 

απ τ ς π λ

λ

Η

αρκετά στοιχεία αποδείκνυαν την ύπαρξη απακε

ρίβλημα σπορίων πολλών στελεχών Bacillus και Clostridium (121-123). 

Επιπλέον είχε αναφερθεί πως ο βαθμός  απακετυλίωσης των καταλοίπων 

GlcNΑc  στην πεπτιδογλυκάνη του Bacillus cereus (124) και άλλων βακτηρίων, 

σχετίζεται άμεσα με την ανθεκτικότητα στην δράση της λυσοζύμης, ενώ είχαν 

ανιχνευτεί και μη υποκατεστημένα κατάλοιπα γλυκοσαμίνης και μουραμικού 

οξέος στο κυτταρικό τοίχωμα του Streptococcus cremoris (125). Τα παραπάνω 

δεδομένα σε συνδυασμό με το ότι η πεπ

τυλιωμένα πρόδρομα μόρια, οδήγησαν στην υπόθεση πως η απακετυλίωση 

της μουρεΐνης πρέπει να συμβαίνει ενζυμικά . 

Η πόθεση επιβ βαιώθηκε με την ταυτοποίηση μιας απακετυλάσης 

πεπτιδογλυκάνης, που ανιχνεύτηκε σε διάφορα στελέχη Bacillus (120). Η έρευνα 

έφερε στο φως πως τα κατάλοιπα GlcNΑc της πεπτιδογλυκάνης αποτελούν το 

υπόστρωμα του ενζύμου και πως το ένζυμο αναγνωρίζει και ολιγομερή 

υποστρώματα όπως το (GlcNΑc-MurNΑc)3. Επιπλέον προτάθηκε πως στον  

Bacillus cereus η αντίδραση απακετυλίωσης της πεπτιδογλυκάνης καταλύεται 

από περισσότερα από ένα ένζυμα (120). 

Από μετέπειτα συγκριτικές μελέτες αλληλούχησης γονιδιωμάτων των Gram+ 

βακτηρίων   ανιχνεύτηκε ένας μεγάλος αριθμός ανοικτών πλαισίων ανάγνωσης, 

που κωδικοποιούν για πιθανές απακετυλάσες πολυσακχαριτών. Προτάθηκε πως 

αυτά τα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (ORFs, o

ακε υλάσες τη  πεπτιδογλυκάνης, αρό ο που αυτό επιβεβαιώθηκε σε δύο 

μόνο περιπτώσεις. Δύο γονίδια, ονόματι pgdA από τον Streptococcus 

pneumoniae (115) και  pdαA από τον Bacillus subtilis (118, 119) βρέθηκε να 

κωδικοποιούν μια απακετυ άση Ν-ακετυλ-γλυκοσαμίνης της πεπτιδογλυκάνης 
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και ένα ένζυμο απαραίτητο για την παραγωγή μουραμικής               δ-λακτάμης 

στο περίβλημα σπορίων του Bacillus subtilis, αντίστοιχα.  

 ενεργό

ξυτελική περιοχή της 

Pg

B

π

γλυκάνης είναι μεταλλο-εξαρτώμενα ένζυμα.  

Πρόσφατα προσδιορίστηκε η κρυσταλλική δομή της απακετυλάσης PgdA του 

Streptococcus pneumoniae (117). Τα στοιχεία υποδεικνύουν την υιοθέτηση μιας 

δομής (α/β)8 της καταλυτικής περιοχής NodB καθώς και τη συμμετοχή 

τουλάχιστον μιας συντηρημένης ιστιδίνης και ενός συντηρημένου ασπαρτικού 

οξέος στην διαδικασία της υδρόλυσης. Επίσης, η λύση της δομής της PgdA 

απεκάλυψε την παρουσία ενός ιόντος Zn++ στο  κέντρο, το οποίο 

αλληλεπιδρά με δυο κατάλοιπα ιστιδίνης,  συμβάλλοντας στη σωστή 

διαμόρφωση τους, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη καταλυτική ενεργότητα. Το 

υπόστρωμα  του συγκεκριμένου ενζύμου είναι τα πολυμερή ή τα ολιγομερή των 

β-1,4 συνδεδεμένων καταλοίπων GlcNΑc, ενώ η καρβο

dA, εμφανίζει 50% ομοιότητα με ένζυμα όμοιας καταλυτικής ενεργότητας 

(117).  

Η   PdaA του acillus subtilis αναγνωρίζει ως υπόστρωμα το Ν-ακετυλ-

μουραμικό οξύ των γλυκανικών αλυσίδων της πεπτιδογλυκάνης, απαλλαγμένο 

από τα πλευρικά πεπτίδια. Η κρυστάλλωση (99) του ενζύμου έδειξε πως η 

περιοχή NodB είχε την αναμενόμενη δομή ενός (β/α)8 βαρελιού, ενώ στο ενεργό 

κέντρο αυτής αρατηρήθηκαν 3 επιπλέον βασικά κατάλοιπα, η Lys34, η Arg35, η 

Arg166 και η παρουσία του μεταλλικού κατιόντος Cd++. Θεωρείται ότι τα θετικά 

φορτία των παραπάνω αμινοξέων εξυπηρετούν κάποιο ρόλο στην αναγνώριση 

και αλληλεπίδραση με τις Ο-λακτικές ομάδες των μουραμικών οξέων, ενώ η 

παρουσία του μετάλλου επιβεβαιώνει ότι οι περισσότερες απακετυλάσες 

πεπτιδο

Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των 

απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης προήλθαν από δύο ανασυνδυασμένα ένζυμα 

του  B. cereus (97). Η πρόσφατη αλληλούχηση του γονιδιώματος  του B. cereus 

(126) αποκάλυψε 11 ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης πιθανών απακετυλασών 

πολυσακχαριτών. Έχει προταθεί πως τα 6 από αυτά κωδικοποιούν για πιθανές 

απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης. Δύο από αυτά τα γονίδια, τα bc1960 και  

bc3618 κλωνοποιήθηκαν και εκφράστηκαν στην E. coli (97, 98). Σχετικά με την 
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εξειδίκευση τους, τα ανασυνδυασμένα ένζυμα είναι ικανά να απακετυλιώσουν 

πεπτιδογλυκάνη από διάφορους οργανισμούς καθώς και παράγωγα χιτίνης 

(γλυκολ-χιτίνη) και διαλυτά μουροπεπτίδια. Αν 

 

και εμφανίζουν αυστηρή 

εξε ε  

 

η του γονιδίου pgdA 

πα

 σ ω

ιδίκ υση για τα κατάλοιπα GlcNAc της πεπτιδογλυκάνης, υδρολύουν 

μουροπετίδια με διάφορες πεπτιδικές αλυσίδες ενώ είναι ενεργά και σε 

υποστρώματα ολιγομερών GlcNAc (με βέλτιστη δράση στο τετραμερές), όπου το 

γειτονικό στο GlcNAc κατάλοιπο δεν είναι το MurNAc (97). 

Ως προς το βιολογικό ρόλο των απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης, πιστεύεται 

πως η απακετυλίωση του εν λόγω βιοπολυμερούς προστατεύει το βακτήριο από 

την υδρολυτική δράση της εξωγενούς λυσοζύμης. Η λυσοζύμη είναι η πρώτη 

γραμμή άμυνας του ξενιστή κατά τις βακτηριακές μολύνσεις. Η απακετυλίωση της 

πεπτιδογλυκάνης οδηγεί στην μη αναγνώριση της από τα υδρολυτικά ένζυμα και 

στη διαφυγή του βακτηρίου από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού-

ξενιστή.  Πράγματι βρέθηκε πως η χημική Ν-ακετυλίωση απομονωμένης 

πεπτιδογλυκάνης από το Streptococcus pneumoniae οδήγησε σε 

υπερευαισθησία στη λυσοζύμη  και αυξημένο βαθμό αποικοδόμησης της 

πεπτιδογλυκάνης. Επιπλέον,  με in vivo απενεργοποίησ

ρατηρήθηκε  παντελής έλλειψη απακετυλιωμένων καταλοίπων γλυκοζαμίνης 

και αδυναμία του βακτηρίου να μολύνει μοντέλα ποντικών (117). Επιπροσθέτως 

η ικανότητα των απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης να τροποποιούν κατά τέτοιο 

τρόπο το υπόστρωμά τους ώστε να αποφεύγεται η υδρόλυση, επεκτείνει το ρόλο 

τους στον έλεγχο της ενεργότητας ενδογενών υδρολασών με εν δυνάμει 

αυτολυτική δράση (115-117). 

Τέλος, φαίνεται πως οι απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης σχετίζονται άμεσα με 

τη βλάστηση των πορί ν βακτηρίων και μυκήτων (118, 119). Παράδειγμα 

αποτελεί η δράση  της PdaA (99), που εντοπίζεται στην τροποποίηση του 

μουραμικού οξέος σε μουραμική δ-λακτάμη των βακτηριακών σπορίων. Η PdaA 

δρα συνεργατικά με μια αμιδάση της μουραμόυλ-L-αλανίνης, η οποία καταλύει 

την υδρόλυση των πλευρικών πεπτιδίων από τα κατάλοιπα ΜurNΑc. Κατόπιν, 

ακολουθεί η Ν-απακετυλίωση των ΜurNΑc από την PdaA, προς σχηματισμό 

μουραμικής δ-λακτάμης, το φυσικό υπόστρωμα υδρολυτικών ενζύμων των 
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τοιχωμάτων των σπορίων. Τα ένζυμα αυτά είναι αναγκαία για την ενυδάτωση 

των σπορίων και την κατ’ επέ

 

κταση επιστροφή του βακτηρίου στο  φυσιολογικό 

μεταβολικό του ρυθμό. Πειράματα μεταλλαγής ή απενεργοποίησης του γονιδίου 

pdaA έδωσαν φαινότυπο παντελούς έλλειψης μουραμικής δ-λακτάμης και 

ανέστειλαν τη βλάστηση των σπορίων (εικόνα 23) (118, 119). 

 

 
Εικόνα 23. Καταλυτική δράση της PdaA προς σχηματισμό μουραμικής δ-

λακτάμης. NAG: N-ακετυλ-γλυκοσαμίνη, ΝΑΜ: Ν-ακετυλ-μουραμικό οξύ. 

   

 

Σκοπός της εργασίας. 

 

Ανάλυση των γενωμάτων από B. cereus απεκάλυψε την ύπαρξη δύο 

γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες της LmbE οικογένειας των οποίων ο 

ρόλος παραμένει άγνωστος (Integrated Genomics, Chicago, US).  Επίσης στο 

γένωμα του B. anthracis (που έχει χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο) υπάρχουν 

αντίστ

τών των 

οιχα γονίδια τα οποία εμφανίζουν υψηλή ομολογία με αυτά του B. cereus. 

Οι μεγάλες αυτές ομολογίες υποδεικνύουν και τη παρόμοια λειτουργία αυ
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ενζύμων στους δύο βακίλλους οι οποίοι παρουσιάζουν εκτενείς ομοιότητες στο 

γένωμά τους.  Για αυτό, το βακτήριο B. cereus μπορεί να αποτελέσει μοντέλο για 

τη μελ υν στο B. anthracis.  

Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής, είναι η μελέτη του ρόλου των 

δύο α

 

 

έτη γονιδίων που υπάρχο

πακετυλασών Ν,Ν’-διακετυλχιτοβιόζης από τον B. cereus και στην 

περαιτέρω κατανόηση του συγγενικού του παθογόνου βακτηρίου B. anthracis. Τα 

γονίδια που κωδικοποιούν για τα δύο αυτά ένζυμα, κλωνοποιήθηκαν σε στελέχη 

E. coli και πραγματοποιήθηκε ο βιοχημικός χαρακτηρισμός των 

ανασυνδυασμένων ενζύμων. Παρουσιάζεται η σύγκριση της εξειδίκευσης προς 

το υπόστρωμα σε σχέση με άλλα ένζυμα της LmbE οικογένειας. Επιπλέον, 

αναφέρονται η μεταλλαξιγένεση καταλοίπων-κλειδιά της BC1534 καθώς και μια in 

silico ανάλυση που εστιάζεται στην πρόβλεψη του βιολογικού ρόλου των προς 

μελέτη ενζύμων.  
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Υλικά και Μέθοδοι 

λικά  

Τα στελέχη Escherichia coli που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα: BL21 DE3, 

L21 pLYS και DH5α, τα οποία αγοράστηκαν από την Novagen, ενώ τα  BL21 

7 Express lysY από την New England Biolabs GmbH. 

Ο πλασμιδιακός φορέας pET26b, όπου κλωνοποιήθηκε το γονίδιο bc1534 

ήταν της εταιρείας Novagen, ενώ ο pRSETA, όπου κλωνοποιήθηκε το γονίδιο της 

bc3461 ήταν της εταιρείας Ιnvitrogen Corporation. 

Τα θρεπτικά υλικά για την καλλιέργεια των βακτηρίων ήταν της εταιρείας 

Difco Laboratories και Merck. Τα διαλύματα των αντιβιοτικών παρασκευάσθηκαν 

και χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τους Sambrook et al. [123]. Τα υπόλοιπα 

αντιδραστήρια αγοράστηκαν από τις εταιρείες Sigma-Aldrich Inc., Promega 

Corporation, Boehringer Mannheim GmbH, Amersham Pharmacia Biotech 

Europe GmbH, Qiagen Ltd. 

Η προμήθεια του Ni-NTA agarose έγινε από την Qiagen, ενώ των λοιπών  

χρωματογραφικών υλικών Source 15Q HR, Superdex 75 HR και Sephacryl S200 

HR από την εταιρεία GE Healthcare. Από την ίδια εταιρεία ήταν επίσης και οι 

πρωτεϊνικοί μάρτυρες μοριακών βαρών που χρησιμοποιήθηκαν στα 

αποδιατακτικά πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου. 

Η συσκευή FLUOstar Galaxy προμηθεύτηκε από την εταιρεία BMG 

Labtechnologies GmbH. H συσκευή Mastercycler gradient και Electroporator 

2510 ήταν από την εταιρεία Eppendorf Netheler-Hinz GmbH.  

Για τον καθαρισμό τμημάτων DNA (100bp-10kb) μετά από PCR αντίδραση 

καθώς και για την εκχύλιση τμημάτων DNA (70bp-10kb) από πήκτωμα αγαρόζης 

χρησιμοποιήθηκε στήλη QIAquick (QIAGEN). 

Για την μικρής κλίμακας απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτηριακή 

καλλιέργεια έγινε χρήση της στήλης Nucleospin plasmid (MACHEREY NAGEL 

GmbH), ενώ για την απόμονωση του ολικού mRNA από B. cereus 

 
 
Υ
 

Β

T
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χρησιμοποιήθηκε το Nucleospin RNA II από την ίδια εταιρεία. Η πραγματοποίηση 

ν αντιδράσεων Reverse Transcription-PCR έγινε με το RobusT II RT-PCR kit 

ς Finnzymes. 

α περιοριστικά και τροποποιητικά ένζυμα των νουκλεϊκών οξέων και τα 

ντίστοιχα διαλύματα δράσης τους ήταν από τις εταιρείες MINOTECH 

Biotec

στηκαν στο εργαστήριο 

Μικροχ

τω

τη

T

α

hnology, Νew England Biolabs GmbH, Promega Corporation και 

Stratagene GmbH. Τα συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια εκκινητές (primers) που 

χρησιμοποιήθηκαν στις αντιδράσεις PCR παρασκευά

ημείας (ΙΜΒΒ, ΙΤΕ). 
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Μέθοδοι 
 
Απομόνωση γενωμικού DNA από B. cereus ATCC14579.  

α

5

l φρέσκου LB. Η νέα καλλιέργεια επωάζεται υπό 

ανάδευση στους 30οC έως ότου η οπτική απορρόφηση στα 600 nm να είναι 0.6-

0.7. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 2.500 rpm, 10 min, 4οC και επαναδιάλυση τoυ 

ιζημάτος σε 3.75 ml διαλύματος 15% σουκρόζη, 40 mM Tris-HCl pH 7.9, 2 mM  

EDTA (αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ). Προστίθενται στη συνέχεια 7.5 ml 

διαλύματος 3% SDS (sodium dodecyl sulfate), 50 mM Tris-HCl pH 9.5 και 

πραγματοποιείται επώαση για 30 min στους 60οC. Ακολουθεί προσθήκη 

πρωτεϊνάσης Κ (15 units) και ανάδευση των δοκιμαστικών σωλήνων περίπου 20 

φορές.  τελευταίους, αφού επωαστούν για 1.5 h στους 37οC, προσθέτουμε 

1/3 το όγκου 5 M NaCl και 1 όγκο χλωροφορμίου και επωάζονται ξανά σε 

θερμοκρασία δωματίου για 30 min, αναδεύοντας συχνά ώστε να αποφευχθεί ο 

σχηματισμός δύο φάσεων. Γίνεται φυγοκέντρηση 14.000 rpm, 15 min, σε 

θερμοκρασία δωματίου, και στη συνέχεια συλλέγεται η υδατική φάση και 

μεταφέρεται σε νέους δοκιμαστικούς σωλήνες. Προστίθεται ίσος όγκος 

ισοπροπανόλης και μετά από ήπια ανάδευση συλλέγουμε με μια πιπέτα Pasteur  

το DNA, το οποίο πλένεται μια φορά με 70% αιθανόλη. Αφού στεγνώσει το 

κατακρημνισμένο γενωμικό DNA, το διαλυτοποιούμε σε 600 μl διαλύματος ΤΕ. 

λωνοποίηση των γονιδίων bc1534, bc3461. 

 Χρησιμοποιώντας σαν μήτρα το γενωμικό υλικό από B. cereus 

TCC14579 και ως εκκινητές τα ολιγονουκλεοτίδια BC1534-For (5΄-GGA ATT 

 

Μολύνεται υγρή καλλιέργει  10 ml LB (για 1 lt Luria Bertani (LB) Medium: 

10 gr bacto-tryptone, 5 gr yeast-extract, 10gr NaCl) με B. cereus ATCC14 79 

που φυλάσσεται σε stab στους -80οC, η οποία επωάζεται ολονύκτια στους 30οC 

υπό ανάδευση. Την επόμενη ημέρα γίνεται προσθήκη σε αναλογία 1/100 της 

προκαλλιέργειας σε 150 m

 Στους

υ 

 

 

Κ
 

A
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CCA TAT GAT GAG TGG ATT ACA TAT ATT A-3΄ με ενσωματωμένη 

περιοριστική θέση NdeI) και BC1534-Rev (5΄-CCG CTC GAG TTT ACA TCC 

CCC έση XhoI), 

πραγματοποιήθηκε αντίδραση PCR. Για την ενσωμάτωση του bc1534 γονιδίου 

στον π

TAA TAA ATC-3΄ με ενσωματωμένη περιοριστική θ

λασμιδιακό φορέα pET26b πραγματοποιήθηκε διπλή πέψη του φορέα και 

του γονιδίου με τα περιοριστικά ένζυμα NdeI και XhoI και ακολούθησε η 

αντίστοιχη αντίδραση συγκόλλησης. Η πλασμιδιακή κατασκευή που προέκυψε, 

ονομάστηκε pET26b-bc1534 και χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή της 

πρωτεΐνης BC1534 με μια ουρά 6 ιστιδίνων στο καρβοξυτελικό της άκρο. Οι 

εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για το γονίδιο bc3461 ήταν τα 

ολιγονουκλεοτίδια BC3461-For (5΄-ATG GAG AGA CAT GTA CTT GTT-3΄) and 

BC3461-Rev (5΄-CCG CTC GAG CTA CTC CCA TTT ATA AGT CCA-3΄ με 

ενσωματωμένη περιοριστική θέση XhoI). Σαν μήτρα χρησιμοποιήθηκε και σε 

αυτήν την περίπτωση το γενωμικό υλικό από τον B. cereus ATCC14579. Η 

αρχική πέψη του πλασμιδιακού φορέα pRSETA με NdeI ακολουθήθηκε από 

επώαση με το κομμάτι Klenow της DNA πολυμεράσης I και τελικά με πέψη από 

την XhoI. Το γονίδιο bc3461 συγκολλήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του 

πλασμιδίου και η προκύπτουσα κατασκευή ονομάστηκε pRSETA-bc3461. Και οι 

δύο πλασμιδιακές κατασκευές στάλθηκαν για νουκλεοτιδική αλληλούχηση, όπου 

διαπιστώθηκε η ένθεση των σωστών γονιδίων.  

 

Εισαγωγή χεδιασμένων μεταλλαγών (Site Directed M tagenesis)-

Έλλειψη της β8 πτυχωτής επιφάνειας. 

 

σ  u

Ο αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν, παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 

 

ι 
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Επιθυμητή μεταλλαγή         Όνομα εκκινητή                  Αλληλουχία εκκινητή (5’ → 3’)                                      

 

R140A                                 R140A-For    (1)                 TTCACCACATGCTGTGGAGTCTTTTTAT 

                                            R140A-Rev   (2)                 ATAAAAAGACTCCACAGCATGTGGTGAA 

 

R140E                                 R140E-For    (3)                 TTCACCACATGAGGTGGAGTCTTTTTAT 

                                            R140E-Rev   (4)                 ATAAAAAGACTCCACCTCATGTGGTGAA 

 

A42S                                   A42S-For      (5)                 TTAACAGAATCTGATCTTTCTTCAAAT 

                                            A42S-Rev     (6)                 TTTGAAGAAAGATCAGATTCTG

   G A G C TATTA 

     

TTAAA 

 

delβ8                                BC1534-For  (7)                 GA TTCCATATGATGAGT GATTA ATA

                                            delβ8-Rev     (8)                 CCGCTCGAGACTCATAAATCCCTCGGCAT

 

 

Πίνακας 2. Οι υπογραμμισμένες τριπλέτες αντιστοιχούν στο νέο αμινοξύ 

που επιθυμούμε να αντικαταστήσει εκείνο στην αλληλουχία αγρίου τύπου, ενώ με 

πλάγια γραμματοσειρά συμβολίζουμε την ενσωμάτωση των περιοριστικών 

θέσεων NdeI και XhoI για τους εκκινητές (7) και (8) αντίστοιχα. 

 

Η εισαγωγή της μεταλλαγής πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους PCR 

(127). Στον πρώτο κύκλο πολλαπλασιάζονται τμήματα από την αρχή του 

γονιδίου ως το σημείο της μετάλλαξης (εκκινητές (2), (4), (6)) και από το σημείο 

της μ

ϊόντα του προηγούμενου κύκλου και οι 

εξωτερικοί εκκινητές (BC1534-For και BC1534-Rev) ώστε το τελικό προϊόν να 

αντιστοιχεί   

που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ως εξής: 

• 25 pmol εκκινητής forward 

• 25 pmol εκκινητής reverse 

• 0.2 mM dNTPs 

• 30 ng DNA μήτρα 

• 5 μl Deep Vent 10X buffer 

ετάλλαξης ως το τέλος του γονιδίου (εκκινητές (1), (3), (5)). Στο δεύτερο 

κύκλο χρησιμοποιούνται ως μήτρες τα προ

 στο γονίδιο πλήρους μήκους με την επιθυμητή μεταλλαγή. Οι 

αντιδράσεις 
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• 1 unit Deep Vent πολυμεράση 

• ddH2O Μέχρι συνολικό όγκο 50 μl 

1. 94oC, 3 min 

3. 52oC, 1 min 

6. 72oC, 7 min 

 

Η  της β8 πτυχωτής επιφάνειας, πραγματοποιήθηκε με αντίδραση 

PCR, στην χρησιμοποιήθηκαν  

  

Υπερέκφραση

 οποίες μεταλλαγμένο

 μολύνεται υγρή καλλιέργεια 

 Luria Bertani (LB) Medium: 10 gr bacto-

tryptone, 5 gr yeast-extract, 10gr NaCl, σε αυτό προσθέτουμε 1ml διαλύματος 

 ολονύκτια επώαση στους 30οC υπό 

 ημέρα γίνεται προσθήκη σε αναλογία 1/50 της 

 ml φρέσκου θρεπτικού υλικού LB/καναμυκίνης. Η νέα 

 

Οι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν στις παρακάτω συνθήκες: 

2. 94 C, 1 min  o

4. 72oC, 1 min  

5. Επανάληψη βημάτων 2-4 για 30 φορές. 

7. ∆ιατήρηση στους 4 C. o

 διαγραφή

 οποία  οι εκκινητές (7) και (8). Με τον τρόπο αυτό 

επιτεύχθηκε η έλλειψη του πεπτιδικού τμήματος από τη λυσίνη 220 μέχρι το 

τέλος της πρωτεϊνικής αλληλουχίας. 

 

 των bc1534 (αγρίου ή μεταλλαγμένου τύπου) και bc3461 

σε κύτταρα E. coli.  
 

Για την υπερέκφραση του γονιδίου bc1534 (και των μεταλλαγμάτων 

αυτού), πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων E. coli BL21 

DE3 με την πλασμιδιακή κατασκευή pET26b-bc1534 (ή με τις πλασμιδιακές 

κατασκευές στις  το γονίδιο bc1534 ήταν ). Από ένα φρέσκο 

πιάτο συλλέγεται μια μοναδική αποικία με την οποία

50 ml LB/καναμυκίνη (για 1 lt διαλύματος

καναμυκίνης 30 mg/ml). Ακολουθεί

ανάδευση. Την επόμενη

προκαλλιέργειας σε 1000
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καλλιέργεια επωάζεται υπό ανάδευση στους 30οC έως ότου η οπτική 

0.6-0.7. Ακολουθεί προσθήκη IPTG 

(IsoPropyl-beta-D-ThioGalactopyranoside) σε τελική συγκέντρωση 1 mM και 

 συλλέγονται με 

in, 7.500 rpm, 4oC), και αποθηκεύονται στους -20oC. 

ια το γονίδιο bc3461 πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός 

E. coli Bl21 T7 Express lysY με την πλασμιδιακή κατασκευή 

ολύνεται υγρή καλλιέργεια 50 ml LB/αμπικιλλίνη (για 1 lt 

ατος αμπικιλλίνης 100 mg/ml).  

α επώαση στους 30οC υπό ανάδευση. Την επόμενη ημέρα 

 1/100 της προκαλλιέργειας σε 1000 ml φρέσκου 

θρεπτικού υλικού LB/αμπικιλλίνης. Η νέα καλλιέργεια επωάζεται υπό ανάδευση 

στο

 -20oC. 

 

Α) BC1534 και μεταλλάγματα.  

απορρόφηση στα 600 nm να είναι 

επώαση για άλλες 12-16 ώρες στους 30oC. Τα κύτταρα

φυγoκέντρηση (10 m

Αντίστοιχα, γ

δεκτικών κυττάρων 

pRSETA-bc3461. Μ

διαλύματος LB, προσθέτουμε 1 ml  διαλύμ

Ακολουθεί ολονύκτι

γίνεται προσθήκη σε αναλογία

υς 28οC έως ότου η οπτική απορρόφηση στα 600 nm να είναι 0.35-0.4. 

Ακολουθεί προσθήκη IPTG σε τελική συγκέντρωση 0.01 mM και επώαση για 

άλλες 2 ώρες στους 28oC. Τα κύτταρα συλλέγονται με φυγoκέντρηση (10 min, 

7.500 rpm, 4oC), και αποθηκεύονται στους

 

Απομόνωση πρωτεϊνών. 

 

Διάρρηξη κυτταρικής πάστας. Η διαδικασία καθαρισμού γίνεται σε 

θερμοκρασία 8oC. Η παγωμένη πάστα κυττάρων ξεπαγώνεται και 

επαναδιαλύεται σε κρύο ρυθμιστικό διάλυμα (1g πάστας σε 3 ml διαλύματος) 25 

mM Tris-ΗCl pH 8.0, 300 mM NaCl, 1 mM PMSF (phenylmethylsulfonyl fluoride). 

Ακολουθεί εφαρμογή υπερήχων στο κυτταρικό εναιώρημα περίπου για 10x30 

sec και στη συνέχεια φυγοκέντρηση στις 10.000 rpm, 20 min, 4oC.  

Χρωματογραφία σε προσροφητή Ni-NTA agarose. Το υπερκείμενο από το 

προηγούμενο στάδιο αραιώνεται 1/3 σε διάλυμα 25 mM Tris-ΗCl pH 8.0, 300 mM 

NaCl και φορτώθηκε σε προσροφητή Ni-NTA agarose (5 ml) εξισορροπημένο με 

το ίδιο διάλυμα. Ο προσροφητής εκπλύθηκε με το ίδιο διάλυμα μέχρι που η 
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απορρόφηση ήταν μηδενική. Οι κατακρατούμενες πρωτεΐνες αναλύθηκαν με 

γραμμική κλίση συγκέντρωσης ιμιδαζολίου στο προηγούμενο ιάλυμα (14 όγκοι 

στήλης, 0-300 mM ιμιδαζολίου). Τα κλάσματα που περιέχουν ενεργότητα 

απακετυλάσης Ν-ακετυλγλυκοσαμίνης, τα οποία αντιστοιχούν σε αυτά που 

εκλούστηκαν με ~200-300 mM ιμιδαζολίου, συλλέχθηκαν και συμμείχθηκαν

δ

. 

ιάρρηξη κυτταρικής πάστας. Η διαδικασία καθαρισμού γίνεται σε 

θερμοκρασία 8oC. Η παγωμένη πάστα κυττάρων ξεπαγώνεται και 

επανα ό διάλυμα (1 g πάστας σε 3 ml διαλύματος) 50 

mM Tris-HCl, pH 7.6, 200 mM ΝaCl, 1 mM DTT. Τα κύτταρα διαρυγνύονται με 

χρήση nic processor model-375, Heat Systems 

Ultraso  (duty cycle 50%, output control 7) 

 sec  ο ό νε

επώαση στον 

πάγο υ

Χρωματογραφία σε προσροφητή Sephacryl S200 HR. Το δείγμα από το 

προηγούμενο στάδιο συγκεντρώθηκε σε amicon ultra (MILLIPORE) σε τελικό 

όγκο 3 ml και φορτώθηκε σε προσροφητή Sephacryl S200 HR εξισορροπημένο 

με διάλυμα 25 mM Tris-ΗCl pH 8.0, 200 mM NaCl. Ακολουθεί έκλουση των 

πρωτεϊνών με το ίδιο διάλυμα (1 όγκος στήλης). Τα κλάσματα που φέρουν 

ενεργότητα απακετυλάσης Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης, ελέγχονται σε πηκτή 

ακρυλαμίδης, συγκεντρώνονται και υπόκεινται σε διαπίδυση σε ρυθμιστικό 

διάλυμα που περιέχει 25 mM HEPES-NaOH pH 8.0, 200 mM NaCl, 1 mM DTT, 

50 % γλυκερόλη. Τα καθαρά πρωτεϊνικά παρασκευάσματα αποθηκεύονται στους 

–20oC. 

Β) BC3461. 

Δ

διαλύεται σε κρύο ρυθμιστικ

 υπέρηχων (Sonicator Ultraso

nic, Inc.), 30 sec υπερυχοβόληση

ακολου8είται απο 30 επώαση σε πάγο. Τ  βήμα αυτ  επαναλαμβά ται 

άλλες 7 φορές. Το δείγμα φυγοκεντρείται στους 4οC για 12 min στις 12.500 x g. 

Το υπερκείμενο απομακρύνεται και το ίζημα επαναδιαλύεται σε 20 mM Tris-HCl 

pH 7.6. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες και επαναδιάλυση του 

ιζήματος σε 20 mM Tris-HCl pH 7.6, 2% Triton-X-100. Ακολουθεί 

πό ήπια ανάδευση για 3 ώρες. Tο διάλυμα φυγοκεντρείται στους 4οC για 

45 min στις 15.000 x g ώστε να απομακρυνθούν τα κυτταρικά θραύσματα. 

Συλλέγουμε το υπερκείμενο κυτταρικό εκχύλισμα. 
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 Χρωματογραφία σε προσροφητή Source15Q High Resolution. Το 

υπερκείμενο από το προηγούμενο στάδιο αραιώθηκε (1/5) στο διάλυμα Α (20 

mM Tris-HCl pH 7.6) και φορτώθηκε σ  προσροφητή Source 15Q HR (21 ml) 

εξισορροπημένο με το διάλυμα Α. Ο προσροφητής εκπλύθηκε με το ίδιο διάλυμα 

μέχρι που η απορρόφηση ήταν μηδενική. Οι κατακρατούμενες πρωτ

ε

εΐνες 

αναλύθ

 rdex 75 HR (1770 ml) 

l

ται σε πηκτή ακρυλαμίδης, συγκεντρώνονται και υπόκεινται σε διαπίδυση 

σε ρυθ μα που περιέχει 25 mM MES-NaOH pH 6.5, 200 mM NaCl, 1 

mM καθ

 –20oC

C (για την BC3461).  

 

ηκαν με γραμμική κλίση συγκέντρωσης χλωριούχου νατρίου στο διάλυμα 

Α (10 όγκοι στήλης, 0-1 M ΝaCl). Τα κλάσματα που περιέχουν την πρωτεΐνη 

BC3461 (αντιστοιχούν στα ~ 0.2-0.0.6 M NaCl) συλλέχθηκαν και συμμείχθηκαν. 

 Χρωματογραφία σε προσροφητή Superdex 75 HR. Το δείγμα από το 

προηγούμενο στάδιο συγκεντρώθηκε σε amicon ultra (MILLIPORE) σε τελικό 

όγκο 3 ml και φορτώθηκε σε προσροφητή Supe

εξισορροπημένο με το διάλυμα Β (20 mM Tris-HC  pH 7.6, 200 mM NaCl). 

Ακολουθεί έκλουση των πρωτεϊνών με το διάλυμα Β (1 όγκος στήλης). Τα 

κλάσματα που φέρουν ενεργότητα απακετυλάσης στην Ν-ακετυλγλυκοσαμίνη, 

ελέγχον

μιστικό διάλυ

DTT, 50% γλυκερόλη. Τα αρά πρωτεϊνικά παρασκευάσματα 

αποθηκεύονται στους . 

 
 

Ενζυμικές δοκιμές. 

 

Οι ενζυμικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε μίγμα το οποίο περιείχε 25 

mM HEPES-NaOH pH 8.0 (για την BC1534) ή 25 mM MES-NaOH pH 6.5 (για 

την BC3461) και 1 mM CoCl2 (για την BC1534) ή 1 mM MgCl2 (για την BC3461). 

Κάθε αντίδραση περιείχε 2.26 mM υποστρώματος (Ν-

ακετυλχιτοολιγοσακχαριτών) (η συγκέντρωση των υποστρωμάτων ρυθμίστηκε 

σύμφωνα με τον αριθμό των οξικών ομάδων που διέθεταν). Ο χρόνος επώασης 

ήταν 30 min στους 37oC (για την BC1534) ή στους 20o
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Μ α

 

στους 

υ

ηκε μια καμπύλη υπολογισμού με γνωστά ποσά 

γλυκοζαμίνης, η οποία είναι γραμμική για συγκεντρώσεις έως 2.4 mM. Όλες οι 

μετρήσεις έγιναν σε επαναλήψεις των τριών, των οποίων παρατίθεται ο μέσος 

όρος

 

 

ό τη 

έτρηση ενεργότητας πακετυλάσης με τη χρήση φλουορεσκαμίνης. 

 

Οι απομονωμένες BC1534 και BC3461 ελέγχθηκαν για ενεργότητα 

απακετυλάσης χρησιμοποιώντας πλάκα ενζυμικών δοκιμών με 96 πηγαδάκια 

(COSTAR 96 Well Flat Bottom Microtiter plates), όπως έχει ήδη περιγραφεί 

(117). Τα μίγματα των αντιδράσεων αποτελούνταν από 0.052 μM της BC1534 ή 

0.352 μM της BC3461 σε τελικό όγκο 50 μl. Τα τελευταία επωάστηκαν για 32 min
o o37 C (για την BC1534) ή στους 20 C (για την BC3461). Οι αντιδράσεις 

πραγματοποιήθηκαν στα πηγαδάκια της πλάκας COSTAR 96 Well Flat Bottom 

και στη συνέχεια προστέθηκαν 50 μl 0.4 Μ βορικού οξέος pH 8.5. Οι ελεύθερες 

αμίνες σημάνθηκαν με 20 μl φλουορεσκαμίνης σε DMF (dimethylformamide) για 

10 min σε θερμοκρασία δωματίου. Η αντίδραση σήμανσης τερματίστηκε με την 

προσθήκη 150 μl DMF:H2O σε αναλογία 1:1. Η μέτρηση του παραγώμενου 

φθορισμού έγινε χρησιμοποιώντας τη συσκευή Fluostar Galaxy Microplate 

Fluorescence Reader. Τα μήκη κύματος διέγερσης και εκπομπής ήταν  390 και 

460 nm αντίστοιχα. Για τον ποσοτικό πολογισμό του παραγώμενου προϊόντος 

της αντίδρασης χρησιμοποιήθ

.  

Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών. 

 

Η ηλεκτροφορητική ανάλυση έγινε σε αποδιατακτικά πηκτώματα 

πολυακρυλαμιδίου (SDS-PAGE) πυκνότητας 12,5%, με ασυνεχή συστήματα 

ρυθμιστικών διαλυμάτων (128). Η εμφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε με 

χρώση με Coomassie Brilliant Blue R. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε 

για τον έλεγχο των διαφόρων πρωτεϊνικών κλασμάτων που προέκυψαν απ
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διαδι ν 

σχετικών μοριακών βαρών των πρωτεϊνών. 

 

τοποιήθηκε σε αυτοματοποιημένη συσκευή νουκλεοτιδικής αλληλούχισης 

(ΡΕ-ΑΒ στο εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εντομολογίας (ΙΜΒΒ, ΙΤΕ). Για την 

αλληλούχηση της εκάστοτε κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν οι συνήθεις εκκινητές 

για τα moter και Τ7 terminator). Οι 

αλληλουχίες που προσδιορίστηκαν με την παραπάνω μέθοδο συλλέχθηκαν και 

αναλύθ α

 

κασία καθαρισμού των ενζύμων καθώς και για τον προσδιορισμό τω

 

 Μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού πρωτεϊνών. 

 

Για τον ποσοτικό προσδιορισμό πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 

πρόσδεσης της χρωστικής Coomassie Brilliant Blue G-250 (129). Για την 

κατασκευή της καμπύλης αναφοράς χρησιμοποιήθηκε πρότυπο διάλυμα BSA. Η 

μέθοδος αυτή επιλέχθηκε λόγω της ταχύτητας στην εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων και χρησιμοποιήθηκε σε σύνθετα και καθαρά παρασκευάσματα 

των BC1534 (και των μεταλλαγμάτων της) και της BC3461.  

 

 

Προσδιορισμός της πρωτοταγούς νουκλεοτιδικής αλληλουχίας 

μορίων DNA (DNA sequencing analysis). 

 

Εφαρμόστηκε η μέθοδος του τερματισμού της επιμήκυνσης του DNA 

μέσω της ενσωμάτωσης διδεοξυ-αναλόγων. Ως μήτρα χρησιμοποιήθηκε 

υπερελικωμένο πλασμιδιακό DNA και η ταυτοποίηση των αλληλουχιών 

πραγμα

1377) 

 πλασμίδια pET26b και pRSETA (Τ7 pro

ηκ ν με την χρήση κατάλληλων υπολογιστικών προγραμμάτων 

(CLUSTAL X, VECTOR NΤΙ, BLAST). 
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Μετρήσεις κινητικών παραμέτρων. 

 

Οι κινητικές παράμετροι της BC1534 και των μεταλλαγμένων μορφών της, 

καθώς  της BC3461 για τα υποστρώματα GlcNAc και GlcNAc2 υπολογίστηκαν 

ς ακ  στις συνθήκες που 

περιγράφονται παραπάνω (βλέπε «Ενζυμικές δοκιμές»), σε διάφορες 

συγκεν

Συγκεκριμένα, 

ιώντας σαν μοριακή 

μάζα ν τιμή 27.214 και 24.919 Da για την  BC1534 (αγρίου τύπου ή 

μετάλλαγμα) και για την BC3461 αντίστοιχα (τιμές μοριακών μαζών που 

αντιστο

υν το 5%. Οι μετρήσεις έγιναν με τη 

χρήση ου μηχανήματος FLUOSTAR (BMG LABORATORIES). 

 

 δ τ

η

πεπτιδογλυκάνης, αρχικά, απομονώθηκε 

πεπτιδογλυκάνη από το κυτταρικό τοίχωμα του Β. cereus και στη συνέχεια, 

σημάνθηκε με [3Η] οξικό ανυδρίτη. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και η σήμανση της 

γλυκολ χιτίνης, χρησιμοποιώντας ως αρχικό υπόστρωμα μερικά Ο-

υδροξυαιθυλιωμένη χιτοζάνη (γλυκολ-χιτοζάνη). 

 και

ω ολούθως. Οι ενζυμικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν

τρώσεις Ν-ακετυλχιτοολιγοσακχαριτών. Οι ρυθμοί των αντιδράσεων που 

καταλύονται από την BC1534 (αγρίου τύπου και μεταλλαγμάτων) και από την 

BC3461 εκφράστηκαν σαν συγκέντρωση της συγκέντρωσης του εκάστοτε 

υποστρώματος. χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Hyper.exe (v 

1.01) για τον προσδιορισμό των παραμέτρων Vmax και Km. Οι τιμές kcat όλων των 

ενζύμων υπολογίστηκαν από τις τιμές της Vmax χρησιμοπο

τη

ιχούν στις μονομερείς μορφές των πρωτεϊνών). Όλες οι τιμές μετρήθηκαν 

εις τριπλούν και οι αποκλίσεις δεν υπερβαίνο

 τ

 

Ραδιομετρική μέθοδος μέτρησης της ενζυμικής ρασ ικότητας σε 

υποστρώματα ραδιοσημασμένης πεπτιδογλυκάνης και γλυκολ-χιτίνης. 

 

Μέτρο της ενζυμικής δραστικότητας αποτελεί η ποσότητα 

ραδιοσημασμένου οξικού οξέος, το οποίο απελευθερώνεται από την ενζυμική 

απακετυλίωση της ραδιοσημασμένης πεπτιδογλυκάνης και γλυκολ-χιτίνης. 

Α) Προετοιμασία ραδιοσημασμέν ς πεπτιδογλυκάνης και γλυκολ-χιτίνης. Για την 

προετοιμασία της ραδιοσημασμένης 

-
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    Η απ άνει τα εξής βήματα: 

• αλλιέργεια κυττάρων B. cereus στους 37οC με ανακίνηση στις 250 rpm. 

• 

ο  2

υς 2οC. 

•  των αδιάλυτων συστατικών με φυγοκέντρηση (14000 g, 8 min, 4 

C). 

• 

να 

γίνει ουδέτερο. 

• υ  -20 C. 

Ακολ του την  

, ,  

παρασκεύασμα οξυνίζεται με ποσότητα πυκνού υδροχλωρικού οξέος (τελική 

ομόνωση πεπτιδογλυκάνης περιλαμβ

Κ

Βράσιμο 100 ml καλλιέργειας σε υδατόλουτρο για 7 min, για να μη λυθεί η 

πεπτιδογλυκάνη. 

• Συλλογή κυττάρων μετά από φυγοκέντρηση (14.000 g, 8 min, 4 οC). 

• Επαναδιάλυση των κυττάρων σε ζεστό 5% SDS και βράσιμ  για 5 min. 

• Συλλογή των αδιάλυτων συστατικών με φυγοκέντρηση (14.000 g, 8 min, 

20 οC). 

• Επαναδιάλυση σε ζεστό 4% SDS και βράσιμο για 15 min. 

• Πλύσιμο με ζεστό αποστειρωμένο νερό (60 οC) τουλάχιστον 5 φορές μέχρι 

την απομάκρυνση του SDS. 

• Αφαίρεση των ομοιοπολικά προσδεδεμένων πρωτεϊνών με επώαση με 2 

mg/ml προνάση, για 1 h στους 60οC. 

• Συλλογή των κυτταρικών τοιχωμάτων με φυγοκέντρηση (14000 g, 8 min, 4 

οC). 

• Πλύσιμο με αποστειρωμένο νερό και επαναδιάλυση σε υδροφθορικό οξύ 

(HF) (400 μl από διάλυμα 48% v/v). Επώαση για 24 h στο

Συλλογή
ο

Πλυσίματα με φυγοκέντρηση και επαναδιάλυση, μια φορά με 50 mM Tris-

HCl pH 7.0 και πέντε φορές με κρύο αποστειρωμένο νερό, μέχρι το pH 

Αποθήκε ση της απομονωμένης πεπτιδογλυκάνης στους  ο

Η διαδικασία της ραδιοσήμανσης είναι ίδια και για τα δύο υποστρώματα. 21 mg 

γλυκολ-χιτοζάνης και πεπτιδογλυκάνης αντίστοιχα, διαλύονται σε 2,25 ml 

διαλύματος NaHCO3 (11,25%) και ακετυλιώνονται με 5 mCi [3Η] οξικού ανυδρίτη 

(0,1 mmol, 50 mCi/mmol). Μετά από επώαση 24 h στους 4οC, οι απομένουσες 

ελεύθερες αμινομάδες ακετυλιώνονται με 150 μl μη σημασμένου οξικού ανυδρίτη 

για ακόμη 24 h. ουθεί απομάκρυνση  παραγόμενου, από  αντίδραση

και την υδρόλυση του οξικού ανυδρίτη, οξικού οξέος με διαπίδυση. Έπειτα το
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συγκέντρωση 50 mM) και πυκνού οξικού οξέος (τελική συγκέντρωση 60 mM) και 

 

υκολ-χιτίνης, ενώ η αδιάλυτη πεπτιδογλυκάνη από το 

. 

ς 

 από την ενζυμική απακετυλίωση της 

). Η αντίδραση 

, pH 8.0, 1mM CoCl2, 5μl ραδιοσημασμένου 

δραση απακετυλίωσης της γλυκολ-

00μl διαλύματος 20 mM HCl/50 mM CH3COOH. Στη συνέχεια, το 

3 3

γλυκολ-χιτοζάνη  +  [ Η]οξικό οξύ 

εκχυλίζεται με οξικό αιθυλεστέρα (κορεσμένο με νερό), φυγοκεντρώντας στα

14000 g. Με διαπίδυση απομακρύνονται τα υπολείμματα οξικού αιθυλεστέρα 

από το διάλυμα της γλ

προηγούμενο βήμα, συλλέγεται και επαναδιαλύεται σε αποστειρωμένο νερό

Β) Ραδιομετρικός προσδιορισμός του παραγόμενου οξικού οξέος. Μέτρο τη

ενζυμικής δραστικότητας αποτελεί η ποσότητα ραδιοσημασμένου οξικού οξέος, 

το οποίο απελευθερώνεται

ραδιοσημασμένης πεπτιδογλυκάνης και γλυκολ-χιτίνης (Σχήμα 1

απακετυλίωσης της πεπτιδογλυκάνης πραγματοποιείται σε 100 μl τελικό όγκο, σε 

ρυθμιστικό διάλυμα 25mM Tris-HCl

υποστρώματος και περίπου 3 μg ενζύμου. Πραγματοποιείται τρίωρη, πεντάωρη 

και ολονύκτια επώαση στους 37oC. Η αντί

χιτίνης διεξάγεται υπό τις ίδιες συνθήκες. Οι αντιδράσεις διακόπτονται με την 

προσθήκη 1

οξικό οξύ εκχυλίζεται από την υδατική φάση με 500 μl οξικού αιθυλεστέρα και 

μετριέται με σπινθηρομετρία. 

 

 

α)  GlcN[ Η]Ac                     GlcN   +   [ Η]οξικό οξύ 

 

β) [3Η]γλυκολ-χιτίνη 3

Δράση 
απακετυλάσης 

                    

Δράση 
απακετυλάσης

 
Σχήμα 1. Αντίδραση παραγωγής ραδιοσημασμένου οξικού οξέος από 

ραδιοσημασμένη πεπτιδογλυκάνη (α) και γλυκολ-χιτίνη (β). 
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Δομική ανάλυση των μεταλλαγών. 

 

Οι δομικές επιπτώσεις των επιλεγμένων μεταλλαγών αναλύθηκαν μέσω 

μοντελοποίησης στη δομή της BC1534. Οι σημειακές μεταλλαγές εισάχθηκαν 

στις θέσεις 140 και 42 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα XtalView/Xfit και/ή  MIFit 

(http://www.rigaku.com/software/mifit.html) (130). Οι αντίστοιχες δομικές 

απεικονίσεις προετοιμάστηκαν με τα λογισμικά προγράμματα pymol (131) και 

gimp (http://www.gimp.org/). 

 

 

Αντίστροφη μεταγραφή-Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-

PCR). 

 

O B. cereus ATCC14579 καλλιεργήθηκε σε θρεπτικό μέσο LB αραιωμένο 

μια φορά. Χρησιμοποιήθηκαν διάφορες συγκεντρώσεις των υποστρωμάτων 

GlcNAc, GlcNAc2, GlcNAc3 και κολλοειδής χιτίνη, καθώς και μία καλλιέργεια 

ελέγχου στην οποία δεν είχε προστεθεί εξωγενώς κάποιος σακχαρίτης. 

Συλλέγονταν δείγματα σε διάφορα χρονικά σημεία των καλλιεργειών. Το 

υνολικό mRNA απομονώθηκε, χρησιμοποιώντας το Nucleospin RNA II kit 

(Ma γχος του mRNA έγινε 

ετρώντας στη συσκευή NanoDrop. 

μήτρα. Οι 

αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του RobusT II RT-PCR kit 

(Finnz

34, BC3461-For and 

BC3461-Rev για το γονίδιο bc3461, bc1535-For (5’- ATG AAA TTA AAA ATA 

GGT ATT ACA T – 3’) και bc1535-Rev (5’- TTA AAT CTT TCC ATT TTT GTC 

ATC – 3’) για το bc1535, bc3725-For (5’- ATG TTA AAC AAG TTC AAA TTT TTT 

T – 3’)  bc3725-Rev (5’- TTA TTT TTG CAA GGA AAG ACC AT – 3’) για το 

bc3725 Για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων χρησιμοποιήθηκαν οι 

παρακάτω συνθήκες: 

σ

cherey-Nagel). O ποιοτικός και ποσοτικός έλε

μ

Για τις αντιδράσεις RT-PCR χρησιμοποιήθηκαν 100 ng RNA ως 

ymes). Τα ζευγάρια των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν, είναι τα 

ακόλουθα: BC1534-For και BC1534-Rev για το γονίδιο bc15

 και

. 
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1. 

2. 94oC, 2 min  

3. 

 

 

ent-based tree). Πρότυπο έκφρασης. 
 

 

 ν

 πρότυπο έκφρασης. Τα δεδομένα από την 

αλλ

3

48oC, 30 min 

94oC, 30 sec 

4. 52oC (bc1534), 53oC (bc3461), 58oC (bc1535), 55oC (bc3725), 30 sec 

5.  72oC, 75 sec 

6. Επανάληψη βημάτων 3-5 για 30 φορές. 

7. 72oC, 7 min 

8. ∆ιατήρηση στους 4oC. 

Κατασκευή δένδρου βασιζόμενου σε στοίχιση πρωτεϊνών 

(alignm

Η στοίχιση των LmbE πρωτεϊνών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το 

πρόγραμμα CLUSTALW (132). Τα δένδρα κατασκευάστηκαν χρησιμοποιώντας 

τους αλγόριθμους που περιέχονται στο πακέτο λογισμικού PHYLIP (133).  

 Από μελέτες γονιδιωμάτων του γένους Bacillus, εξάχθηκαν 

συμπεράσματα για το πρότυπο έκφρασης γονιδίω . Ταυτοποιήθηκαν τα 

καλύτερα bidirectional hits του B. cereus σε άλλα γονιδιώματα, χρησιμοποιώντας 

το σύστημα IMG (Integrated Microbial Genomes system) (134), τα οποία 

χαρτογραφήθηκαν  στο πειραματικό

ηλούχηση του συνόλου των μεταγράφων (transcriptome) ομαδοποιήθηκαν με 

το πρόγραμμα Gene Cluster 3.0 (1 5). 
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Αποτελέσματα  
 
 
 Ταυτοποίηση των γονιδίων bc1534, bc3461 από τον B. cereus 

ριση με τα ομόλογά τους από τον B. anthracis. 

ανάλυση του γονιδιώματος του B. cereus ATCC14579 

ν γονιδίων bc1534 και bc3461 με αριθμούς 

ρόσβασης NP_831313 και NP_833195 αντίστοιχα. Το γονίδιο bc1534 

ποτελείται από 705 bp και κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 234 αμινοξέων με 

προβλ bc3461 ι

 προβλεπόμενη μοριακή μάζα 

4.919 Da. Χρησιμοποιώντας τα προγράμματα 

ATCC14579 και σύγκ

 

 Η in silico 

αποκάλυψε την ύπαρξη τω

π

α

επόμενη μοριακή μάζα 26.218 Da, ενώ το  αποτελείτα  από 663 bp 

και κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 220 αμινοξέων με

2

http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/ και http://www.sbc.su.se/~miklos/DAS/  

για πρόβλεψη πεπτιδίου-σινιάλου και διαμεμβρανικής περιοχής αντίστοιχα, δεν 

βρέθηκαν αμινοτελικές αλληλουχίες-σινιάλα ούτε διαμεμβρανικές έλικες στις 

ξ

ε

ι στην οικογένεια 14 των εστερασών 

υδατανθράκων (Carbohydrate Esterase family 14, CE14), ενώ η BC3461 δεν έχει 

κόμη καταταχθεί σε καμία από τις ανωτέρω οικογένειες. Με ανάλυση BLAST, 

ρέθηκαν στον B. anthracis str. ‘Ames ancestor’ δύο ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης 

A1557 με αριθμό πρόσβασης NP_844007 και BA3524 με αριθμό πρόσβασης 

NP_845802) τα οποία είχαν το ίδιο μέγεθος και παρουσίασαν ένα ποσοστό 

υτότητας 96% και 95% με τις BC1534 και BC3461 αντίστοιχα. 

προβλεπόμενες αμινο ικές αλληλουχίες των BC1534 και BC3461. Η 

παρατήρηση αυτή συμφωνεί μ  το γεγονός της απομόνωσης των 

ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών από το κυτταρόπλασμα της E. coli σαν 

ενδοκυτταρικά ένζυμα. 

 Από τις βάσεις δεδομένων Pfam (91) και COG (92), τόσο η BC1534 όσο 

και η BC3461, κατατάσσονται στην πρωτεϊνική οικογένεια LmbE (Pfam 02585, 

COG2120). Η BC1534 επίσης ανήκε

α

β

(B

τα
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Όσον αφορά στην γονιδιακή οργάνωση, το γονίδιο bc1534 ανήκει σε ένα 

περόνιο μαζί με έξι ακόμη γονίδια (bc1531-bc1533 και bc1535-bc1537), τα 

ποία έχουν ποικίλες προβλεπόμενες λειτουργίες (εικόνα 24). 

ενώ με κινο απ

α η ο

ν  μ  κ

 ε κ

ιδίων του μητρικού κυττάρου νωρίς στην διαδικασία της 

 

ο

ο

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 24. Γονιδιακή οργάνωση σε μια περιοχή μήκους 5.5 Κbp. Τα βέλη 

υποδεικνύουν τα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης,  κόκ εικονίζεται το 

γονίδιο bc1534.  

 

 

In silico δεδομέν  δείχνουν τ  συντήρηση τ υ οπερονίου αυτού σε πολλά είδη 

Bacillus και επιπλέο  την κοινή ρύθ ιση της έκφρασής του από ένα οινό 

μηχανισμό (136). Ο τελευταίος δ ν είναι άλλος από τον υπο ινητή σΕ, ο οποίος 

επάγει την έκφραση γον

σπορίωσης (137), ενώ στη συνέχεια αντικαθίσταται από τον υποκινητή σΚ (138, 

139). Παρατηρώντας τις προβλεπόμενες λειτουργίες των γονιδίων που ανήκουν 

σ’αυτό το οπερόνιο, δε φαίνεται να υπάρχει κάποιο μονοπάτι στο οποίο να 

συμμετέχουν όλα. 

 Από την άλλη μεριά, το γονίδιο bc3461 δεν ανήκει σε κάποια γονιδιακή 

ομάδα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, υποδηλώνοντας την ανεξάρτητη 

ρύθμιση της έκφρασής του, σε σχέση με τα γειτονικά του γονίδια. 
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Πραγματοποιώντας στοίχιση των αμινοξικών αλληλουχιών των BC1534 

αι BC3461 με τις ήδη γνωστές LmbE πρωτεΐνες, παρατηρήθηκε η ύπαρξη δύο 

υντηρημένων μοτίβων, όπως φαίνεται και στην εικόνα 26. Το πρώτο εντοπίζεται 

οντά στο αμινοτελικό άκρο ((A/P)H(X/P)DD) και το δεύτερο περίπου στο μέσο 

ς αμινοξικής αλληλουχίας (H(X/P)DH). Κρυσταλλογραφικά δεδομένα (140) 

ροτείνουν ότι αυτές οι συντηρημένες περιοχές πιθανότατα συμμετέχουν στην 

ρόσδεση μετάλλου και υποστρώματος. 

 

Εικόνα 25. Γονιδιακή οργάνωση σε μια περιοχή μήκους 4.3 Κbp στο 

γονιδίωμα του B. cereus ATCC14579. Με κόκκινο βέλος απεικονίζεται το γονίδιο 

bc3461.  

 

 

κ

σ

κ

τη

π

π

 
 

Εικόνα 26. Μερική στοίχιση αμινοξικών αλληλουχιών των BC1534 και 

BC3461 με πέντε LmbE πρωτεΐνες γνωστής λειτουργίας και μιας άγνωστης 

λειτουργίας (ΤΤ1542), η οποία έχει παρόμοια τρισδιάστατη δομή με την BC1534. 

PIG-L, απακετυλάση της Ν-ακετυλγλυκοσαμινυφωσφατιδυλινοσιτόλης (GlcNAc-

I) απ

τεΐνη από τον 

hermus thermophilus HB8 (BAC67240); Tk-Dac, απακετυλάση της N,N’-

ιακετυλ-χιτοβιόζης από το Thermococcus kodakaraensis KOD1 (BAD29713); 

rf2, απακετυλάση από τον Actinoplanes teichomyceticus (CAG15014); BtrD, 

απακετυλάση από τον Bacillus circulans (BAE07068). Οι μαύρες περιοχές 

P ό τον Rattus norvegicus (BAA20869); MshB, απακετυλάση της Ν-

ακετυλγλυκοσαμινυλινοσιτόλης (GlcNAc-Ins) από το Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv (NP_215686); TT1542, συντηρημένη υποθετική πρω

T

δ

O
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υποδεικνύουν ταυτόσημα κατάλοιπα, ενώ με γκρι σκίαση αναπαρίστανται 

παρόμοια αμινοξέα σε όλες τις αλληλουχίες.  

 

 

Κλωνοποίηση και έκφραση γονιδίων. Απομόνωση 

ανασυνδυασμένων ενζύμων. 

 

Α) BC1534 (αγρίου τύπου και μεταλλάγματα). Το γονίδιο bc1534 αγρίου 

τύπου καθώς και όλοι οι μεταλλαγμένοι κλώνοι κλωνοποιήθηκαν στον 

πλασμιδιακό φορέα pET26b (εικόνα 27), για έκφραση των ανασυνδυασμένων 

πρωτεϊνών σε κύτταρα E. coli σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 

Υλικά και Μέθοδοι». Τα ένζυμα εκφράστηκαν σαν πρωτεΐνες σύντηξης με μία 

ουρά έξι καταλοίπων ιστιδίνης στο καρβοξυτελικό τους άκρο, ώστε να 

διευκολυνθεί η απομόνωσή τους με χρωματογραφία συγγένειας (Ni-NTA). 

 

 

 

 

 

 

«

BC1534  His-Tag6 

 

 

 

Εικόνα 27. Γενική δομή της πλασμιδιακής κατασκευής pET26b-bc1534. 

 

 Τα ένζυμα (μεταλλαγμένου ή αγρίου τύπου) απομονώθηκαν σύμφωνα με 

τη μέθοδο που αναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του «Υλικά και Μέθοδοι», με 

δύο χρωματογραφικά βήματα. Στην εικόνα 28, παρουσιάζεται το γράφημα από 

την στήλη μοριακής διήθησης, όπου φαίνεται πως η BC1534 εκλούεται με τη 

μορφή εξαμερούς, κρίνοντας από τη μοριακή μάζα (~160 kDa). Το τελικό 

παρασκεύασμα της BC1534 εμφανίζει δυο πρωτεϊνικές ζώνες (η κύρια ζώνη 

pET26b 
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εμφανίζεται στα ~30 kDa), οι οποίες είναι εμφανείς ακόμη και σε αποδιατακτικό 

πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου (εικόνα 29). Τα αποτελέσματα αμινοτελικής 

νάλυσης από το εργαστήριο Βιοχημείας του Πανεπιστημίου της Λιέγης με 

πικεφαλής τον Georges Feller, έδειξαν πως η δεύτερη ζώνη που εμφανίζεται 

στο πή όν διπλάσιο ρος ρια

 της ίδιας πρωτεΐνης. 

 

α

ε

κτωμα (σε σχεδ μοριακό βά  από την κύ ) αποτελεί μη 

αποδιαταγμένη πολυμερισμένη μορφή

 
 

 

ικόνα 28. απομόνωσης από στήλη μοριακής 

διήθησης. Η κορυφή πρωτεΐνη μοριακής μάζας ~160 kDa, που 

αντιστοιχεί στην 

 

Ε Χρωματογράφημα 

 αντιπροσωπεύει 

εξαμερή μορφή της BC1534. 

 

  
 

104

37 

97 
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m
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Εικόνα 29. Πηκτή πολυακρυλαμίδης. Η ηλεκτροφόρηση 

πραγματοποιήθηκε σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου Τ=12.5%). Η 

εμφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε μετά από χρώση με Coomassie Brilliant 

Blue R. Διακρίνεται το δείγμα της BC1534 μετά το τελικό στάδιο καθαρισμού. 

Δεξιά αναφέρονται οι αντίστοιχες τιμές των δεικτών μοριακού βάρους που 

χρησιμοποιήθηκαν για αυτήν την πηκτή.  

(

 Β) BC3461. Το γονίδιο bc3461 κλωνοποιήθηκε στον πλασμιδιακό φορέα 

pRSETA σύμφωνα με την περιγραφή που δίνεται στο κεφάλαιο «Υλικά και 

Μέθοδοι» για έκφραση του γονιδίου και παραγωγή της ανασυνδυασμένης 

πρωτεΐνης σε κύτταρα E. coli. Η δομή του προκύπτοντος πλασμιδίου 

απεικονίζεται παρακάτω (εικόνα 30). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30. Γενική δ  της πλασμιδιακής κατασκευής pRSETA-bc3461.  

 

Τo ένζυμo απομονώθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο του «Υλ ι Μέθοδοι». Στην παρακάτω εικόνα 

απεικονίζεται το γράφημα από τη στήλη μοριακής διήθησης όπου φαίνεται πως η 

BC3461 εκλούεται με τη ρφή μονομερούς, κρίνοντας από τους μάρτυρες 

γνωστών μοριακών μαζών με τους οποίους είχε εξισορροπηθεί προηγουμένως, 

 στήλη. Το τελικό παρασκεύασμα της BC3461 εμφανίζει μια πρωτεϊνική ζώνη, η 

 

pRSETA

BC3461

pRSETA

BC3461

 

 

 

 

 

ομή

ικά κα

 μο

η
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οποία απ τικό ιδίοεντοπίζεται σε οδιατακ  πήκτωµα πολυακρυλαµ υ σε θέση που 

αντιστοιχεί σε σχετικό µοριακό βάρος ~27 kDa (εικόνα 32). 

 

 
 

Εικόνα 31. Χρωματογράφημα απομόνωσης από στήλη μοριακής 

ιήθησης. Η κορυφή αντιπροσωπεύει πρωτεΐνη μοριακής μάζας ~30 kDa, που 

ντιστοιχεί στην μονομερή μορφή της BC3461. 
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Εικόνα 32. Πηκτή ακρυλαμίδης. Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιήθηκε σε 

αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαµιδίου (Τ=10-12%). Η εµφάνιση των 

πρωτεϊνικών ζωνών έγινε μετά από χρώση µε Coomassie Brilliant Blue R. 

Διακρίνεται το δείγμα της BC3461 μετά το τελικό στάδιο καθαρισμού. Δεξιά 

αναφέρονται οι αντίστοιχες τιμές των δεικτών μοριακού βάρους που 

χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την πηκτή. 

 

 

Ανάλυση της δομής και σχεδιασμός μεταλλαγών της BC1534. 

 

Η δομή της BC1534 λύθηκε σε συνεργασία με την Β. Φαδούλογλου, μέλος 

της ερευνητικής ομάδας Κρυσταλλογραφίας του Καθηγητή Μ. Κοκκινίδη στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η δομή επιλύθηκε σε διακριτικό όριο 1.8 Å (140). 

Η τελευταία αποκάλυψε πως το αμινοξικό κατάλοιπο στη θέση 140, ίσως 

παίζει προφανή ρόλο στην προσβασιμότητα του ενεργού κέντρου και στην 

εξειδίκευση του ενζύμου προς το υπόστρωμα (εικόνα 33 Β). 
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 Εικόνα 33. (Α) Δομή του εξαμερούς ς BC1534, που σχηματίζεται από 

την αλληλεπίδραση μεταξύ τριών διμερών (140). Ο διμερισμός επιτυγχάνεται 

μέσω της αλληλεπίδρασης της β8 πτυχωτής ιας του ενός μονομερούς και 

των β6, β7 του άλλου μονομερούς. (Β) Επιφανειακή απεικόνιση του ενζύμου και 

άποψη του εξωτερικού του ενεργού κέντρου  οποίο είναι κατειλημμένο από ένα 

GlcNAc2. Οι δύο διαμορφώσεις του καταλοίπου R140 είναι εμφανείς στην εικόνα. 

(Γ) και (Δ) Εμφανίζονται οι αλληλεπιδράσεις ή η απώλεια των αλληλεπιδράσεων 

του GlcNAc2 με τα κατάλοιπα που καταλαμβάνουν τις θέσεις 140 και 42. Το 

παράθυρο Γ εστιάζει στη θέση 140. Το κατάλοιπο αγρίου τύπου (Arg) (με κίτρινο 

αναπαριστώνται τα άτομα άνθρακα) και τα μεταλλαγμένα κατάλοιπα Ala και Glu 

(τα άτομα άνθρακα απεικονίζονται με καφέ και γκρι χρώμα αντίστοιχα), 

παρουσιάζονται σαν μοντέλα ράβδου (stick models). Το παράθυρο Δ εστιάζει 

στη θέση 42. Το κατάλοιπο Ala (αγρίου τύπου) (κίτρινο χρώμα) και το 

μεταλλαγμένο κατάλοιπο Ser (γκρι χρώμα) παρουσιάζονται σαν μοντέλα ράβδου. 

Α

Δ Γ 

 τη

 

 επιφάνε

 το
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Σαν μοντέλα πτής ράβδου (thin stick models) επίσης εμφανίζονται δύο 

κατάλοιπα Se ρίου τύπου (θέσεις 45 και 46), τα οποία βρίσκονται σε κοντινή 

απόσταση από τη μεταλλαγή. Οι αποστάσεις από το υπόστρωμα δείχνονται σαν 

διακεκομμένες γραμμές.  

 

Η μία από τις δύο διαμορφώσεις περιορίζει ισχυρά την προσβασιμότητα του 

ενεργού κέντρου, ενώ η άλλη που σταθεροποιείται από ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις με το γειτονικό κατάλοιπο E142 κρατά ανοιχτή την είσοδο του 

ενεργού κέντρου (εικόνα 33 Γ και Δ). 

 Βασιζόμ  στην κρυσταλλική δομή  BC1534, η θέση ενός άλλου 

καταλοίπου της Αla42, προβλέφθηκε παίζει δυνητικά ρόλο στις 

αλληλεπιδράσεις ενζύμου-υποστρώματος. Τοποθετώντας το GlcNAc2 

(χειροκίνητος ελλιμενισμός, manual docking) στο ενεργό κέντρο, αποκαλύφθηκε 

ότι αυτό το κατάλοιπο εντοπίζεται σε μία ευνοϊκή θέση για τη δημιουργία 

υδρογονοδεσμών με τις υδροξυλομάδες του υποστρώματος (εικόνα 33 Δ). 

 Για την περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου του R140 στην ενεργότητα και 

εξειδίκευση του ενζύμου, μεταλλάχθηκε σε (α) Ala, ένα μικρό, υδρ φοβο 

 

λε

r αγ

ενοι

 

 της

να 

ό

κατάλοιπο και (β) Glu, ένα αρνητικά φορτισμένο κατάλοιπο. Από την άλλη, η Α42 

μεταλλάχθηκε σε Ser, το οποίο είναι ένα κατάλοιπο συγκρίσιμου μεγέθους και 

επιπλέον δυνητικά δημιουργεί περισσότερους δεσμούς υδρογόνου με το 

υπόστρωμα. 

 Όπως έχει δειχθεί (141), η BC1534 υπάρχει στο διάλυμα ως εξαμερές, με 

το διμερές να είναι η ασύμμετρη μονάδα του κρυστάλλου. Ο διμερισμός 

επιτυγχάνεται με το σχηματισμό 2 β-πτυχωτών φύλλων με 3 β-κλώνους το 

καθένα, οι οποίοι είναι ανά ένας αντιπαράλληλοι (mixed, three-stranded β-

sheets), καθένα από τα οποία αποτελείται από τις αντιπαράλληλες β-πτυχωτές 

επιφάνειες β6, β7 του ενός μονομερούς και β8 του άλλου (140). Με αντίδραση 

PCR διαγράφηκε η β8 πτυχωτή επιφάνεια, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου του 

διμερισμού στην ενεργότητα του ενζύμου (εικόνα 33 Α). 
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Βιοχημικός χαρακτηρισμός των ανασυνδυασμένων ενζύμων BC1534 

(αγρίου τύπου και μεταλλαγμάτων) και BC3461. 

 

Τόσο η BC1534 όσο και η BC3461, δεν έδειξαν καμία ενεργότητα στα 

αδιοσημασμένα πολυμερή γλυκολ-χιτίνη και πεπτιδογλυκάνη. Δοκιμάζοντας την 

 

. 

C

ρ

επίδραση διαφόρων δισθενών μετάλλων στην ενεργότητα των δύο ενζύμων, 

παρατηρήθηκαν οι εξής διαφορές σε σύγκριση με την απουσία δισθενούς 

μετάλλου από το μίγμα της ενζυμικής δοκιμής: 

 

Πίνακας 3. Επίδραση της παρουσίας δισθενών μετάλλων στην ενεργότητα 

των ενζύμων

Δισθενές μέταλλο BC1534 B 3461 
Cu2+  Αναστολή 

Zn2+ Αναστολή Αναστολή 

Ni2+ Αναστολή  

Mn2+ Αναστολή  

Ca2+ Αναστολή  

Mg2+  Διπλάσια ενεργότητα 

Co2+ Τριπλάσια ενεργότητα  

 

Όλα τα μέταλλα που δοκιμάστηκαν ήταν σε μορφή άλατος χλωρίου και οι 

στις διαφορά

 

των

ακόμη και στις μέγιστες 

 CH3COOH που ελέγχθηκαν. Για τον περαιτέρω βιοχημικό 

χαρακτηρισμό των ενζύμων, δοκιμάστηκε ένα εύρος pH και θερμοκρασιών από 4 

συγκεντρώσεις τους στις παραπάνω ενζυμικές δοκιμές ήταν 1 mM. Με παύλες 

απεικονίζονται οι αντιδράσεις εκείνες  οποίες δεν παρατηρήθηκε  σε 

σχέση με την ενζυμική δοκιμή ελέγχου, όπου δεν υπήρχε κάποιο δισθενές 

μέταλλο.  

Ελέγχοντας κατά πόσο υπάρχει επανατροφοδοτική αναστολή (feedback 

inhibition)  δύο ενζύμων από το προϊόν της αντίδρασης, δοκιμάστηκαν 

διάφορες συγκεντρώσεις CH3COOH (1 mM – 50 mM) στην ενζυμική δοκιμή. 

Παρ’όλα αυτά δεν υπήρξε αναστολή από το προϊόν 

συγκέντρωσεις

 82



έως 10

 

σία 20οC για την BC3461. 

αν υπόστρωμα σ’αυτές τις δοκιμές, χρησιμοποιήθηκε η Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη 

(GlcNA

τοποιώντας τις ενζυμικές δοκιμές στις συνθήκες στις οποίες 

καταλ , δοκιμ διάφορα υποστρώματα Ν-

ακετυλχιτοολιγομερών. Οι σχετικές ενεργότητες των δύο ενζύμ τύπου 

καθώς και μεταλλαγμάτων τ , απεικονίζονται ακάτω 

πίνακα (ορίζεται η μέγιστη ενεργό ένα υπόστρωμα ως 100% και με 

βάση αυτή ογίζονται οι ενεργό  τα υπόλοιπα υποστρώματα). 

 

 

 

 

 

 και από 20οC έως 50οC αντίστοιχα και οι βέλτιστες συνθήκες ήταν οι 

ακόλουθες: 

 

 

 

 pH 8.0 (HEPES-NaOH) και θερμοκρασία 37οC για την BC1534. 

 pH 6.5 (MES-NaOH) και θερμοκρα

Σ

c) σε συγκέντρωση 2.26 mM. 

Πραγμα

ήξαμε παραπάνω άστηκαν 

ων αγρίου 

 των ης BC1534  στον παρ

τητα προς 

, υπολ τητες προς
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Πίνακας 4. Σχετικές ενεργότητες των ενζύμων BC1534 (αγρίου τύπου και 

μεταλλάγματα), BC3461 ως προς διάφορα υποστρώματα. 

 

Δεν πραγματοποιήθηκε ενζυμική δοκιμή.) 

Οι ενζυμικές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο στα «Υλικά και Μέθοδοι». Μεταξύ των υποστρωμάτων που 

δοκιμάστηκαν, φαίνεται ότι όλα τα ένζυμα, παρουσιάζουν μέγιστη ενεργότητα 

στην Ν ’-διακετυλχιτοβιόζη (GlcNAc2). Επίσης, η BC1534 δεν ήταν ενεργή όταν 

χρησιμοποιήθηκε σαν υπόστρωμα η N-ακετυλ-D-Ν-γλυκοσαμινυλ-α1-6-D-μυο-

ινοσιτολ-1-HPO4-οκταδεκυλ (GlcNAc-I-P-C18), το οποίο αποτελεί συνθετικό 

ανάλογο της GlcNAc-φωσφατιδυλινοσιτόλης (GlcNAc-PI). Η συγκεκριμένη 

ενζυμική δοκιμή πραγματοποιήθηκε από τον Michael D. Urbaniak στο 

BC3461 BC1534 BC1534 

R140A 

BC1534 

R140E 

BC1534 

A42S 

 

Υπόστρωμα  

Σχετική ενεργότητα (%) 

GlcNAc 39 53 93 80 41 

GlcNAc2 100 100 100 100 25 

GlcNAc3 92 43 27 40 31 

GlcNAc4 65 35 20 0 0 

GlcNAc5 0 0 0  0 0

GlcNAc-1P 65 88 67 50 100 

GlcNAc-6P 27 53 87 40 50 

GalNAc 58 60 40 20 25 

ManNAc 58 60 0 0 12 

GlcNAc-I-P-
C18 

 0    

 (           :  

 

,Ν
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Εργασ

 

ές παράμετροι των ενζύμ

 

 ινητικέ αράμετ των ενζύμων BC1534 γρίου τύπο ι 

μεταλλαγμένων) BC346 α τα υποστρώματα και GlcNAc2 

υπολογίστηκαν από ανάλυση διαγράμματος Lineweaver-Burk. Οι ενζυμικές 

αντιδράσεις για αυτά τα υποστρώματα ακολουθούν κινητική chaelis-Menten. 

Οι ς αντιδράσεις πρα τοποιήθη  σύμφωνα μ τις συνθήκες ου 

περιγράφονται στο Υλικά και έθοδοι» κα  αποτελέσματα των μετρήσεων 

α ι στο αρακάτ ίνακες. 

 

ς 5. τικές παράμετροι τω νζύμων BC3461, BC1534 τα 

υποστρώματα  GlcNAc και GlcNAc2. 

Υπόσ BC3 BC1534 

τήριο Βιολογικής Χημείας και Μοριακής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο 

του Dundee, στην Σκωτία. 

 

 Κινητικ ων. 

Οι κ ς π ροι  (α υ κα

και 1 γι GlcNAc 

  Mi

 ενζυμικέ γμα καν ε  π

 «  Μ ι τα

πεικονίζοντα υς π ω π

Πίνακα Κινη ν ε για 

τρωμα 461 

  kcat (s-1) Km (μM) Kef (μΜ-1 sec-1) kcat (s-1) Km (μM) Kef (μΜ-1 sec-1) 

GlcNAc 6.4 9 0.71 1.89 3 0.63 

GlcNAc 11.1 2 5.55 98.2 3 32.7  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 85



Πίνακας 6. Κινητικές παράμετροι των μεταλλαγμάτων της BC1534 για τα 

υποστρώματα GlcNAc και GlcNAc2. 

 

Υπόστρωμα 

 

BC1534 R140A BC1534 R140E BC1534 A42S 

 kcat Km Kef kcat Km Kef kcat Km Kef 

GlcNAc 189.7 0.08 -62500 0.27 8 0.03 0.011 1.3x103 8.4x10

Glc  NAc2 0.37 4 0.09 0.27 5 0.05 0.01 1.1x103 9x10-6

*Οι κινητικές παράμετροι δίνονται στις ίδιες μονάδες με τον πίνακα 5. 

 

Η BC1534 παρουσιάζει την ίδια συγγένεια (Km) και προς τα δύο υποστρώματα. 

αρ’όλα αυτά ο λόγος kcat / Km δείχνει πως το προτιμώμενο υπόστρωμα είναι το 

GlcNA

ενο υπόστρωμα γι’αυτό το ένζυμο, είναι το 

 5) . Ό ρά τις μεταλλαγμένες μορ BC1534, 

φαίνεται να έχουν μειωμένη συγγένεια και προς τα δύο υποστρώματα, με το 

A42S να εμ τις τε K  ( ς 6 ι αξι ω

 αυτά,  το R140A εμφα τιμή  οπο είναι 100 ς 

μεγαλύτερη, συγκρινόμενη με την αντίστοιχη της BC1534, όταν χρησιμοποιείται 

στρωμ lcNA

 

Πρότυπα  έκφρασης των bc1534, bc3461 στον B. cereus ATCC14579. 

Παρατηρώντας από την κινητική ανάλυση των ενζύμων BC1534 (αγρίου 

αι μεταλλαγμένου τύπου) και BC3461, ότι το προτιμώμενο υπόστρωμα είναι η 

,Ν’-διακετυλχιτοβιόζη (GlcNAc2), δοκιμάστηκε η έκφραση των αντίστοιχων 

νδογενών γονιδίων στον ίδιο τον B. cereus (bc1534, bc3461) σε συνθήκες 

ρεπτικού μέσου, όπου υπήρχαν διάφορες συγκεντρώσεις Ν-

Π

c2. Αντιθέτως, οι τιμές της BC3461 τόσο για την Km όσο και για τον λόγο 

kcat / Km αποκάλυψαν ότι το προτιμώμ

GlcNAc2 (πίνακας σον αφο φές της 

φανίζει  υψηλό ρες τιμές m πίνακα ). Είνα οσημεί το 

παρ’όλα  ότι νίζει kcat η ία φορέ

σαν υπό α το G c. 

 

 

 

 

κ

Ν

ε

θ
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ακετυλ

ποίο συμμετέχουν οι δύο LmbE πρωτεΐνες, 

σχετίζεται με τον καταβολισμό της χιτίνης, εξετάστηκε το γονίδιο bc3725 το οποίο 

για μ  (π ιτουργί ς 

επίσης υπόψιν ότι το γονίδιο bc1534 ανήκει σε ένα οπερόνιο μαζί με άλλα έξι 

γονίδια (βλέπε εικόνα 25) και θεωρώντας ενδιαφέρουσα την ύπαρξη μιας 

γλυκοσυλτρανσφεράσης ( 535 ιβ κα ικ υ bc1534, ελέγχθηκε και

το δικό της προφίλ έκφρασης κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Οι καλλιέργειες 

  30 υπ   

των σε διάφορες νικ τι Μετά απ ω

 

ντίδρασης Πολυμεράσης (RT-PCR) σύμφωνα με τις συνθήκες που 

τ

χιτοολιγοσακχαριτών (GlcNAc1-3) και κολλοειδούς χιτίνης.  Ως επιπλέον 

δείκτης για το αν το μονοπάτι στο ο

κωδικοποιεί ια (εξω-)χιτινάση ροβλεπόμενη λε α). Λαμβάνοντα

bc1 ) ακρ ώς θοδ ά το  

αναπτύχθηκαν στους οC ό ανάδευση και πραγματοποιήθηκε συλλογή 

δειγμά χρο ές σ γμές. την ομόν ση του ολικού 

mRNA, πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις Αντίστροφης Μεταγραφής-Αλυσιδωτής

Α

περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του «Υλικά και Μέθοδοι». Στο παρακάτω 

διάγραμμα απεικονίζεται ο ποσοστό σπορίωσης στις διάφορες χρονικές στιγμές 

λήψης δείγματος (8h, 12h, 24h, 48h, 72h). 

 

Ποσοστό σπορίωσης στις χρονικές στιγμές 
δειγματοληψίας
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 Σχήμα 2. Πρότυπο σπορίωσης του B. cereus σε διάφορες συνθήκες 

καλλιέργειας.  
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Ακολουθεί η παράθεση των αποτελεσμάτων από τα RT-PCR πειράματα. 

 

1. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc1534. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: λHindIII (1γ) 
2: σάκχαρο -- 
3: GlcNAc 0.05% 

24 h 

12 h 

8 h 
     1     2      3      4     5      6     7      8     9     10   11    12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 34. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc1534 στον B. cereus κάτω 

από διάφορες συνθήκες. Φαίνεται ότι το γονίδιο εκφράζεται καθ’όλη τη διάρκεια 

ς ανάπτυξης κρίνοντας από την καλλιέργεια ελέγχου στην οποία δεν έχει 

4: GlcNAc 0.025% 
5: (GlcNAc)2 0.05% 
6: (GlcNAc)2 0.025% 
7: (GlcNAc)3 0.05% 
8: (GlcNAc)3 0.025% 
9: κολλοειδής χιτίνη 0.05% 
10: κολλοειδής χιτίνη 0.01% 
11: κολλοειδής χιτίνη 0.025% 
12: δείγμα αρνητικού ελέγχου 
(απουσία μήτρας) 48 h 

72 h 

τη
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προστεθεί εξωγενώς κάποιο σάκχαρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναστολή της 

γγονιδιακής έκφρασης από GlcNAc και GlcNAc2 στις 8 h. 

2. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc3461. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 h 

24 h 

12 h 

8 h 

   1       2    3     4      5      6      7    8     9    10    11    12 

ονιδιακής έκφρασης από GlcNAc και GlcNAc2 στις 8 h. 

2. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc3461. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 h 

24 h 

12 h 

8 h 

   1       2    3     4      5      6      7    8     9    10    11    12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

72 h 

) 

 

10: κολλοειδής χιτίνη 0.01% 
11: κολλοειδής χιτίνη 0.025% 
12: δείγμα αρνητικού ελέγχου 
(απουσία μήτρας) 
 

1: λHindIII (1γ
2: σάκχαρο -- 
3: GlcNAc 0.05% 
4: GlcNAc 0.025% 
5: (GlcNAc)2 0.05% 
6: (GlcNAc)2 0.025%
7: (GlcNAc)3 0.05% 
8: (GlcNAc)3 0.025% 
9: κολλοειδής χιτίνη 0.05% 

 89



Εικόνα 35. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc3461. Παρατηρούμε ότι 

παίρνουμε παρόμοια πρότυπα με το ομόλογό του, bc1534. 

 

3. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc3725 (εξω του γονιδίου bc3725 (εξω-χιτινάση). 
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-χιτινάση). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 h 

24 h 

12 h 

8 h 

     1       2     3     4      5     6     7      8     9     10   11   12   

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

72 h 

1: λHindIII (1γ) 
2: σάκχαρο -- 
3: GlcNAc 0.05% 
4: GlcNAc 0.025% 
5: (GlcNAc)2 0.05% 
6: (GlcNAc)2 0.025% 
7: (GlcNAc)3 0.05% 
8: (GlcNAc)3 0.025% 
9: κολλοειδής χιτίνη 0.05% 
10: κολλοειδής χιτίνη 0.01% 
11: κολλοειδής χιτίνη 0.025% 
12: δείγμα αρνητικού ελέγχου 
(απουσία μήτρας) 
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Εικόνα 36. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc3725, που κωδικοποιεί για 

μια εξω-χιτινάση στον B. cereus. Παρατηρείται ότι ενώ στις 8 h το πρότυπο 

έκφρασης είναι ίδιο συγκριτικά με τις 2 LmbE πρωτεΐνες (αναστολή από GlcNAc 

και GlcNAc2), στις επόμενες χρονικές στιγμές, υπάρχει απόκλισηκαι GlcNAc2), στις επόμενες χρονικές στιγμές, υπάρχει απόκλιση. Η έκφραση του 

ονιδίου αυτού φαίνεται να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ δεν υφίσταται στις 

72 h. 

4. ρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc1535 (γλυκοσυλτρανσφεράση).  

 

        

ίδιο συγκριτικά με τις 2 LmbE πρωτεΐνες (αναστολή από GlcNAc 

. Η έκφραση του 

ονιδίου αυτού φαίνεται να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ δεν υφίσταται στις 

72 h. 

4. ρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc1535 (γλυκοσυλτρανσφεράση).  
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       1     2      3        4      5       6      7      8      9      10    11     12 

8 h 

12 h 

24 h 

48 h  

72 h 

1: λHindIII (1γ) 
2: σάκχαρο -- 
3: GlcNAc 0.05% 
4: GlcNAc 0.025% 
5: (GlcNAc)2 0.05% 
6: (GlcNAc)2 0.025% 
7: (GlcNAc)3 0.05% 
8: (GlcNAc)3 0.025% 
9: κολλοειδής χιτίνη 0.05% 
10: κολλοειδής χιτίνη 0.01% 
11: κολλοειδής χιτίνη 0.025% 
12: δείγμα αρνητικού ελέγχου 
(απουσία μήτρας) 
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Εικόνα 37. Πρότυπο έκφρασης του γονιδίου bc1535, που κωδικοποιεί για 

μια γλυκοσυλτρανσφεράση. Το γονίδιο αυτό συνεντοπίζεται με το bc1534 στο 

ίδιο οπερόνιο. Παρ’όλα αυτά δεν φάνηκε να εκφράζεται πουθενά στις παραπάνω 

συνθήκες. 

 

 

ρόβλεψη λειτουργίας. 

Παρ’όλο που τα μέλη της πρωτεϊνικής οικογένειας LmbE (Pfam 02585) 

αθέτουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά στην αμινοξική αλληλουχία, δεν 

εμφανί υν την ίδια λειτουργία (14, 10, 9, 17). Η στοίχιση των αμινοξικών 

αλληλουχιών 929 πρωτεϊνών που ανήκουν στην Pfam 02585 αποκάλυψε ένα 

αριθμό  ομάδων (όσον αφορά στη λειτουργία), οι οποίες προφανώς 

αντιστοιχούν σε διαφορετικές λειτουργίες (εικόνα 38). Η διαδικασία αυτή 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Κ. Μαυρομμάτη (Joint Genome 

Institute, Walnut Creek, California, United States of America). 

Π

 

δι

ζο

 διαφορετικών
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Εικόνα 38. Δέντρο γειτνίασης των LmbE πρωτεϊνών. Δείχνονται οι 

πρωτεΐνες του B. cereus καθώς και πρωτεΐνες γνωστής λειτουργίας, μεταξύ των 

929 πρωτεϊνών των οποίων έγινε στοίχιση αμινοξικών αλληλουχιών. 

 

Όλες οι πρωτεΐνες των οποίων έχει μελετηθεί η ενζυμική λειτουργία, ανήκουν σε 

διαφορετικές ομάδες. Επιπλέον, οι δύο πρωτεΐνες από τον B. cereus (BC1534, 

BC3461), εντοπίζονται σε ξεχωριστές ομάδες. 

 Αφού οι αλληλουχίες των πρωτεϊνών δεν ήταν επαρκείς για την 

αποκάλυψη της λειτουργίας του κάθε ενζύμου, αναζητήσαμε άλλες ενδείξεις για 

την πρόβλεψη της λειτουργίας.  Ο συνεντοπισμός των αντίστοιχων γονιδίων στην 

ίδια χρωμοσωμική περιοχή, μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για τη λειτουργική 

συσχέτιση και βοηθάει συχνά στην πρόβλεψη ενζυμικών λειτουργιών (142). Το 

γονίδιο bc1534 ανήκει σε μια χρωμοσωμική περιοχή, η οργάνωση της οποίας 
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είναι συντηρημένη στα Bacilli. Σε άλλα μέλη των Firmicutes, η συντήρηση δεν 

περιλαμβάνει όλες τις πρωτεΐνες, αλλά η LmbE πρωτεΐνη είναι στην ίδια γειτονιά 

με μια γλυκοσυλτρανσφεράση (Pfam 00534) (εικόνα 39). 

 

 

 
 

Εικόνα 39. Συντηρημένες χρωμοσωμικές περιοχές σε αρκετά μέλη των 

Firmicutes. Οι διακεκομμένες κόκκινες γραμμές υποδεικνύουν χρωμοσωμικές 

κασσέττες. Το γονίδιο που υπογραμμίζεται με μια κόκκινη μπάρα, αντιστοιχεί σε 

LmbE ομόλογο.  
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Αυτός είναι και ο πιο συνηθισμένος συνδυασμός των Pfams που περιλαμβάνουν 

την Pfam 02585 σε μη-ευκαρυωτικά γονιδιώματα (εικόνα 40). 

 

 
 

Εικόνα 40. Συνεντοπισμός της Pfam 02585 με άλλες Pfams σε βακτηριακά 

γονιδιώματα. 

 

Πειράματα με μικροσυστοιχίες (143) και αλληλούχηση του συνόλου των 

μεταγράφων (transcriptome) του B. anthracis (144), αποκάλυψαν ότι το γονίδιο 

ba1557 (ομόλογο του bc1534) είναι στο ίδιο οπερόνιο με τα γειτονικά του γονίδια 

(ομόλογα των γονιδίων bc1531-bc1537) και εκφράζονται κατά την πρώιμη και 

μεσαία περίοδο της εκθετικής φάσης. Το γονίδιο ba3524 (ομόλογο του bc3461) 

εκφράζεται αργά κατά τη σπορίωση και νωρίς στην εκθετική φάση. Παρά τις 

πιθανές διαφορές στους κύκλους ζωής μεταξύ των ειδών Bacillus, τα δεδομένα 

αυτά από το σύνολο των μεταγράφων του B. anthracis (143, 144), θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν ισχυρή ένδειξη για παρόμοια πρότυπα γονιδιακής

έκφρασης στον B. cereus. 
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Συζήτηση  
 
 

 Τα γονιδιώματα του B. cereus και του συγγενικού του οργανισμού B. 

anthracis, περιέχουν το καθένα δύο ομόλογες πρωτεΐνες, μέλη της οικογένειας 

LmbE (Pfam 02585, COG2120). Αυτή η οικογένεια περιλαμβάνει απακετυλάσες 

της Ν-ακετυλγλυκοφωσφατιδυλ ινοσιτόλης (12, 13, 14), του  1-D-μυο-ινοσιτυλ-2-

ακεταμιδο-2-δεοξυ-α-D-γλυκοπυρανοσιδικού οξέος (MshB) (10), της Ν, Ν’-

διακετυλχιτοβιόζης (Tk-Dac) (9) και λιπογλυκοπεπτιδικών αντιβιοτικών (Orf2 (17) 

και BtrD (15). Όλα αυτά τα ένζυμα διαθέτουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: την 

ικανότητα να απακετυλιώνουν κατάλοιπα Ν-ακετυλγλυκοσαμίνης (GlcNAc) των 

υποστρωμάτων τους. Στην προσπάθεια να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των ενζύμων 

της LmbE οικογένειας στα βακτήρια και να συνεισφέρουμε έτσι στην κατανόηση 

της παθοβιολογίας του B. anthracis, αναφέρουμε για πρώτη φορά την 

κλωνο

ώς και την απομόνωση και τον χαρακτηρισμό των 

ανασυνδυασμένων ενζύμων.  

θήκες θερμοκρασίας και pH στις οποίες λειτουργούν, 

διαφέρουν. Επιπλέον, η BC1534 ενεργοποιείται από την παρουσία CoCl2, και η 

BC3461 από την παρουσία MgCl2 στην ενζυμική δοκιμή, ενώ κανένα από τα δύο 

ένζυμα δεν αναστέλλεται από το προϊόν της αντίδρασης (CH3COOH). Τόσο η 

BC1534 όσο και η BC3461 ήταν αποτελεσματικές στην απακετυλίωση των 

ποίηση και έκφραση δύο γονιδίων από τον B. cereus, των bc1534 και 

bc3461, καθ

 

 

Βιοχημικά δεδομένα. 
 

 Οι πρωτεΐνες BC1534 και BC3461 διέθεταν ένα ποσοστό ταυτότητας και 

ομοιότητας των αμινοξικών τους αλληλουχιών 21% και 31% αντίστοιχα. 

Επιπλέον τα ποσοστά ταυτότητάς τους με τις ομόλογες από τον B. anthracis 

(BA1557 και BA3524 αντίστοιχα) ήταν 96% και 95%. Τα απομονωμένα 

ανασυνδυασμένα ένζυμα BC1534, BC3461 παρουσιάζουν διαφορές στη μοριακή 

μάζα, ενώ οι βέλτιστες συν
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υποστρωμάτων GlcNAc, Ν-ακετυλχιτοολιγομερών (GlcNAc2-4), καθώς και Ν-

κετυλγλυκοσαμίνη-1φωσφορικό (GlcNAc-1P), Ν-ακετυλγλυκοσαμίνη-

φωσφορικό (GlcNAc-6P), Ν-ακετυλγαλακτοσαμίνη (GalNac), Ν-

ακετυ

, μ τ

τυ ες

παρόμοιες απακετυλάσες. Είναι όλες μέλη της 

Οικογένειας 4 των Εστερασών Υδατανθράκων (Carbohydrate Esterase Family 4, 

CE4)  καταλύουν την υδρόλυση των Ν-ακετυλομάδων από τα κατάλοιπα Ν-

ακετυλ τυλάση χιτίνης απομακρύνει Ν-ακετυλομάδες από 

αλυσίδες χιτίνης (21). Η NodB, που εμπλέκεται στη σύνθεση του σήματος 

α

6

λμαννοσαμίνη (ManNAc), UDP-Ν-ακετυλγλυκοσαμίνη (UDP-GlcNAc) 

(πίνακας 1). Παρ’όλα αυτά, τα ένζυμα δεν ήταν ενεργά σε γλυκολ χιτίνη, 

πεπτιδογλυκάνη από τον B. cereus ATCC14579, N-ακετυλ-D-γλυκοσαμινυλ-(β-

1,4)-N-ακετυλμουραμυλ-L-αλανυλ-D-ισογλουταμίνη (GMDP) και N-ακετυλ-D-Ν-

γλυκοσαμινη-α1-6-D-μυο-ινοσιτολ-1-HPO4-οκταδεκυλ (GlcNAc-I-P-C18). Η 

κινητική ανάλυση των BC1534, BC3461 προς τους Ν-ακετυλχιτοολιγοσακχαρίτες 

GlcNAc1-2, αποκάλυψε ότι το GlcNAc2 ήταν το ευνοούμενο υπόστρωμα και για τα 

δύο ένζυμα. Η σύγκριση των τιμών Kef έδειξε πως και τα δύο ένζυμα είναι εξίσου 

αποτελεσματικά προς το GlcNAc, ενώ όταν πρόκειται για το GlcNAc2, η BC1534 

είναι έξι φορές πιο αποτελεσματική (Kef) σε σχέση με την BC3461 (πίνακας 5).  

 Μέχρι σήμερα  οι απακετυλάσες της χιτίνης από ύκη ες και έντομα (95), 

οι απακετυλάσες χιτοολιγοσακχαριτών από το γένος Rhizobium (NodB) (22) και 

το Vibrio parahaemolyticus (96) και οι απακε λάσ  GlcNAc πεπτιδογλυκάνης 

(97), θεωρούνται καταλυτικά 

 και

γλυκοσαμίνης. Η απακε

σχηματιδσμού ροζιδίων (nodulation signal) απακετυλιώνει το μη ανάγων 

κατάλοιπο GlcNAc των Ν-ακετυλχιτοολιγοσακχαριτών (22). Η απακετυλάση του 

GlcNAc της πεπτιδογλυκάνης αυξάνει την ανθεκτικότητα της πεπτιδογλυκάνης 

στη λυσοζύμη (97). Όλα τα παραπάνω ένζυμα είναι ανενεργά όταν 

χρησιμοποιείται το GlcNAc ως υπόστρωμα. 

 Οι LmbE πρωτεΐνες, οι οποίες είναι βιοχημικά χαρακτηρισμένες, είναι μέλη 

διακριτών μεταβολικών μονοπατιών. Η MshB εμπλέκεται στο δεύτερο βήμα της 

βιοσύνθεσης της μυκοθειόλης (10), ενώ οι απακετυλάσες της GlcNAc-

φωσφατιδυλινοσιτόλης (GlcNAc-PI) παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιοσύνθεση της 

άγκυρας γλυκοφωσφατιδυλινοσιτόλης (GPI-anchor) στους ευκαρυώτες (12, 13, 
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14). Επιπλέον, υπάρχουν απακετυλάσες (Orf2, BtrD) που ανήκουν σε αυτήν την 

οικογένεια, οι οποίες συμμετέχουν στη σύνθεση λιπογλυκοπεπτιδικών 

αντιβιοτικών (17, 15). Τέλος, η Tk-Dac παίζει ουσιαστικό ρόλο σε ένα νέο 

χιτινολυτικό μονοπάτι που ταυτοποιήθηκε στα αρχαία (9). 

 Όλες οι πρωτεΐνες της LmbE οικογένειας με γνωστή λειτουργία 

χαρακτηρίζονται από την κοινή τους ιδιότητα να απακετυλιώνουν το κατάλοιπο 

GlcNAc των υποστρωμάτων τους. Σε όλες αυτές τις πρωτεΐνες, παίζουν 

ουσιαστικό ρόλο υψηλά συντηρημένα κατάλοιπα, τα οποία συμμετέχουν ν 

πρόσδεση του μετάλλου και στην εξειδίκευση ως προς το υπόστρωμα (εικόνα 

30). Έχει αναφερθεί ότι οι MshB (10), Orf2 (17) και PIG-L (12, 13, 14) δεν είναι 

ενεργές σε GlcNAc. Η Tk-Dac απακετυλιώνει το μονομερές GlcNAc καθώς και Ν-

ακετυλχιτοολιγομερή (9), αλλά όχι GlcNAc-6P ή ManNAc. Σε αντίθεση με άλλα 

μέλη της πρωτεϊνικής οικογένειας LmbE, οι BC1534 και BC3461 εμφάνισαν έν

στη

α 

σχετικά μεγάλο εύρος εξειδίκευσης υποστρώματος, μια και ήταν ενεργές σε 

GlcNAc1-4, GlcNAc-1P, GlcNAc-6P, GalNAc, ManNAc, UDP-GlcNAc.  

 

 

Δομική ανάλυση των μεταλλαγών. 
 

 Πραγματοποιήθηκε μεταλλαξογένεση της BC1534, στοχεύοντας σε 

κατάλοιπα-κλειδιά τα οποία ταυτοποιήθηκαν με βάση την τρισδιάστατη δομή 

(εικόνα 33) (140).  
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Εικόνα 41. (Α) Απεικόνιση των τριών μονομερών, που συμμετέχουν στο 

σχηματισμό του ενεργού κέντρου. Τα κατάλοιπα Ar140 (και οι δύο διαμορφώσεις) 

και A42 αναπαριστώνται σαν μοντέλα ράβδου. (Β) Εμφανίζονται τρεις 

υπερκινητικές, υψηλά ασταθείς (variable) θηλιές (loops) που περιβάλλουν το 

ενεργό κέντρο. Τα κατάλοιπα Arg140 και Ala42 περικλείονται σ’αυτές τις θηλιές. 

Χρησιμοποιήθηκε αυτόματος ελλιμενισμός (automated docking) (145) των 

, έχοντας ως δεδομένο τα πειραματικά αποτελέσματα. 

ε όλα τα πειράματα ελλιμενισμού, η Arg109 θεωρήθηκε ευέλικτο κατάλοιπο, 

επειδή η αρχική κρυσταλλογραφική της θέση κλείνει την είσοδο του ενεργού 

κέντρου και είτε εμποδίζει την τοποθέτηση του GlcNAc ή επικαλύπτεται πλήρως 

με άτομα του GlcNAc2. 

 Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η BC1534 (αγρίου τύπου) 

εμφανίζει την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα (Kef) προς το υπόστρωμα 

GlcNAc2. Η εικόνα 33 Β, δείχνει τη σχετική θέση της R140 (στην κλειστή 

διαμόρφωση) προς το «αγκυροβολημένο» GlcNAc2 στο ενεργό κέντρο της 

BC1534 αγρίου τύπου.  

 

σακχάρων GlcNAc και GlcNAc2 για να ελεγχθεί πώς οι μεταλλαγές R140A, 

R140E και A42S επηρεάζουν τις αλληλεπιδράσεις του υποστρώματος με το 

ενεργό κέντρο του ενζύμου

Σ
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Εικόνα 42. Σχετικός προσανατολισμός του συνδέτη χαμηλότερης 

ενέργε

, 

προερχόμενη από υπολογισμούς) των -9.5 kcal/mol δείχνει πως πιθανότατα δεν 

ν άνθρακα) ή ένα γλουταμικό (γκρι χρώμα για τα άτομα 

άνθρα

α

μια λιγότερο ευνοούμενη αναδιαμόρφωση του 

ιας (GlcNAc2), του ιόντος ψευδαργύρου και των καταλοίπων που 

μεταλλάχθηκαν σ’αυτή τη μελέτη. 

 

Το υπόστρωμα ταιριάζει αρκετά καλά στο σχήμα και το μέγεθος του ενεργού 

κέντρου παρ’όλο που η υψηλή ενέργεια πρόσδεσης (ψευδοενέργεια

πρόκειται για το ειδικό υπόστρωμα του ενζύμου. 

   Η R140 παίζει σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα και κλείσιμο του ενεργού 

κέντρου, εμφανίζοντας δύο διαφορετικές διαμορφώσεις (εικόνα 33 Β). Το 

κατάλοιπο αυτό (στην κλειστή διαμόρφωσή του) βρίσκεται αρκετά κοντά στο 

υπόστρωμα και συμμετέχει στη σταθεροποίησή του, δημιουργώντας υδρόφοβες 

αλληλεπιδράσεις και δεσμούς υδρογόνου. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις χάνονται 

τελείως όταν η θέση 140 καταλαμβάνεται από μια αλανίνη (υποδεικνύεται με 

καφέ χρώμα των ατόμω

κα) κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους τους. Πιο συγκεκριμένα, η 

αντικατάσταση της Arg από την Ala οδηγεί σε λιγότερες λληλεπιδράσεις 

ενζύμου-υποστρώματος και η υπολογισμένη ενέργεια πρόσδεσης (-6.5 kcal/mol) 

είναι ακόμη υψηλότερη συγκρινόμενη με εκείνη του ενζύμου αγρίου τύπου. 

Παρατηρείται επίσης 
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υποστρώματος. Φαίνεται ότι το μεθύλιο της ακετυλομάδας του GlcNAc2 έχει 

απομακρυνθεί από την υδρόφοβη «τσέπη» που δημιουργείται από κατάλοιπα 

όπως η Ile18 και η Ile149. Αυτό έχει ως συνέπεια, το καρβονύλιο αυτής της 

ακετυλομάδας να έχει απομακρυνθεί από την υδροξυλομάδα της Tyr194, η οποία 

έχει προταθεί να συμμετέχει στο σχηματισμό της «οπής οξυανιόντος» (oxyanion 

hole) (140). Αυτός ο μη ευνοούμενος προσανατολισμός του ενεργού κέντρου 

προς το υπόστρωμα, θα μπορούσε να δικαιολογεί τους χαμηλούς ρυθμούς της 

αντίδρασης κατάλυσης στην περίπτωση του μεταλλάγματος R140A. 

Όταν η Arg140 αντικαθίσταται από Glu, τότε ο αριθμός των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ υποστρώματος και πρωτεΐνης δεν αλλάζει σημαντικά 

και το μεθύλιο της ακετυλομάδας φιλοξενείται σχετικά καλά την υδρόφοβη 

«τσέπη ο ί

ο

ν υδροξυλομάδα της Tyr194 όπως θα όφειλε. 

Από την άλλη, η επιθεώρηση του άκρου του τούνελ που σχηματίζει το ενεργό 

ό

βατη. Η παρουσία αυτών των 

θετικώ

ό

σ

». Παρ’όλα αυτά, το ξυγόνο του καρβονυλίου υιοθετε  μια τελείως 

λανθασμένη στοίχιση (totally misaligned) και έχει πρ σανατολισμό προς το 

άζωτο της His113 κι όχι προς τη

κέντρο, αποκαλύπτει πως αυτή η περιοχή κυριαρχείται από την παρουσία θετικά 

φορτισμένων αμινοξέων, πως Arg109, Lys154, Lys187, Lys207 και Lys220. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την παρατήρηση, η τοποθέτηση ενός αρνητικά 

φορτισμένου καταλοίπου φαίνεται να είναι ασύμ

ν φορτίων θα μπορούσε να οδηγεί μόρια οξικού οξέος έξω από το ενεργό 

κέντρο μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης. Σ’αυτήν την περίπτωση, η 

παρουσία ενός αρνητικά φορτισμένου καταλοίπου θα μπορούσε να αναγκάσει 

την κατακράτησή τους μέσα στο ενεργό κέντρο.  

Η πιο δραματική μείωση της αποτελεσματικότητας του ενζύμου και για τα 

δύο υποστρώματα, παρατηρείται για το μετάλλαγμα A42S. Η αρχική μας 

υπόθεση ότι η κατάληψη της θέσης 42 από ένα κατάλοιπο Ser θα οδηγούσε στο 

σχηματισμ  νέων επαφών ενζύμου-υποστρώματος με συνέπεια την αύξηση της 

συγγένειας του ενζύμου για το υπόστρωμα, διαψεύσθηκε από το πείραμα. 

Επιθεωρώντας τα αποτελέσματα του ελλιμενισμού για το ενεργό κέντρο του 

μεταλλάγματος A42S, αποκάλυψε ότι η υδροξυλομάδα της Ser42 σχηματίζει 

δεσμούς υδρογόνου με τα κατάλοιπα Ser45, Arg53 και Asp76. Γι’αυτό από τη μία 
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μεριά, η Ser42 σχηματίζει υδρογονοδεσμούς με πλευρικές αλυσίδες (πχ Ser45) 

που διαφορετικά θα σταθεροποιούσαν το υπόστρωμα. Αυτό θα μπορούσε να 

εξηγήσει τις χαμηλότερες συγγένειες που παρατηρήθηκαν πειραματικά. Από την 

άλλη, μέσω αυτών των αλληλεπιδράσεων, πιθανότατα θα μπορούσαν να 

απενεργοποιηθούν αμινοξέα που εμπλέκονται στον καταλυτικό μηχανισμό, όπως 

η Arg53 και/ή το Asp76. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τις χαμηλές τιμές kcat. 

Η BC1534 βρίσκεται στο διάλυμα ως εξαμερές που σχηματίζεται από τρία 

διμερή. Ο κλώνος β8 συμμετέχει στο διμερισμό, σχηματίζοντας  β-πτυχωτά 

φύλλα με 3 β-κλώνους το καθένα (mixed, three-stranded β-sheets), με τους 

αντιπαράλληλους β-κλώνους β6, β7 ενός άλλου μονομερούς (140) (εικόνα 33 Α). 

Η διαγραφή του κλώνου-β8 οδήγησε σε μη διαλυτή και ανενεργή πρωτεΐνη. Αυτή 

η διαγραφή αποκάλυψε τη σπουδαιότητα του ολιγομερισμού της BC1534 για την 

διαλυτότητα του ενζύμου και την ενεργότητά του.  

 

 

Ανάλυση της δομής της BC1534. 

 

Α) Περίληψη της συνολικής δομής. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας 

και σε συνεργασία με την Dr. Β. Φαδούλογλου, μέλος της ερευνητικής ομάδας 

του Καθηγητή Μ. Κοκκινίδη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, λύθηκε η δομή της 

BC1534 (140). Η πολυπεπτιδική αλυσίδα της BC1534 αναδιπλώνεται σε μια 

συμπαγή α/β περιοχή. Η όλη δομή μπορεί να χωριστεί σε δύο διακριτά δομικά 

μοτίβα, που παρουσιάζονται στην εικόνα 43.  
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Εικόνα 43. (Α) Τοπολογικό διάγραμμα του διμερούς (χρήση του 

προγράμματος TOPDRAW (146)). Είναι εμφανής ο σχετικός προσανατολισμός 

των στοιχείων δευτεροταγούς δομής. Η σκιασμένη περιοχή αντιπροσωπεύει ένα 

μονομερές. Το μπλε χρώμα υποδεικνύει το αμινοτελικό τμήμα που 

αναδιπλώνεται σε ένα μοτίβο Rossmann και το πράσινο, το καρβοξυτελικό τμήμα 

που είναι υπέυθυνο για το διμερισμό. Ο σχηματισμός του διμερισμού 

πραγματοποιείται με την ενσωμάτωση του β8-κλώνου του ενός μονομερούς, στο 

άλλο. Το ιόν Zn++ αντιπροσωπεύεται με ένα κύκλο. (Β) Στερεοδιάγραμμα του 

διμερούς. Κάθε μονομερές απεικονίζεται με διαφορετικό χρώμα. Η απεικόνιση 

είναι κατά μήκος του άξονα διμερισμού.  

 

Το αμινοτελικό τμήμα της πρωτεΐνης (κατάλοιπα 2-149) υιοθετεί ένα μοτίβο 

Rossmann. Το μοτίβο αυτό σχηματίζεται από πέντε παράλληλους β-κλώνους 

(β1-β5) που δημιουργούν ένα ανοιχτό, μπλεγμένο (twisted) β-φύλλο, το οποίο 
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περιβάλλεται από τέσσερις α-έλικες, δύο σε κάθε πλευρά του φύλλου (α1-α4). 

Μια μικρή θηλιά (κατάλοιπα 150-155) ενώνει το μοτίβο αναδίπλωσης Rossmann 

με το καρβοξυτελικό τμήμα (κατάλοιπα 156-233). Το τελευταίο αναδιπλώνεται σε 

μια δομή που αποτελείται από δύο αντιπαράλληλους β-κλώνους (β6-β7, οι 

οποίοι συνδεόνται μεταξύ τους με υδρογονοδεσμούς), μια φουρκέτα που 

σχηματίζεται από τις έλικες α5, α6 και ένα καρβοξυτελικό κλώνο (β8). Δύο 

μονομερή BC1534 συνδέονται μέσω ενός τοπικού διπλού άξονα και σχηματίζουν 

το διμερές που φαίνεται στην εικόνα 43, το οποίο σταθεροποιείται με δεσμούς 

υδρογόνου και υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις. Όπως φαίνεται στο τοπολογικό 

διάγραμμα της εικόνας 43 Α, ο κλώνος β8 του ενός μονομερούς ενσωματώνεται 

στο καρβοξυτελικό τμήμα του άλλου μονομερούς και σχηματίζει δεσμούς 

υδρογόνου με τον κλώνο β6. Ο διμερισμός, επομένως εγκαθίσταται με το 

σχηματισμό 2 β-πτυχωτών φύλλων (mixed, three-stranded β-sheets) καθένα από 

τα οποία αποτελείται από τους αντιπαράλληλους β-κλώνους β6, β7 του ενός 

μονομερούς και τον κλώνο β8 από το άλλο. 

 Στον κρύσταλλο, η BC1534 είναι ένα εξαμερές που σχηματίζεται από τρία 

διμερή, τα οποία σχετίζονται μέσω ενός κρυσταλλογραφικού τριπλού άξονα. Το 

προκύπτον τριμερές διμερών (εικόνα 44) είναι ένα σχεδόν σφαιρικό, συμπαγές 

ομοεξα ιμερές με τρία μονομερή στο πάνω κα  τρία μονομερή στο κάτω 

ημισφαίριο. 
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 Εικόνα 44. (Α), (Β) Πλευρικές απεικονίσεις και (C ) κάτοψη του εξαμερούς 

της BC1534. Κάθε διμερές έχει διαφορετικό χρώμα. Διαφορετικοί τόνοι του ίδιου 

χρώματος χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό των μονομερών ενός διμερούς. Η 

εικόνα απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο τρία διμερή συνδέονται για να 

σχηματίσουν ένα σφαιρικό εξαμερές. Στο (Α) δείχνεται ο προσανατολισμός του 

διμερούς στο εξαμερές. 

 

Η μέγιστη διάσταση του εξαμερούς κατά μήκος των αξόνων συμμετρίας, είναι 

περίπου 70 Å. Ένα υδρόφιλο κανάλι με διάμετρο περίπου 20 Å διασχίζει το 

κέντρο του εξαμερούς κατά μήκος του τρισδιάστατου άξονα, από το ένα άκρο στο 

άλλο. Οι πλευρικές αλυσίδες κυρίως καταλοίπων Tyr, Lys και Glu προεξέχουν 

στο κανάλι το οποίο είναι γεμάτο με μόρια νερού. 

 

 Β) Δομική ανάλυση του ενεργού κέντρου της BC1534 και σύγκριση με ήδη 

λυμμένες δομές πρωτεϊνών της LmbE οικογ

 

ένειας. Η δομή του ενεργού κέντρου 

ο οξυγόνου του οξικού, το οποίο συντονίζει το μέταλλο. 

φαίνεται στην εικόνα 45. Το ιόν Zn++ συντονίζεται τετραεδρικά από τρία 

πρωτεϊνικά κατάλοιπα και ένα μόριο το οποίο έχει μεταφραστεί από το χάρτη 

ηλεκτρονικής πυκνότητας ως οξικό οξύ. Στο ενεργό κέντρο βρίσκεται επίσης ένα 

μόριο νερού, 4.4 Å από το Zn++ και σε απόσταση δημιουργίας υδρογονεσμού 

από το άτομ

 

 105



 
 

σης του Zn++ 

ίναι του τύπου HXDD(X)98H (τονισμένα είναι τα κατάλοιπα που συμμετέχουν 

στην πρόσδεση του Zn++, ενώ το Χ αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε αμινοξύ). Ένα 

τέτοιο μοτίβο με τους δύο πρώτους προσδέτες του Zn++ να χωρίζονται από ένα 

μικρό τμήμα 1-3 καταλοίπων και τους δύο τελευταίους να χωρίζονται από ένα 

τμήμα ασταθούς μήκους, το οποίο δεν έχει προτίμηση σε συγκεκριμένα αμινοξέα, 

συναντάται συχνά σε Zn-εξαρτώμενες υδρολάσες με δράση απακετυλάσης (147, 

148). 

 Το ιόν  Zn++  είναι θαμμένο στο βάθος της κοιλότητας που εντοπίζεται στην 

επιφάνεια του εξαμερούς. Η εικόνα 46 δείχνει ότι η πλήρης κοιλότητα του 

ενεργού κέντρου σχηματίζεται στο επίπεδο του εξαμερούς από δύο υπομονάδες 

που σχετίζονται με ένα τριπλό άξονα. 

 Εικόνα 45. Απεικόνιση ενεργού κέντρου. Τρία πρωτεϊνικά κατάλοιπα 

(His12, Asp15, His113) και ένα μόριο οξικού οξέος (Act) συντονίζουν το ιόν Zn++ 

που αναπαρίσταται σαν μπλε σφαίρα. Δείχνεται επίσης, η τοποθέτηση του 

Asp14, το οποίο υιοθετεί μια μη-ευνοούμενη ενεργειακά διαμόρφωση.  

 

Τα κατάλοιπα που συμμετέχουν στην πρόσδεση μετάλλου είναι όλα αυστηρά 

συντηρημένα μεταξύ των ομολόγων της BC1534. Το μοτίβο πρόσδε

ε
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 Εικόνα 46. Λεπτές τομές (πάχος 6 Å) της πρωτεϊνικής επιφάνειας που 

υ

η

μέγεθος του ενεργού κέντρου και μπορεί να επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο 

ν εξε

ην α6 αντίστοιχα, ενώ η άλλη υπομονάδα 

δείχνουν το σχήμα και το μέγεθος του ενεργού κέντρου. Η πράσινη σφαίρα 

αντιστοιχεί στο ιόν Zn++  . (Α) Το κύριο σώμα της κοιλότητας του ενεργού κέντρο  

σχηματίζεται σε ένα μόνο μονομερές. (Β) Με το σχηματισμό του εξαμερούς, ένα 

δεύτερο μονομερές πακετάρεται κοντά στο πρώτο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το 

τούνελ του ενεργού κέντρου να γίνεται μακρύτερο και  πρόσβαση στο ενεργό 

κέντρο να περιορίζεται. 

 

Ο ολιγομερισμός του ενζύμου καθορίζει τελικά την αμινοξική σύσταση, το σχήμα 

και το 

τη ιδίκευση προς το υπόστρωμα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 46, το άκρο του 

πλήρους ενεργού κέντρου σχηματίζεται από δύο υπομονάδες. Η μία, που φέρει 

το κύριο σώμα της κοιλότητας συνεισφέρει δύο θηλιές που ενώνουν τον κλώνο 

β2 στην έλικα α2 και την έλικα α5 στ
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πλαισιώνει την άλλη πλευρά με την Arg140 να βρίσκεται σε μια διακεκριμένη 

θέση στην είσοδο της κοιλότητας. Η Arg140 υιοθετεί δύο διαφορετικές 

διαμορφώσεις που κλείνουν ή κρατούν ανοιχτή την είσοδο του ενεργού κέντρου 

και θα μπορούσε να παίζει ρόλο-κλειδί στην αλληλεπίδραση του ενζύμου με το 

υπόστρωμα. 

 Η BC1534 έχει σημαντικές ομοιότητες στην αλληλουχία με δύο LmbE 

πρωτεΐνες γνωστής δομής, την ΤΤ1542 από τον Thermus thermophilus (18) και 

την MshB από το Mycobacterium tuberculosis (11). Όσον αφορά στις BC1534 

και TT1542, η πιο ευέλικτη περιοχή και στις δύο δομές είναι μια θηλιά 14 

καταλοίπων που ενώνει τις έλικες α5 και α6. Αυτή η θηλιά εντοπίζεται δίπλα στο 

ενεργό κέντρο και είναι διαφορετική μεταξύ των δύο πρωτεϊνών στο επίπεδο της 

αμινοξικής αλληλουχίας. Οι α2 έλικες στις δομές των BC1534 και TT1542 

περιστρέφονται γύρω από τα καρβοξυτελικά τους άκρα: στην BC1534 το 

αμινοτελικό άκρο της α2 έλικας τοποθετείται λόγω αυτής της περιστροφής 

περίπου 4 Å πιο κοντά στο ενεργό κέντρο σε σύγκριση με την έλικα της ΤΤ1542. 

Ομοίως, η θηλιά που προηγείται μετατοπίζεται κατά 4 Å σχετικά με τη θηλιά της 

ΤΤ1542, προς την κορυφή του ενεργού  (εικόνα 47 Α). Αυτές οι αλλαγές 

στην οποία το υπόστρωμα έχει τροποποιηθεί και 

πομακρυνθεί όταν το οξικό οξύ είναι ακόμη προσδεδεμένο στο ενεργό κέντρο. 

κέντρου

οδηγούν σε ένα πιο στενά πακεταρισμένο περιβάλλον του ενεργού κέντρου για 

την BC1534. Αυτές οι εντοπισμένες διαφορές στο άμεσο περιβάλλον των 

προβλεπόμενων ενεργών κέντρων δύο κατά τα άλλα πολύ παρόμοιων δομών, 

θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν δύο διαφορετικές καταστάσεις ενζύμου με 

την ΤΤ1542 να αντιστοιχεί σε μια μη-λειτουργική δομή από την οποία απουσιάζει 

το ιόν Zn++ και την BC1534 να αντιστοιχεί σε μια κατάσταση που ακολουθεί την 

αντίδραση κατάλυσης, 

α

Για το λόγο αυτό, ο διακόπτης διαμόρφωσης της έλικας α2, θα μπορούσε να έχει 

λειτουργική σημασία και να σχετίζεται με μία «ανοιχτή» μη-λειτουργική 

διαμόρφωση ή με μία «κλειστή» διαμόρφωση που υιοθετείται από το 

ενεργοποιημένο ένζυμο. 
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 Εικόνα 47. (Α) Εναπόθεση της BC1534 (κόκκινο) στην ΤΤ1542 (κίτρινο). Η 

εικόνα δείχνει τη σχετική θέση της έλικας α2 και της προηγούμενης της θηλιάς. 

Τα καρβοξυτελικά άκρα των πρωτεϊνών εναποτίθενται καλά ενώ τα αμινοτελικά 

απέχουν μεταξύ τους 4 Å. Η μπλε σφαίρα συμβολίζει το ιόν Zn++. (Β) Εναπόθεση 

της BC1534 (πορτοκαλί) στην MshB (γκρι). Τα ενεργά κέντρα των δύο ενζύμων 

είναι ουσιαστικά ίδια. Τα κατάλοιπα δίνονται με τον κωδικό του ενός γράμματος. 

Ο πρώτος αριθμός αντιστοιχεί στην BC1534 και ο δεύτερος στην MshB. H θέση 

των ιόντων Zn++ δείχνεται με δύο μεγάλες πράσινες σφαίρες. Οι δύο μωβ 

σφαίρες αντιστοιχούν σε δύο μόρια νερού που εντοπίζονται στο ενεργό κέντρο 

της MshB.  κίτρινη σφαίρα αντιπροσωπεύει το μόριο νερού που βρίσκεται στο 

ενεργό κέντρο της BC1534. Το μόριο του οξικού οξέος της BC1534 

παρουσιάζεται με ένα μοντέλο σφαίρας-ράβδου. 

 

 Η δομή της MshB, εμφανίζει ένα μοτίβο Rossmann στο αμινοτελικό ης 

άκρο, όπως και η BC15

Η

τ

34. Τα καρβοξυτελικά άκρα των δύο πρωτεϊνών δεν 

χετίζονται δομικά. Όπως φαίνεται στην εικόνα 47 Β, τα ενεργά κέντρα των δύο 

ενζύμων είναι ουσιαστικά ταυτόσημα, με τον συντονισμό του Zn++ να γίνεται από 

σ
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τα ίδια κατάλοιπα. Αυτά τα κατάλοιπα και επιπλέον ένα συντηρημένο μοτίβο στην 

άμεση γειτονιά του ενεργού κέντρου (His110, Pro111, Asp112, His113 στην 

αρίθμηση της BC1534) υιοθετούν την ίδια δομική διαμόρφωση στις δύο 

πρωτεΐνες, το οποίο αποτελεί ισχυρή ένδειξη για κοινό λειτουργικό/δομικό ρόλο. 

Παρ’όλα αυτά, ο χαμηλός βαθμός συντήρησης στις περιοχές των θηλιών κοντά 

στο ενεργό κέντρο θα μπορούσε να σχετίζεται με τις διαφορές στα υποστρώματα 

που χρησιμοποιούν τα δύο ένζυμα. Επιπλέον, οι διαφορές στις καρβοξυτελικές 

περιοχές μεταξύ της BC1534 και της MshB θα μπορούσαν να συνεισφέρουν 

στην απουσία ολιγομερισμού για την MshB (83, 11). 

 

 

 Βιολογικός ρόλος των BC1534, BC3461. 

 

Ο ακριβής βιολογικός ρόλος των πρωτεϊνών BC1534 και BC3461, 

ς

ρασης σε διάφορες συνθήκες 

αλλιέργειας. Φαίνεται πως η έκφραση και των δύο γονιδίων είναι συστατική αν 

c

 

παραμένει ασαφής. Ο ελλιμενισμός των υποστρωμάτων GlcNAc, GlcNAc2 και 

UDP-GlcNAc στην κοιλότητα του ενεργού κέντρου αποκάλυψε ότι το 

προτιμώμενο υπόστρωμα είναι το GlcNAc2, το οποίο είναι σε συμφωνία με τις 

κινητικές παράμετρους που φαίνονται στον πίνακα 5. 

 Πραγματοποιήθηκαν πειράματα Αντίστροφης Μεταγραφής-Αλυσιδωτής 

Αντίδρασης Πολυμεράσης (RT-PCR), όπου γινόταν συλλογή δειγμάτων από 

διάφορες καλλιέργειες σε διάφορες χρονικές στιγμές. Ενδιαφέρον παρουσίασε η 

παρατήρηση (διάγραμμα 1) πως σε όλες τις συνθήκες που δοκιμάστηκαν, τα 

ποσοστά σπορίωσης του B. cereus, ακολουθούν παρόμοια πρότυπα με εξαίρεση 

εκείνη του GlcNAc2, όπου η σπορίωση συμβαίνει σχετικά πιο νωρίς και σε 

ελαφρώ  μεγαλύτερα ποσοστά. Τα πειράματα αυτά έδειξαν πως τα γονίδια 

bc1534, bc3461 έχουν παρόμοια πρότυπα έκφ

κ

λάβουμε υπόψη την καλλιέργεια ελέγχου, όπου δεν έχει προστεθεί εξωγενώς 

κάποιο σάκχαρο. Η έκφραση σε αυτές τις συνθήκες δεν υφίσταται μετά από 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα (72 h). Θα μπορούσαμε να πούμε πως 

παρατηρείται ανάλογη ρύθμιση για την έκφραση του γονιδίου b 3725, το οποίο 
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κωδικοποιεί για μια εξωχιτινάση. Και σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται 

συστατική έκφραση μέχρι και τις 48 h καλλιέργειας ενώ ήδη από τις 24 h υπάρχει 

μια πτώση στην έκφραση του γονιδίου συγκρινόμενο με τις αντίστοιχες χρονικές 

στιγμές για τα γονίδια bc1534, bc3461. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός της 

αναστολής της έκφρασης των παραπάνω τριών γονιδίων σε συνθήκες 

παρουσίας GlcNAc και GlcNAc2 στη χρονική περίοδο των 8 h. Το γεγονός αυτό 

θα μπορούσε να σημαίνει πως τα σάκχαρα αυτά «εισάγονται» σε κάποιο 

μονοπάτι διαφορετικό από εκείνα στα οποία θα συμμετείχαν τα ένζυμα που μας 

ενδιαφέρουν, με αποτέλεσμα να μην επάγεται η έκφραση των αντίστοιχων 

ονιδίων. Επιπλέον, το προϊόν του συγκεκριμένου μονοπατιού θα έπαιζε ρόλο 

την αναστολή της έκφρασης των γονιδίων αυτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτού 

υ εί  το εξωγενώς προστιθέμενο 

άκχαρο είναι το GlcNAc3 γεγονός που μπορεί να υποδεικνύει ότι η αναστολή 

ου εμ κ

μ

ου δοκιμάστηκαν, κάτι που 

γ

σ

το δους η αναστολή δεν παρατηρείται όταν

σ

π φανίζεται παρουσία του μονομερούς αι διμερούς Ν-ακετυλγλυκοσαμίνης, 

δεν έχει να κάνει με υδρόλυση μεγαλύτερων πολυμερών Ν-ακετυλγλυκοσαμίνης. 

Δοκιμάζοντας την έκφραση του γονιδίου bc1535 που κωδικοποιεί για ια 

γλυκοσυλτρανσφεράση και είναι ακριβώς καθοδικά του bc1534, δεν 

παρατηρήθηκε έκφραση σε καμία από τις συνθήκες π

πιθανότατα θα μπορούσε να σημαίνει ότι ίσως η έκφραση αυτού του γονιδίου 

συμβαίνει αρκετά αργότερα από τις χρονικές περιόδους που ελέγχθηκαν. Το 

αποτέλεσμα αυτό εγείρει το ερώτημα κατά πόσο όντως τα γονίδια που ανήκουν 

στο ίδιο οπερόνιο με το bc1534, έχουν κοινή ρύθμιση. Έχοντας ως στόχο την 

ταυτοποίηση του βιολογικού ρόλου των BC1534, BC3461 και με βάση τα 

παραπάνω δεδομένα (προτιμώμενο υπόστρωμα: GlcNAc2, ανάλογη ρύθμιση 

έκφρασης-παρ’όλο που παρατηρούνται διαφορές- με μια εξωχιτινάση), δεν 

αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της συμμετοχής των BC1534 και BC3461 σε κάποιο 

μονοπάτι χιτινόλυσης. Αυτή η πιθανότητα ενισχύεται από την ύπαρξη 

χιτινολυτικής δραστηριότητας στον B. cereus (149) καθώς επίσης και από την 

παρουσία μιας ενδοχιτινάσης (BC0429) και μιας χιτοζανάσης (BC2682) σε αυτόν 

τον μικροοργανισμό. 
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 Παρ’όλα αυτά, ένα δένδρο βασιζόμενο σε στοίχιση πρωτεϊνών της LmbE 

οικογένειας, τοποθέτησε τις πρωτεΐνες BC1534, BC3461 σε διαφορετικές 

λειτουργικές κατηγορίες από άλλα μέλη αυτής της οικογένειας. Τα δεδομένα από 

μικροσυστοιχίες (143) και από την αλληλούχηση (144) του συνόλου των 

μεταγράφων («μ ταγράφωμα»), έδειξαν ότι τα ομόλογα από τον B. anthracis 

(ΒΑ1557 και BA3524 για τις BC1534 και BC3461 αντίστοιχα) εκφράζονται σε 

διαφορετικές φάσεις του κυτταρικού κύκλου (νωρίς και κατά το μέσο της 

εκθετικής ανάπτυξης για την BC1534 και αργά κατά τη σπορίωση και στην 

πρώιμη εκθετική φάση για την BC3461). Η χρωμοσωμική οργάνωση του γονιδίου 

bc1534 αποκάλυψε την ύπαρξη ενός γονιδίου που κωδικοποιεί για μια 

γλυκοσυλτρανσφεράση ακριβώς καθοδικά στο οπερόνιο (εικόνα 28). Στην 

πραγματικότητα, αυτός είναι ο πιο συνήθης συνδυασμός της Pfam 02585 στα 

γονιδιώματα των Firmicutes, προτείνοντας ότι αυτές οι πρωτεΐνες σχετίζονται 

λειτουργικά σε αυτούς τους οργανισμούς. Δεν υπάρχουν βιοχημικά δεδομένα 

γι’αυτήν την πρωτεΐνη ή τις ομόλογές της. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι η BC1534 έδειξ  χαμηλή σχετικά ενεργότητα στο υπόστρωμα UDP-GlcNAc. 

Μια και αυτό το υπόστρωμα ντοπίζ ται σε ένα βιοσυνθετικό στ υροδρόμι που 

οδηγεί στο σχηματισμό πεπτιδογλυκάνης (εικόνα 48), θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε πως η BC1534 παίζει κάποιο ρόλο στην ρύθμιση της βιοσύνθεσης 

αυτού του πολυσακχαρίτη. 

 

ε  

ε

ε ε  α  

 112



 
 

 Εικόνα 48. Σταδιακός σχηματισμός της δομικής μονάδας της 

πεπτιδογλυκάνης (δισακχαροπεπτίδιο). Πραγματοποιείται μέσω ενός γραμμικού 

μονοπατιού με μια σειρά προδρόμων μορίων-UDP και λιπιδικών ενδιαμέσων. Τα 

κυτταροπλασματικά βήματα οδηγούν στο σχηματισμό του προδρόμου UDP-Ν-

ακετυλ-μουραμικού οξέος-πενταπεπτιδίου (UDP-MurNAc-pentapeptide) από το 

UDP-GlcNAc και καταλύονται από τις συνθετάσες MurA έως MurF. Στη συνέχεια, 

η μεταφορά του καταλοίπου φωσφο-MurNAc-πενταπεπτιδίου από το UDP-

MurNAc-πενταπεπτίδιο σε ένα μεμβρανικό υποδοχέα (undecaprenyl phosphate), 
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καταλύεται από την τρανσφεράση MraY, οδηγώντας στο σχηματισμό του λιπιδίου 

Ι. Η προσθήκη του GlcNAc στο κατάλοιπο MurNAc του λιπιδίου Ι από την 

τρανσφεράση MurG, δίνει το λιπίδιο ΙΙ, το οποίο φέρει την πλήρη μονάδα του 

δισακχαροπεπτιδίου. Το λιπίδιο ΙΙ μεταφέρεται με ένα-άγνωστο μέχρι στιγμής-

μηχανισμό από το υδρόφοβο περιβάλλον της κυτταρικής μεμβράνης σε 

εξωτερικές περιοχές όπου ο πολυμερισμός της δομικής μονάδας περιλαμβάνει 

δύο κύριους τύπους «μεβρανικών» ιδιοτήτων: γλυκοσυλτρανσφεράσες που 

καταλύουν το σχηματισμό γραμμικών αλυσίδων γλυκάνης και τρανσπεπτιδάσες, 

που καταλύουν το σχηματισμό πεπτιδικών γεφυρών και την πρόσδεση της 

αναπτυσσόμενης πεπτιδογλυκάνης στο προϋπάρχον κυτταρικό τοίχωμα. 

 

 Σήμερα, η Ν-γλυκοσαμίνη (GlcN) έχει μεγάλη σπουδαιότητα στους τομείς 

υγείας μια και χρησιμοποιείται σαν συμπλήρωμα διατροφής για την 

οστεοαρθρίτιδα (150, 151). Προς το παρόν, η Ν-γλυκοσαμίνη παράγεται με όξινη 

υδρόλυση από χιτίνη που απομονώνεται από κελύφη οστρακοειδών (152). 

Πρόσφατα, έχει αναφερθεί μια νέα διαδικασία ζύμωσης που χρησιμοποιεί 

τροποποιημένα κύτταρα E. coli (με μεταβολική μηχανική) (153). Δυνητικά, το 

μετάλλαγμα της BC1534 A42S, θα μπορούσε να είναι υποψήφιο για την ενζυμική 

παραγωγή N-γλυκοσαμίνης λόγω της σημαντικά αυξημένης τιμής kcat προς το 

υπόστρωμα GlcNAc. 

 

 

Μελλοντικά πειράματα. 

στην

η  

στην  

 

Στοχεύοντας  κατανόηση και την διαλέυκανση του βιολογικού ρόλου 

των ενζύμων BC1534, BC3461 θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθούν 

πειράματα διαγραφής (knock-out) των αντίστοιχων γονιδίων στον B. cereus, ενώ 

χρήσιμη θα ήταν  δοκιμή της ενεργότητας των δύο πρωτεϊνών σε μια

μεγαλύτερη γκάμα υποστρωμάτων (πειράματα με μικροσυστοιχίες). 

 Επιπλέον, θα μπορούσαν να στοχευθούν περαιτέρω κατάλοιπα για 

μεταλλαξογένεση  BC1534, της οποίας η τρισδιάστατη δομή είναι λυμμένη, 
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ώστε αφενός να ταυτοποιηθεί ο μηχανισμός κατάλυσης και αφετέρου να 

ερευνηθεί κατά πόσον είναι εφικτή η τροποποιημένη μορφή ενζύμου με 

μεγαλύτερη ταχύτητα κατάλυσης για υποστρώματα με βιοτεχνολογικό 

ενδιαφέρον.  

Για ην διαλεύκανση των παρατηρούμενων διαφορών μεταξύ των 

BC1534, BC3461, ενδιαφέρον θα παρουσίαζαν τα αποτελέσματα πειραμάτων 

κρυστάλλωσης για την BC3461, ώστε να λυθεί η δομή της. 

 

 

 

τ
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Συμπεράσματα  
 
 Στην παρούσα εργασία, ασχοληθήκαμε με τη μελέτη δύο πρωτεϊνών της 

οικογένειας L

  

mbE, από τον οργανισμό B. cereus ATCC14579. Οι πρωτεΐνες 

αυτές 1

τηγορίες όσον αφορά 

την λειτουργία τους: 

 Απακετυλάσες της Ν-ακετυλγλυκοφωσφατιδυλ ινοσιτόλης στο μονοπάτι 

βιοσύνθεσης της άγκυρας γλυκοφωσφατιδυλινοσιτόλης στους ευκαρυώτες 

(12, 13, 14). 

 Απακετυλάση του 1-D-μυο-ινοσιτυλ-2-ακεταμιδο-2-δεοξυ-α-D-

γλυκοπυρανοσιδικού οξέος στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της μυκοθειόλης 

στους ακτινομύκητες (10). 

 Απακετυλάση της Ν,Ν’-διακετυλχιτοβιόζης σε χιτινολυτικό μονοπάτι που 

ταυτοποιήθηκε στα αρχαία (9). 

 Απακετυλάσες που συμμετέχουν στο μονοπάτι βιοσύνθεσης 

λιπογλυκοπεπτιδικών αντιβιοτικών (17, 15). 

πό τα δεδομένα που παρατέθηκαν στο κεφάλαιο «Αποτελέσματα» και από τον 

χολιασμό που ακολούθησε στο κεφάλαιο «Συζήτηση» καθίσταται σαφές πως οι 

C1534, BC3461 δεν ανήκουν ξεκάθαρα σε καμία από τις παραπάνω 

ατηγορίες, χωρίς παρ’όλα αυτά να μπορούμε να αποκλείσουμε την συμμετοχή 

υς σε δύο τουλάχιστον από αυτές (χιτινολυτικό μονοπάτι, συμμετοχή στη 

ιοσύνθεση κάποιου αντιβιοτικού). Δεν αποκλείεται επίσης η πιθανότητα της 

υμμετοχής τους σε καποια τροποποιημένη μορφή του μονοπατιού βιοσύνθεσης 

ς πεπτιδογλυκάνης. Επιπλέον, δε θα ήταν απίθανο να συναντώνται σε κάποιο 

ντελώς διαφορετικό-από τα μέχρι σήμερα γνωστά-μεταβολικό μονοπάτι. 

ρόκειται για δύο LmbE πρωτεΐνες με το μεγαλύτερο εύρος υποστρωμάτων που 

χει αναφερθεί μέχρι σήμερα για τα γνωστά μέλη αυτής της οικογένειας. Η 

λευταία παρατήρηση υποδεικνύει ότι οι BC1534, BC3461 μπορεί να 

μπλέκονται σε περισσότερα του ενός μεταβολικά μονοπάτια. Λαμβάνοντας 

(BC 534, BC3461) έχουν ομόλογα στον B. anthracis  με ποσοστά 

ταυτότητας 96% και 95% αντίστοιχα. Οι μέχρι σήμερα γνωστές πρωτεΐνες αυτής 

της οικογένειας φαίνεται να κατατάσσονται σε τέσσερεις κα

σ
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σ
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υπόψιν τη μεγάλη ομοιότητα με τα ομόλογα του B. anthracis, η διαλεύκανση του 

όλου τους θα συνεισέφερε στην καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων αυτού του ρ

παθογόνου βακτηρίου.   
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