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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η Sec µεταθετάση αποτελεί µια εξαιρετικά συντηρηµένη, πολύπλοκη µοριακή 

µηχανή που συµµετέχει σε δύο βασικές βιολογικές διεργασίες: την ενσωµάτωση 

µεµβρανικών πρωτεΐνών στη λιπιδική διπλοστιβάδα και τη µετατόπιση πρωτεΐνικών 

υποστρωµάτων διαµέσου αυτής. 

Στα βακτήρια, το βασικό πυρήνα της µεταθετάσης αποτελεί το σύµπλοκο του 

SecYEG που σχηµατίζει το κανάλι µετατόπισης. ∆ύο διακριτοί δρόµοι στόχευσης 

συναντιούνται στο κανάλι του SecYEG: η συµµεταφραστική και η 

µεταµεταφραστική µετατόπιση πρωτεϊνων. Κατά τη συµµεταφραστική ενσωµάτωση 

πολυπεπτιδίων, το ριβόσωµα προσδένεται στο κανάλι του SecYEG, ενώ στη 

µεταµεταφραστική µετατόπιση, η έναρξη της αντίδρασης µετατόπισης πυροδοτείται, 

εκτός των άλλων, από την αλληλεπίδραση της SecA µε το σύµπλοκο του SecYEG.  

Τα τελευταία πέντε χρόνια, αξιόλογη πρόοδος έχει σηµειωθεί στην κατανόηση 

του µηχανισµού µετατόπισης σε ατοµική λεπτοµέρεια. Σε αυτό συνέβαλε η 

λεπτοµερής δοµική πληροφορία, που προέκυψε από υψηλής ανάλυσης κρυσταλλικές 

δοµές και µέτριας ανάλυσης δοµές κρυο-ηλεκτρονιακής µικροσκοπίας, των 

συστατικών του µονοπατιού. Παραµένει, ωστόσο, πλήθος αναπάντητων ερωτηµάτων 

όσον αφορά στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ διακριτών συστατικών 

του µονοπατιού και ειδικά στην αλληλεπίδραση ανάµεσα στη SecYEG και στη SecA. 

Η πρωτεΐνη-κινητήρας SecA προσδένεται στο κανάλι µετατόπισης του 

SecYEG. Το γεγονός αυτό διαδέχονται τοπικές αλλαγές στη διαµόρφωση της SecA. 

Οι αλλαγές αυτές µεταβιβάζονται στο κανάλι του SecYEG και το οδηγούν στην 

ανοικτή κατάσταση. Το πρωτεΐνικό υπόστρωµα εισέρχεται στο κανάλι ενώ σε 

µετέπειτα στάδια γίνεται ένθεση της SecA στο σύµπλοκο του SecYEG. Η 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στη SecA και το σύµπλοκο του SecYEG έχει µελετηθεί 

εκτενώς, παρ’όλα αυτά λίγα είναι γνωστά για τις περιοχές του SecYEG που 

συµµετέχουν. 

Στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία των πεπτιδικών 

συστοιχιών για την ταυτοποίηση των περιοχών του SecYEG που αλληλεπιδρούν µε 

τη SecA. Πειράµατα πρόσδεσης που διεξήχθησαν στους 4οC υπέδειξαν τις 

κυτταροπλασµατικές περιοχές C1, C2, C3, C4, C5, C6 καθώς και την περιπλασµική  

P3 και διαµεµβρανική ΤΜ9 ως πιθανές περιοχές αλληλεπίδρασης της SecY µε τη 

SecA. Παράλληλα, SecY πεπτίδια που προσδένουν SecA στους 37οC 



χαρτογραφούνται σε περισσότερο εσωτερικές περιοχές στη δοµή της πρωτεΐνης, που 

αντιστοιχούν στις διαµεµβρανικές περιοχές ΤΜ1, ΤΜ2b, ΤΜ3, ΤM6, TM7, TM8, 

TM9, TM10 και την περιπλασµική περιοχή P5 της SecY. 

Εντός αυτών των περιοχών επιλέχθησαν συντηρηµένα κατάλοιπα και 

υποβλήθηκαν σε µεταλλάξεις πολλών  σηµείων. Κάποια από τα µεταλλάγµατα 

εµφάνισαν σοβαρό πρόβληµα ανάπτυξης σε δοκιµασία γενετικής 

συµπληρωµατικότητας. Επιπλέον, πειράµατα  ελέγχου απέκλεισαν την περίπτωση ο 

προβληµατικός φαινότυπος των µεταλλαγµάτων να οφείλεται σε ανεπαρκή έκφραση  

ή σε µη σωστή ενσωµάτωση των µεταλλαγµένων πρωτεϊνών στη µεµβράνη.  

Προτείνουµε ότι οι µεταλλάξεις αυτές εντοπίζονται σε περιοχές που πιθανά 

συµµετέχουν στην αλληλεπίδραση της SecA µε τη SecYEG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 

The Sec machinery is a universally conserved multi-component enzyme 

complex involved in two biological key processes: integration of membrane proteins 

into lipid bilayers and translocation of preproteins across these bilayers. 

In bacteria a central role in both processes is fullfilled by the integral 

membrane complex SecYEG that forms the protein conducting channel within the 

cytoplasmic membrane. Two different cytoplasmic partners can bind to SecYEG to 

induce opening of the channel . Membrane proteins are mostly inserted co-

translationally by SecYEG bound ribosomes whereas secretory proteins and large 

extracellular domains of integral membrane proteins are translocated post-

translationally by the motor protein SecA. 

The last five years have been characterized by a tremendous progress in our 

structural view on protein translocation, by the appearance of high resolution crystal 

structures of individual components and medium resolution cryo-electron microscopy 

structures of co-translational translocation intermediates. Despite these structures 

there remains a large gap in our understanding of the interactions between the 

individual components and most notably on the highly dynamic interaction between 

SecYEG and SecA. 

The motor protein SecA binds to the SecYEG translocation channel. Once 

bound SecA undergoes conformational changes that result in translocation of the pre-

proteins. During the initiation phase of translocation the conformational changes of 

SecA are transmited to SecYEG resulting in opening of the channel and co-insertion 

of the signal sequence whereas in latter stages SecA has been shown to insert into the 

SecYEG complex. Despite the fact that the interaction has been studied extensively, 

relatively little is known about the regions of SecYEG that mediate it. 

Peptide scanning technology has been used to identify regions in SecYEG that 

interact with SecA. Binding experiments held at 4οC indicated cytoplasmic regions 

C1, C2, C4, C5, C6 as well as the periplasmic region P3 and the transmembrane 

region TM9 of SecY as putative interaction sites. At the same time SecA binding 

peptides at 37οC are mapping in more internal regions of the protein, that correspond 

to transmembrane regions TM1, TM2b,TM3, TM6, TM7, TM8, TM9, TM10 and 

periplasmic region P5. 



Highly conserved residues amongst those regions were selected and subjected 

to extensive mutagenesis. In vivo  complementation experiments left us with a number 

of SecY mutants that had a severe growth defect.  Control experiments have shown 

that these defects could not be attributed to either lack of expression nor to improper 

localization of the membrane embedded SecYEG complex. We suggest that those 

regions are putative interaction sites between SecA and SecYEG. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
1.1 Το Sec σύστηµα µετατόπισης πρωτεϊνών. 
 

Η έκκριση πρωτεϊνών µέσω του συστήµατος Sec οδηγεί στη βιογένεση των 

µεµβρανών και των κυτταρικών τοιχωµάτων, στην εξαγωγή πολυπεπτιδίων όπως 

υδρολυτικά ένζυµα, τοξίνες, σηµατοδοτικά µόρια αλλά και µορίων που εµπλέκονται 

στην κινητικότητα των κυττάρων και την πρόσδεση τους σε άλλες επιφάνειες. 

Τις τελευταίες δεκαετίες ένα σύνολο µεθόδων γενετικής και βιοχηµείας 

επέτρεψαν την αναγνώριση όλων των γονιδίων και των πρωτεϊνών που εµπλέκονται 

στο Sec σύστηµα µετατόπισης. Ενώ µε την ανάλυση δοµών βασικών συστατικών του 

συστήµατος της µεταθετάσης µε τη µέθοδο της κρυσταλλογραφίας , όπως της 

SecA(Hunt, Weinkauf et al. 2002; Dekker, de Kruijff et al. 2003; Sharma, 

Arockiasamy et al. 2003), SecB (Xu, Knafels et al. 2000; Dekker, de Kruijff et al. 

2003) , SecYEG (Van den Berg, Clemons et al. 2004) , του SRP (Birse, Kapp et al. 

1997; Jovine, Hainz et al. 2000; Pakhomova, Deep et al. 2002; Sakamoto, Morita et 

al. 2002) άνοιξε ο δρόµος για την ανάλυση του µηχανισµού µετάθεσης σε ατοµική 

λεπτοµέρεια. 

 

1.2  Συστατικά της Sec µεταθετάσης. 

 

Τα βασικά συστατικά της Sec µεταθετάσης των Gram(-) βακτηρίων 

παρατίθενται στο σχήµα  1.2.1. Κύριο συστατικό αποτελεί το διαµεµβρανικό κανάλι 

διαµέσω του οποίου γίνεται η µετατόπιση πολυπεπτιδίων από το κυτταρόπλασµα στο 

περίπλασµα και αποτελείται από την τριµερή πρωτεΐνη SecYEG. 

Η πρωτεΐνη κινητήρας του συστήµατος, SecA πιθανά δρα ως διµερές στην 

κυτταροπλασµατική πλευρά του καναλιού, παρέχοντας την απαιτούµενη ενέργεια 

µέσω υδρόλυσης του ATP. 

Οι διαλυτές πρωτεΐνες SecB και SRP δρουν ως µοριακές συνοδοί 

(chaperones) και βοηθούν στη στόχευση των προς µετατόπιση υποστρωµάτων στη 

SecYEG . Τέλος διακρίνουµε τις επικουρικές πρωτεΐνες SecD, SecF, Yajc και την 



πεπτιδάση του οδηγού πεπτιδίου SPase I  που αποκόπτει το οδηγό πεπτίδιο των προ-

πρωτεϊνών στο περίπλασµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1.2.1: Sec σύστηµα έγκρισης . To SRP και οι µοριακοί συνοδοί π.χ SecB µεταφέρουν 
τις πρωτεΐνες στην ATPάση του συστήµατος SecA. Το SecYEG σχηµατίζει ένα 
διαµεµβρανικό αγωγό. 

 

1.3 Στάδια αντίδρασης µετατόπισης µέσω του Sec µονοπατιού. 

 

Η εξαγωγή βακτηριακών εκκριτικών πρωτεϊνών επιτελείται κυρίως 

µεταµεταφραστικά σε τρία διακριτά στάδια: 

Στάδιο Ι: Η νεοσυντιθέµενη πολυπεπτιδική αλυσίδα αναγνωρίζεται από τον 

κυτταρικό µηχανισµό ως εκκριτική εφόσον φέρει στο αµινοτελικό της άκρο 

προεκτάσεις που ονοµάζονται οδηγά πεπτίδια (Gierasch 1989; Claros, Brunak et al. 

1997). Σε ορισµένες εκκριτικές πρωτεΐνες, οι προεκτάσεις αυτές αναγνωρίζονται από 

ειδικές µοριακές συνοδούς (chaperones) όπως το SRP (Luirink and Sinning 2004) 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα οδηγά πεπτίδια καθυστερούν την αναδίπλωση της 

πρωτεΐνης έτσι ώστε να προσδεθούν στο ώριµο τµήµα της ειδικές µοριακοί συνοδοί 

του µονοπατιού έκκρισης  όπως SecB (Park, Liu et al. 1988). 

Το SRP αναγνωρίζει και στοχεύει στο κανάλι του SecYEG νεοσυντιθέµενες 

(σε σύµπλοκο µε το ριβόσωµα RNCs) µεµβρανικές πρωτεΐνες, ενώ η SecB οδηγεί τη 

στόχευση περιπλασµικών πρωτεϊνών και πρωτεϊνών της εξωτερικής µεµβράνης . 

Στάδιο ΙΙ: Το σύµπλοκο προ-πρωτεΐνης-µοριακής συνοδού αναγνωρίζεται από τη 

µεταθετάση η οποία δρα ως αντλία έκκρισης. Το κανάλι SecYEG συνδέεται µε την 

πρωτεΐνη κινητήρα SecA (Manting and Driessen 2000) η οποία ωθεί την εκκρινόµενη 

προ-πρωτεΐνη προς το περίπλασµα. 

 



Στάδιο ΙΙΙ: Μετά την µερική µετατόπιση της προ-πρωτεΐνης µέσω του καναλιού 

SecYEG στη µεµβράνη, το ένζυµο SpaseΙ πεπτιδάση του οδηγού πεπτιδίου  

αποκόπτει το οδηγό πεπτίδιο και η πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλώνει σωστά 

ανακτώντας την τελική εγγενή της µορφή (Duguay and Silhavy 2004). 

 

1.4 ∆οµική οργάνωση του πρωτοµερούς της SecA.

 

Η οργάνωση των δοµικών περιοχών της SecA αποκαλύφθηκε µετά από 

βιοχηµική ανατοµία ((Price, Economou et al. 1996; Karamanou, Vrontou et al. 1999; 

Sianidis, Karamanou et al. 2001; Baud, Karamanou et al. 2002) και τα αποτελέσµατα 

επιβεβαιώθηκαν αργότερα από τις κρυσταλλικές δοµές της SecA των βακτηρίων B. 

subtilis (Hunt, Weinkauf et al. 2002) και M. Tuberculosis (Sharma, Arockiasamy et 

al. 2003) (Σχήµα 1.4.1). Το κάθε πρωτοµερές (102 kDa) απαρτίζεται από τρεις 

διακριτές δοµικές µονάδες: τον DEAD κινητήρα και δυο “προσαρτήµατα” που 

προεξέχουν από τον κινητήρα, το Preprotein Binding Domain (PBD) και το C-

domain.  

 
Σχήµα 1.4.1: ∆οµική οργάνωση των υποπεριοχών του πρωτοµερούς της SecA. Αριστερά: 
Κρυσταλλογραφικό µοντέλο της SecA του B.subtillis. ∆εξιά: Σχηµατικό µοντέλο των 
υποπεριοχών της SecA βασισµένο στην ίδια δοµή. Μπλέ: NBD; Γαλάζιο: IRA2; Πράσινο 
σκούρο: SD; Πράσινο ανοικτό: WD; Κίτρινο : IRA1; Φούξια: PBD; Κόκκινο: CTD. 
 

Το αµινοτελικό τµήµα της πρωτεΐνης που περιλαµβάνει τον DEAD κινητήρα 

είναι οµόλογο µε την αντίστοιχη περιοχή των ελικασών των νουκλεïνικών οξέων  οι 

οποίες περικλείουν πέντε υπεροικογένειες  (Tanner and Linder 2001; Caruthers and 

McKay 2002). Ο DEAD κινητήρας της SecA παρουσιάζει ιδιαίτερη οµολογία µε την 



υπεροικογένεια ΙΙ των DEAD και DexD/H ελικασών (Koonin and Gorbalenya 1992; 

Sianidis, Karamanou et al. 2001) όπως π.χ της UvrB και RecG. Οι DEAD κινητήρες 

δεν παρουσιάζουν αυστηρή συντήρηση στο επίπεδο της πρωτοταγούς δοµής. Είναι 

όµως ιδιαίτερα συντηρηµένοι στο επίπεδο της τριτοταγούς δοµής. Οι DEAD 

κινητήρες περιέχουν δυο “RecA-like” υπό-περιοχές και ανάµεσα σε αυτές 

σχηµατίζεται µια µόνο-νουκλεοτιδική σχισµή (Velankar, Soultanas et al. 1999; 

Singleton, Sawaya et al. 2000; Sianidis, Karamanou et al. 2001). Στην SecA οι δυο 

αυτές υπό-περιοχές ονοµάστηκαν NBD (Nucleotide Bindind Domain) (Karamanou, 

Vrontou et al. 1999; Sianidis, Karamanou et al. 2001)και IRA2 (Intramolecular 

Regulator of ATPase) (Sianidis, Karamanou et al. 2001) 

Οι DEAD κινητήρες αποκτούν ενζυµική ειδίκευση για τα διάφορα 

υποστρώµατα (DNA, RNA, πολύ-πεπτίδια) µέσω διαφόρων µη οµόλογων δοµών που 

ονοµάζονται προσαρτήµατα εξειδίκευσης για το υπόστρωµα. Αυτές είναι 

συγχωνευµένες στο αµινοτελικό ή καρβοξυτελικό άκρο του κινητήρα ή µπορούν να 

προεκτείνονται και από εσωτερικούς συνδέσµους του κινητήρα. Στην SecA η 

εξειδίκευση για το υπόστρωµα επιτυγχάνεται µε την παρουσία δυο ειδικευµένων 

προσαρτηµάτων τα οποία δεν υφίστανται σε καµιά άλλη ελικάση: το Preprotein 

Specificity Domain (PBD) (Baud, Karamanou et al. 2002; Papanikou, Karamanou et 

al. 2005) και το C-domain (Karamanou, Vrontou et al. 1999)Τα προσαρτήµατα 

εξειδίκευσης εικάζεται πως λειτουργούν ως “µοχλοί” και επιτρέπουν στο DEAD 

κινητήρα να µεταβεί από µια δοµική κατάσταση σε µια άλλη µε τον κατάλληλο 

συντονισµό, έτσι ώστε η πρωτεΐνη να εκτελέσει το έργο της (Paetzel, Dalbey et al. 

2002). 

Το PBD φύεται µέσα από το NBD µεταξύ των µοτίβων ΙΙ και ΙΙΙ των 

ελικασών και συσχετίζεται µε την πρόσδεση της προ-πρωτεΐνης (Kimura, Akita et al. 

1991; Kourtz and Oliver 2000; Baud, Karamanou et al. 2002). Το PBD αποτελείται 

από έναν “µίσχο” δυο αντιπαράλληλων β-strand (Stem “in”, Stem “out”) και έναν 

“βολβό” (Bulb) (Vrontou, Karamanou et al. 2004). Το Stem “out” είναι απαραίτητο 

για την πρόσδεση του οδηγού πεπτιδίου στην SecA (Baud, Karamanou et al. 2002) 

ενώ στο Bulb προσδένεται το ώριµο τµήµα της προ-πρωτεΐνης (Papanikou, 

Karamanou et al. 2005)  

Το καρβόξυ τµήµα  της πρωτεΐνης (C-domain) είναι ενωµένο µε την IRA2 

περιοχή του κινητήρα και περικλείει τέσσερις υποπεριοχές (Hunt, Weinkauf et al. 

2002; Sharma, Arockiasamy et al. 2003) : Το Scaffold domain (SD) αποτελείται από 



µια επιµήκη α-έλικα 46 καταλοίπων  και διασχίζει όλο το µήκος του DEAD 

κινητήρα. Λειτουργεί ως “µοριακός συνδετήρας ” αφού η µια επιφάνεια της έλικας 

συγκρατεί το NBD και IRA2 και η άλλη την ελικοειδή φουρκέτα IRA1 και αποτελεί 

το µόνο µέσο αλληλεπίδρασης του DEAD κινητήρα µε το C-domain (Karamanou, 

Vrontou et al. 1999; Hunt, Weinkauf et al. 2002; Sharma, Arockiasamy et al. 2003). 

Το WD που είναι εύκαµπτο και χαλαρά συνδεδεµένο µε το υπόλοιπο της πρωτεΐνης 

(Hunt, Weinkauf et al. 2002).Ο διατηρηµένος έλικα-θηλιά-έλικα (Η1-L-H2) µοριακός 

διακόπτης IRA1 (Karamanou, Vrontou et al. 1999) που είναι ο γενικός ρυθµιστής της 

µετακίνησης πρωτεϊνών (Vrontou, Karamanou et al. 2004) και το καρβόξυτελικό 

τµήµα της πρωτεΐνης CTD (Carboxy terminal domain) το οποίο δεν είναι αναγκαίο 

για τη κατάλυση (Karamanou, Sianidis et al. 2005). H δοµή του CTD δεν έχει λυθεί 

κρυσταλλογραφικά και προσδένει λιπίδια και την SecB (Breukink, Nouwen et al. 

1995; Zhou and Xu 2003).  

 

1.5 ∆οµική οργάνωση του SecYEG συµπλόκου. 
 

Βιοχηµικές, βιοφυσικές και ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες είχαν προτείνει 

χρόνια πριν ότι το σύµπλοκο της µεταθετάσης θα πρέπει να δοµεί ένα κανάλι δια 

µέσω του οποίου να γίνεται η µετατόπιση πολυπεπτιδίων (Simon and Blobel 1992; 

Crowley, Reinhart et al. 1993; Joly and Wickner 1993; Crowley, Liao et al. 1994; 

Mothes, Prehn et al. 1994; Hamman, Chen et al. 1997). 

Λεπτοµερής δοµική πληροφορία, που προέκυψε από το µέτριας ανάλυσης 

µοντέλο του συµπλόκου SecYEG της E.coli και την υψηλής ανάλυσης δοµή (µε 

κρυσταλλογραφία ακτινών Χ) του συµπλόκου SecYEβ του M. janaschii, έθεσαν τις 

βάσεις για τη λεπτοµερέστερη κατανόηση του µηχανισµού ενώ παράλληλα έθεσαν 

νέα ερωτήµατα. 

Η κρυσταλλική δοµή αποτελείται από ένα αντίγραφο του συµπλόκου του 

SecY µε µια πολυπεπτιδική αλυσίδα κάθε µίας των τριών υποµονάδων (Σχήµα 1.5.1). 

Όπως ήταν αναµενόµενο η α-υποµονάδα διαθέτει δέκα διαµεµβρανικές περιοχές  

TMs µε τα άµινο και καρβόξυ τελικά άκρα να προεκβάλλουν στο κυτταρόπλασµα 

ενώ οι β και οι γ υποµονάδες έχουν από µια διαµεµβρανική περιοχή µε τα άµινο-

τελικά τους  άκρα προσανατολισµένα στο κυτταρόπλασµα. 
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είναι µια µεγάλου µήκους κεκλιµένη έλικα γωνίας 35ο . Η µια πλευρά της δεύτερης 

έλικας κάνει περιορισµένες επαφές µε τις διαµεµβρανικές περιοχές ΤΜ1,5,6,10  ενώ 

συγκρατεί τα δύο µισά της α-υποµονάδας. 

Η αρχιτεκτονική των E.coli SecYEG και M.janaschii SecYEβ εµφάνισαν 

πολλές οµοιότητες, µε κυριότερη διαφορά την παρουσία τριών επιπλέον 

διαµεµβρανικών ελίκων στο σύµπλοκο της E.coli (Breyton, Haase et al. 2002; Van 

den Berg, Clemons et al. 2004), δύο εκ των οποίων ανήκουν στην SecE και η τρίτη 

αποτελεί µέρος της SecG που έχει διαµεµβρανικές περιοχές σε αντίθεση µε τη 

µοναδική έλικα στη SecB. 

Το σύµπλοκο αποτελείται από δώδεκα διαµεµβρανικές περιοχές που 

συνδέονται µε θηλιές σε κάθε πλευρά (πάνω και κάτω) από τη µεµβρανική επιφάνεια. 

Οι µεγαλύτερες κυτταροπλασµατικές προεκβολές εντοπίζονται ανάµεσα στις 

διαµεµβρανικές περιοχές ΤΜ6-ΤΜ7 και µεταξύ ΤΜ8-ΤΜ9 οι οποίες και 

πιθανολογείται ότι αλληλεπιδρούν µε τη SecA (C4-C5). 

Η SecE φαίνεται ότι λειτουργεί σαν µέγγενη που κρατά την SecY σε µια 

συµπαγή κλειστή διαµόρφωση. Πειράµατα χηµικής διασύνδεσης µεταξύ των SecE 

υποµονάδων ενός ολιγοµερούς SecYEG έδειξαν ότι επηρεάζουν τη δραστικότητα 

µετατόπισης  κάτι που υποδεικνύει ότι αυτή η διαµεµβρανική περιοχή πρέπει να 

συµµετέχει σε ενδοµοριακές αλληλεπιδράσεις (Veenendaal, van der Does et al. 2001; 

Breyton, Haase et al. 2002). H SecG εµφανίζεται σαν µοναδική έλικα στο εξωτερικό 

του συµπλόκου, κάτι που συµφωνεί ότι δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του 

καναλιού. 

Η SecY υποµονάδα αποτελείται από δύο περιοχές που εµφανίζουν µια 

ανεστραµµένη ψευδοσυµµετρία. Το κανάλι σχηµατίζεται αποκλειστικά από την 

υποµονάδα SecY και η οργάνωση του θυµίζει κλεψύδρα (Σχήµα 1.5..2.) Ο πόρος του 

καναλιού σχηµατίζεται µεταξύ των δύο µισών της SecY υποµονάδας ενώ στο κέντρο 

εντοπίζεται ένας δακτύλιος υδρόφοβων καταλοίπων. Αντιδιαµετρικά – άποψη από το 

περίπλασµα- ένα µικρό διαµεµβρανικό τµήµα του SecY, έλικα TM2a δρα ως πώµα 

και πιστεύεται ότι φράζει το πέρασµα στο εσωτερικό του καναλιού και ρυθµίζει το 

άνοιγµα της διόδου για την είσοδο προ-πρωτεΐνης στο κανάλι. 

 



 
Σχήµα 1.5.2 : Κρυσταλλική δοµή του SecYEG συµπλόκου από το Methanococcus Janaschii 
(van de Berg et al., 2004). (a) Ο πόρος του καναλιού κοιτώντας από την κορυφή. (b) 
Πλευρική άποψη του καναλιού. ∆ιακρίνονται οι πλευρικές αλυσίδες υδρόφοβων αµινοξέων 
στο εσωτερικό του πόρου µε χρυσό χρώµα. (c) πιθανή ανοικτή διαµόρφωση του πόρου. 
 

Στοιχεία που υποστηρίζουν ότι ο κεντρικός πόρος που φράσετε από το πώµα, 

αποτελεί τη δίοδο για τα µετατοπιζόµενα υποστρώµατα προκύπτουν (α) από το 

γεγονός ότι τα κατάλοιπα που επενδύουν τα τοιχώµατα του πόρου εµφανίζουν 

υψηλότερη συντήρηση µε άλλες SecY αλληλουχίες από ότι οι περιοχές στην 

περιφέρεια (β) µεταλλάξεις που επηρεάζουν την ενεργότητα του καναλιού 

εντοπίζονται σε περιοχές που διαγραµµίζουν το πιθανολογούµενο κανάλι. (γ) η πιο 

ισχυρή απόδειξη προκύπτει από πειράµατα χηµικής διασύνδεσης που αποκάλυψαν 

θέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ µετατοπιζόµενων πολυπεπτιδίων και του πόρου της 

SecY (Cannon, Or et al. 2005). 

Επιπρόσθετα, πειράµατα χηµικής διασύνδεσης αποκάλυψαν ότι οι περιοχές 

πρόσδεσης του οδηγού πεπτιδίου στη πρωτεΐνη Sec61p (οµόλογη της E.coli SecY), 

του ενδοπλασµατικού δικτύου στη ζύµη, εντοπίζονται µεταξύ TM2b και TM7 της 

SecY (Plath, Mothes et al. 1998). Εντοπίζεται παρακείµενα  του καναλιού στο 

άνοιγµα της κλεψύδρας µεταξύ των 2 µισών της SecY υποµονάδας. Ανάλυση του 

µεγέθους του πόρου στη µεταθετάση θηλαστικών αποκάλυψε ότι µπορεί το άνοιγµα 

να φτάσει διάµετρο 60ο (Hamman, Chen et al. 1997)  

 

 

 

 

 

 



1.6 Μηχανισµός ανοίγµατος καναλιού. 

 

Ο µηχανισµός διάνοιξης του καναλιού και οι απαιτούµενες αναδιατάξεις που 

θα οδηγήσουν στην µετατόπιση πρωτεϊνών δεν είναι σαφής. Το κανάλι πιθανά 

ανοίγει µέσω της αποµάκρυνσης των δύο άµινο και καρβόξυ-τελικών περιοχών της 

SecY (Σχήµα 1.6.1). 

Ανάλυση αποσταθεροποιητικών µεταλλάξεων και ελλείψεων του πώµατος της 

πρωτεΐνης Sec61p στη ζύµη έδειξαν ότι δεν είναι σηµαντικό για το σφράγισµα του 

πόρου, αλλά παίζει ρόλο στη σταθεροποίηση της Sec61p κατά το σχηµατισµό του 

συµπλόκου (Junne et al. 2006) 

                   
Σχήµα 1.6.1: Σχηµατική αναπαράσταση κλειστής και ανοικτής κατάστασης του καναλιού. 
Άποψη από το πλάι: το SecY σύµπλοκο είναι κυανό. Το πώµα (έλικα a2) έχει χρωµατιστεί 
πράσινο και τα υδρόφοβα αµινοξέα του πόρου χρυσά. (Α) Παρατηρούµε τη κλειστή 
κατάσταση του καναλιού και το πώµα να φράσει τον πόρο. (Β) Υπόστρωµα µετατοπίζεται 
µέσω του συµπλόκου (µαύρο), µε προσδεµένο το πεπτίδιο οδηγό (κόκκινο). Το πώµα 
προφανώς αποµακρύνεται σε µια νέα θέση κοντά στο C-τελικό άκρο της SecE . Επίσης ο 
πόρος ανοίγει για να χωρέσει η µετατοπιζόµενη, ξεδιπλωµένη ακόµη πρωτεΐνη. 
 

Με βάση τη δοµή, το τριµερές από µόνο του µπορεί να αποτελέσει το κανάλι 

γεγονός που συµφωνεί και µε παλιότερες µελέτες στα αρχαία και στα βακτήρια όπου 

ένα SecYEβ ή ένα SecYEG προτείνεται ικανό να υποστηρίξει από µόνο του 

µετατόπιση προ-πρωτεΐνης (Yahr and Wickner 2000; Duong 2003). Αυτό βεβαία 

έρχεται σε αντίθεση µε µελέτες ηλεκτρονιακής µικροσκοπίας όπου καθαρισµένα 

σύµπλοκα από ζύµη θηλαστικά αλλά και βακτήρια ολιγοµερίζονται µε τη µορφή 

δακτυλίων αποτελούµενων από 3 ή και 4 τριµερή SecYEG ή και Sec61αβγ. Σ’αυτές 

τις περιπτώσεις κανάλι διαµέτρου ~20οΑ θεωρείται ο πόρος που σχηµατίζεται µεταξύ 

των υποµονάδων των ολιγοµερών µορφών (Hanein, Matlack et al. 1996; Meyer, 

Menetret et al. 1999; Manting and Driessen 2000). Παρόµοια µε τα παραπάνω, 

πειράµατα  τρισδιάστατης αναπαράστασης του συµπλόκου ριβοσώµατος-

µεταθετάσης έδειξαν ότι το Sec61αβγ ολιγοµερίζεται σε δακτυλίους 3 ή και 4 

τριµερών. 



Η πρόσφατη τρισδιάστατη αναπαράσταση του RNC(ριβοσώµατος/προ-

πρωτεΐνης) συµπλόκου και της Ε.coli SecYEG µεταθετάσης µε τη µέθοδο της κρύο-

ηλεκτρονιακής µικροσκοπίας πρότεινε τη διµερή οργάνωση του καναλιού 

µετατόπισης από δύο SecYEG τριµερή. Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή όταν  προ-

πρωτεΐνη εισέρχεται διαµέσου του πόρου του ενός καναλιού, ο πόρος στο δεύτερο 

κανάλι φράσει µέσω του πώµατος (Mitra, Schaffitzel et al. 2005). 

Παρόλο που ολιγοµερικές µορφές SecYEG έχουν αποµονωθεί σε σύµπλοκο 

µε παγιδευµένη προ-πρωτεΐνη (Duong 2003) και η κρυσταλλογραφική ανάλυση 

υποδυκνείει ότι το µονοµερές είναι ικανό να αποτελέσει κανάλι ,δεν έχει δειχθεί ένα 

λειτουργικό µονοµερές στη µεµβράνη. Πρόσφατα µάλιστα πειράµατα FRET έδειξαν 

ότι το Sec σύµπλοκο ολιγοµερίζεται µέσα στη λιπιδική διπλοστιβάδα (Mori, 

Tsukazaki et al. 2003). 

Μηχανιστικές προβλέψεις βασισµένες στη δοµή της SecYEG θέλουν τον 

πόρο να είναι πολύ ευέλικτος όσον αφορά στη διάµετρο. Αλλάζοντας τις θέσεις των 

ελίκων που περιστοιχίζουν το εσωτερικό του πόρου,  το άνοιγµα γίνεται µεγαλύτερο, 

όπως η ίριδα του φωτοφράκτη µιας φωτογραφικής µηχανής. Πολλές από τις prlA 

κατασταλτικές µεταλλάξεις, εντοπίζονται στο κέντρο του πόρου (prlA4) και στο 

πώµα (prlA3) (Osborne and Silhavy 1993). Οι µεταλλάξεις αυτές επιτρέπουν τη 

µετατόπιση µέσω του καναλιού προ-πρωτεϊνών µε προβληµατικά ή χωρίς καθόλου 

οδηγά πεπτίδια (Derman, Puziss et al. 1993; Osborne and Silhavy 1993; Nouwen, de 

Kruijff et al. 1996; Prinz, Spiess et al. 1996). Πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να 

αποτελεί η διαπλάτυνση του πόρου. Πειράµατα χηµικής διασύνδεσης µεταξύ του 

πώµατος της SecY(F67C) και του C-τελικού άκρου της SecE (S120C) προτείνουν ότι 

το πώµα µετακινείται από την αρχική του θέση κοντά στο C-τελικό άκρο της 

SecE(Tam, Maillard et al. 2005)ενώ ο σχηµατισµός δισουλφιδικής γέφυρας έδινε ένα 

επικρατή θνησιγόνο φαινότυπο κλειδώνοντας το κανάλι στην ανοικτή κατάσταση. 

 

1.7 Αλληλεπιδράσεις µε άλλες πρωτεΐνες . 

 

Παρότι η αλληλεπίδραση ανάµεσα σε SecA και SecYEG έχει µελετηθεί 

εκτενώς δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακριβή σηµεία αλληλεπίδρασης. Η SecA 

προσδένεται µε χαµηλή συγγένεια στη λιπιδική διπλοστιβάδα µέσω των ανιονικών 

φωσφολιπιδίων της, αλλά µε αυξηµένη συγγένεια (20-40 nM) στο SecYEG σύµπλοκο 



στη µεµβράνη (Brundage, Hendrick et al. 1990; Hartl, Lecker et al. 1990; Douville, 

Price et al. 1995) οπότε και σχηµατίζεται το λειτουργικό ολοένζυµο της µεταθετάσης. 

Η περιοχή της SecA που αλληλεπιδρά µε το SecYEG είναι ακόµη υπό διερεύνηση. 

Κατασταλτικές µεταλλάξεις για την prl SecY καθώς και θερµοευαίσθητες 

µεταλλάξεις είναι διασκορπισµένες σε όλο το µήκος  της SecA και έτσι δε δίνουν 

πολύ ακριβείς τοπολογικές πληροφορίες (Matsumoto, Yoshihisa et al. 1997; 

Matsumoto, Nakatogawa et al. 2000).  

Κάποια µελέτη αναφέρει ότι περιοχή στο καρβοξυτελικό άκρο της SecA 

αλληλεπιδρά µε τα 107 αµινοτελικά κατάλοιπα της SecY πρωτεΐνης του συµπλόκου 

(Snyders, Ramamurthy et al. 1997). Άλλες πάλι µελέτες εντοπίζουν στο DEAD 

κινητήρα τις περιοχές της SecA που αλληλεπιδρούν µε το µεµβρανικό σύµπλοκο 

(Dapic and Oliver 2000; Vrontou, Karamanou et al. 2004). Πρέπει επίσης να 

σηµειωθεί ότι ενώ η αποµονωµένη C-περιοχή της SecA δεν παρουσιάζει µετρήσιµη 

αλληλεπίδραση µε το SecYEG (Vrontou, Karamanou et al. 2004), η συγγένεια του 

DEAD κινητήρα και του PBD τµήµατος της SecA αυξάνει µέχρι και τέσσερις φορές 

παρουσία της C-περιοχής πράγµα που υποδηλώνει κάποια συνεργιστική συνεισφορά 

(Dapic and Oliver, 2000; Vrontou et al.,2004). 

 Η δοµή του SecYEβ του M.jannaschii µας δίνει µια καλή εικόνα του πιθανού 

τρόπου αλληλεπίδρασης του καναλιού µε το ριβόσωµα (τα Αρχαία δεν έχουν SecA) 

µέσω του µεγάλου µήκους κυτταροπλασµατικών προεκβολών. Το ριβόσωµα πρέπει 

να προσδένεται κυρίως στις κυτταροπλασµατικές επικράτειες του καρβόξυ-τελικού 

µισού της α-υποµονάδας, µεταξύ των διαµεµβρανικών περιοχών TM6 –ΤΜ7 και 

TM8-TM9 και στην καρβοξυτελική ουρά του µορίου. Πειράµατα πρωτεόλυσης µε 

Sec61 σύµπλοκο θηλαστικών έδειξαν ότι οι κυτταροπλασµατικές περιοχές ανάµεσα 

σε TM8-TM9 και η καρβοξυτελική ουρά είναι απαραίτητες για υψηλής συγγένειας 

πρόσδεση στο ριβόσωµα. 

Στα βακτήρια ο ακριβής τρόπος αλληλεπίδρασης στο µεταµεταφραστικό 

µονοπάτι µε τη SecA δεν είναι κατανοητός µιας και η SecA έχει αναφερθεί ότι δρα 

τόσο ως διµερές (Driessen A., 2005) όσο και ώς µονοµερές (Or, Navon et al. 2002). 

∆ιαφωνία υπάρχει επίσης και όσον αφορά στην ολιγοµερική κατάσταση  του ενεργού 

SecY συµπλόκου. Η υψηλής ανάλυσης δοµή του SecYEβ του M.jannaschii δείχνει 

ότι η διαδροµή που ακολουθεί το µετατοπιζόµενο πολυπεπτίδιο σχηµατίζεται από το 

µονοµερές του συµπλόκου (Van den Berg, Clemons et al. 2004). Αντίθετα πολλές 

µελέτες προτείνουν ότι το κανάλι στην ενεργή του µορφή είναι ολιγοµερές (Hanein, 



Matlack et al. 1996; Manting and Driessen 2000; Bessonneau, Besson et al. 2002). 

Παράλληλα το σύµπλοκο έχει ιδωθεί και ως διµερές(Breyton, Haase et al. 2002). Το 

διµερές φαίνεται να είναι ενεργό και παραµένει ενεργό µετά από πρόσδεση µε τη 

SecA (Tziatzios, Schubert et al. 2004). Παρόµοια δύο SecY µόρια γενετικά 

συνδεδεµένα, σχηµατίζουν ενεργό κανάλι καθώς και µια θέση πρόσδεσης υψηλής 

συγγένειας για τη SecA(Duong 2003). Ενώ δε µπορούµε να αποκλείσουµε και το 

σχηµατισµό ανώτερων ολιγοµερών όπως τετραµερή(Manting, van Der Does et al. 

2000), που πιθανά προκύπτουν σε κάποιο στάδιο του µεταµεταφραστικού 

µονοπατιού. 

Στους ευκαρυώτες κατά τη συµµεταφραστική µετατόπιση το ριβόσωµα 

προσδένεται σε ενεργό κανάλι που αποτελείται από τέσσερα αντίγραφα του Sec61, 

πιθανά διευθετηµένο ως διµερές διµερούς (Mitra, Schaffitzel et al. 2005). Ο λόγος 

ύπαρξης αυτών των ανώτερων ολιγοµερειών µορφών παραµένει άγνωστος. Πιθανά 

εξυπηρετούν τη στρατολόγηση στη µεµβράνη του µεγάλου µεγέθους µορίων (SecA, 

ριβόσωµα) κατά τη διάρκεια της αντίδρασης µετατόπισης. Στα ευβακτήρια οι ίδιες 

κυτταροπλασµατικές επικράτειες όπου προσδένεται το ριβόσωµα πιθανά 

αλληλεπιδρούν µε τη SecA. Γενετικές και βιοχηµικές µελέτες έχουν δείξει ότι οι 

κυτταροπλασµατικές  περιοχές  C5 και C6 της SecY είναι σηµαντικές λειτουργικά, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στην αλληλεπίδραση τους µε τη SecA (Matsumoto, Yoshihisa 

et al. 1997; Taura, Yoshihisa et al. 1997) µια πιο λεπτοµερής περιγραφή της 

αλληλεπίδρασης SecA-SecYEG είναι απαραίτητη για την κατανόηση του µηχανισµού 

µεταµεταφραστικής µετατόπισης πρωτεϊνών στο µοριακό επίπεδο.  

Θα πρέπει να τονισθεί ότι πιθανά υπάρχουν πολλά σηµεία επαφής µεταξύ 

SecA και SecY που συλλογικά συνεισφέρουν στην υψηλής συγγένειας πρόσδεση 

(kDα 20-40nM). Για το λόγο αυτό, είναι αναµενόµενο ότι µοναδικές µεταλλάξεις 

στην SecY δεν είναι σε θέση να καταργήσουν την πρόσδεση της SecA . 

Πλήθος στρατηγικών και προσεγγίσεων πρέπει να εφαρµοστούν ώστε να γίνει 

δυνατή η αναγνώριση των περιοχών πρόσδεσης σε ένα πολύπλοκο ενζυµικό 

σύµπλοκο όπως αυτό του Sec. 

 

 

 

 



1.8 Μοντέλο της κατάλυσης µετατόπισης προ-πρωτεΐνης. 

 

Το µοντέλο που προκύπτει για τη µετατόπιση προ-πρωτείνης µέσω του Sec 

µονοπατιού στα βακτήρια, βάση βιοχηµικών, βιοφυσικών και δοµικών µελετών 

συνοψίζεται στα ακόλουθα στάδια: 

 

Α) Προσυναρµολόγηση µεταθετάσης. 

Η SecA υδρολύει ATP στο κυτταρόπλασµα και παραµένει στη 

θερµοδυναµικά σταθερότερη κατάσταση µε ADP προσδεµένο στην επικράτεια 

πρόσδεσης νουκλεοτιδίου (den Blaauwen, de Wit et al. 1997; Sianidis, Karamanou et 

al. 2001). Η απελευθέρωση του ADP αποτελεί το περιοριστικό βήµα στην κατάλυση 

(Sianidis, Karamanou et al. 2001). Στη φάση αυτή συµβαίνουν αλλαγές τη 

στερεοδιάταξη του µορίου που εντοπίζονται στην καρβόξυ-τελική περιοχή αλλά και 

στο PBD τµήµα (den Blaauwen, de Wit et al. 1997; Karamanou, Vrontou et al. 1999). 

Στο κυτταρόπλασµα η SecA µπορεί να αλληλεπιδράσει µε τα σύµπλοκα SecΒ/προ-

πρωτεΐνης, οι αλληλεπιδράσεις όµως αυτές είναι χαµηλής συγγένειας και για το λόγο 

αυτό παροδικές (den Blaauwen, de Wit et al. 1997; Fekkes, van der Does et al. 1997; 

Roos, Kiefer et al. 2001; Baud, Karamanou et al. 2002). 

 

B) Συναρµολόγηση µεταθετάσης στη µεµβράνη. 

Η κυτταροπλασµατική SecA προσδένεται στη µεµβρανική διπλοστιβάδα 

αρχικά λόγω της συγγένειας της µε τα ανιονικά φωσφολιπίδια αλλά κυρίως µέσω του 

DEAD κινητήρα της µε το σύµπλοκο SecYEG(Hartl, Lecker et al. 1990; Ulbrandt, 

London et al. 1992) οπότε και  σχηµατίζεται λειτουργικό ολοένζυµο της µεταθετάσης. 

 

Γ) Προενεργοποίηση της µεταθετάσης. 

Η πρόσδεση της SecA στο SecYEG σύµπλοκο προκαλεί τοπικές αλλαγές 

διαµόρφωσης – που πιθανόν να οφείλονται σε µερική αποδιάταξη του διµερούς 

(Duong 2003) οι οποίες γίνονται αισθητές από τον IRA1 διακόπτη(Karamanou, 

Vrontou et al. 1999; Vrontou, Karamanou et al. 2004). Ακολουθούν αύξηση του 

ρυθµού απελευθέρωσης του ADP από τον κινητήρα (Natale, Swaving et al. 2004) που 

πιθανότατα συνδέεται µε χαλάρωση του SD από τις θέσεις πρόσδεσης του πάνω στο 

DEAD κινητήρα (Vrontou, Karamanou et al. 2004). Αλλαγές προκαλούνται επίσης 



στο PBD αλλά και στο CTD τµήµα όπου προσδένεται η SecB (Chou, Swain et al. 

2002; Zhou and Xu 2003). 

 

∆) Έναρξη σχηµατισµού συµπλόκου. 

Η προενεργοποίηση της µεταθετάσης οδηγεί στη χαλάρωση της NBD/IRA2 

αλληλεπίδρασης µέσω της αποµάκρυνσης του SD (Sianidis, Karamanou et al. 2001; 

Vrontou, Karamanou et al. 2004) που οδηγεί σε αύξηση του ρυθµού υδρόλυσης ATP 

(µεµβρανική ΑΤPάση). Οι αλλαγές που προκαλούνται στη στερεοδιαµόρφωση της 

SecA και επηρεάζουν την IRA1-CTD-PBD διάφαση ενισχύουν τη συγγένεια της 

SecA για τις προ-πρωτεΐνες και την SecB(Baud, Papanikou et al. 2005). Το σύµπλοκο 

SecB/προ-πρωτεΐνης προσδένεται στη SecA της µεµβράνης. Η δέσµευση του οδηγού 

πεπτιδίου στην επιφάνεια µεταξύ PBD και NBD(Baud, Papanikou et al. 2005) καθώς 

και της SecB στο CTD τροποποιούν τη στερεοδιαµόρφωση του Βulb του PBD έτσι 

ώστε το PBD να ενωθεί µε το ώριµο τµήµα της προ-πρωτεΐνης. 

 

Ε) Κυκλική αποµάκρυνση του ADP κατά τη µετατόπιση της πρωτεΐνης. 

Η πρόσδεση της SecA µε την µεµβράνη και το σύµπλοκο 

υποστρώµατος/σαπερόνης προάγουν την απελευθέρωση του ADP. Η πρόσδεση του 

ATP φαίνεται ότι επηρεάζει τον IRA1 µοριακό διακόπτη πιθανότατα επειδή η 

αποµάκρυνση του IRA1 από το SD προκαλεί την αποκόλληση του SD από την 

επιφάνεια NBD-IRA2. 

 

ΣΤ) Ένθεση του συµπλόκου SecA/προ-πρωτεΐνης. 

Η πρόσδεση του συµπλόκου SecB/προ-πρωτεΐνης στη SecA της µεµβράνης 

προάγουν την απελευθέρωση ADP από το NBD στο DEAD κινητήρα. H SecA 

δεσµεύει ATP και αποκτά µια πιο χαλαρή εκτεταµένη διαµόρφωση (Shinkai, Mei et 

al. 1991; Ulbrandt, London et al. 1992; den Blaauwen, de Wit et al. 1997; 

Karamanou, Vrontou et al. 1999; Sianidis, Karamanou et al. 2001; Baud, Karamanou 

et al. 2002) που επιτρέπει την ένθεση της SecA στο κανάλι SecYEG (Economou and 

Wickner 1994; Economou, Pogliano et al. 1995). Στη µεµβράνη εισέρχονται περιοχές 

της SecA που εντοπίζονται στην N68 περιοχή αλλά και στη C-τελική περιοχή της 

(Economou and Wickner 1994; Chen, Brown et al. 1998; Chen, Xie et al. 2002) 

(Eichler, Brunner et al. 1997; Eichler and Wickner 1997). Παράλληλα το CTD 

(Ramamurthy and Oliver 1997; van der Does, Manting et al. 1998), το PBD και το 



IRA2 (Ramamurthy and Oliver 1997) εκτίθενται στον περιπλασµικό χώρο κατά την 

ένθεση της. Βοηθητικές πρωτεΐνες της µεταθετάσης όπως η SecG και το σύµπλοκο 

SecDF διευκολύνουν την ένθεση της SecA στη µεµβρανική διπλοστιβάδα 

(Nishiyama, Suzuki et al. 1996; Duong and Wickner 1997; Duong and Wickner 

1997). Από τη στιγµή που ξεκινάει η προωθούµενη από την πρόσδεση ATP στον 

κινητήρα ένθεση της SecA στη µεµβράνη, η SecB παραδίδει την προ-πρωτεΐνη στη 

SecA (Fekkes, van der Does et al. 1997; Fekkes, de Wit et al. 1998) και τµήµα της 

πρωτεΐνης 20-30 αµινοξέα εισέρχεται στη µεµβράνη µαζί µε τη SecA (Schiebel, 

Driessen et al. 1991; Joly and Wickner 1993; Economou and Wickner 1994; van der 

Wolk, de Wit et al. 1997). 

 

Z) Αποδέσµευση της προ-πρωτεΐνης από την SecA. 

Εάν το ATP δεν υδρολυθεί, τότε η αντίδραση σταµατά στο στάδιο που έχει 

µετατοπιστεί µόνο το τµήµα των 20-30 αµινοξέων (Schiebel, Driessen et al. 1991). 

Απαιτούνται πολλαπλοί κύκλοι υδρόλυσης ATP για να ολοκληρωθεί η αντίδραση 

µετατόπισης διαµέσου της µεµβράνης(Schiebel, Driessen et al. 1991; Bassilana, 

Arkowitz et al. 1992; Economou and Wickner 1994);Uchida et al.,1995). 

Κατά την υδρόλυση ATP η προ-πρωτεΐνη απαγκιστρώνεται από τη SecA (Schiebel, 

Driessen et al. 1991) όµως αυτό δε σηµαίνει και αποµάκρυνσης από το SecYEG 

κανάλι όπου παραµένει παγιδευµένη ώστε να µην οπισθοχωρήσει (Schiebel et 

al.,1993; Joly and Wickner,1993). 

 

H) Αποδέσµευση της προ-πρωτεΐνης από την SecA. 

Με την υδρόλυση του ATP σε ADP και Pi προκαλούνται αλλαγές στη 

στερεοδιαµόρφωση του DEAD κινητήρα οι οποίες µεταφέρονται στα προσαρτήµατα 

εξειδίκευσης PBD και C-domain (Karamanou, Vrontou et al. 1999; Baud, Karamanou 

et al. 2002; Hunt, Weinkauf et al. 2002; Vrontou, Karamanou et al. 2004). Η 

αλληλεπίδραση µεταξύ NBD και IRA2 ενισχύεται και η SecA αποκτά µια πιο 

συµπαγή δοµή (Sianidis, Karamanou et al. 2001)που της επιτρέπει να αποδεσµευτεί 

από τη µεµβράνη (Economou and Wickner 1994; de Keyzer, van der Does et al. 

2003). Πιθανά η SecG να υποβοηθά την αποδέσµευση της SecA(Nishiyama, Suzuki 

et al. 1996). Η SecA που έχει αποδεσµευθεί από τη µεµβράνη παραµένει δεµένη µε 

την προ-πρωτεΐνη που έχει εισαχθεί στη µεταθετάση και κοντά στη SecY και είναι 

έτοιµη να προσδεθεί στο επόµενο τµήµα της προ-πρωτεΐνης για να συνεχιστεί η 



σταδιακή µετατόπιση της. Η αποδεσµευµένη SecA µπορεί να ανταλλαγεί µε τον 

κυτταροπλασµατικό πληθυσµό (Economou and Wickner 1994) ή και να παραµείνει 

συνδεδεµένη στη µεµβράνη (Chen, Brown et al. 1998). 

 

Θ) Τελευταία στάδια της µετατόπισης/ ρόλος του ηλεκτροχηµικού δυναµικού 

πρωτονίων. 

Στα τελευταία στάδια της µετάθεσης, όταν το µεγαλύτερο τµήµα της προ-

πρωτεΐνης έχει µετατοπιστεί και αποδεσµευτεί από τη SecA αναλαµβάνει η 

διαµεµβρανική βαθµίδωση πρωτονίων να ολοκληρώσει τη µετάθεση (Schiebel, 

Driessen et al. 1991; Driessen 1992). Η διαµεµβρανική βαθµίδωση πρωτονίων 

προωθεί την εξαγωγή της SecA από τη µεµβράνη (Nishiyama, Fukuda et al. 1999)και 

ευνοεί την αποµάκρυνση του ADP από τον κινητήρα µετά την υδρόλυση αλλάζοντας 

και τη διαµόρφωση της SecY (Shiozuka, Tani et al. 1990; Nouwen, de Kruijff et al. 

1996). Απουσία PMF παρατηρείται οπισθοχώρηση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας και 

ανεξέλεγκτη υδρόλυση ATP (Schiebel, Driessen et al. 1991). 

 

Ι) Πολλαπλοί κύκλοι υδρόλυσης. 

Προκειµένου να ολοκληρωθεί η µετατόπιση της προ-πρωτεΐνης θα πρέπει η 

SecA να πραγµατοποιήσει πολλαπλούς κύκλους κατάλυσης (Schiebel, Driessen et al. 

1991; Economou and Wickner 1994; Economou, Pogliano et al. 1995). Η προ-

πρωτείνη µετακινείται σταδιακά προς το περίπλασµα δια µέσου της µεταθετάσης µε 

βήµατα των 20-30 αµινοξέων. 

 

Κ) Ωρίµανση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

Αφού ολοκληρωθεί η µετατόπιση της προ-πρωτεΐνης το ένζυµο πεπτιδάση του 

οδηγού πεπτιδίου (Paetzel, Dalbey et al. 2000; Paetzel, Dalbey et al. 2002) αποκόπτει 

το οδηγό πεπτίδιο της µετατοπιζόµενης προ-πρωτεΐνης. Ακολουθεί η διαδικασία 

αναδίπλωσης της πρωτεΐνης µε την  βοήθεια των καταλυτών αναδίπλωσης  (Duguay 

and Silhavy 2004). 

 

 

 

 

 



1.9 Στόχος ερευνητικής εργασίας. 

 

Η λεπτοµερής κατανόηση της αλληλεπίδρασης SecYEG-SecA είναι 

θεµελιώδους σηµασίας για την περαιτέρω κατανόηση της µοριακής βάσης του 

µηχανισµού µετατόπισης πρωτεϊνών σε µεταµεταφραστικό επίπεδο. 

Παρά το γεγονός ότι οι αλληλεπιδράσεις έχουν µελετηθεί εκτενώς, λίγα είναι 

γνωστά για τις περιοχές της SecYEG που διαµεσολαβούν.  Πειράµατα µέτρησης 

συγγένειας προσδέτη (Snyders, Ramamurthy et al. 1997) έδειξαν ότι η SecA 

αλληλεπιδρά µε τα αµινοτελικά 107 αµινοξέα της SecY αλλά το σχετικά µεγάλο 

µέγεθος αυτής της περιοχής αποτρέπει τη λεπτοµερέστερη κατανόηση της 

αλληλεπίδρασης. Γενετικές µελέτες προτείνουν ότι οι κυτταροπλασµατικές 

προεκβολές C5 και C6 της SecY αλληλεπιδρούν µε τη SecA (Matsumoto, 

Nakatogawa et al. 2000; Mori and Ito 2003), αλλά µια τέτοια αλληλεπίδραση δεν έχει 

δειχθεί βιοχηµικά. 

Στόχος της ερευνητικής µου εργασίας είναι η χαρτογράφηση των θέσεων 

αλληλεπίδρασης της SecA πρωτεΐνης µε το σύµπλοκο SecYEG. Για την ταυτοποίηση 

κρίσιµων καταλοίπων της SecYEG που συµµετέχουν στην αλληλεπίδραση µε τη 

SecA χρησιµοποιήθηκε ένας συνδυασµός πειραµατικών προσεγγίσεων. Εφαρµόστηκε 

η τεχνολογία SPOT που περιλαµβάνει µικροσύνθεση πεπτιδίων της SecY, SecE και 

SecG οµοιοπολικά προσδεµένων σε µεµβράνη κυτταρίνης. Η ηµι-ποσοτική αυτή 

µέθοδος χρησιµοποιείται συχνά για αναγνώριση σηµαντικών περιοχών 

αλληλεπίδρασης µεταξύ πρωτεϊνών.  

Aνάλυση των δεδοµένων υπέδειξαν περιοχές των SecY, SecE και SecG 

πιθανά σηµαντικές για την πρόσδεση της SecA. Μετά από µελέτη της τρισδιάστατης 

δοµής του συµπλόκου της µεταθετάσης του E.coli  καθώς και οµολόγων της σε 

Αρχαία, βακτήρια, ευκαρυώτες και λαµβάνοντας υπόψη τα πρωτογενή πειραµατικά 

δεδοµένα της πεπτιδικής συστοιχίας, σχεδιάστηκαν µεταλλάξεις πολλών σηµείων σε 

διαφορετικά κατάλοιπα  και στις τρεις πρωτεΐνες (SecY, SecE, SecG) που πιθανά 

παίζουν ρόλο στην αντίδραση πρόσδεσης της SecA στο SecYEG σύµπλοκο. 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

2.1 Ταυτοποίηση θέσεων αλληλεπίδρασης µεταξύ SecA και SecYEG. 

 

Για την ταυτοποίηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ SecA-SecYEG 

σχεδιάστηκε πεπτιδική συστοιχία που έφερε ακινητοποιηµένα σε µεµβράνη 

κυτταρίνης 145 πεπτίδια για την SecY, 39 πεπτίδια για τη SecE και 20 πεπτίδια για τη 

SecG (βλέπε παράρτηµα σελ.). Τα πεπτίδια µήκους δεκατριών αµινοξέων το καθένα, 

εµφανίζει αλληλεπικάλυψη µιας περιοχής δέκα αµινοξέων µε το αµέσως επόµενο στη 

συστοιχία, παρουσιάζοντας έτσι όλες τις πιθανές γραµµικές θέσεις πρόσδεσης για την 

πρωτεΐνη της  SecA. Το πείραµα διεξήχθη σε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες, στους 

4οC και στους 37οC που αντιστοιχουν σε δύο διαφορετικές καταστάσεις διαµόρφωσης 

της SecA. 

Έγινε επώαση της πεπτιδικής συστοιχίας µε SecA πρωτεΐνη συγκέντρωσης 

150nM (βλέπε Υλικά και Μέθοδοι §5.1) για 1,5 ώρες. Η προσδεµένη στα πεπτίδια 

SecA ανιχνεύτηκε µετά από ηλεκτροµεταφορά(semi-dry transfer) σε 

PVDF(polyvinylidene difluoride) µεµβράνη και ανοσοστύπωση κατά western µε 

άντι-SecA αντίσωµα (Σχήµατα 2.1.1, 2.1.2). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Σχήµα 2.1.1: Η συστοιχία επωάσθηκε µε 150nM συγκέντρωση πρωτεΐνης SecA και το σήµα 
ανιχνεύτηκε µε χρήση άντι-SecA αντισώµατος. Στην εικόνα φαίνονται, από πάνω προς τα κάτω, τα 
σήµατα για τη SecY, τη SecE και τη SecG στους 4οC και σε αραίωση αντισώµατος 1:100,000. 



 

 

 

 

 
 

 

 
 
Σχήµα 2.1.2: Η πεπτιδική συστοιχία επωάσθηκε µε SecA πρωτεΐνη συγκέντρωσης 150nM  και για την 
ανίχνευση σήµατος  χρησιµοποιήθηκε αραίωση αντι-SecA αντισώµατος 1:50,000 αυτή τη φορά. 
Παρατηρούµε ότι εδώ περισσότερα πεπτίδια δίνουν σήµα σε σύγκριση µε την πρώτη εικόνα. 
 

 

Εν συνεχεία το πείραµα πραγµατοποιήθηκε στους 37οC, όπου η πεπτιδική 

συστοιχία επωάσθηκε µε πρωτεΐνη SecA συγκέντρωσης 100nM  για 30 λεπτά. 

Ακολούθησε η ίδια διαδικασία για την ανίχνευση του σήµατος, όπου 

χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις αντι-SecA αντισώµατος. Τα 

αποτελέσµατα φαίνονται στο σχήµα 2.1.3. Βλέπουµε πως τα πεπτίδια που δίνουν 

σήµα για τη προσδεµένη σε αυτά SecA , είναι διαφορετικά για τις αντίστοιχες 

θερµοκρασίες των 37οC και 4οC. Αυτό οφείλεται ενδεχοµένως στη διαφορετική 

διαµόρφωση της SecA στις δύο θερµοκρασίες.   

 

 

, 



 
Σχήµα 2.1.3: Η συστοιχία επωάσθηκε µε 100nM SecA στους 37οC για 30 λεπτά. Τα αντίστοιχα 
σήµατα ανιχνεύτηκαν µε χρήση άντι-SecA αντισώµατος αραίωσης 1:100,000. 
 

Τα πειράµατα υβριδισµού στην συστοιχία πεπτιδίων υπέδειξαν κάποιες 

περιοχές των πρωτεΐνων SecY, SecE και SecG που πιθανά αλληλεπιδρούν µε τη 

SecA. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα κάθε πεπτίδιο φέρει µια κοινή αλληλουχία 

δέκα αµινοξέων µε το αµέσως επόµενο στη συστοιχία. Έτσι αν για παράδειγµα σε ένα 

πείραµα πρόσδεσης SecA τα πεπτίδια που δίνουν σήµα είναι τα Y04, Y05, Y06 

(πίνακας 1, § Συµπλήρωµα)  από  αυτά προκύπτει µια ελάχιστη επαναλαµβανόµενη 

αλληλουχία. 

 Y04: 10QSAKGGLGELKRR22         

 Y05:       13KGGLGELKRRLLF24

 Y06:              16LGELKRRLLFVIG29 

Η ποσοτικοποίηση της έντασης του σήµατος στα πεπτίδια της συστοιχίας 

πραγµατοποιήθηκε χρήση λογισµικού AIDA software και µε οπτική επισκόπηση. 



Κάθε πεπτίδιο βαθµολογήθηκε ανάλογα µε την ένταση του σήµατος σε µια κλίµακα 

(0.25-4)  και κάθε κατάλοιπο βαθµολογήθηκε αθροιστικά, ανάλογα µε τις φορές που 

εµφανίζεται στα πεπτίδια που έδωσαν σήµα. Στους πίνακες 2.1.4 και 2.1.5 

παρατίθενται τα πεπτίδια που προσδένουν SecA στους 37οC και τους 4οC αντίστοιχα. 

Πίνακας 2.1.4 



  Πίνακας 2.1.5 
 

Στα σχήµατα 2.1.6 και 2.1.7 παριστάνεται γραφικά η κατανοµή της έντασης του 

σήµατος σε κάθε κατάλοιπο των SecY, SecE και SecG ξεχωριστά. 



Σχήµα 2.1.6: κατανοµή της έντασης του σήµατος της προσδεδεµένης, στα πεπτίδια της συστοιχίας, SecA 
στους 4οC. 

 



Σχήµα 2.1.7: κατανοµή της έντασης του σήµατος της προσδεδεµένης, στα πεπτίδια της συστοιχίας, 
SecA στους 37οC. 
 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
3.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
3.1 Μεταλλάξεις πολλών σηµείων σε κατάλοιπα των SecY, SecE και SecG . 
 
 

Για την επιβεβαίωση των πειραµάτων πρόσδεσης της SecA στη πεπτιδική 

συστοιχία της SecYEG, οι πιθανές περιοχές αλληλεπίδρασης που προέκυψαν από τα 

πειράµατα που διεξήχθησαν στους 4οC, υποβλήθηκαν σε µεταλλαξιγένεση. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µοναδικές µεταλλάξεις δεν είναι σε θέση να 

καταργήσουν την πρόσδεση της SecA στο σύµπλοκο του SecYEG, επιλέγθηκε η 

προσέγγιση της µεταλλαξιγένεσης πολλών σηµείων (3-5 διαδοχικών καταλοίπων) µε 

τη µέθοδο της Megaprimer αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης( Υλικά και 

Μέθοδοι § 5.4). 

Η επιλογή των καταλοίπων προς µετάλλαξη έγινε βάση δύο κριτηρίων:  

Τα κατάλοιπα να βρίσκονται εντός των ελάχιστων επαναλαµβανόµενων περιοχών 

που προέκυψαν από τα πειράµατα πρόσδεσης που διεξήχθησαν στους 4οC (πίνακας 

3.1.1) , να είναι συντηρηµένα στα βακτήρια και να µην είναι κατ’ ανάγκην 

συντηρηµένα σε αρχαία και σε ευκαρυώτες.  Σύγκριση της πρωτοταγούς αλληλουχίας 

των πρωτεΐνων της SecY, SecE και SecG  διαφορετικών  βακτηρίων αποκάλυψε 

πολλά συντηρηµένα κατάλοιπα εντός αυτών των περιοχών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ∆οκιµασία γενετικής συµπληρωµατικότητας. 

 

Προκειµένου να εξεταστεί η λειτουργικότητα των µεταλλαγµένων SecY και 

SecE πρωτεινών in vivo, επιτελέστηκε δοκιµασία γενετικής συµπληρωµατικότητας. 

Τα πλασµίδια pET610 που φέρουν τις µεταλλάξεις πολλών σηµείων για τη SecY 

µετασχηµατίστηκαν σε κυτταρικό στέλεχος AF659secYcs (Baba et al.,1990; Taura et 

al.,1994) που φέρει µια κρυοευαίσθητη µετάλλαξη (R357H) στο χρωµοσωµικό 

γονίδιο της SecY µε αποτέλεσµα η SecY που συντίθεται στους 18οC να µην είναι 

λειτουργική. Αντίστοιχα τα πλασµίδια που έφεραν τις SecE µεταλλαγµένες 

αλληλουχίες µετασχήµατιστηκαν σε κρυοευαίσθητo secEcs κυτταρικό στέλεχος . Η 

µεταλλαγµένη πρωτεΐνη της SecG δεν ελέγθηκε καθώς δεν είναι διαθέσιµο 

αντίστοιχο κυτταρικό στέλεχος. 

Στο φορέα pET610, το οπερόνιο της SecYHisSecESecG βρίσκεται υπό τον 

έλεγχο του ptrc υποκινητή και µετά από επαγωγή της µεταγραφής µε IPTG είχαµε 

ικανοποιητική έκφραση στους 37οC. Με τον τρόπο αυτό µπορέσαµε να ελέγξουµε 

κατά πόσο οι µεταλλαγµένες SecY και SecE πρωτείνες µπορούν να υποκαταστήσουν 

τις αντίστοιχες µη λειτουργικές, στους 18οC, χρωµοσωµικές.  

Όπως ήταν αναµενόµενο στους 37οC όλοι οι τύποι των Ycs 

µετασχηµατισµένων κυττάρων αναπτύσσονται κανονικά καθώς στην επιτρεπτή 

θερµοκρασία παράγεται χρωµοσωµική SecY πρωτείνη (Σχήµα 3.2.1) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3.2.1: ∆οκιµασία γενετικής 
συµπληρωµατικότητας. Στην 
επιτρεπτή θερµοκρασία (37οC) οι 
µεταλλαγµένες πρωτείνες δεν 
προκαλούν προβληµα. 
 

 

 



Στους 18οC όµως η εικόνα είναι διαφορετική (Σχήµατα 3.2.2, 3.2.3). 

Βλέπουµε ότι κύτταρα που φέρουν µόνο τον πλασµιδιακό φορέα έκφρασης pET3a (-) 

δεν αναπτύσσεται καθώς δεν παράγεται ούτε χρωµοσωµική, ούτε πλασµιδιακή 

λειτουργική SecY πρωτεΐνη. Οι SecY που φέρουν τις µεταλλάξεις Μ1, Μ16, Μ8 

εµφανίζονται λειτουργικά ικανές να υποκαταστήσουν το χρωµοσωµικό Ycs 

αλληλόµορφο. Αντιθέτως κύτταρα που εκφράζουν τις SecY που φέρουν τις 

µεταλλάξεις Μ15, Μ3, Μ6, Μ11, Μ14, Μ12 δεν αναπτύσσονται στους 18οC. Τα 

µεταλλάγµατα Μ7, Μ9 της SecY µοιάζουν να έχουν πρόβληµα καθώς 

αναπτύσσσονται µόνο µέχρι και τη 2η αραίωση ενώ τα Μ2, Μ4, Μ10, Μ11 

εµφανίζουν ακόµη πιο σοβαρό πρόβληµα (ανάπτυξη µόνο µεχρι και την 1η αραίωση) 

από την προηγούµενη οµάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήµα 3.2.1: ∆οκιµασία γενετικής συµπληρωµατικότητας για τα κύτταρα 
που εκφράζουν τις πρωτεΐνες που φέρουν τις µεταλλάξεις M1-M8 για τη 
SecY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 3.2.3: ∆οκιµασία γενετικής συµπληρωµατικότητας για τα κύτταρα 
που εκφράζουν τις πρωτεΐνες που φέρουν τις µεταλλάξεις M9-M16 για τη 
SecY. 



Οι µεταλλάξεις που εισήχθησαν στην SecE δεν προκαλούν πρόβληµα στη 

λειτουργικότητα της πρωτείνης in vivo καθώς αναπτύσσονται αντίστοιχα 

αποτελεσµατικά µε τα κύτταρα που έχουν µετασχηµατιστεί µε την αγρίου τύπου SecE 

(Σχήµατα 3.2.4, 3.2.5). 

 

 

 Σχήµατα: ∆οκιµασία γενετικής συµπληρωµατικότητας για τα κύτταρα που φέρουν τις 
µεταλλαγµένες SecE πρωτεΐνες. (3.2.4) στην επιτρεπτή θερµοκρασία των 37οC . (3.2.5) στους 
18ο C.  

 

Βάση των παραπάνω, αποφασίσαµε να επικεντρωθούµε στο βιοχηµικό 

χαρακτηρισµό των SecY µεταλλαγµάτων και µάλιστα αυτών που εµφανίζουν 

πρόβληµα στη δοκιµασία γενετικής συµπληρωµατικότητας. 

Το γεγονός ότι κάποιες απ’αυτές τις µεταλλάξεις είναι ικανές να δώσουν 

λιγότερο ή περισσότερο µη λειτουργικές πρωτεΐνες είναι ενδεικτικό της κρισιµότητας 

των καταλοίπων. Το πρόβληµα των µεταλλαγµάτων µπορεί να αφορά στη 

σηµαντικότητα των αντίστοιχων αµινοξικών καταλοίπων είτε δοµικά είτε 

λειτουργικά. Προτού προχωρήσουµε σε βιοχηµικό χαρακτηρισµό τους έπρεπε να 

ελεγθεί αν οι µεταλλαγµένες πρωτεΐνες που σχεδιάστηκαν είναι σταθερά 

ενσωµατωµένες στη µεµβρανική διπλοστιβάδα όπως το άγριο τύπου SecYEG 

σύµπλοκο. 



 3.3 Έλεγχος της ικανότητας ενσωµάτωσης των SecY µεταλλαγµένων 
πρωτεΐνών στη µεµβράνη µε κλασµατοποίηση ολικού κυτταρικού 
εκχυλίσµατος. 
 
 

 Το σύµπλοκο του SecYEG είναι σταθερά ενσωµατωµένο στη µεµβρανική 

διπλοστιβάδα. Οι µεµβράνες, τα ριβοσώµατα και άλλα µακροµοριακά 

συσσωµατώµατα απαντώνται στο ίζηµα µετά από φυγοκέντρηση διαυγών κυτταρικών 

εκχυλισµάτων στις 100,000 x g στροφές. Ο διαχωρισµός µιας συγκεκριµένης 

πρωτεΐνης από το ίζηµα κάτω από διαφορετικές συνθήκες διαλυτοποίησης προσφέρει 

το κριτήριο που συχνά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει µια περιφερική ή µια 

ενσωµατωµένη στη µεµβράνη πρωτεΐνη. 

Ελέχθηκε αν οι µεταλλαγµένες SecY πρωτεΐνες που σχεδιάστηκαν είναι 

ενσωµατωµένες στη µεµβράνη. Σκοπός του πειράµατος ήταν να αποκλειστεί η 

πιθανότητα οι µεταλλάξεις που εισήχθησαν να διαταράσσουν τη  διαµόρφωση ή τη 

στόχευση και να εµποδίζουν τη σωστή ενσωµάτωση των µεταλλαγµένων 

µεµβρανικών πρωτεΐνών. Το βήµα αυτό κρίθηκε απαραίτητο να προηγηθεί του 

βιοχηµικού χαρακτηρισµού των µεταλλαγµάτων και της περαιτέρω διερεύνησης της 

µοριακής αιτιότητας της δυσλειτουργίας τους. 

Αρχικά οι µεταλλαγµένες και η αγρίου τύπου SecY ελέγθησαν ώς προς την 

ικανότητα έκφρασης της πρωτεΐνης. Καλλιέργειες επωάστηκαν ολονύκτια και 

εµβολιάστηκαν σε νέο θρεπτικό µέσο όπου έγινε µεταφραφική επαγωγή µε IPTG. Τα 

κύτταρα συλλέχθησαν και ελέγχθηκαν δείγµατα, πρίν και µετά την επαγωγή, µε 

ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαµίδης. Ακολούθησε ανοσοστύπωση κατά 

western µε χρήση άντι-His πολυκλωνικού αντισώµατος(βλέπε Υλικά και Μέθοδοι 

§5.7). 

Παρατηρήθηκε ότι από τις µεταλλαγµένες πρωτεΐνες που µπορούν εν µέρει, ή 

δεν µπορούν, να υποκαταστήσουν λειτουργικά τη χρωµοσωµική SecYEG του 

κρυοευαίσθητου στελέχους (§3.2), εκείνες που έδιναν ικανοποιητικά επίπεδα 

έκφρασης ήταν οι: M15, M11, Μ4, M10, M13, M7, M9, M2, M3 (Σχήµα 3.3.1).  



 

 
 
Σχήµα 3.3.1: Έλεγχος των επιπέδων έκφρασης των 
µεταλλαγµένων SecY πρωτεΐνων. 13% Urea SDS–PAGE  
ηλεκτροφόρηση ισοδύναµων ποσοτήτων κυττάρων πρίν(-) 
και µετά(+) την επαγωγή µε IPTG.  
 

 
Ακολούθησε κλασµατοποίηση των παραπάνω δειγµάτων προκειµένου να 

ελεγχθεί αν πέραν της ικανοποιητικής έκφρασης οι µεταλλαγµένες SecY πρωτείνες 

ενσωµατώνονται και στη µεµβράνη.  

Μετά από υπερφυγοκέντρηση ολικού κυτταρικού εκχυλίσµατος, εγινε 

διαλυτοποίηση του ιζήµατος µε ουρία τελικής συγκέντρωσης 6Μ για την 

αποµάκρυνση των περιφερικά προσδεδεµένων πρωτεΐνων.   

Aκολούθησε υπερφυγοκέντρηση και  ισοδύναµες ποσότητες του  

διαλυτοποιηµένου σε ουρία(υπερκείµενο) και αδιάλυτου(ίζηµα) κλάσµατος 

συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν σε SDS-PAGE (Υλικά και µέθοδοι § 5.7) . Η 

ανίχνευση του σήµατος έγινε µε ανοσοστύπωση κατά western χρήση άντι-His 

πολυκλωνικού αντισώµατος (Σχήµα 3.3.2). 

 
 
Σχήµα 3.3.2: Ηλεκτροφόρηση σε 13% Urea SDS-PAGE και western blot µε άντι-His αντίσωµα σε 
αραίωση 1:200. P:pellet (µεµβρανικό κλάσµα), sol:soluble (διαλυτοποιηµένο σε ουρία), ins:insoluble 
(αδιάλυτο σε ουρία). 
 

 



Παρατηρούµε ότι στο µεµβρανικό κλάσµα ανιχνεύεται SecY, εποµένως οι 

µεταλλαγµένες πρωτείνες M15, M9, Μ2, Μ10, M7, M4, M2 ενσωµατώνονται 

ικανοποιητικά στη µεµβράνη. Για κύτταρα που έφεραν τις SecY µεταλλάξεις που δεν 

παρατίθενται παραπάνω, παρατηρήθηκε είτε πρόβληµα στην έκφραση της πρωτεΐνης 

είτε αδυναµία ενσωµάτωσης στη µεµβράνη. 

Το επόµενο βήµα θα είναι ο βιοχηµικός χαρακτηρισµός των µεταλλάξεων 

όσον αφορά στην ικανότητα τους να υποστηρίζουν τη δραστικότητα ATPάσης της 

αγρίου τύπου SecA, τη µετατόπιση υποστρώµατος, και την ένθεση της SecA στο 

κανάλι του SecYEG. Για αυτό το σκοπό επικεντρώσαµε την προσοχή µας στις 

µεταλλάξεις εκείνες που προκαλούσαν πρόβληµα ανάπτυξης των βακτηριακών 

στελεχών που τις έφεραν, στη δοκιµασία in vivo γενετικής συµληρωµατικότητας, ενώ 

εµφάνιζαν ικανοποιητικά επίπεδα έκφρασης πρωτεΐνης και σωστή ενσωµάτωση στη 

µεµβράνη. Έχοντας αποκλείσει τα δύο παραπάνω προβλήµατα, η µοριακή αιτιότητα 

της δυσλειτουργίας των SecY  µεταλλαγµάτων θα µπορούσε ενδεχοµένως να 

αποδοθεί στη πρόσδεση της SecA στο κανάλι του SecYEG ή σε ένα από τα µετέπειτα 

στάδια της αντίδρασης ένθεσης. 

 

 

3.4 Ταξινόµηση των µεταλλάξεων της SecY.

 

Βασισµένοι στα προηγούµενα πειραµατικά αποτελέσµατα και µε σκοπό την 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση της πληροφορίας, οι µεταλλάξεις στη πρωτεΐνη της 

SecY οµαδοποιήθηκαν σε τέσσερις τάξεις (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV).  

Τα κριτήρια βάση των οποίων έγινε η ταξινόµηση αφορούσαν αρχικά στο µέγεθος 

του προβλήµατος ανάπτυξης των βακτηριακών στελεχών που έφεραν τις 

µεταλλαγµένες SecY πρωτεΐνες καθώς και στην ικανότητα έκφρασης και σωστής 

ενσωµάτωσης του συµπλόκου στη µεµβράνη (σχήµατα 3.4.1, 3.4.2). 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Σχήµα 3.4.1: Ταξινόµηση των µεταλλάξεων της πρωτεΐνης SecY. Η τάξη Ι περιλαµβάνει τη  
µετάλλαξη που προκαλεί το σοβαρότερο φαινότυπο στη δοκιµασία γενετικής 
συµπληρωµατικότητας, M15. Η τάξη ΙΙ περιλαµβάνει τα µεταλλάγµατα Μ4, Μ10, Μ11, 
Μ13. Ταξη ΙΙΙ: Μ7, Μ9 πλήρης ανάπτυξη µεχρι και τη 2η αραίωση. Τάξη ΙV: M8, M9, M16 
παρόµοιος φαινότυπος ανάπτυξης µε τα κύτταρα που φέρουν την αγρίου τύπου SecY. 
 
 
 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
4.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Για την λεπτοµερή κατανόηση του µοριακού µηχανισµού της µετατόπισης 

των πρωτεïνών των βακτηρίων σε µεταµεταφραστικό επίπεδο, είναι απαραίτητη η 

αποκάλυψη των θέσεων αλληλεπίδρασης ανάµεσα στην πρωτεΐνη κινητήρα SecA µε 

το κανάλι του SecYEG. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η χαρτογράφηση αυτών των 

θέσεων αλληλεπίδρασης.  

Για την ταυτοποίηση των θέσεων αλληλεπίδρασης  χρησιµοποιήθηκε  

πεπτιδική συστοιχία µε ακινητοποιηµένα τα πεπτίδια των SecY, SecE και SecG 

αντίστοιχα. Οι περιοχές που προέκυψαν υποβλήθηκαν σε εκτεταµένη 

µεταλλαξιγέννεση πολλών σηµείων. 

Όπως είναι γνωστό η SecA προσδένεται στο κανάλι του SecYEG µε υψηλή 

συγγένεια και αυτή η αλληλεπίδραση ενεργοποιεί τη SecA για την έναρξη της 

αντίδρασης µετατόπισης υποστρώµατος (Lill, Cunningham et al. 1989). Πειράµατα 

χηµικής διασύνδεσης έδειξαν αλληλεπίδραση της SecA µε τη SecY in vivo (Manting, 

van der Does et al. 1997). Πειράµατα µέτρησης συγγένειας προσδέτη (Snyders, 

Ramamurthy et al. 1997) αποκάλυψαν ότι η SecA προσδένεται στα πρώτα 107 

αµινοτελικά κατάλοιπα της  SecY που αντιστοιχούν στην πρώτη και δεύτερη  

κυτταροπλασµατική περιοχή, την πρώτη περιπλασµική περιοχή και τις πρώτη και 

δεύτερη διαµεµβρανικές περιοχές (C1, TMS1, P1, TMS2, C2). Παρ’όλα αυτά 

µεταλλάξεις που αφορούν αποκλειστικά την αλληλεπίδραση SecA-SecYEG έχουν 

χαρτογραφηθεί µόνο στις κυτταροπλασµατικές περιοχές πέντε και έξι (C5,C6) της 

SecY(Matsumoto, Yoshihisa et al. 1997; Taura, Yoshihisa et al. 1997; Mori and Ito 

2001). 

Τα πειράµατα πρόσδεσης που διεξήχθησαν µε χρήση πεπτιδικής συστοιχίας 

στους 4οC και στους 37οC υπέδειξαν κάποιες περιοχές που πιθανά αποτελούν θέσεις 

αλληλεπίδρασης µε τη SecA. Τα πειράµατα που διεξήχθησαν στους 4οC, όπου η 

κατάσταση διαµόρφωσης της SecA είναι πιο συµπαγής έδωσαν σήµατα που στη δοµή 

χαρτογραφούνται στις κυτταροπλασµατικές περιοχές C1, C2, C4, C5, C6 στην 

περιπλασµική περιοχή P3, και στην διαµεµβρανική περιοχή ΤΜ9 της SecY.  

 

 



Τα κατάλοιπα τα οποία έδωσαν σήµα για την προσδεδεµένη σε αυτά SecA 

στους 37οC επεκτείνονται σε πιό εσωτερικές περιοχές στη δοµή της 

µεµβρανοσύνδετης SecY, και περιλαµβάνουν τις διαµεµβρανικές περιοχές ΤΜ1, 

ΤΜ2b, TM3, TM6, TM7, TM8, TM9, TM10 και την περιπλασµική περιοχή P5.  

Πρόσφατη εφαρµογή πεπτιδικής συστοιχίας για την αποκάλυψη 

αλληλεπιδράσων µεταξύ SecA και SecYEG υπέδειξαν το κυτταροπλασµατικό τέλος 

της διαµεµβρανικής περιοχής 4 (ΤΜ4) ώς πιθανή περιοχή πρόσδεσης (van der Sluis, 

Nouwen et al. 2006). Μετάλλαξιγέννεση και βιοχηµικός χαρακτηρισµός του πιό 

συντηρηµένου καταλοίπου (Glu176) εντός της TM4 έδειξαν ότι το κατάλοιπο αυτό 

είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση της SecA όχι όµως για την πρόσδεση της στo 

κανάλι του SecYEG. 

Το επόµενο βήµα όσον αφορά στα πειράµατα υβριδισµών πεπτιδικής 

συστοιχίας θα ήταν ο έλεγχος επικρατειών ή και ελλείψεων της πρωτεΐνης της SecA 

σε µια πρώτη προσπάθεια ανάθεσης των αντίστοιχων περιοχών αλληλεπίδρασης στην 

πρωτεΐνη της SecA. 

Από πειράµατα πρόσδεσης SecA στην πεπτιδική συστοιχία προέκυψαν 

ελάχιστες επαναλαµβανόµενες  αλληλουχίες  οι οποίες υποβλήθηκαν σε εκτενή 

µεταλλαξιγέννεση. Εντός των περιοχών αυτών επιλέχθηκαν κατάλοιπα τα οποία είναι 

συντηρηµένα ανάµεσα στα βακτήρια αλλά όχι κατ’ανάγκη συντηρηµένα σε αρχαία 

και ευκαρυώτες. Σχεδιάστηκαν 16 µεταλλάξεις για τη πρωτεΐνη της  SecY, 4 

µεταλλάξεις για την πρωτεΐνη της SecG και µία µεταλλαξη για την πρωτεΐνη της 

SecG (βλέπε Πρόσθετα). 

Οι µεταλλάξεις στη πρωτεΐνη της SecE έδειξαν να µην προκαλούν πρόβληµα 

στη λειτουργία του συµπλόκου. Αντίθετα οι µεταλλάξεις της πρωτεΐνης SecY  

έδωσαν ένα εύρος φαινοτύπων στη δοκιµασία γενετικής συµπληρωµατικότητας. 

Εκείνες που δεν ήταν σε θέση να υποκαταστήσουν το χρωµοσωµικό αλληλόµορφο 

στους 18οC ταξινοµήθηκαν  σε τέσσερις οµάδες µε την πρώτη οµάδα να 

περιλαµβάνει τις µεταλλάξεις µε το σοβαρότερο φαινότυπο(βλέπε εικόνα Χ σελΧ).  

Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τη µετάλλαξη Μ15(428QYE430) η οποία 

εντοπίζεται στην έκτη κυτταροπλασµατική περιοχή C6. Η µετάλλαξη SecY205 

(Y429D) (Taura, Akiyama et al. 1994) έχει βρεθεί ότι προκαλεί µειωµένη 

δραστικότητα ΑΤPάσης και εµποδίζει την ένθεση της SecA στη µεµβράνη. 

Αποµόνωση µετάλλαξης της SecA στην επικράτεια πρόσδεσης νουκεοτιδίου (NBD) 

έδειξε ότι  δρούσε κατασταλτικά στην παραπάνω επίδραση της µετάλλαξης της SecY 



γεγονός που αποτέλεσε την πρώτη γενετική απόδειξη αλληλεπίδρασης της SecY µε 

τη SecA (Matsumoto, Yoshihisa et al. 1997; Mori, Shimizu et al. 2002; Shimokawa, 

Mori et al. 2003). 

Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταλλάξεις M4(112GRRK115) στην 

δεύτερη κυτταροπλασµατική περιοχή, Μ10(433LKK435) στην έκτη 

κυτταροπλασµατική περιοχή, Μ13(364KYID367) και Μ11(347KKS349) στην  πέµπτη 

κυτταροπλασµατική περιοχή (C5). Στις C5 και C6 κυτταροπλασµατικές περιοχές 

έχουν χαρτογραφηθεί οι περισσότερες µεταλλάξεις που επηρρεάζουν την 

αλληλεπίδραση SecY-SecA (Mori and Ito 2001) (Matsumoto, Yoshihisa et al. 1997; 

Taura, Yoshihisa et al. 1997). Συγκεκριµένα στην πέµπτη κυτταροπλασµατική 

περιοχή εντοπίζονται οι µεταλλάξεις SecY39, SecY40 (Baba et al.,1990) και 

SecY110, SecY115 (Taura, Akiyama et al. 1994). Οι µεταλλάξεις αυτές έδειξαν 

µειωµένη δραστικότητα ATPάσης καθώς και εκκριτική ικανότητα in vitro. 

Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταλλάξεις Μ2(22RLLF25), Μ7(240QRR243), 

Μ9(254RRVY257) που εντοπίζονται στην πρώτη κυτταροπλασµατική περιοχή και στην 

τέταρτη κυτταροπλασµατική περιοχή αντίστοιχα.  

Η τέταρτη οµάδα περιλαµβάνει τις µεταλλάξεις Μ8(248YAKR251), 

Μ1(20KRR23), Μ16(437NLK439) που εντοπίζονται στις κυτταροπλασµατικές περιοχές 

C4, C6, C1. Από τις µεταλλαγµένες  πρωτεΐνες που µπορούν εν µέρει ή δεν µπορούν 

να υποκαταστήσουν λειτουργικά τη χρωµοσωµική SecYEG του cs κυτταρικού 

στελέχους, εκείνες που έδωσαν ικανοποιητικά επίπεδα έκφρασης ήταν οι M15, M11, 

Μ4, M10, M13, M7, M9, M2, M3. Από αυτές εκείνες που ενσωµατώνονται 

ικανοποιητικά στη µεµβράνη ήταν οι  M15, M9, Μ2, Μ10, M7, M4, M2. 

Το επόµενο βήµα της εργασίας αυτής θα είναι ο βιοχηµικός χαρακτηρισµός 

αυτών των µεταλλάξεων όσον αφορά στην ικανότητα τους να υποστηρίξουν τη 

δραστικότητα ΑΤPάσης της SecA, τη µετατόπιση υποστρώµατος και την ένθεση της 

SecA πρωτεΐνης . Τα παραπάνω πειράµατα θα µας επιτρέψουν να απευθυνθούµε 

άµεσα στην µοριακή αιτία της δυσλειτουργίας αυτών των µεταλλάξεων. 

Επιπρόσθετα, νέα πειραµατικά εργαλεία θα πρέπει να αναπτυχθούν για τον 

έλεγχο της ολιγοµερικής κατανοµής των µεταλλαγµένων πρωτεΐνων στη µεµβράνη. Η 

ταυτοποίηση του ολιγοµερισµού του καναλιού του SecYEG είναι σηµαντική για την 

κατανόηση του µηχανισµού µετατόπισης των πρωτεΐνων.Με εξαίρεση µια µελέτη, 

δεδοµένα που προκύπτουν από πειράµατα χηµικής διασύνδεσης, ανάλυσης ταχύτητας 

καθίζησης, δισδιάστατων κρυστάλλων του SecYEG, εγγενούς ηλεκτροφόρησης και  



FRET (Manting, van Der Does et al. 2000; Yahr and Wickner 2000; Collinson, 

Breyton et al. 2001; Bessonneau, Besson et al. 2002; Breyton, Haase et al. 2002) 

δείχνουν ότι το SecYEG σύµπλοκο ολιγοµερίζεται. Όλες µαζί αυτές οι διαφορετικές 

µελέτες προτείνουν ότι τα διαφορετικά SecYEG ολιγοµερή µπορεί να παίζουν ρόλο 

στην αντίδραση µετατόπισης. Μια πιθανότητα θα ήταν, όλες οι διαφορετικές 

ολιγοµερικές καταστάσεις να είναι σηµαντικές για τα αρχικά στάδια της µετατόπισης 

και  να ειδικεύονται  ανάλογα µε το είδος της µετατόπισης, την ενεργειακή πηγή και 

το πρωτεïνικό υπόστρωµα. 

Πολλά ενδιαφέροντα ερωτήµατα παραµένουν να απαντηθούν στο µέλλον. 

Μια µελλοντική πρόκληση αποτελεί η συγκρυστάλλωση συµπλόκου της SecA µε το 

κανάλι της SecYEG. Κάτι τέτοιο θα µας επέτρεπε να προσεγγίσουµε ερωτήµατα 

όπως: ποιές είναι οι δυναµικές αλλαγές που υφίσταται το κανάλι του SecYEG κατά 

τη διάρκεια του καταλυτικού κύκλου της SecA; Πώς συµµετέχει στη συναρµολόγηση 

µεµβρανικών πρωτεïνών και µε ποιούς µηχανισµούς βοηθητικές µεµβρανικές 

πρωτεΐνες συµµετέχουν στην αντίδραση µετατόπισης; 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

5.   ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

5.1 Χρήση της τεχνολογίας συστοιχίας πεπτιδίων για την ταυτοποίηση 

αλληλεπιδράσεων µεταξύ πρωτεΐνών. 

 

Οι κλασσικές αναλυτικές µέθοδοι περιορίζονται στην µελέτη κάθε  φορά ενός µορίου 

πρωτεΐνης.  Σίγουρα η προσέγγιση αυτή έχει αποβεί προσοδοφόρα, όµως ο ραγδαίος 

ρυθµός ανακάλυψης νέων γονιδιακών προιόντων από ευρείας κλίµακας γενωµική και 

πρωτεωµική ανάλυση επέβαλλαν το σχεδιασµό νέων στρατηγικών για τη διερεύνηση 

της πρωτεΐνικής λειτουργίας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πεπτιδικών 

συστοιχιών άνοιξε το δρόµο για την ταυτόχρονη µελέτη πρωτεΐνών µε διαφορετικές 

βιοχηµικές ιδιότητες. 

Αυτό έγινε εφικτό εκτός των άλλων και από τις σηµαντικές προόδους στην  

ολοκλήρωση της αλληλούχησης του γενετικού υλικού πολλών οργανισµών µοντέλων 

και την περαιτέρω επικέντρωση της έρευνας στη διερεύνηση της λειτουργίας των 

πρωτεΐνών. 

Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα των συστοιχιών είναι η ελευθερία σχεδιασµού τους έτσι 

ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του δεδοµένου πειράµατος. Έτσι µια 

συστοιχία µπορεί να φέρει όλους τους διαφορετικούς συνδυασµούς ενός βιοενεργού 

πεπτιδίου, συγκεκριµένες επικράτειες ή εκδοχες µιας πρωτεΐνης που προέκυψαν από 

εναλλακτικό µάτισµα. 

 

Εφαρµογές: 

 

Οι πρωτεΐνες παίζουν ρόλο κλειδί στη λειτουργία του κυττάρου. Μπορεί να 

αποτελούν  υποδοχείς κυτταρικής επιφάνειας που φέρουν σε πέρας το cell-adhesion, 

adaptor πρωτεΐνες που µέσω µοριακών γεγονοτών αναγνώρισης εντοπίζουν τις 

βιοχηµικές τους δραστικότητες, ένζυµα που χαρακτηρίζουν συγκεκριµένες 

µεταβολικές διεργασίες και µεταβιβαστές σηµάτων. Στις περισσότερες αν όχι σε όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις οι βιολογικές ενεργότητες των πρωτεΐνών µπορούν να 

αποδοθούν σε µικρά πεπτίδια της αρχικής πρωτοταγούς αλληλουχίας . 



Συστοιχίες πεπτιδίων µπορούν να χρησιµεύσουν ως πολύτιµα εργαλεία για την 

ταυτοποίηση βιολογικά ενεργών µοτιβων και  κυτταρικών δραστικοτήτων. 

Οι πεπτιδικές συστοιχίες εµφανίζουν ευρεία εφαρµογή σε πειράµατα που στοχεύουν 

στην αναγνώριση αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-πρωτεΐνης και πρωτεΐνης – πεπτιδίου 

προσδέτη. Χρησιµοποιούνται επίσης σε διαγνωστικές εφαρµογές κλινικών 

δειγµάτων. Χαρακτηριστικότερη εφαρµογή είναι η ανίχνευση ορού αντισωµάτων 

ενάντια σε ιούς ηπατίτιδας , HIV, Epstein Bar (Duburg ., et al 2004). 

Η τεχνική αυτή έγινε γρήγορα δηµοφιλής επειδή µπορεί να εφαρµοστεί σε ένα ευρύ 

πεδίο ερευνάς ενώ έχουν κινητοποιήσει την «κατευθυνόµενη από ανακάλυψη» σε 

αντίθεση µε την «κατευθυνόµενη από υπόθεση» έρευνα. 

Φυσικό επόµενο αυτής της ευρείας εφαρµογής είναι η αποκάλυψη  µιας σειράς 

προβληµάτων σχετιζόµενων µε την ειδικότητα, την ευαισθησία και την ικανότητα 

αναπαράγωγης των αποτελεσµάτων. 

Η ανάλυση των συστοιχιών στηρίζεται σε υβριδισµούς που γίνονται σε µικροκλίµακα 

και αφορούν χιλιάδες επιµέρους στόχους, για αυτό τα αποτελέσµατα είναι ευαίσθητα 

σε µια σειρά εσωτερικών και εξωτερικών παραµέτρων. Ξεκινώντας από το είδος της 

συστοιχίας που απευθύνεται ειδικά στην εφαρµογή, το πλήθος διαφορετικών 

πρωτόκολλων που πρέπει να προσαρµοστούν στις εκάστοτε ανάγκες, η ποιότητα της 

συστοιχίας , διακυµάνσεις στο βιολογικό υλικό και η διαδικασία ανάλυσης και 

ανίχνευσης των αποτελεσµάτων αποτελούν ένα µέρος µόνο των παραµέτρων που 

εισαγάγουν σφάλµα στα πειραµατικά αποτελέσµατα. Για τους παραπάνω λόγους 

κρίνεται αναγκαία η διεξαγωγή επιβεβαιωτικών πειραµάτων για τον έλεγχο της 

αξιοπιστίας των αρχικών δεδοµένων.  

Σε µια τυπική εφαρµογή ανάλυσης των αλληλεπιδράσεων µεταξύ δύο πρωτεΐνών, 

ακινητοποιούνται σε µεµβράνη κυτταρίνης τα πεπτίδια επιθυµητού µήκους. Τα 

πεπτίδια εναποτίθενται (αφού συντεθούν) µε τη χρήση της SPOT τεχνολογίας σε 

συγκεκριµένη διάταξη (διαδοχικά) σε µεµβράνη υβριδισµού. 

Η συστοιχία υβριδίζεται µε την επιθυµητή πρωτεΐνη. Το σήµα ανιχνεύεται µε χρήση 

αντισώµατος (western blot) και αναλύεται διαδοχικά σε κάθε ένα από τα επιµέρους 

στοιχεία της συστοιχίας. Η ένταση του σήµατος σε κάθε στοιχείο µας δίνει µια πρώτη 

εικόνα της συγγένειας της πρωτεΐνης για κάθε πεπτίδιο. 

 



5.2 Ανάλυση πρόσδεσης πρωτείνης σε SecYEG πεπτίδια ακινητοποιηµένα σε 

µεµβράνη κυτταρίνης (συστοιχία πεπτιδίων).

 

Για τη διεξαγωγή του πειράµατος η µεµβράνη διαβρέχθηκε σε διάλυµα µεθανόλης 

100%.  

Ακολούθησαν 3 διαδοχικά πεντάλεπτα πλυσίµατα της µεµβράνης σε ρυθµιστικό 

διάλυµα υψηλής συγκέντρωσης άλατος (High Salt Buffer, σελ.) και σε θερµοκρασία 

δωµατίου. 

Η µεµβράνη ξεπλύθηκε µε άφθονο απιονισµενο νερό (Q-Millipore) προτού 

µεταφερθεί σε ρυθµιστικό διάλυµα (1x) Buffer B. 

Μεταφέρθηκε στην επιθυµητή θερµοκρασία (4οC ή 37οC οπου διεξήχθησαν τα 

πειράµατα)  και ακολούθησαν 5 διαδοχικά πεντάλεπτα πλυσίµατα µε (1x) Buffer B 

προεπωασµένο στην αντιστοιχη θερµοκρασία διεξαγωγής του πειράµατος. 

Κατόπιν η µεµβράνη µεταφέρθηκε σε διάλυµα εξισορρόπησης (Equilibration Buffer ) 

όπου επωαστηκε για 10-15 λεπτά.  

Η επώαση της µεµβράνης µε SecA πρωτείνη έγινε σε φρέσκο διάλυµα 

εξισορρόπησης, όγκου 25ml όπου προστέθηκαν 2mM διθειοθρειτόλης DTT,  η 

επιθυµητή συγκέντρωση πρωτείνης(150nM, 200nM) και για χρόνο 1,5ώρες στους 

4οC ή 30λεπτά στους 37οC. 

Ακολούθησαν τέσσερα διαδοχικά πλυσίµατα της µεµβράνης µε (1x) Buffer B που 

προηγουµένως είχε εξισορροπηθεί στη θερµοκρασία διεξαγωγής του πειράµατος.  

Εντωµεταξύ χαρτί τύπου whatmann 3ΜΜ εµποτίστηκε στα αντίστοιχα διαλύµατα 

µετάφοράς (transfer buffers: Anode I, Anode II, Cathode) και µεµβράνη τύπου PVDF 

εµποτίστηκε σε διαλυµα 100% MetOH και έπειτα σε Anode I. 

  Η συναρµολόγηση της συσκευής µεταφοράς (semi-dry transfer apparatus) έγινε 

στην ίδια θερµοκρασία που προηγήθηκε η επώαση και κατόπιν µεταφέρθηκε σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 1,5ώρες και στα 45mA. 

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας µεταφοράς ακολούθησαν  προσεκτική µεταφορά 

της συστοιχίας πεπτιδίων σε απιονισµένο νερό και άφθονα πλυσίµατα, ενώ 

ακολούθησε η διαδικασία «αναγέννησης» της µεµβράνης (αφαίρεση της 

προσδεδεµένης SecA πρωτείνης από τα ακινητοποιηµένα πεπτίδια, 5.2) 

Η PVDF µεµβράνη εν συνεχεία αφέθηκε να στεγνώσει σε θερµοκρασία δωµατίου για 

τουλαχιστον 1ώρα προτού προχωρήσουµε σε ανίχνευση µε χρήση αντισώµατος. 



Έπειτα εµποτίστηκε σε διάλυµα µεθανόλης 100% και ακολούθησαν 3 διαδοχικά 

10λεπτα πλυσίµατα µε διάλυµα (1x)Τ-ΤΒS. Για την ανίχνευση πρωτείνης 

δοκιµάστηκε ένα εύρος συγκεντρώσεων a-SecA αντισώµατος και η επώαση διεξήχθη 

σε θερµοκρασία 4οC και για 12ώρες υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης. 

Η µεµβράνη κατόπιν ξεπλύθηκε σε διάλυµα (1x) T-TBS 3φορές για 15λεπτά και 

ακολούθησε επώαση της µεµβράνης σε διάλυµα δεύτερου αντισώµατος 

(πολυκλωνικά αντισώµατα που παράγονται από κουνέλια µε βάση τα πρωτόκολλα 

του επιστηµονικού εγχειριδίου «Antibodies a laboratory manual» (Ed. Harlow & 

David Lane). Το δεύτερο αντίσωµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν a-rabbit συζευγµένο 

µε το ένζυµο HRP ( Horse raddish peroxidase) το οποίο οξειδώνει το perasic 

salt(παρουσία λουµινόλης) αντιδραστήρια που αποτελούν συστατικά του 

ECL(Enhanced Cheminumilescence) της Pierce , γεγονός που οδηγεί σε µια ανώτερη 

οξειδωτική κατάσταση της οµάδας αίµης του HRP ενζύµου. Καθώς λοιπόν 

επιστρέφει το µόριο στην κατώτερη κατάσταση (ground state) παράγονται ρίζες 

λουµινόλης, εκλύεται φώς(χηµειοφωταύγεια), το φίλµ µαυρίζει και ανιχνεύονται οι 

πρωτεινες που αναγνωρίζονται από τα διάφορα αντισώµατα. 

 

5.3 Απαλλαγή της συστοιχίας πεπτιδίων απο την προσδεδεµένη πρωτείνη µε 

σκοπό την επαναχρησιµοποίηση της. 

Υλικά: 

Stripping Buffer: 2% SDS- 62.5mM Tris-HCl pH:6.5 

High Salt Buffer: 50mM Trizma-Base pH:8-6.4mM KCl-170mM NaCl. 

(10x) Buffer B: 0.5M Trizma-base pH:8- 0.5M KCl- 50mM MgCl2. 

Αφού ολοκληρώθει η µεταφορά του πειράµατος πρόσδεσης απο τη συστοιχία 

πεπτιδίων στη PVDF µεµβράνη, είναι απαραίτητη η απαλλαγή της πρώτης από τα 

υπολείµατα προσδεδεµένης πρωτείνης προτού προβούµε σε επόµενο πείραµα. 

Οι µικροσυστοιχίες πεπτιδίων ειναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και η ποιότητα των 

αποτελεσµάτων εξαρτάται εν πολλοίς από τη σωστη µεταχείριση της συστοιχίας 

(peptide array). 

Αµέσως µετά τη διαδικασία µεταφοράς η µικροσυστοιχία ξεπλύθηκε διεξοδικά 

χρησιµοποιώντας απιονισµένο νερό Q-Millipore. Προστέθηκαν 50ml διαλύµατος 

Stipping Buffer µε 350µl β-µερκαπτοαιθανόλης και ακολούθησε επώαση σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 30λεπτά υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης. Η παραπάνω 



διαδικασία επαναλήφθηκε 4 φορές συνολικά εκ των οποίων η µια ήταν σε 

θερµοκρασία 30οC. 

Ακολούθησε πλύσιµο µε Stripping Buffer για 15λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και 

διεξοδικό πλύσιµο µε άφθονο απιονισµένο νερό εώς ότου αποµακρυνθεί τελείως το 

SDS. 

Χρησιµοποιήθηκε High Salt Buffer όγκου 1L για 5λεπτά διαδοχικά πλυσίµατα της 

µικροσυστοιχίας. Η µικροσυστοιχία µεταφέρθηκε τελικά σε (1x) Buffer B αφού 

πρώτα ξεπλύθηκε µε άφθονο απιονισµένο νερό Q-Milipore. 

Ακολούθησε η ίδια διαδικασία µεταφοράς semi-dry transfer (όπως αναφέρεται και 

στην παράγραφο 5.1) απ’ οπου προέκυψε το πείραµα ελέγχου στο οποίο ακολουθεί 

ανίχνευση προσδεδεµένης SecA πρωτείνης. 

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε ότι δεν έχουν αποµείνει υπολείµατα πρωτείνης 

στη µικροσυστοιχία πεπτιδίων και έγινε δυνατή η διεξαγωγή επόµενου πειράµατος 

πρόσδεσης. 

 

5.4 Τεχνικές µοριακής βιολογίας-Χειρισµός του DNA 

 

5.4.1 Ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης.  

 Είναι µια συνηθισµένη εργαστηριακή τεχνική που χρησιµοποιείται για το 

διαχωρισµό τµηµάτων DNA βάσει µεγέθους, φορτίου και διαµόρφωσης.  

Για την παρασκευή gel αγαρόζης 1%w/v χρησιµοποιήθηκαν:  

1. 0.25gr agarose  

2. 1 µl βρωµιούχο αιθίδιο (EtBr)).  

3. 0.5ml T.A.E(50X) ρυθµιστικό διάλυµα  

4. 24.5ml ddH
2
O  

Μέσα σε κωνική φιάλη διαλύθηκαν 0.25gr αγαρόζης σε 0.5ml T.A.E και 24.5ml 

ddH
2
O. Ακολούθησε θέρµανση του διαλύµατος για 3 περίπου λεπτά µέχρις ότου 

έγινε διαφανές. Εν συνεχεία µεταφέρθηκε σε ειδικά εκµαγεία που έφεραν 

προσαρµοσµένα χτένια(combs) και αφέθηκε να πήξει. Το gel µεταφέρθηκε σε 

συσκευή ηλεκτροφόρησης γεµάτη µε ρυθµιστικό διάλυµα Τ.Α.Ε (1Χ). Αφού 

προστέθηκε στα προϊόντα PCR loading buffer (6X) τοποθετήθηκαν στις εσοχές που 

είχαν σχηµατιστεί από τα ειδικά χτένια. Η ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιήθηκε στα 

100mV.  



Τα τµήµατα DNA που προέκυψαν από την PCR έγιναν ορατά µετά την έκθεση 

του gel σε συσκευή εκποµπής υπέρυθρης ακτινοβολίας και στη συνέχεια 

φωτογραφίστηκαν.  

Παρασκευή διαλυµάτων:  

∆ιαλυµα EtBr (10mg/ml)  Loading buffer (6X) Τ.Α.Ε (50Χ)  

1000mg stock solution EtBr  5ml glycerol  242gr Tris base  

100ml ddH
2
O  5ml ddH

2
O  57.1ml glacial acetic acid  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ελεγχθούν τα προϊόντα από τις αντιδράσεις PCR φορτώνεται 

αρχικά στο gel το 20% του όγκου του PCR προϊόντος και αφού επιλέγουν τα 

τµήµατα DNA που µας ενδιαφέρουν να κλωνοποιήσουµε φορτώνεται η υπόλοιπη 

ποσότητα και ακολουθεί εξαγωγή και καθαρισµός των τµηµάτων µε χρήση του 

QIAΕΧ ΙΙ Agarose Gel Extraction, QIAGEN). 

 

5.4.2 Παρασκευή πλασµιδιακού DNA µε αλκαλική λύση (διαγνωστικούς σκοπούς) 

 

Πρωτόκολλο: 

1. Εµβολιάζουµε -από φρέσκια στερεή καλλιέργεια κυττάρων LB- µε µοναδική 

αποικία 5ml LB που περιέχει το κατάλληλο αντιβιοτικό και επωάζουµε τα 

κύτταρα ολονύκτια στη κατάλληλη θερµοκρασία. 

2. Συλλέγουµε τα κύτταρα που αντιστοιχούν σε 1.5 ml υγρής καλλιέργειας µε 

φυγοκέντρηση 2 min στα 13.000 rpm / θερµοκρασία δωµατίου. 

3. Αφαιρούµε το υπερκείµενο και επαναδιαλύουµε το κυτταρικό ίζηµα σε 200 µl 

διαλύµατος P1 το οποίο περιέχει RΝάση Α (100µg/ml). Επωάζουµε για 5 min 

/ θερµοκρασία δωµατίου. 

4. Προσθέτουµε 200 µl διαλύµατος P2 και αντιστρέφουµε τον δοκιµαστικό 

σωλήνα 5-6 φορές. Επωάζουµε τα κύτταρα για 2 min / θερµοκρασία 

δωµατίου. 

5. Προσθέτουµε 200 µl διαλύµατος P3 αντιστρέφουµε τον δοκιµαστικό σωλήνα 

5-6 φορές και επωάζουµε για 15 min / πάγο. 

6. Προσθέτουµε 150 µl διαλύµατος χλωροφορµίου / ισοαµυλικής αλκοόλης σε 

αναλογία 24:1. Αναµειγνύουµε εκτενώς και επωάζουµε για 5 min / πάγο. 

7. Φυγοκεντρούµε για 15 min στα 13.000 rpm / 4°C.  



8. Μεταφέρουµε το υπερκείµενο σε έναν καθαρό δοκιµαστικό σωλήνα. 

9. Προσθέτουµε 1.2 ml παγωµένης αιθανόλης, αναµειγνύουµε και επωάζουµε 

για 15 min / –80 °C. 

10. Φυγοκεντρούµε για 15 min στα 13.000 rpm, αποµακρύνουµε το υγρό και 

ξεπλένουµε το ίζηµα µε παγωµένη αιθανόλη 70%. Φυγοκεντρούµε για 10 min στα 

13.000 rpm / 4°C, αποµακρύνουµε το υγρό και αφήνουµε να στεγνώσει το ίζηµα. 

11. Επαναδιαλύουµε το ίζηµα προσθέτοντας αποστειρωµένο νερό milli-Q. 

 

5.4.3 Παρασκευή πλασµιδιακού DNA µε αλκαλική λύση (ποιότητας αλληλούχισης) 

 

Πρωτόκολλο: 

Χρησιµοποιήθηκε το QIAGEN Plasmid Mini Purification Protocol; QIAGEN 

Plasmid Maxi Purification Protocol; Real Genomics Protocol. Όλα τα παραπάνω 

πρωτόκολλα κάνουν χρήση ρητινών ανιοντικής ανταλλαγής οι οποίες δεσµεύουν το 

DNA στις κατάλληλες ιοντικές συγκεντρώσεις και pH. Το RNA, οι πρωτεΐνες και οι 

διάφορες προσµίξεις χαµηλού µοριακού βάρους αποµακρύνονται µε πλύσεις και το 

πλασµιδιακό DNA εκλούεται µε ρυθµιστικό διάλυµα υψηλής ιοντικής συγκέντρωσης.  

 

5.4.4 Επεξεργασία πλασµιδιακών φορέων µε φωσφατάση. 

Υλικά: 

• Shrimp alkaline phosphatase (Roche) 

• SAP buffer 10X 

Πρωτόκολλο: 

Χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο της Roche. 

 

5.4.5 Αντίδραση σύνδεσης οχήµατος κλωνοποίησης  PET610 και ενθέµατος. 

Υλικά: 

• Τ4 DNA Ligase (Promega) 

• Τ4 DNA Ligase buffer 10 X 

Πρωτόκολλο: 

Στην αντίδραση ένθεσης του DNA (ένθετο) στον πλασµιδιακό φορέα 

χρησιµοποιήθηκε η παρακάτω εξίσωση για τον προσδιορισµό της κατάλληλης 

ποσότητας του ενθέτου.  



 

kb φορέα
ng φορέα x kb ενθέτου 

 
ένθετο:φορέα) x µοριακή αναλογία (ng ενθέτου =   

 

 

Χρησιµοποιήθηκαν 50 ng φορέα και µοριακή αναλογία (ένθετο:φορέα) 5:1 σε µια 

αντίδραση 10 µl η οποία επωάσθηκε ολονύκτια στους 16οC. 

 

5.4.6 Αντίδραση σύνδεσης οχήµατος κλωνοποίησης PGEM-Teasy και ενθέµατος που 

καταλύεται από το ένζυµο DNA λιγάση του βακτηριοφάγου T
4
.  

Σκοπός του σταδίου αυτού ήταν η εισαγωγή των τµηµάτων DNA, που 

αποµονώθηκαν και καθαρίστηκαν στην προηγούµενη φάση, σε ένα κατάλληλο όχηµα 

κλωνοποίησης  

( PGEM-Teasy vector-PROMEGA). 

 

Πλεονεκτήµατα του PGEM-Teasy vector :  

 

� Φέρει πλευρικά της τοποθεσίας εισαγωγής ενθέµατος (insertion site), 3’-τελικές 

θυµιδίνες (blunt ends), που εµποδίζουν την επανακυκλοποίηση του vector ενώ 

παράλληλα αποτελούν συµβατές προεξοχές για προϊόντα PCR.  

� Η πολλαπλή θέση κλωνοποίησης (multiple cloning site- MCS) πλαισιώνεται από 

θέσεις περιορισµού για τα ένζυµα EcoR I, Not I και BstZ 1.  

� Έχει παράγοντα επιλογής το γονίδιο που κωδικοποιεί για τη β-λακταµάση, ένζυµο 

που υδρολύει το αντιβιοτικό αµπικιλλίνη (amp-R site).  

� Το όχηµα κλωνοποίησης φέρει την αλληλουχία (χειριστής oπερονίου λακτόζης, 

εκκινητής του γονιδίου LacZ, γονίδιο LacZ) που κωδικοποιεί το α-τµήµα της β-

γαλακτοσιδάσης καθώς και θέση κλωνισµού για την εισαγωγή του insert µέσα 

σε αυτήν την αλληλουχία ενώ το βακτήριο εκφράζει το ω-τµήµα του ίδιου 

ενζύµου.  

Έτσι :  

 o αν δεν εισαχθεί το insert συνδυάζεται το ανενεργό α-τµήµα του 

πλασµιδίου µε το επίσης ανενεργό ω-τµήµα του βακτηριακού DNA 

και προκύπτει λειτουργική β-γαλακτοσιδάση (φαινόµενο α- 



συµπληρωµατικότητας), η οποία διασπά το υπόστρωµα του X-gal και 

παράγει χρωµογόνο προϊόν γαλάζιου χρώµατος- µπλε αποικίες ενώ  

 o αν εισαχθεί το insert, απενεργοποιείται ο παράγοντας της α-

συµπληρωµατικότητας και η αποικία δεν χρωµατίζεται µπλε-λευκές 

αποικίες. 

Η σύνδεση του οχήµατος κλωνοποίησης µε τις επιθυµητές αλληλουχίες (inserts) 

πραγµατοπoιήθηκε µε το ένζυµο DNA λιγάση του βακτηριοφάγου T
4
. Αρχικά έγινε 

βελτιστοποίηση της µοριακής αναλογίας φορέα-ενθέµατος (insert-vector) στο 

διάλυµα της αντίδρασης. Μια αναλογία που δίνει καλά αποτελέσµατα είναι η εξής 

3(insert):1(vector).  

Για τον υπολογισµό της κατάλληλης ποσότητας (σε ng) insert εφαρµόστηκε η 

ακόλουθη εξίσωση :  

            
Χρησιµοποιήθηκε το µείγµα :  

 

Ligation mix  

Insert DNA  X µl 

2Χ Rapid Ligation Buffer  5 µl  

PGEM-Teasy vector(50ng)  0.5µl 

Τ4 DNA ligase (3 weiss u/µl)  1 µl  

ddH2O σε Vτελ  10 µl 

Επώαση των αντιδράσεων σε 

θερµοκρασία δωµατίου για 2h. 

 

 

 

5.4.7 Eξαγωγή DNA από πήκτωµα αγαρόζης. 

Υλικά: 

• QIAEX II Suspension (QIAGEN) 

• Ρυθµιστικό διάλυµα QX1 (QIAGEN) 

• Ρυθµιστικό διάλυµα PE (QIAGEN) 

• Φυγόκεντρος  

• Θερµική θήκη αντικειµένων 

Πρωτόκολλο: 

Χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο QIAEX II Agarose Gel Extracion, QIAGEN. 



5.4.8 Παραγωγή δεκτικών κυττάρων: Μέθοδος RbCl κατάλληλα τροποποιηµένη 

Υλικά: 

• LB υγρό θρεπτικό υλικό  

• Τρυβλία µε LB 

• TFB1, παγωµένο 

• TFB2, παγωµένο 

• Ξηρός πάγος / υδατόλουτρο αιθανόλης  

Πρωτόκολλο:  

1) Εµβολιάζουµε 2.5 ml LB µε µοναδική αποικία από στερεό θρεπτικό υλικό LB και 

επωάζουµε τα κύτταρα υπό ανάδευση ολονύχτια στη κατάλληλη θερµοκρασία  

2) Εµβολιάζουµε 250 ml LB µε τα 2.5 ml της ολονύχτιας καλλιέργειας (1:100), 

προσθέτουµε 20 mM MgSO4 και επωάζουµε τα κύτταρα µέχρι O.D600 = 04 - 0.6 

3) Συλλέγουµε τα κύτταρα µε φυγοκέντρηση για 5 min στα 4500 rpm / 4°C 

4) Επαναδιαλύουµε τα κύτταρα σε 100 ml παγωµένου TFB1  

5) Επωάζουµε τα κύτταρα για 5 min στον πάγο 

6) Συλλέγουµε τα κύτταρα µε φυγοκέντριση για 5 min στα 4500 rpm / 4°C 

7) Επαναδιαλύουµε τα κύτταρα σε 10 ml παγωµένου TFB2 

8) Επωάζουµε τα κύτταρα για 60 min στον πάγο, τα ψύχουµε µε το υδατόλουτρο 

αιθανόλης στο οποίο έχει προστεθεί ξηρός πάγος και τα αποθηκεύουµε στους -

80°C.  

 

5.4.9 Μετασχηµατισµός κυττάρων 

Υλικά: 

• Αποστειρωµένοι σωλήνες πολύ-προπυλενίου 17 x 100 mm.  

• LB θρεπτικό 

• Τρυβλία LB µε το κατάλληλο αντιβιοτικό 

• Υδατόλουτρο στους 42°C  

Πρωτόκολλο: 

1. Ψύχουµε στον πάγο τους αποστειρωµένους σωλήνες πολύ-

προπυλενίου 

2. Τοποθετούµε τα δεκτικά κύτταρα στο πάγο από τους -80°C µέχρι να 

ξεπαγώσουν. 



3. Μεταφέρουµε περίπου 100 µl δεκτικών κυττάρων στους 

αποστειρωµένους  σωλήνες πολύ-προπυλενίου. 

4. Προσθέτουµε 2-10 ng DNA στα 100 µl δεκτικών κυττάρων 

5. Τοποθετούµε τους σωλήνες στον πάγο για µισή ώρα. 

6. Επωάζουµε τα κύτταρα για 60 min / 42 °C και αµέσως τα τοποθετούµε 

στον πάγο για 2 min 

7. Προσθέτουµε 900 µl υγρού θρεπτικού LB και επωάζουµε για 60 min 

τα κύτταρα υπό ανάδευση 

8. Επιστρώνουµε τα κύτταρα σε LB τρυβλία µε στερεό θρεπτικό υλικό 

και τα επωάζουµε για 15 h στη κατάλληλη θερµοκρασία. 

 

5.4.10 Εξαγωγή DNA από πήκτωµα αγαρόζης. 

Υλικά: 

• QIAEX II Suspension (QIAGEN) 

• Ρυθµιστικό διάλυµα QX1 (QIAGEN) 

• Ρυθµιστικό διάλυµα PE (QIAGEN) 

• Φυγόκεντρος  

• Θερµική θήκη αντικειµένων 

Πρωτόκολλο: 

Χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο QIAEX II Agarose Gel Extracion, QIAGEN. 

 

5.5 Μεταλλαξιγέννεση πολλών σηµείων στα γονίδιο των  SecY, SecE, SecG  µε τη 

µέθοδο της “megaprimer” αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης. 

 

Η «megaprimer» PCR µέθοδος αποτελεί µια αποτελεσµατική και γρήγορη διαδικασία 

µεταλλαξιγέννεσης που δεν απαιτεί ενδιάµεσο καθαρισµό DNA µεταξύ των δύο 

κύκλων του PCR. Το πρωτόκολλο αυτό βασίζεται στο σχεδιασµό forward και 

reversed flanking εκκινητών µε αρκετά διαφορετικές θερµοκρασίες τήξης(Tm). Στο 

πρώτο στάδιο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) όπου χρησιµοποιείται 

ο εκκινητής που φέρει την επιθυµητή µετάλλαξη, ο flanking εκκινητής µε σχετικά 

χαµηλή Tm και επίσης χαµηλή θερµοκρασία επαναδιάταξης παρασκευάζεται ο 

“megaprimer”. Η δεύτερη αντίδραση λαµβάνει χώρα στο ίδιο σωληνάκι αντίδρασης 

και χρησιµοποιείται ένας flanking εκκινητής µε υψηλό Tm, ο megaprimer που 



αποτελεί το προιόν της πρώτης αντίδρασης και µια υψηλή αυτή τη φορά θερµοκρασία 

επαναδιάταξης που ελαχιστοποιεί την περίπτωση να έχουµε µη ειδικά προιόντα από 

τον flanking εκκινητή µε σχετικά χαµηλή Tm που υπάρχει στο σωλήνα της 

αντίδρασης από το πρώτο στάδιο που περιγράψαµε.  

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 20KRR23 → ΑΑΑ του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X347:      5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’             

           Reverse primer X331 :     5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 146bp. Στις 

αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα 10µl πλασµιδιακό DNA PET610 και το 

παρακάτω µείγµα : 

PET610 DNA 1ng/µl 10 µl 

Χ347(50pmol/µl) 1 µl  

X331(50pmol/µl)  1 µl  

10x Taq buffer  10µl 

dNTPs (2.5mM)  8 µl  

Taq polymerase (2.5u/µl) 1 µl  

ddH2O (µεχρι τα 100µl)  69µl 

 

H αντίδραση διεξήχθη σε 30 κύκλους ενίσχυσης σύµφωνα µε το ακόλουθο 

πρόγραµµα:  

1. Τ= 94
ο
C για 2’  

2. Τ= 94
ο
C για 40’’  

3. T= 60
ο
C για 40’’  

4. T=72ο C για 30’’ 

5. επιστροφή στο βήµα 2 και επανάληψη των βηµάτων(2-4) 30 φορές  

6. Τ=72ο C για 5’ 

7. παραµονή στους 4οC. 

Από την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 146bp, megaprimer, 

το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις.Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ339, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. 



Το αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1420bp. Στις 

αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα 5µl πλασµιδιακό DNA PET610 και το 

παρακάτω µείγµα : 

PET610 DNA 10ng/µl 5 µl  

Pure megaprimer 10 µl 

X339reverse(50pmol/µl)  1.5 µl 

5x Expand buffer 2 10µl  

dNTPs (2.5mM)  5µl  

Expand polymerase (2.5u/µl) 0.5 µl 

ddH2O (µεχρι τα 50µl)  18µl  

 

H αντίδραση διεξήχθη σε 30 κύκλους ενίσχυσης σύµφωνα µε το ακόλουθο 

πρόγραµµα:  

1. Τ= 94
ο
C για 2’  

2. Τ= 94
ο
C για 40’’  

3. T= 60
ο
C για 40’’  

4. T=68ο C για 1’30’’ 

5. επιστροφή στο βήµα 2 και επανάληψη των βηµάτων(2-4) 30 φορές  

6. Τ=68ο C για 5’ 

7. παραµονή στους 4οC. 

Τα αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα 

περιοριστικά ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 

ligase. Το πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a 

δεκτικών κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας.  

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 22RLLF25 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία:                                                                      

Mutagenic primer X348:      5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

    Forward primer X331:     5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  



Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 152bp. Στις 

αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα 10µl πλασµιδιακό DNA PET610 και το ίδιο  

µείγµα αντίδρασης όπως στην παραγραφο 5.4.1 µε µόνη διαφορά το συνδυασµό των 

εκκινητών. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν επίσης ίδιες µε εκείνες που 

χρησιµοποιήθηκαν στην πρώτη περίπτωση. 

Από την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 152bp, megaprimer, 

το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ339, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1420bp. Το 

µείγµα και οι συνθήκες της αντίδρασης ητάν ίδια  µε αυτά που χρησιµοποιήθηκαν και 

στην παραγραφο 5.4.1 µε µόνη διαφορά το συνδυασµό των εκκινητών. 

Τα αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα 

περιοριστικά ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 

ligase. Το πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a 

δεκτικών κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 108EGE110 → ΑΑΑ του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X349:    5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

          Forward  primer X331:   5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 146bp. Στις 

αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα 10µl πλασµιδιακό DNA. Από την αντίδραση 

προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 406bp, megaprimer, το οποίο έφερε τις επιθυµητές 

µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη 

αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον εκκινητή Χ339, για την ανάκτηση του 

τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος 

υπολογίστηκε ότι είναι 1420bp. Στις αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα 5µl 

πλασµιδιακό DNA. Τα αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε 

ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 0.8% w/v. 



Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 
 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 112GRRK115 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X330:   5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

           Forward primer X331:   5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 420bp.  

Από την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 420bp, megaprimer, 

το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ339, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1115bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τo περιοριστικo 

ένζυµo Nco I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το πλασµίδιο που 

προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών κυττάρων και οι 

υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 118QYTRY122 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X350:     5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

           Forward primer X331:    5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 445bp. 

Από την αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 445bp, megaprimer, το οποίο 

έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και χρησιµοποιήθηκε 

στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον εκκινητή Χ339, για την 



ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το αναµενόµενο µέγεθος του 

τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1420bp.  Τα αποτελέσµατα των 

αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 0.8% w/v.  

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 129IFQ131 → ΑΑΑ του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X351:     5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

           Forward primer X331:    5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 466bp. Από 

την αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 466bp, megaprimer, το οποίο έφερε 

τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και χρησιµοποιήθηκε στην 

επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον εκκινητή Χ339, για την 

ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το αναµενόµενο µέγεθος του 

τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 949bp. Τα αποτελέσµατα των αντιδράσεων 

ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 240QRR243 → ΑΑΑ του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X353:      5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

            Reverse primer X339:     5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 663bp. Από 

την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 663bp, megaprimer, το 



οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ339, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1419bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 248YAKR251 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X372:      5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

            Reverse primer X339:     5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 643bp 

(megaprimer).  Από την  αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 643bp, 

megaprimer, το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  

και χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ331, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1419bp. Στις 

αντιδράσεις χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα 5µl πλασµιδιακό DNA PET610 και το 

παρακάτω µείγµα : 

Τα αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και Nru I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

  



 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 254RRVY257 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X357:     5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

           Reverse primer X339:     5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 623bp. Από 

την αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 623bp, megaprimer, το οποίο έφερε 

τις επιθυµητές µεταλλάξεις.Το προιόν αποµονώθηκε και χρησιµοποιήθηκε στην 

επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον εκκινητή Χ331, για την 

ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το αναµενόµενο µέγεθος του 

τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1419bp. Τα αποτελέσµατα των 

αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και Nru I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 333LKK335 → ΑΑΑ του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X362:    5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

            Reverse primer X355:    5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 260bp.  

Από την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 260bp, megaprimer, 

το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ331, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1330bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και Hind III  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 



κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 347KKS349 → ΑΑΑ του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία. 

Mutagenic primer X358:   5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

          Reverse primer X339:   5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 347bp.  Από 

την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 347bp, megaprimer, το 

οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις.Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ331, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1419bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 356IRPG359 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X359:    5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

           Reverse primer X339:    5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 146bp.  

Από την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 320bp, megaprimer, 

το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις.Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ331, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1419bp. Τα 



αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 364KYID367 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X360:   5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

           Reverse primer X339:    5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 295bp.  

Από την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 295bp, megaprimer, 

το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ331, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. 

Το αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1419bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα 

περιοριστικά ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 

ligase. Το πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a 

δεκτικών κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 370TRLT373 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X361:   5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

           Reverse primer X339:    5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 275bp.  

Από την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 275bp, megaprimer, 

το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις.Το προιόν αποµονώθηκε  και 



χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ331, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1419bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και BamH I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 428QYE430 → ΑΑΑ του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X356: 5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

           Reverse primer X355:  5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 275bp.  

Από την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 275bp, megaprimer, 

το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις.Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ331, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1419bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και Hind III  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας.    

 
 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 437NLK439 → ΑΑΑ του γονιδίου της SecY. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

  



 Mutagenic primer X354:  5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

            Reverse primer X355:  5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 248bp. Από 

την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 248bp, megaprimer, το 

οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις.Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ331, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 1419bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και Hind III  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 32GNY34 → ΑΑΑ του γονιδίου της SecE. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

      Mutagenic primer X365: 5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

          Reverse primer X364:  5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 208bp. Από 

την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 208bp, megaprimer, το 

οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ363, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 713bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και EcoR I  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 



 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 71F_RE74 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecE. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X367: 5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

            Reverse primer X364: 5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 210bp.  

Από την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 210bp, megaprimer, 

το οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις. Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ363, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 713bp. 

Τα αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα 

περιοριστικά ένζυµα Not I και Hind III   και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 

ligase. Το πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a 

δεκτικών κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 78EVRK81 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecE. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

 Mutagenic primer X368: 5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

           Reverse primer X364:  5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 190bp. Από 

την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 190bp, megaprimer, το 

οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις.Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ363, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. 

Το αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 713bp.  Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα 

περιοριστικά ένζυµα Not I και Hind III  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 

ligase. Το πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a 



δεκτικών κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

 Μετάλλαξη της αλληλουχίας 69LGNI72 → ΑΑΑA του γονιδίου της SecG. 

Για τη δηµιουργία της µετάλλαξης και την ενίσχυση του γονιδίου σχεδιάστηκαν 

ειδικοί εκκινητές µε την παρακάτω αλληλουχία: 

      Mutagenic primer X371:   5’-ATC GCG TTG AGT ATG TGC AG-3’  

          Reverse primer X369:   5’-CCG TTC GCT TCC TCG TAG TA-3’  

Το αναµενόµενο µέγεθος του προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι περίπου 208bp. Από 

την παραπάνω αντίδραση προέκυψε τµήµα DNA µεγέθους 208bp, megaprimer, το 

οποίο έφερε τις επιθυµητές µεταλλάξεις.Το προιόν αποµονώθηκε  και 

χρησιµοποιήθηκε στην επόµενη αντίδραση πολυµεράσης σε συνδυασµό µε τον 

εκκινητή Χ370, για την ανάκτηση του τελικού µεταλλαγµένου προιόντος. Το 

αναµενόµενο µέγεθος του τελικού προϊόντος υπολογίστηκε ότι είναι 486bp. Τα 

αποτελέσµατα των αντιδράσεων ελέγχθηκαν µε ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης 

0.8% w/v. 

Κατόπιν το προιόν αυτό και ο φορέας υποβλήθηκαν σε πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα Not I και Hind III  και έγινε σύνδεση αυτών µε το ένζυµο T4 ligase. Το 

πλασµίδιο που προέκυψε χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό DH5a δεκτικών 

κυττάρων και οι υποψήφιοι κλώνοι στάλθηκαν για ανάλυση νουκλεοτιδικής 

αλληλουχίας. 

 

5.6 ∆οκιµασία γενετικής συµπληρωµατικότητας (in vivo complementation 

test). 

 

Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιµοποήθηκαν καλλιέργειες του AF659(R0210 

recA::cam) στελέχους που φέρει µια κρυοευαίσθητη µετάλλαξη (R357H) στο 

χρωµοσωµικό γονίδιο της SecΥ µε αποτέλεσµα η SecY που συντίθεται στους 18οC να 

µην είναι λειτουργική. Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να ελέγξουµε κατα πόσο οι 

µεταλλαγµένες SecY πρωτείνες που εισάγουµε µε µετασχηµατισµό στο 

προαναφερθέν στέλεχος µπορούν ή όχι να υποκαταστήσουν τη µη λειτουργική 

χρωµοσωµική SecY στους 18οC. 



Αρχικά έγινε  µετασχηµάτισµός πλασµιδίων που έφεραν κλωνοποιηµένα είτε 

τα γονίδια των µεταλλαγµένων SecY είτε τον µη ανασυνδυασµένο πλασµιδιακό 

φορέα σε AF659 δεκτικά κύτταρα και εµβολιάστηκαν καλλιέγειες 5ml LB/amp µε 

µοναδική αποικία από κάθε πιάτο. Ακολούθησε επώαση των καλλιεργειών για 12-

14ώρες στους 30οC και µετρήθηκε  η οπτική πυκνότητα στα 550nm. Έγινε 

κανονικοποίηση ώστε όλες οι καλλιέργειες να περιέχουν περίπου τον ίδιο αριθµό 

κυττάρων και εν συνεχεία χρησιµοποιήθηκαν σαν αρχικό υλικό για να γίνουν 

τέσσερις αραιώσεις (10-1, 10-2, 10-3, 10-4). Σε 2 τρυβλία  LB/αmp έγιναν  σταγόνες  

των 15µl από κάθε αραίωση. Τα πιάτα επωάστηκαν στους 37οC και στους 18οC 

αντίστοιχα. 

 

5.7 Αναλυση πρωτεϊνών 

 

5.7.1 Ηλεκτροφόρησης σε αποδιατακτικό πήκτωµα πολύ-ακρυλαµίδης (SDS-PAGE) 

Υλικά: 

• Ρυθµιστικό διάλυµα Laemmli (Laemmli buffer) 

• 10x SDS Running buffer 

• γυάλινα τζάµια, χτένες, spacers 

• συσκευές ηλεκτροφορησης 

Πρωτόκολλο: 

Η ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωµα ακρυλαµίδης πραγµατοποιείται 

χρησιµοποιώντας πήκτωµα ακρυλαµίδης (38% acrylamide – 2% bis-acrylamide) και 

το στάνταρ ρυθµιστικό διάλυµα γλυκίνης pH 8.6 – 8.7(Laemmli 1970). Στο πήκτωµα 

φορτώνονται τα δείγµατα αφού έχουν πρώτα διαλυθεί σε ρυθµιστικό διάλυµα 

Laemmli και βραστεί για 10 min.  

 

5.7.2 Εκτίµηση της ποσότητας µιας πρωτεΐνης 

Υλικά: 

• Biorad Protein Assay Dye Reagent concentrate (Biorad) 

• BSA 50 mg/ml 

Πρωτόκολλο: 

Χρησιµοποιήθηκε το πρωτόκολλο της Biorad (Bradford Protein Assay, Bradford 

1976, Smith 1985) 



5.7.3 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε µεµβράνες νιτροκυτταρίνης από αντισώµατα (western 

blots) 

 

Α.  Hλεκτροφορητική µεταφορά πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη

Yλικά: 

• ∆ιάλυµα µεταφοράς : 50 mM Tris/HCl, 380 mM γλυκίνη, 0.1% SDS, 20% 

µεθανόλη 

• Μεµβράνη νιτροκυτταρίνης (0.45µ, Schleicher & Schuel) 

• Χαρτί   whatman 

∆ιαδικασία: 

1. Τρέχουµε τα πρωτεϊνικά δείγµατα σε αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαµίδης ( 

SDS PAGE gel) όπως συνήθως λαµβάνοντας υπόψη ότι µε τη µέθοδο αυτή, που είναι 

πολύ ευαίσθητη, 0.1µg καθαρής πρωτεΐνης θα µου δώσουν αρκετά έντονο σήµα µε το 

ECL αντιδραστήριο. 

2.  Συναρµολογούµε το ‘’σάντουιτς’’ µεταφοράς πρωτεϊνών µέσα σε διάλυµα 

µεταφοράς. 

3. H µεταφορά  των πρωτεϊνών γίνεται σε µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου στα 

300  mA ή O/N στους 4°C  και στα 40mA. 

Tα πιο κρίσιµα σηµεία σηµεία κατά τη διαδικασία της ηλεκτροφορητικής µεταφοράς 

πρωτεϊνών είναι : 

√ Να γίνει η µεταφορά των πρωτεϊνών προς τη σωστή µεριά της νιτροκυτταρίνης 

γι’ αυτό και η συναρµολόγηση του ‘’σαντουιτς’’ µεταφοράς µε τον τρόπο που δείχνει 

το σχήµα είναι απαραίτητη 

√ Η άµεση επαφή της πηκτής πολυακρυλαµίδης µε την µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, 

οπότε πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να µην υπάρχουν φυσαλίδες στο 

ενδιάµεσό τους 

√ Να αποφεύγεται η υπερθέρµανση, γι’αυτό και συνιστάται η µεταφορά να 

λαµβάνει χώρα σε δωµάτιο 4°C και µε παγωµένο αρχικά διάλυµα µεταφοράς 

√ Να σηµειώνεται πάνω στη µεµβράνη η πλευρά όπου θα µεταφερθούν οι 

πρωτεϊνες 

 

 

 



Β.   western blot

Yλικά: 

• TBS :20mM Tris/HCl PH=7.5, 150mM NaCl 

• TTBS :20mM Tris/HCl PH=7.5, 150mM NaCl, 0.3% Tween-20 

• ∆ιάλυµα για την αποµάκρυνση θορύβου ( blocking solution): 1xTTBS 5%, σκόνη 

γάλακτος 

• ∆ιάλυµα αντισώµατος: 1xTTBS, 1% σκόνη γάλακτος 

• Hyperfilm Amersham-RPN2103 

• ECL Kit, Pierce 

• ∆ευτερογενές αντίσωµα: goat antirabbit conjugated. to horseradish peroxidase – 

Jackson Immunoresearch. 

∆ιαδικασία: 

1. Μετά τη µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, επωάζεται η 

µεµβράνη για 30’ σε θερµοκρασία δωµατίου στο διάλυµα αποµάκρυνσης θορύβου ή 

O/N στους 4°C  υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης 

2. H µεµβράνη κατόπιν ξεπλένεται σε διάλυµα  1xTTBS, 1x15min, 2x5min σε 

θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης.  Tα ξεπλύµατα µπορούν να 

είναι και εκτενέστερα αν κριθεί απαραίτητο 

3. Επώαση της µεµβράνης για 1h  σε διάλυµα πρωτογενούς αντισώµατος  (διάλυµα 

αντισώµατος + την κατάλληλη αραίωση του χρησιµοποιούµενου κάθε φορά 

πρωτογενούς αντισώµατος) σε θερµοκρασία δωµατίου ή O/N στους 4°C υπό 

συνθήκες ήπιας ανάδευσης. 

4. H µεµβράνη κατόπιν ξεπλένεται σε διάλυµα  1xTTBS, 1x15min, 2x5min σε 

θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης 

5. Επώαση της µεµβράνης για 1h  σε διάλυµα δευτερογενούς αντισώµατος σε 

θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης 

6. H µεµβράνη κατόπιν ξεπλένεται σε διάλυµα  1xTTBS, 1x15min, 4x5min σε 

θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης.  Tα ξεπλύµατα µπορούν να 

είναι και εκτενέστερα αν κριθεί απαραίτητο 

7. Τέλος η µεµβράνη επωάζεται για 5 min  σε διάλυµα 1XTBS.  Στο µεταξύ 

αναµειγνύουµε ίσους όγκους από τα ECL αντιδραστήρια και τα αφήνουµε για 

εξισορρόπηση για 5λεπτά το µέγιστο σε θερµοκρασία δωµατίου. 

8. Στεγνώνουµε ελαφρά τη µεµβράνη στον αέρα 



9. Προσθέτουµε το µίγµα των ECL  αντιδραστηρίων στη πλευρά της µεµβράνης 

όπου έχουν µεταφερθεί οι πρωτεϊνες και αφήνουµε για επώαση 1min   χωρίς 

ανάδευση 

10.  Στεγνώνουµε τις µεµβράνες, τις εισάγουµε σε πλαστικές θήκες και τις εκθέτουµε 

σε X-ray φιλµ που τοποθετούµε πάνω στο πλαστικό που περιέχει τη µεµβράνη µέσα 

σε σκοτεινό θάλαµο. Aρχικά κάνουµε µια έκθεση λίγων δευτερολέπτων π.χ 15’’ και 

ανάλογα µε το πόσο δυνατό είναι το σήµα που παίρνουµε προχωρούµε σε µικρότερη 

ή µεγαλύτερη έκθεση. 

Αναφορές: 

1. Towbin et al., P.N.A.S, (1979), 76, 4350. 

Bio-Rad Instruction mannual, Mini trans-blot Electrophoretic transfer cell. 

 

5.8 Κλασµατοποίηση πρωτεινών. 

 

Προκειµένου να έλεγξουµε εαν οι µεταλλαγµένες SecY πρωτεινες ειναι 

properly embedded στο µεµβρανικό κλάσµα προχωρήσαµε σε κλασµατοποίηση 

ολικού κυτταρικού εκχυλίσµατος. Ετοιµάστηκαν καλλιέργειες όγκου 50ml AF659 

κυττάρων µετασχηµατιµένων µε τα πλασµίδια που φέρουν τις επιθυµητές 

µεταλλάξεις και επωάστηκαν 12-14ώρες εως ότου η οπτική πυκνότητα να φτάσει 0.5. 

Στο σηµείο αυτό έγινε επαγωγή µε 0.2mM IPTG για 3ώρες.   

Οι καλλιέργειες φυγοκεντρήθηκαν και το κυτταρικό ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε 

2ml Buffer A (50mM Tris pH:8 και 20% γλυκερόλη) αφού προστέθηκαν 1mM 

PMSF, Dnase 10µg/ml και Rnase 100µg/µl. Τα κύτταρα υπέστησαν λύση µε 

υπέρηχους και το ολικό κυτταρικό εκχύλισµα φυγοκεντρήθηκε   

φυγοκεντρήθηκαν στις 5.000 στροφές/sec και για 10λεπτά. Το υπερκείµενο 

µεταφέρθηκε σε ειδικούς σωλήνες φυγοκέντρησης και φυγοκεντρήθηκε µε 

55.000στροφές/sec σε TLX υπερφυγόκεντρο. Έπειτα το υπερκείµενο αφαιρέθηκε και 

το ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε διάλυµα όγκου 200µl (Tris 50mM pH:8 ) όπου είχε 

προστεθεί ουρία σε τελική συγκέντρωση 6M. 

Ακολούθησε 10 λεπτη φυγοκέντρηση : 15οC και 55.000 στροφές/λεπτό.  Στο 

τέλος της φυγοκέντρησης καταλήγουµε µε 2 κλάσµατα: το υπερκείµενο στο οποίο 

υπάρχει η διαλυτοποιηµένη απο ουρία πρωτεινη µας και το ίζηµα στο οποίο 

βρισκεται και το ποσοστο της πρωτεινης που ειναι κατάλληλα ενσωµατωµένη στη 



κυτταρική µεµβράνη. Η ανίχνευση της ποσότητας των 2 κλασµάτων έγινε µε ειδικό 

a-His αντίσωµα. 
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

Πινακάς 1: Ακινητοποιηµένα σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης πεπτίδια 13 καταλοίπων 

SecY 

Y01 MAKQPGLDFQSAK Y21 IEMFNMFSGGALS Y41 RYGTLVLAIFQSI 
Y02 QPGLDFQSAKGGL Y22 FNMFSGGALSRAS Y42 TLVLAIFQSIGIA 
Y03 LDFQSAKGGLGEL Y23 FSGGALSRASIFA Y43 LAIFQSIGIATGL 
Y04 QSAKGGLGELKRR Y24 GALSRASIFALGI Y44 FQSIGIATGLPNM 
Y05 KGGLGELKRRLLF Y25 SRASIFALGIMPY Y45 IGIATGLPNMPGM 
Y06 LGELKRRLLFVIG Y26 SIFALGIMPYISA Y46 ATGLPNMPGMQGL 
Y07 LKRRLLFVIGALI Y27 ALGIMPYISASII Y47 LPNMPGMQGLVIN 
Y08 RLLFVIGALIVFR Y28 IMPYISASIIIQL Y48 MPGMQGLVINPGF 
Y09 FVIGALIVFRIGS Y29 YISASIIIQLLTV Y49 MQGLVINPGFAFY 
Y10 GALIVFRIGSFIP Y30 ASIIIQLLTVVHP Y50 LVINPGFAFYFTA 
Y11 IVFRIGSFIPIPG Y31 IIQLLTVVHPTLA Y51 NPGFAFYFTAVVS 
Y12 RIGSFIPIPGIDA Y32 LLTVVHPTLAEIK Y52 FAFYFTAVVSLVT 
Y13 SFIPIPGIDAAVL Y33 VVHPTLAEIKKEG Y53 YFTAVVSLVTGTM 
Y14 PIPGIDAAVLAKL Y34 PTLAEIKKEGESG Y54 AVVSLVTGTMFLM 
Y15 GIDAAVLAKLLEQ Y35 AEIKKEGESGRRK Y55 SLVTGTMFLMWLG 
Y16 AAVLAKLLEQQRG Y36 KKEGESGRRKISQ Y56 TGTMFLMWLGEQI 
Y17 LAKLLEQQRGTII Y37 GESGRRKISQYTR Y57 MFLMWLGEQITER 
Y18 LLEQQRGTIIEMF Y38 GRRKISQYTRYGT Y58 MWLGEQITERGIG 
Y19 QQRGTIIEMFNMF Y39 KISQYTRYGTLVL Y59 GEQITERGIGNGI 
Y20 GTIIEMFNMFSGG Y40 QYTRYGTLVLAIF Y60 ITERGIGNGISII 

 
Y61 RGIGNGISIIIFA Y81 QRRIVVNYAKRQQ Y101 NWLTTISLYLQPG 
Y62 GNGISIIIFAGIV Y82 IVVNYAKRQQGRR Y102 TTISLYLQPGQPL 
Y63 ISIIIFAGIVAGL Y83 NYAKRQQGRRVYA Y103 SLYLQPGQPLYVL 
Y64 IIFAGIVAGLPPA Y84 KRQQGRRVYAAQS Y104 LQPGQPLYVLLYA 
Y65 AGIVAGLPPAIAH Y85 QGRRVYAAQSTHL Y105 GQPLYVLLYASAI 
Y66 VAGLPPAIAHTIE Y86 RVYAAQSTHLPLK Y106 LYVLLYASAIIFF 
Y67 LPPAIAHTIEQAR Y87 AAQSTHLPLKVNM Y107 LLYASAIIFFCFF 
Y68 AIAHTIEQARQGD Y88 STHLPLKVNMAGV Y108 ASAIIFFCFFYTA 
Y69 HTIEQARQGDLHF Y89 LPLKVNMAGVIPA Y109 IIFFCFFYTALVF 
Y70 EQARQGDLHFLVL Y90 KVNMAGVIPAIFA Y110 FCFFYTALVFNPR 
Y71 RQGDLHFLVLLLV Y91 MAGVIPAIFASSI Y111 FYTALVFNPRETA 
Y72 DLHFLVLLLVAVL Y92 VIPAIFASSIILF Y112 ALVFNPRETADNL 
Y73 FLVLLLVAVLVFA Y93 AIFASSIILFPAT Y113 FNPRETADNLKKS 
Y74 LLLVAVLVFAVTF Y94 ASSIILFPATIAS Y114 RETADNLKKSGAF 
Y75 VAVLVFAVTFFVV Y95 IILFPATIASWFG Y115 ADNLKKSGAFVPG 
Y76 LVFAVTFFVVFVE Y96 FPATIASWFGGGT Y116 LKKSGAFVPGIRP 
Y77 AVTFFVVFVERGQ Y97 TIASWFGGGTGWN Y117 SGAFVPGIRPGEQ 
Y78 FFVVFVERGQRRI Y98 SWFGGGTGWNWLT Y118 FVPGIRPGEQTAK 
Y79 VFVERGQRRIVVN Y99 GGGTGWNWLTTIS Y119 GIRPGEQTAKYID 
Y80 ERGQRRIVVNYAK Y100 TGWNWLTTISLYL Y120 PGEQTAKYIDKVM 
Y121 QTAKYIDKVMTRL Y131 MRDAMKVPFYFGG Y141 QTLMMSSQYESAL 
Y122 KYIDKVMTRLTLV Y132 AMKVPFYFGGTSL Y142 MMSSQYESALKKA 
Y123 DKVMTRLTLVGAL Y133 VPFYFGGTSLLIV Y143 SQYESALKKANLK 
Y124 MTRLTLVGALYIT Y134 YFGGTSLLIVVVV Y144 ESALKKANLKGYG 
Y125 LTLVGALYITFIC Y135 GTSLLIVVVVIMD Y145 SALKKANLKGYGR 
Y126 VGALYITFICLIP Y136 LLIVVVVIMDFMA   
Y127 LYITFICLIPEFM Y137 VVVVIMDFMAQVQ   
Y128 TFICLIPEFMRDA Y138 VIMDFMAQVQTLM   
Y129 CLIPEFMRDAMKV Y139 DFMAQVQTLMMSS   
Y130 PEFMRDAMKVPFY Y140 AQVQTLMMSSQYE   



SecE  

E01 MSANTEAQGSGRG E21 LTTKGKATVAFAR 
E02 NTEAQGSGRGLEA E22 KGKATVAFAREAR 
E03 AQGSGRGLEAMKW E23 ATVAFAREARTEV 
E04 SGRGLEAMKWVVV E24 AFAREARTEVRKV 
E05 GLEAMKWVVVVAL E25 REARTEVRKVIWP 
E06 AMKWVVVVALLLV E26 RTEVRKVIWPTRQ 
E07 WVVVVALLLVAIV E27 VRKVIWPTRQETL 
E08 VVALLLVAIVGNY E28 VIWPTRQETLHTT 
E09 LLLVAIVGNYLYR E29 PTRQETLHTTLIV 
E10 VAIVGNYLYRDIM E30 QETLHTTLIVAAV 
E11 VGNYLYRDIMLPL E31 LHTTLIVAAVTAV 
E12 YLYRDIMLPLRAL E32 TLIVAAVTAVMSL 
E13 RDIMLPLRALAVV E33 VAAVTAVMSLILW 
E14 MLPLRALAVVILI E34 VTAVMSLILWGLD 
E15 LRALAVVILIAAA E35 VMSLILWGLDGIL 
E16 LAVVILIAAAGGV E36 LILWGLDGILVRL 
E17 VILIAAAGGVALL E37 WGLDGILVRLVSF 
E18 IAAAGGVALLTTK E38 DGILVRLVSFITG 
E19 AGGVALLTTKGKA E39 LVRLVSFITGLRF 
E20 VALLTTKGKATVA   

 

SecG  

G01 MYEALLVVFLIVA G21 TLFFIISLVLGNI 
G02 ALLVVFLIVAIGL G22 FIISLVLGNINSN 
G03 VVFLIVAIGLVGL G23 SLVLGNINSNKTN 
G04 LIVAIGLVGLIML G24 LGNINSNKTNKGS 
G05 AIGLVGLIMLQQG G25 INSNKTNKGSEWE 
G06 LVGLIMLQQGKGA G26 NKTNKGSEWENLS 
G07 LIMLQQGKGADMG G27 NKGSEWENLSAPA 
G08 LQQGKGADMGASF G28 SEWENLSAPAKTE 
G09 GKGADMGASFGAG G29 ENLSAPAKTEQTQ 
G10 ADMGASFGAGASA G30 SAPAKTEQTQPAA 
G11 GASFGAGASATLF G31 AKTEQTQPAAPAK 
G12 FGAGASATLFGSS G32 QTQPAAPAKPTS 
G13 GASATLFGSSGSG G33 QPAAPAKPTSDIP 
G14 ATLFGSSGSGNFM G34 PAAPAKPTSDIPN 
G15 FGSSGSGNFMTRM   
G16 SGSGNFMTRMTAL   
G17 GNFMTRMTALLAT   
G18 MTRMTALLATLFF   
G19 MTALLATLFFIIS   
G20 LLATLFFIISLVL   

 

 

 

 

 

 

 



Ρυθµιστικά διαλύµατα και αντιδραστήρια 
 
 
Ab Solution (freshly made) 

• TTBS 1x 
• Dry milk powder 1% 

 
Addensant Πηκτικό (ρυθµιστικο διαλυµα φορτωσης) 5Χ (50ml) 

• Ficoll 400 6.25 g 
• Bromophenol blu 0.1 g 
• TBE 10X 3.35 ml  
• Water milli-Q 

 
Buffer B 10x 

• Tris HCl pH 8.0 500 mM 
• KCl 500 mM 
• MgCl2 50 mM 

 
Blocking solution (freshly made) 

• TTBS 1x 
• Dry milk powder 5% 

 
Coomassie blue stain (1 l) 

• Coomassie blue R-250 1.0 g 
• Methanol 400 ml 
• Acetic Acid 100 ml 

Store at room temperature, can be reused several times 
 
Destaining buffer (1 l) 

• Methanol 400 ml 
• Acetic Acid 100ml 

Store at room temperature, it cannot be reused 
 
Laemmli buffer 

• Glycerol 50 ml 
• SDS 10 g  
• Tris pH 6.8 30 ml 
• β-mercaptoethanol 1 ml 
• bromophenol blue 0.005 % 

Stock solution can be stored at -20°C or at R.T if it is in use 
 
Luria Bertani LB (1l) 

• Tryptone 10g 
• Yeast extract 5g 
• NaCl 10g 
• NaOH 1N to pH 7.2 
• Water milli-Q 

 



∆ιαλυµα P1 (50 ml) 
• Tris pH 8.0 50 mM 
• EDTA 10 mM 
• Water milli-Q 

 
∆ιαλυµα P2 (50 ml) 

• NaOH 200 mM 
• SDS 1% 

 
∆ιαλυµα P3 pH 5.5 (50 ml) 

• Potassium acetate 3M 
• Glacial acetic acid to pH 5.5  
• Water milli-Q  

 
Running buffer 10x (1 l) 

• Tris 30 g 
• Glycine 144 g 
• SDS 10g 

 
TAE 10X pH 8.5 (1l) 

• Trizma base 48.4 g 
• Glacial acetic acid 
• EDTA 05 M pH 8.5 
• Water milli-Q 

 
TBS 10x (1 l) 

• Tris pH 7.5 1 M 200ml 
• NaCl 87.4 g 

 
TE buffer 10x (100 ml) 

• Tris-Cl 1.58 g 
• EDTA 0.37 g 

 
TFB1 

• Potassim acetate 30 mM 
• CaCl2 10 mM 
• MnCl2 50 mM 
• RbCl 10 mM 
• Glycerol 15% 
• Acetic acid 1 M to pH 5.8 

 
TFB2 

• MOPS pH 6.5 10 mM 
• CaCl2 75 mM 
• RbCl 10mM 
• Glycerol 15% 
• KOH 1M to pH 6.5 

 



TTBS 10X (1 l) 
• Tris pH 7.5 1 M 200 ml 
• NaCl 87.4 g 
• Tween-20 30 ml 

Dissolve reagents in 70 ml dH2O. Adjust pH to 8.0 with HCl, bring final volume 
to 100 ml and autoclave. Dilute 1:10 before use 
 
Stripping Buffer: 2% SDS- 62.5mM Tris-HCl pH:6.5 

High Salt Buffer: 50mM Trizma-Base pH:8-6.4mM KCl-170mM NaCl. 

(10x) Buffer B: 0.5M Trizma-base pH:8- 0.5M KCl- 50mM MgCl2. 

 

Anode I: 
• 30mM Trizma-base 
• 20% methanol (pH:10.5) 

 
Anode II: 

• 300mM Trizma-base 
• 20% methanol (pH:10.5) 

 
Cathode: 

• 25mM Trizma-base 
• 40mM Aminocaproic acid 
• 20% methanol 
• 0.01% SDS (pH: 9.2) 
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