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Περίληψη 

 

Το Anabaena sp. PCC 7120 είναι  ένα αρνητικό κατά Gram κυανοβακτήριο, το οποίο 

έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί οξυγονική φωτοσύνθεση αλλά και καθήλωση 

αζώτου. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτού του βακτηρίου είναι ότι μπορεί 

να διαχωρίζει χωροταξικά τις δυο αυτές διαδικασίες, λόγω της ανάπτυξης δύο 

διαφορετικών ειδών κυττάρων (αγενή κύτταρα και ετεροκύστες). Η διαφοροποίηση 

των κυττάρων πραγματοποιήθηκε με την ανάπτυξη του βακτηρίου σε θρεπτικό μέσο 

BG11 για περίπου 10 ημέρες και στη συνέχεια σε BG11
0
 για ακόμη 48 ώρες. Στην 

παρούσα εργασία εφαρμόστηκε πρωτόκολλο για την απομόνωση και διαλυτοποίηση 

των ετεροκυστών από τα τρία στελέχη, WT, ΔΗupL, ΔΗoxH και δοκιμάστηκαν δύο 

διαφορετικές μεθοδολογίες για την πρωτεομική τους ανάλυση.  

Στην πρώτη προσέγγιση, οι πρωτεΐνες των ετεροκυστών διαχωρίστηκαν με 

δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση σε συνδυασμό με ισοηλεκτρική εστίαση (IEF-SDS-

PAGE 2D), πραγματοποιήθηκε πρωτεόλυση εντός της πηκτής και τα πεπτίδια που 

συλλέχτηκαν, ταυτοποιήθηκαν με MALDI-TOF/TOF-MS/MS. Tαυτοποιήθηκαν 

συνολικά 125 διαφορετικές πρωτεΐνες, μεταξύ των οποίων βρέθηκαν σημαντικές 

πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και στην απόκριση 

του κυττάρου σε συνθήκες stress. Επίσης, ταυτοποιήθηκαν και πρωτεΐνες που 

εμπλέκονται στη διαφοροποίηση των ετεροκυστών και στην καθήλωση του αζώτου, 

με μεγαλύτερο ποσοστό αυτών στον άγριο τύπο. Γενικότερα, ταυτοποιήθηκαν 

αρκετές μοναδικές πρωτεΐνες για κάθε στέλεχος, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι για το στέλεχος ΔHoxH βρέθηκαν στο σύνολο, περισσότερες πρωτεΐνες.  

Στη δεύτερη προσέγγιση, οι διαλυτοποιημένοι ετεροκύστες επεξεργάστηκαν με τη 

μέθοδο του FASP και τα πεπτίδια που συλλέχτηκαν ταυτοποιήθηκαν με nLC-ESI-

MS/MS. Συνολικά, ταυτοποιήθηκαν 2728 διαφορετικές πρωτεΐνες και για τα τρία 

στελέχη, με μεγαλύτερο ποσοστό στον άγριο τύπο. Μεταξύ άλλων σημαντικές 

πρωτεΐνες που σχετίζονται με την καθήλωση του αζώτου και τη διαφοροποίηση των 

αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες βρέθηκαν και στα τρία στελέχη. Η διαδικασία αυτή 

πέραν του μεγαλύτερου αριθμού ταυτοποιημένων πρωτεϊνών, έδωσε και τη 

δυνατότητα ταυτοποίησης πολύ περισσότερων μεμβρανικών πρωτεϊνών σε σύγκριση 

με την πρώτη προσέγγιση. Επιπλέον, προσέφερε ενδιαφέροντα αποτελέσματα 
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σχετικά με τη λειτουργία της uptake και αμφίδρομης υδρογενάσης, τόσο στον άγριο 

τύπο όσο και στα μεταλλαγμένα στελέχη, καθώς και τη δυνατότητα διερεύνησης της 

επίδρασης των γενετικών τροποποιήσεων στη λειτουργία τόσο της νιτρογενάσης όσο 

και των υδρογενασών, στα στελέχη ΔHoxH και ΔΗupL.  

Γενικότερα λοιπόν, και οι δύο μεθοδολογίες, αλλά κυρίως η δεύτερη, μας επέτρεψαν 

να εκτιμήσουμε ότι η απομόνωση και διαλυτοποίηση των ετεροκυστών επετεύχθη σε 

ικανοποιητικό βαθμό, προσφέροντας τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του 

μεταβολισμού και της λειτουργίας τους.  

 

 

Λέξεις κλειδιά : Anabaena sp. PCC 7120, ετεροκύστες, FASP, nLC-ESI-MS/MS, 

IEF-SDS-PAGE 2D 
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Abstract 

 

Anabaena sp. PCC 7120 is a Gram negative cyanobacterium  which has the ability to 

perform both oxygenic photosynthesis and nitrogen fixation. One of the main 

characteristics of this bacterium is that it is able to spatially separate these procedures 

by growing two different cell types (vegetative cells and heterocysts). Cell 

differentiation was performed by growing the bacterium in BG11 medium for about 

10 days and then in BG11
0
 for 48 hours. In the present study, a protocol for the 

isolation and dissolution of heterocysts was applied for the three strains, WT, ΔHupL, 

ΔHoxH and two different methods for their proteomic analysis were tested.  

In the first method, the heterocysts proteins were separated by 2D IEF-SDS-PAGE 

electrophoresis, the peptides were obtained with in gel-digestion and they were 

identified by MALDI-TOF/TOF MS/MS. A total of 125 different proteins were 

identified, including important proteins which are involved in the photosynthesis 

process and in the response of the cell to stress conditions. Also, proteins that take 

place in the differentiation of heterocysts and nitrogen fixation, were identified, with a 

greater amount of them in the wild type. More generally, several unique proteins were 

identified for each strain, while it is interesting to note that for the ΔHoxH strain more 

proteins were found in total.  

In the second approach, the solubilized heterocysts were processed by the FASP 

method and the harvested peptides were identified by nLC-ESI-MS / MS. In total, 

2728 different proteins were identified for all three strains, with a higher percentage in 

the wild type. Among other, important proteins associated with nitrogen fixation and 

differentiation of vegetative cells into heterocysts were found in all three strains. This 

process, in addition to the larger number of identified proteins, allowed us to identify 

much more membrane proteins compared to the first approach. In addition, it 

provided interesting results on the function of uptake and bidirectional hydrogenases 

in both wild type and mutant strains as well as the possibility of investigating the 

effect of genetic modifications on the function of both nitrogenase and hydrogenases 

in ΔHoxH and ΔHupL .  
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More generally, both methods, but especially the second one, allowed us to estimate 

that the isolation and dissolution of the heterocysts were achieved to a satisfactory 

degree, offering a better understanding of their metabolism and function. 

Keywords : Anabaena sp. PCC 7120, heterocysts, FASP, nLC-ESI-MS/MS, IEF-

SDS-PAGE 2D 
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Συντομογραφίες 

ACN : ακετονιτρίλιο 

ΑPS : υπερθετικό αμμώνιο 

ATP: αδενοσινο-5-τριφωσφορικός εστέρας 

CHAPS : 3-[(3-χολαμιδοπρόπυλο)διμεθυλαμμώνιο] 1-προπανοσουλφονικό 

Chla : χλωροφύλλη α 

DNA : δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ 

DTT : διθειοθρεϊτόλη 

EDTA : αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό οξύ 

ESI : ιονισμός με ηλεκτροψεκασμό 

FASP : filter aided sample preparation 

Fd : φερρεδοξίνη 

HEP : ειδική στοιβάδα πολυσακχαριτών στις ετεροκύστες 

HEPES : 4-(2-υδροξυαιθυλο)-1-πιπεραζινοαιθανοσουλφονικό οξύ 

HGL : ειδική γλυκολιπιδική στοιβάδα των ετεροκυστών 

Hox : αμφίδρομη υδρογενάση 

Hup : uptake υδρογενάση 

HupL : μεγάλη υπομονάδα της uptake υδρογενάσης 

HupS : μικρή υπομονάδα της uptake υδρογενάσης 

IAA : ιωδοακεταμίδιο 

IEF : ισοηλεκτρική εστίαση 

MALDI : ιονισμός/εκρόφηση με laser υποβοηθούμενη από μήτρα 

MS : φασματοσκοπία μάζας 

NADPH : νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτιδιο-φωσφορικής οξειδάσης 

nLC : υγρή χρωματογραφία νανοροών 

PC : πλαστοκυανίνη 

PI : ισοηλεκτρικό σημείο 
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PQ : πλαστοκινόνη 

PSI : φωτοσύστημα Ι 

PSII : φωτοσύστημα ΙΙ 

SDH : ηλεκτρική αφυδρογονάση 

SDS : δωδεκυλοθειϊκό νάτριο 

TCA : τριχλωροοξικό οξύ 

TEMED : N,N,N’,N’-τετραμεθυλοδιαμίνη 

TOF : ανιχνευτής χρόνου πτήσης 

Tris : τρις-υδροξυμεθυλ-αμινομεθάνιο 

Tricine : Ν-τρις-(υδροξυμέθυλο)-μέθυλο-γλυκίνη 

WT : άγριος τύπος του Anabaena sp. PCC 7120 

ΔHupL : στέλεχος του Anabaena sp. PCC 7120 με μετάλλαξη στη μεγάλη 

υπομονάδα της uptake υδρογενάσης 

ΔHoxH : στέλεχος του Anabaena sp. PCC 7120 με μετάλλαξη στην υπομονάδα Η της 

αμφίδρομης υδρογενάσης 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή  

 

1.1  Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης 

 

Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται από φυτά, άλγη και 

συγκεκριμένου είδους βακτήρια, προκειμένου να επιτευχθεί η μετατροπή της ηλιακής 

ενέργειας σε χημική [3].  

12H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 

Οι φωτοσυνθετικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα σε δύο στάδια [1] :  

1. Φωτεινές αντιδράσεις, κατά τις οποίες η φωτεινή ενέργεια απορροφάται και 

μετατρέπεται σε χημική (ΑΤΡ, ΝΑDPH). 

2. Σκοτεινές αντιδράσεις (περιλαμβάνουν τον κύκλο του Calvin), κατά τις οποίες 

πραγματοποιείται η σύνθεση των υδρογονανθράκων από το διοξείδιο του 

άνθρακα καταναλώνοντας την ενέργεια που δίνεται από το ΑΤΡ και NADPH 

που παράχθηκαν κατά τη  διάρκεια των φωτεινών αντιδράσεων.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Σχηματική παρουσίαση της φωτοσυνθετικής διαδικασίας. 
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Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες :  

1. Οξυγονική φωτοσύνθεση : πραγματοποιείται από φυτά, άλγη και 

κυανοβακτήρια. Κατά τη διαδικασία αυτή, η οποία δίνει ως παραπροϊόν 

μοριακό οξυγόνο, χρησιμοποιείται η ηλιακή ενέργεια για παραγωγή ATP και 

NADPH, που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση υδρογονανθράκων μέσω 

του κύκλου του Calvin [2].  

2. Ανοξυγονική φωτοσύνθεση : πραγματοποιείται κυρίως από πράσινα και μωβ 

βακτήρια, που απαιτούν αναερόβιες συνθήκες διαβίωσης. Η διαδικασία αυτή 

δε διαφέρει από την οξυγονική φωτοσύνθεση όσον αφορά τα κύρια βήματα 

που πραγματοποιούνται. Η κυριότερη διαφορά εντοπίζεται στο γεγονός ότι ο 

κύριος δότης ηλεκτρονίων δεν είναι το νερό, αλλά ενώσεις του θείου ή άλλες 

οργανικές ενώσεις.  

 

6CO2 +12H2A →C6H12O6 +12A + 6H2O, όπου Α συνήθως το S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Απεικόνιση των κατηγοριών που διακρίνονται τα φωτοσυνθετικά βακτήρια. 
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1.2   Κυανοβακτήρια 

 

Τα κυανοβακτήρια (συχνά αποκαλούνται και blue-green algae), είναι προκαρυωτικοί, 

οργανισμοί και θεωρούνται ως πιθανοί  πρώτοι οξυγονικοί φωτοσυνθετικοί 

οργανισμοί στη Γη. Οι πρώτες μορφές θεωρείται ότι βρέθηκαν σε ιζηματογενή 

πετρώματα που δημιουργήθηκαν πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια [4]. 

Αντιπροσωπεύουν μια φυλογενετικά συνεκτική ομάδα, αλλά παρουσιάζουν μια πολύ 

διαφορετική μορφολογία, ενώ έχουν αποικίσει μια μεγάλη ποικιλία των οικοτόπων,  

συμπεριλαμβανομένων υδρόβια (αλμυρού και γλυκού νερού), επίγεια και ακραία 

(ψυχρές λίμνες της Ανταρκτικής ή θερμές πηγές) περιβάλλοντα. Ανήκουν στο 

βασίλειο των Eubacteria και μαζί με τα Archeobacteria συγκροτούν τα Prokaryota. Τα 

κυανοβακτήρια έχουν την τάση να συγκεντρώνονται σε μεγάλους πληθυσμούς στις 

επιφάνειες λιμνών και υδροδεξαμενών δημιουργώντας ένα πράσινο στρώμα. Στις 

συνθήκες αυτές συχνά απελευθερώνουν τοξίνες, γνώστες ως κυανοτοξίνες. Τα 

περισσότερα κυανοβακτήρια είναι φωτοαυτότροφα και αερόβια, ενώ υπάρχουν και 

στελέχη που είναι ετερότροφα ή μπορούν να επιβιώσουν στο απόλυτο σκοτάδι. 

Επίσης, μπορούν και συμβιώνουν με μύκητες, ασπόνδυλα (σπόγγους) και φυτά 

(λειχήνες, βρυόφυτα κ.α.). Θεωρούνται πρόγονοι των χλωροπλαστών, οι οποίοι 

δημιουργήθηκαν από ενδοσυμβίωση ενός κυανοβακτηρίου με ένα ευκαρυωτικό 

κύτταρο. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Περιβάλλοντα με πληθυσμούς κυανοβακτηρίων 
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1.2.1 Ταξινόμηση 

Έχουν απομονωθεί περίπου 2.000 είδη κυανοβακτηρίων, τα οποία μπορούν να 

διακριθούν σε 150 γένη. Επειδή πολλά κυανοβακτήρια στερούνται ευδιάκριτων 

μορφολογικών χαρακτηριστικών, η ταξινόμηση τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη και 

συνεχώς προστίθενται νέα δεδομένα. Στο εγχειρίδιο Bergey’s Manual of systematic 

Bacteriology [5], η ταξινόμηση των κυανοβακτηρίων γίνεται σε 5 υποκατηγορίες :  

 Τάξη Chroococcales, η οποία περιλαμβάνει μονοκύτταρα κυανοβακτήρια που 

αναπαράγονται με απλή διχοτόμηση. 

 Τάξη Pleurocapsales, που περιλαμβάνει μονοκύτταρα κυανοβακτήρια που 

αναπαράγονται με πολλαπλή διχοτόμηση. 

 Τάξη Oscillatoriales 

 Τάξη Noctocales 

 Τάξη Stigonematales 

Από τις παραπάνω τάξεις, οι τρεις τελευταίες περιλαμβάνουν τα νηματοειδή 

κυανοβακτήρια. 

 

 

1.2.2 Δομή και οργάνωση  

Το μέγεθος των κυττάρων κυμαίνεται μεταξύ 0,5 – 1 μm σε διάμετρο, ενώ μπορεί να 

φτάσει έως και τα 60 μm σε μήκος. Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα κυανοβακτήριο το 

οποίο να διαθέτει μαστίγια, αλλά ορισμένα μπορούν να ολισθαίνουν. Το κυτταρικό 

τους τοίχωμα είναι ανάλογο των Gram-negative βακτηρίων και οι φωτεινές 

αντιδράσεις της φωτοσυνθετικής διαδικασίας πραγματοποιούνται μέσα στο σύστημα 

της θυλακοειδούς μεμβράνης του κυττάρου.  Άλλες δομές του κυττάρου τους είναι 

διάφορα πολυφωσφορικά σώματα που παρατηρούνται σαν απόθεμα φωσφορικών 

αλάτων, καθώς και τα κιστίδια  που πληρούνται με αέριο και βοηθούν στη ρύθμιση 

της πλευστότητα αυτών στο επιθυμητό βάθος όταν βρίσκονται μέσα σε νερό. Μερικά 

δε εξ αυτών είναι μονοκύτταρα, ενώ άλλα σχηματίζουν νηματοειδείς μορφές, απλές ή 

διακλαδισμένες που εμφανίζουν ενδιαφέρουσα κυτταρική διαφοροποίηση (ακινέτες, 

ετεροκύστες). Οι 5 κυριότεροι μορφολογικοί τύποι κυανοβακτηρίων [6] είναι :  

1) unicellular (5-6μm) 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
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2) colonial (8μm) 

3) filamentous (15μm) 

4) filamentous heterocystous (5μm) 

5) filamentous branching (10μm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Οι 5 βασικότεροι τύποι κυανοβακτηρίων [6]. 

 

 

Ως προκαρυωτικοί οργανισμοί δε διαθέτουν συγκροτημένο, ευδιάκριτο πυρήνα, 

χλωροπλάστες, μεμβρανικές δομές και οργανίδια, ενώ οι θυλακοειδείς μεμβράνες 

βρίσκονται ελεύθερες στο κυτταρόπλασμα. Διαθέτουν χλωροφύλλη α και 

καροτενοειδή, καθώς επίσης και φυκοβιλίνες (phycobilins), που ενισχύουν την 

απορρόφηση φωτεινής ενέργειας, καλύπτοντας ένα μεγαλύτερο φάσμα μηκών 

κύματος.  
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1.2.3 Αναπαραγωγή  

Οι τρόποι αναπαραγωγής [6] των κυανοβακτηρίων ποικίλουν :  

 Σχάση (Binary Fussion) : ένα βακτηριακό κύτταρο διαιρείται σε δύο περίπου 

ίσα τμήματα, το καθένα από τα οποία αναπτύσσεται στην αρχική του μορφή 

και η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί. Σε αυτή τη διαδικασία, διαιρείται 

μιτωτικά πρώτα ο πυρήνας και στη συνέχεια το κυτταρόπλασμα. 

 Σχηματισμός ακινετών (Akinete Formation) : Τα περισσότερα νηματοειδή 

κυανοβακτήρια σχηματίζουν αδρανείς δομές σε καταστάσεις stress. Αυτές οι 

δομές ονομάζονται ακινέτες και είναι μεγαλύτερες από τα κανονικά κύτταρα 

και εξοπλισμένες με παχιά τοιχώματα. Όταν ξαναβρεθούν σε ευνοϊκές 

συνθήκες θα παράγουν νέα ινίδια. 

 Σχηματισμός ορμογονιών (Hormogonia Formation) : Όλα τα νηματοειδή 

κυανοβακτήρια αναπαράγονται από τον κατακερματισμό των νημάτων τους 

(τριχώματα). Σε τακτά χρονικά διαστήματα σχηματίζονται μικρά κομμάτια 

από ίνες, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από 5-15 κύτταρα, που 

ονομάζονται ορμογόνια. Από αυτά θα δημιουργηθεί ένα νέο ολοκληρωμένο 

ινίδιο. 

 Ορμοκύστες (Hormocysts) : Μερικά κυανοβακτήρια παράγουν ορμοκύστες, 

που είναι πολυκύτταρες δομές με παχύ και ογκώδες περίβλημα. Μπορούν να 

αναπτύσσονται σε ένα από τα δύο άκρα ή και στα δύο άκρα για να 

δημιουργήσουν τα νέα ινίδια. 

 Κατακερματισμός (Fragmentation) : Ο κατακερματισμός είναι μια διαδικασία 

διαίρεσης κατά την οποία το γονικό κύτταρο διαιρείται σε δύο ή περισσότερα 

θραύσματα που αναπτύσσονται σε νέους οργανισμούς. 

 Σπόρια (Spores) : Η σπορίωση είναι η διαδικασία στην οποία κάθε κύτταρο 

ενός οργανισμού παράγει ένα ή περισσότερα αναπαραγωγικά κύτταρα στο 

εσωτερικό των κυτταρικών τοιχωμάτων του. Μη νηματοειδή κυανοβακτήρια 

παράγουν γενικά τα σπόρια, όπως ενδοσπόρια, εξωσπόρια και νανοκύστες. 

Τα σπόρια συχνά παράγονται σε μεγάλους αριθμούς για την ταχεία αύξηση 

του πληθυσμού. 
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1.2.4 Λειτουργία 

Ορισμένα κυανοβακτήρια εκτός από φωτοσύνθεση πραγματοποιούν και καθήλωση 

αζώτου, γεγονός που τους επιτρέπει να επιβιώνουν χρησιμοποιώντας μόνο φως, νερό, 

ορισμένα ιχνοστοιχεία, καθώς επίσης το ατμοσφαιρικό άζωτο και το διοξείδιο του 

άνθρακα. Σε αντίθεση με τα μωβ και πράσινα βακτήρια που έχουν 

βακτηριοχλωροφύλλες , τα κυανοβακτήρια διαθέτουν χλωροφύλλη α (Chla), ενώ 

παράγουν οξυγόνο ως παραπροϊόν της φωτοσύνθεσης. Δε διαθέτουν όμως 

χλωροπλάστες, όπως οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, και οι θυλακοειδείς μεμβράνες 

όπου βρίσκεται το φωτοσυνθετικό τους σύστημα, εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα. 

Το χρώμα τους μπορεί να ποικίλει εξαιτίας του εύρους των χρωστικών που 

διαθέτουν.   Σχεδόν το ήμισυ όλων των ενζύμων σε διάφορους οργανισμούς απαιτούν 

μέταλλα όπως, Mg, Ζη, Fe, Μη, Ca, Cu, Co και Ni (κατά σειρά συχνότητας), καθώς η 

ρύθμιση της διαθεσιμότητας μετάλλων είναι ένας βασικός παράγοντας, προκειμένου 

τα κύτταρα να μπορούν να ελέγχουν την συγκέντρωση καθενός μετάλλου στο 

κυτταρόπλασμα και το περίπλασμα, μέσα από συνδυασμένες ενέργειες πρωτεϊνών, 

όπως πρωτεΐνες αποθήκευσης, πρωτεΐνες ανταλλαγής και πρωτεΐνες αισθητήρες. Τα 

κυανοβακτήρια έχουν υψηλές απαιτήσεις σε μέταλλα για την ενίσχυση της 

οξυγονικής φωτοσύνθεσης και άλλων μεταβολικών δραστηριοτήτων, ενώ 

συγκεκριμένα για το σίδηρο, έχει βρεθεί ότι απαιτούν ποσοστό σιδήρου δέκα φορές 

υψηλότερο από εκείνο του Escherichia coli [2]. Επειδή, η βιοδιαθεσιμότητα του 

σιδήρου είναι πολύ χαμηλή, μερικά κυανοβακτήρια εκκρίνουν ισχυρότατους 

χηλικοποιητές σιδήρου, γνωστοί ως σιδεροφόρα (siderophores), προκειμένου να  

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους για υψηλά επίπεδα πρόσληψης σιδήρου. Τα 

σιδεροφόρα εμφανίζουν μια ευρεία ποικιλία δομών και μπορεί να είναι μόρια με 

βάση το κιτρικό οξύ ή πεπτίδια. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποιεί ειδικά ένζυμα που 

εμπλέκονται αποκλειστικά σε βιοσυνθετικές οδούς, ενώ η δεύτερη κατευθύνεται από 

μία μεγάλη οικογένεια πολυμορφικών ενζύμων, τις συνθετάσες μη ριβοσωμικών 

πεπτιδίων, οι οποίες αποτελούν κυτταρικά εργοστάσια για τη βιοσύνθεση της 

πλειονότητας των τοξινών και των πεπτιδικών αντιβιοτικών και αποτελούν μια 

εναλλακτική λύση, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, για τη σύνθεση ορισμένων 

πεπτιδίων με ένα τεράστιο δυναμικό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ανάπτυξη νέων ενώσεων και φαρμάκων [7]. 
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1.3   Anabaena sp. PCC 7120 ή Nostoc sp. PCC 7120 

 

Το Anabaena sp. PCC 7120 είναι ένας Gram – negative φωτοαυτότροφος 

οργανισμός, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των κυανοβακτηρίων και συγκεκριμένα 

στην τάξη Nostocales και είναι σε θέση να πραγματοποιεί οξυγονική φωτοσύνθεση. 

Το είδος αυτό βρέθηκε και απομονώθηκε από μια δεξαμενή της Μασαχουσέτης, ενώ 

παρατηρήθηκε ότι έχει την ικανότητα να παράγει υδρογόνο κάτω από αναερόβιες 

συνθήκες. Χαρακτηρίζεται από κυτταρική πολυπλοκότητα καθώς, αποτελείται από 

αγενή κύτταρα που σχηματίζουν νηματοειδείς μορφές (filaments), ενώ σε συνθήκες 

έλλειψης αζώτου από το θρεπτικό τους υλικό, τα κύτταρα αυτά υπόκεινται μια 

διαφοροποίηση σχηματίζοντας μία ετεροκύστη κάθε 15-20 αγενή κύτταρα [8,9].  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Anabaena sp. PCC7120 στο οπτικό μικροσκόπιο. Διακρίνονται τα αγενή κύτταρα, οι 

ετεροκύστες και οι ακινέτες. (Αριστερά) Anabaena sp. PCC7120 στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Διακρίνονται μια ετεροκύστη και ένα αγενές κύτταρο. Επάνω στην ετεροκύστη υποδεικνύονται οι 

στοιβάδες πολυσακχαριτών και γλυκολιπιδίων (Δεξιά) [52]. 

 

Οι ετεροκύστες είναι ανθεκτικότερες δομές των αγενών κυττάρων, διαθέτοντας εκτός 

από την εσωτερική/εξωτερική μεμβράνη, οι οποίες διαχωρίζονται από τον 

περιπλασματικό χώρο, ένα στρώμα πολυσακχαριτών και μια στοιβάδα γλυκολιπιδίων 

επιπλέον. Επιπλέον, το στρώμα πεπτιδογλυκάνης που βρίσκεται μεταξύ της 

εξωτερικής και εσωτερικής μεμβράνης είναι παχύτερο στα κυανοβακτήρια σε σχέση 

με τα υπόλοιπα Gram- negative βακτήρια. Στον οργανισμό αυτό, το μέγεθος του 

περιπλασματικού χώρου κυμαίνεται μεταξύ 30-40 nm, ενώ στα περισσότερα Gram- 

negative βακτήρια το μέγεθος αυτό κυμαίνεται μεταξύ 7-25 nm [10].  Κάθε κύτταρο 

διαθέτει τη δική του εσωτερική μεμβράνη, ενώ η εξωτερική μεμβράνη καθώς και ο 
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περιπλασματικός χώρος είναι κοινά και συνεχόμενα για όλο το ινίδιο. Στο εσωτερικό 

των αγενών κυττάρων, καταλαμβάνοντας χώρο και στην εσωτερική και εξωτερική 

μεμβράνη, βρίσκεται το μεμβρανώδες σύστημα των θυλακοειδών που φέρει τη 

φωτοσυνθετική μηχανή [11]. Στην εξωτερική μεμβράνη βρίσκονται ενσωματωμένες 

μεμβρανικές πρωτεΐνες και λιποπρωτεΐνες που με το άμινο τερματικό άκρο τους 

προσδένουν λιπίδια. Οι μεμβρανικές πρωτεΐνες περιλαμβάνουν πορίνες ή άλλες 

πρωτεΐνες που συμμετέχουν στη μεταφορά μεταβολιτών. Οι χαρακτηριστικότερες 

πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης είναι οι all4499 και all4550, οι οποίες 

εντοπίστηκαν αρχικά στις μεμβράνες των αγενών κυττάρων αλλά βρέθηκαν σε 

αρκετή αφθονία και στις ετεροκύστες [12]. Η all4499 παρουσιάζει αύξηση στην 

έκφραση της 8 ώρες μετά τη στέρηση του αζώτου από το θρεπτικό υλικό του 

βακτηρίου, ενώ η all4550 εμφάνισε μείωση της έκφρασης 24 ώρες μετά την 

εξάντληση του αζώτου [12]. Η ανάλυση των πρωτεϊνών της εξωτερικής μεμβράνης 

των αγενών κυττάρων και των ετεροκυστών παρουσίασε υψηλή ομοιότητα, γεγονός 

που δείχνει ότι μπορεί για τον κάθε τύπο κυττάρου να υπάρχει ξεχωριστή εξωτερική 

μεμβράνη, η σύσταση της όμως παραμένει ίδια. Το στέλεχος Anabaena sp. αποτελεί 

έναν από τους μοναδικούς μικροοργανισμούς που μπορούν να πραγματοποιούν 

οξυγονική φωτοσύνθεση και καθήλωση αζώτου. 

 

 

1.4 Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής στο Anabaena sp. 

PCC 7120 

 

Το Anabaena sp. όπως και τα κυανοβακτήρια γενικότερα, είναι σε θέση να 

πραγματοποιεί οξυγονική φωτοσύνθεση και αναπνοή ταυτόχρονα. Πρόκειται για δύο 

τελείως διαφορετικές και αντίθετες διαδικασίες. Και τα δύο μονοπάτια απαιτούν 

μεταφορά ηλεκτρονίων, η οποία κατά κύριο λόγο καταλύεται από πρωτεϊνικά 

σύμπλοκα που βρίσκονται στις μεμβράνες του κυττάρου. Όπως ήδη αναφέρθηκε 

(βλ.§1.3), η μεταφορά ηλεκτρονίων για τη φωτοσυνθετική διαδικασία 

πραγματοποιείται στις θυλακοειδείς μεμβράνες. Αντίθετα, για την αναπνοή, η 

μεταφορά των ηλεκτρονίων γίνεται στον κυτταροπλασματικό χώρο και στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη [13]. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της αναπνοής 
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παράγεται ηλεκτρικό, λόγω της δράσης της ηλεκτρικής αφυδρογονάσης (SDH), η 

οποία μεταφέρει τα ηλεκτρόνια στη δεξαμενή των πλαστοκινονών [14]. Επομένως, τα 

κυανοβακτήρια πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιούν και τον κύκλο του 

κιτρικού οξέος. 

 

1.4.1 Ροή των ηλεκτρονίων στη φωτοσύνθεση   

Η φωτοσυνθετική διαδικασία στο Anabaena sp., όπως και στα κυανοβακτήρια είναι 

σχεδόν όμοια με εκείνη των φυτών. Η ροή των ηλεκτρονίων, τα οποία προέρχονται 

από την οξείδωση μορίων νερού, περιγράφεται από το γνωστό διάγραμμα Ζ (Εικόνα 

6). Ένα ηλεκτρόνιο κάθε φορά διεγείρεται προς μια κατάσταση υψηλότερης 

ενέργειας, από ένα φωτόνιο που απορροφάται αρχικά από τις χρωστικές των 

φυκοχολοσωμάτων, μεταφέρεται μέσω της αλλοφυκοκυανίνης στα μόρια της Chla κι 

από εκεί στο ειδικό ζεύγος χλωροφυλλών του PSII. Το διεγερμένο ηλεκτρόνιο 

μεταφέρεται έπειτα στη φαιοφυτίνη, την οποία και ανάγει και στις κινόνες, οι οποίες 

επίσης ανάγονται οδηγώντας στην βαθμίδωση συγκέντρωσης πρωτονίων, που 

αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την παραγωγή ATP. Η αλυσίδα μεταφοράς 

ηλεκτρονίων συνεχίζεται με τη διαμεσολάβηση του συμπλέγματος κυτοχρωμάτων b6f 

και της πλαστοκυανίνης (PC) ή του κυτοχρώματος c553 στα κυανοβακτήρια. Τα 

ηλεκτρόνια φτάνουν στο ειδικο ζεύγος χλωροφυλλών του PSI, διεγείρονται από την 

απορροφούμενη ενέργεια, η οποία αποσβένεται παράγοντας αναγωγική δύναμη με τη 

μορφή του NADPH.   

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 6. Διάγραμμα Ζ που περιγράφει την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στα φυτά και στα 

κυανοβακτήρια. 
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Το παραγόμενο ATP χρησιμοποιείται για την καθήλωση του CO2, μέσω της δράσης 

της διφωσφορικής καρβοξυλάσης της ριβουλόζης (Rubisco), στον κύκλο του Calvin 

(Εικόνα 7). Μια από τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ κυανοβακτηρίων και 

φυτών είναι η στοιχειομετρία των Φωτοσυστημάτων Ι και ΙΙ (PSI και PSII 

αντίστοιχα). Το φωτοσύστημα Ι βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία στα 

κυανοβακτήρια, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στη συμμετοχή του PSI σε μια 

διαδικασία κυκλικής ροής ηλεκτρονιών, παρουσία του συμπλέγματος κυτοχρωμάτων 

b6f, της φερρεδοξίνης και της πλαστοκινόνης (PQ) [15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Σχηματική απεικόνιση της ροής των ηλεκτρονίων διαμέσου των φωτοσυστημάτων, μέχρι να 

καταλήξουν στον κύκλο του Calvin για παραγωγή υδατανθράκων [17].   
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1.5  Φυκοχολοσώματα (Phycobilisomes) 

 

Τα φυκοχολοσώματα είναι πρωτεϊνικά σύμπλοκα (περισσότερα από 600 

πολυπεπτίδια), τα οποία βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά των θυλακοειδών 

μεμβρανών και αποτελούν κεραίες δέσμευσης φωτός του φωτοσυστήματος ΙΙ στα 

κυανοβακτήρια, κόκκινα φύκη και γλαυκόφυτα. Αποτελούνται από στοιβαγμένες 

πρωτεΐνες που φέρουν χρωστικές [16], τις φυκοχολοπρωτεΐνες (phycobiliproteins). 

Κάθε φυκοχολόσωμα συγκροτείται από ένα πυρήνα που αποτελείται από 

αλλοφυκοκυανίνη, η οποία βρίσκεται σε φυσική επαφή με τη φωτοσυνθετική 

μεμβράνη και από την οποία ξεκινούν ράβδοι στοιβαγμένων δίσκων που περιέχουν 

φυκοκυανίνη (phycocyanin) και φυκοερυθρίνη (phycoerythrin) ή φυκοκυανοερυθρίνη 

(phycocyanoerythrin). Η ικανότητα των φυκοχολοπρωτεϊνών να δρουν σαν 

φωτοσυνθετικές κεραίες, οφείλεται κυρίως στις προσθετικές τους ομάδες. Πρόκειται 

για γραμμικά τετραπυρρόλια, γνωστά ως φυκοβιλίνες (phycobilins), που 

περιλαμβάνουν φυκοκυανοβιλίνες (phycocyanobilins), φυκοερυθρoβιλίνες 

(phycoerythrobilins) και φυκουροβιλίνες (phycourobilins). Το φάσμα απορρόφησης 

των φυκοβιλινών εξαρτάται από το πρωτεϊνικό τους περιβάλλον. Η δομή των 

φυκοχολοσωμάτων ποικίλει. Στα κυανοβακτήρια είναι ημιδισκοειδής, ενώ στα 

κόκκινα φύκη είναι ημιελλιψοειδής. Σε ορισμένα είδη κυανοβακτηρίων, που 

διαθέτουν και φυκοκυανίνη και φυκοερυθρίνη, το φυκοχολόσωμα υφίσταται μια 

αναδιάταξη προκειμένου να επιτύχει καλύτερη απορρόφηση του φωτός. Έτσι για 

παράδειγμα, όταν υπάρχει πράσινο φως τα πιο απομακρυσμένα τμήματα πάνω στις 

ράβδους συγκροτούνται από κόκκινου χρώματος φυκοερυθρίνη, η οποία απορροφά 

καλύτερα στην φασματική περιοχή του πράσινου. Αντίθετα στο κόκκινο φως, 

πραγματοποιείται η αναδιάταξη και τη θέση της φυκοερυθρίνης παίρνει η μπλε 

χρώματος φυκοκυανίνη, η οποία απορροφά καλύτερα στην περιοχή του κόκκινου 

χρώματος. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως συμπληρωματική χρωματική 

προσαρμογή. Η φυκοκυανίνη και φυκοερυθρίνη απορροφούν φως μικρότερου μήκους 

κύματος (υψηλότερης ενέργειας), διαβιβάζουν την ενέργεια αυτή στην 

αλλοφυκοκυανίνη και μέσω αυτής στη χλωροφύλλη α του κέντρου αντίδρασης του 

PSII, με την οποία η αλλοφυκοκυανίνη είναι άμεσα συνδεδεμένη [17]. 
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Εικόνα 8.  Α) Δομική οργάνωση της φωτοσυνθετικής κεραίας του PSII κόκκινα φύκη και στα 

κυανοβακτήρια, Β) βήματα ενεργειακής μεταφοράς στο ενεργό κέντρο του PSII των κυανοβακτηρίων 

[17]. 

 

 

1.6  Διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω (βλ.§1.3), σε συνθήκες έλλειψης πηγής αζώτου στο 

περιβάλλον τους, τα αγενή κύτταρα του Anabaena sp. διαφοροποιούνται 

σχηματίζοντας τις ετεροκύστες. Στα εξειδικευμένα, μορφολογικά διακριτά και 

πλήρως διαφοροποιημένα αυτά κύτταρα πραγματοποιείται η  διαδικασία καθήλωσης 

του αζώτου. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα μόνο όταν μοναδική πηγή αζώτου 

αποτελεί το ατμοσφαιρικό άζωτο, το οποίο ανάγεται σε αμμωνία, που αφομοιώνεται 

περαιτέρω σε γλουταμίνη χρησιμοποιώντας το 2-οξογλουταρικό ως δέκτη αυτής 

[18,19]. Το 2-οξογλουταρικό που είναι ένα ενδιάμεσο του κύκλου του Krebs, ο 

οποίος στα κυανοβακτήρια είναι ελλιπής λόγω έλλειψης της αφυδρογονάσης του 2-

οξογλουταρικού, αποτελεί αισθητήρα στέρησης αζώτου στο εσωτερικό του κυττάρου. 

Η τεχνητή αύξηση του σηματοδοτεί το σχηματισμό των ετεροκυστών.  
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Η παραπάνω αντίδραση μετατροπής του αζώτου σε αμμωνία απαιτεί μεγάλα ποσοστά 

ενέργειας και καταλύεται από το ένζυμο νιτρογενάση, το οποίο μπορεί να παραχθεί 

από τις ετεροκύστες. Το σύμπλοκο της νιτρογενάσης αποτελείται από δύο πρωτεΐνες : 

α) τη δινιτρογενάση (πρωτεΐνη Ι ή MoFe πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από τα 

γονίδια nifDa,b και nifKa,b), η οποία είναι ένα ετεροτετραμερές που χρησιμοποιεί τα 

ηλεκτρόνια που παρέχονται από την αναγωγάση της νιτρογενάσης, για την αναγωγή 

του μοριακού αζώτου σε αμμωνία και β) την αναγωγάση της δινιτρογενάσης 

(πρωτεΐνη ΙΙ ή πρωτεΐνη Fe που κωδικοποιείται από το γονίδιο nifH), η οποία είναι 

ένα ομοδιμερές που συμμετέχει στη μεταφορά ηλεκτρονίων από δότες ηλεκτρονίων, 

όπως η φερρεδοξίνη, στη δινιτρογενάση [20]. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά 

ευαίσθητο παρουσία οξυγόνου ένζυμο, το οποίο απαιτεί πλήρως αναερόβιες 

συνθήκες για τη λειτουργία του. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητος ο χωροταξικός 

διαχωρισμός των διαδικασιών της φωτοσύνθεσης και της καθήλωσης του αζώτου 

[21]. Το Anabaena sp.PCC 7120 διαθέτει δύο τύπους υδρογενασών : α) την uptake 

υδρογενάση (Hup), που κυρίως συναντάται στις ετεροκύστες και β) την bidirectional 

υδρογενάση (Hox), που συναντάται τόσο στα αγενή κύτταρα όσο και στις 

ετεροκύστες. Οι υδρογενάσες προσλαμβάνουν και οξειδώνουν το υδρογόνο που 

παράγεται κατά τη διαδικασία καθήλωσης του αζώτου από τη νιτρογενάση [22,23]. 

Μπορεί να θεωρηθεί ότι, η δράση των υδρογενασών πιθανώς προστατεύει τη 

νιτρογενάση από το οξυγόνο, το οποίο δεσμεύει τα παραγόμενα πρωτόνια προς 

σχηματισμό νερού, κι ως αποτέλεσμα δεν εισέρχεται στο εσωτερικό των 

ετεροκυστών [43]. Οι ετεροκύστες εξασφαλίζουν το αναερόβιο περιβάλλον για τη 

νιτρογενάση καθώς διαθέτουν τα δύο επιπλέον στρώματα πολυσακχαριτών και 

γλυκολιπιδίων, όπως ήδη αναφέρθηκε (βλ. §1.2). Η γλυκολιπιδική στοιβάδα (HGL) 

μειώνει σημαντικά τη διαπερατότητα του οξυγόνου, ενώ η στοιβάδα των 

πολυσακχαριτών (HEP) έχει ως κυριότερο ρόλο την προστασία του ευθραύστου 

γλυκολιπιδικού στρώματος. Το οξυγόνο που διαπερνά τη γλυκολιπιδική στοιβάδα, 

απομακρύνεται άμεσα μέσω της αυξανόμενης αναπνευστικής δραστηριότητας που 

παρατηρείται στις ετεροκύστες ή μέσω της σύζευξης με οξυγενάσες [25,26].  

Οι ώριμες ετεροκύστες δε διαθέτουν λειτουργικό φωτοσύστημα ΙΙ, συνεπώς δεν 

παράγουν οξυγόνο. Αντίθετα, διαθέτουν μόνο φωτοσύστημα Ι, το οποίο ανάγει τη 

χαμηλού αναγωγικού δυναμικού φερρεδοξίνη ή / και φλαβοδοξίνη, συνεισφέροντας 

στην παραγωγή ATP μέσω της κυκλικής φωσφορυλίωσης [27]. Το γεγονός αυτό 
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συμβάλει ακόμη περισσότερο στη διατήρηση των αναερόβιων συνθηκών στο 

εσωτερικό των ετεροκυστών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. Σύγκριση ενός αγενούς κυττάρου με μια ετεροκύστη [25]. 

 

Λόγω της συνέχειας της εξωτερικής μεμβράνης στα ινίδια, η οποία είναι κοινή για τα 

αγενή κύτταρα και τις ετεροκύστες, υπήρχε ανάγκη να βρεθεί και ένας λόγος 

συνύπαρξης αυτών των δύο διαφορετικών τύπων κυττάρων. Βρέθηκε λοιπόν ότι, 

πραγματοποιείται ανταλλαγή μεταξύ του άνθρακα με τη μορφή σακχαριτών, ο οποίος 

μετακινείται από τα αγενή κύτταρα προς τις ετεροκύστες και της αμμωνίας, με τη 

μορφή γλουταμίνης, που ακολουθεί την αντίθετη κατεύθυνση [28]. Εναλλακτικά, η 

γλουταμίνη μπορεί να μετατραπεί σε αργινίνη, η οποία στη συνέχεια ενσωματώνεται 

στο μόριο της κυανοφυκίνης, γεγονός που εξαρτάται από την απαίτηση των 

ετεροκυστών και των αγενών κυττάρων για άζωτο [44]. Οι ετεροκύστες 

χρησιμοποιούν τους σακχαρίτες που λαμβάνουν από τα αγενή κύτταρα, ως δότες 

ηλεκτρονίων για τη νιτρογενάση στη διαδικασία καθήλωσης του αζώτου. Οι 

ανταλλαγές αυτές πραγματοποιούνται μέσω διακυτταρικών συνδέσεων – 

μικροπλασμοδέσματα – καναλιών ουσιαστικά που σχηματίζονται από ολιγομερή 

πρωτεϊνών ή διαύλων, που συνδέουν απευθείας το κυτταρόπλασμα των δύο 

κυττάρων.  
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Εικόνα 10.  Συνοπτική απεικόνιση των βασικών λειτουργιών που εκτελούνται σε κάθε τύπο κυττάρου 

[38].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Εικόνα δύο αγενών κυττάρων σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Με τα βέλη υποδεικνύονται τα 

μικροπλασμοδέσματα. Επίσης, διακρίνονται η εξωτερική (OM)/ εσωτερική (IM) μεμβράνη, ο 

περιπλασματικός χώρος (P), το στρώμα πεπτιδογλυκάνης (PG). (μήκος μπάρας 0,5 μm) [8]. 
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1.6.1 Ο ρόλος του φωτοσυστήματος Ι στις ετεροκύστες  

Οι ώριμες ετεροκύστες δεν περιέχουν λειτουργικό PSII, ενώ η θυλακοειδής τους 

μεμβράνη είναι πλούσια σε PSI. Με χρήση του PSΙ μπορούν να πραγματοποιήσουν 

κυκλική φωσφορυλίωση και να παράγουν ATP (Εικόνα 12). Στη διαδικασία αυτή, 

στο ειδικό ζεύγος χλωροφυλλών του PSI, μεταφέρεται το διεγερμένο ηλεκτρόνιο που 

προήλθε από την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από την φωτοσυνθετική 

κεραία του PSI. Σε αντίθεση με τη μη κυκλική φωσφορυλίωση, εδώ δεν 

πραγματοποιείται καμία δραστηριότητα διάσπασης μορίων νερού, ως δότες 

ηλεκτρονίων, για αυτό και δεν παρατηρείται παραγωγή μοριακού οξυγόνου. Το 

υψηλής ενέργειας ηλεκτρόνιο μεταφέρεται στην φερρεδοξίνη, την οποία και ανάγει 

και στη συνέχεια στην πλαστοκινόνη (PQ), η αναγωγή της οποίας οδηγεί στην 

βαθμίδωση συγκέντρωσης πρωτονίων και κατ’ επέκταση στην παραγωγή μορίων 

ATP. Η αναγωγή της φερρεδοξίνης, μπορεί να επιτευχθέι και μέσω της δράσης της 

οξειδοαναγωγάσης του πυροσταφυλικού-φερρεδοξίνης (PFO) [45]. Η αλυσίδα 

μεταφοράς ηλεκτρονίων συνεχίζεται με τη διαμεσολάβηση του συμπλέγματος 

κυτοχρωμάτων b6f και της πλαστοκυανίνης (PC), μέσω της οποίας το χαμηλής 

ενέργειας πλέον ηλεκτρόνιο, μεταφέρεται πίσω στο κέντρο αντίδρασης του PSI, όπου 

διεγείρεται εκ νέου από την απορροφούμενη ακτινοβολία σηματοδοτώντας την 

έναρξη ενός νέου κύκλου. 

Στις ετεροκύστες το ποσοστό των φυκοχολοσωμάτων είναι αρκετά μικρότερο σε 

σχέση με τα αγενή κύτταρα, καθώς τα φάσματα απορρόφησης σε όλη την περιοχή 

μεταξύ 550-650 nm, έδειξαν μειωμένη ένταση [29]. Ο τριμερισμός των συμπλόκων 

του PSI είναι σημαντικός για την αποδοτικότερη μεταφορά ενέργειας από τα 

φυκοχολοσώματα, γεγονός που ισχύει τόσο για τα αγενή κύτταρα, όσο και για τις 

ετεροκύστες [30]. Ένα πιθανό μοντέλο, σχετικά με τον τριμερισμό του PSI και τη 

σύζευξη του με τα φυκοχολοσώματα, παρουσιάζεται σχηματικά στην Εικόνα 14. Στις 

ετεροκύστες, πριν τη διέγερση των χρωστικών με ακτινοβολία, το PSI βρίσκεται με 

τη μορφή των μονομερών του, ελαφρά συζευγμένο με τα φυκοχολοσώματα. Το ίδιο 

συμβαίνει και στα αγενή κύτταρα. Μετά τη διέγερση, παρατηρείται και στους δύο 

τύπους κυττάρων, τριμερισμός των συμπλόκων του PSI και αποτελεσματικότερη 

σύζευξη αυτού με τα φυκοχολοσώματα [30].     
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Εικόνα 12. Σχηματική αναπαράσταση της κυκλικής φωσφορυλίωσης που πραγματοποιείται στις 

ετεροκύστες [45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου που περιγράφει την σύζευξη των 

φυκοχολοσωμάτων με το PSI στις θυλακοειδείς μεμβράνες των  αγενών κυττάρων και των 

ετεροκυστών. Παρατηρείται εμφανής μείωση στο ποσοστό των φυκοχολοσωμάτων με μικρότερου 

μήκους ράβδους, καθώς και αλλαγή του πυρήνα της αλλοφυκοκυανίνης, στις ετεροκύστες [30].  
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1.6.2 Μεταβολισμός του άνθρακα και του αζώτου στις ετεροκύστες 

Η καθήλωση του άνθρακα, μέσω της οποίας το διοξείδιο του άνθρακα ανάγεται για 

τη σύνθεση της γλυκόζης και των πολυμερών της, είναι μια από τις σημαντικότερες 

διαδικασίες στα αγενή κύτταρα. Η ανηγμένη φερρεδοξίνη μπορεί να δώσει 

ηλεκτρόνια στην αναγωγάση της Fd και με αυτόν τον τρόπο να ανάγει το NADP
+
 σε 

NADPH, το οποίο μαζί με το ATP εισάγεται στον κύκλο του Calvin. Λόγω του ότι οι 

ετεροκύστες στερούνται τη ριβουλόζη-1,5-διφωσφορικής καρβοξυλάσης, ένα ένζυμο 

κλειδί στο κύκλου του Calvin, περιορίζονται σε ετερότροφο μεταβολισμό και 

εξαρτώνται από τα αγενή κύτταρα για την παραγωγή υδατανθράκων και αναγωγικής 

δύναμης. Η γλουταμίνη που δημιουργείται από τη συμπύκνωση της αμμωνίας με το 

γλουταμικό, μέσω της δράσης του ενζύμου συνθάση της γλουταμίνης (GS), 

μεταφέρεται από τις ετεροκύστες στα αγενή κύτταρα, όπου σχηματίζει γλουταμινικό 

μέσω της συνθάσης του γλουταμινικού [32]. Το γλουταμικό παράγεται είτε από 

ενδογενή σύνθεση στις ετεροκύστες, είτε προέρχεται από τα αγενή κύτταρα. Οι 

ακριβείς υδατανθρακικές ενώσεις που μεταφέρονται από τα αγενή κύτταρα στις 

ετεροκυστές δεν έχουν προσδιοριστεί πλήρως ακόμη, αλλά πιθανολογείται ότι 

πρόκειται για φρουκτόζη, ερυθρόζη ή σουκρόζη. Το 1985, οι Schilling και 

Ehrnsperger κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συνθάση της σουκρόζης ήταν 

υπεύθυνη για τη σύνθεση αυτής στα αγενή κύτταρα, ενώ η αλκαλική ινβερτάση, 

ένζυμο που υδρολύει τη σουκρόζη σε εξόζες, βρέθηκε να είναι παρών σχεδόν 

αποκλειστικά στις ετεροκύστες. Βάσει των παραπάνω προτάθηκε ότι πιθανώς η 

σουκρόζη είναι το μόριο-μεταφορέας άνθρακα στο εσωτερικό των αγενών κυττάρων. 

Έχει αποδειχθεί ότι η σουκρόζη συντίθεται μέσω δύο διαφορετικών Suc-P συνθασών 

(SPS) συζευγμένων με Suc-P φωσφατάσες (SPP).  Η σουκρόζη μπορεί είτε να 

διασπαστεί από τη SuS ή να υδρολυθεί με δύο αλκαλικές / ουδέτερες ινβερτάσες, 

όταν η απαίτηση για εξόζες είναι υψηλή. Και τα δύο αυτά ένζυμα βρέθηκαν στα 

αγενή κύτταρα. Μελέτες για τη σχέση μεταξύ του άνθρακα και του μεταβολισμού του 

αζώτου στις ετεροκύστες επικεντρώνονται κυρίως στο ρόλο του γλυκογόνου στη 

καθήλωση του αζώτου. Κατά τη διάρκεια των φωτεινών αντιδράσεων, τα 

περισσότερα στελέχη κυανοβακτηρίων συσσωρεύουν ένα υψηλό επίπεδο 

γλυκογόνου, το οποίο στη συνέχεια ενεργοποιείται για να παραχθούν αναγωγικά 

μόρια και ΑΤΡ κατά τη διάρκεια των σκοτεινών αντιδράσεων, είτε στα αγενή 
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κύτταρα είτε στις ετεροκύστες. Η καθήλωση του αζώτου μπορεί να πραγματοποιείται 

και κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό.  

Η σύνθεση του γλυκογόνου, η οποία γίνεται μέσω  του ADP-Glc, που προσφέρει 

γλυκοζύλια για επιμήκυνση μιας α-1,4-γλυκοσιδικής αλυσίδας, ρυθμίζεται κυρίως 

στο επίπεδο της σύνθεσης ADP-Glc, η οποία καταλύεται από την ADP-Glc 

πυροφωσφορυλάση, το ένζυμο που κωδικοποιείται από το γονίδιο AGP. Η 

δραστικότητα της AGPασης δείχθηκε ότι ρυθμίζεται αλλοστερικά από το 3-

φωσφογλυκερικό και από ανόργανο φωσφορικό (Pi) στο Anabaena sp. PCC 7120. 

Και παρ’ όλο που ο ρόλος της γλυκόζης στην καθήλωση του αζώτου έχει εξεταστεί 

αρκετά, ο ρόλος της σουκρόζης δεν είναι ακόμη τελείως κατανοητός. Παρατηρήθηκε 

ότι η έκφραση της SuS και της Rubisco, κύριο ένζυμο στη διαδικασία της καθήλωσης 

του διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης, ρυθμίζονται από 

μια πηγή αζώτου εξαρτώμενη από την ανάπτυξη των ετεροκυστών. Η παρουσία δύο 

SPSs (SPS-A και SPS-B) με διαφορετικό δότη γλυκοζιλίων οδήγησε στο ερώτημα, αν 

κάποιο από τα δυο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

ετεροκυστών. Πάντως, βρέθηκε ότι, ενώ και τα δύο SPSs συμμετέχουν στην σύνθεση 

της σουκρόζης στα αγενή κύτταρα, μόνο η SPS-B είναι ενεργή στις ετεροκύστες [31].  

 

 

 

1.7   Πρωτεομική Προσέγγιση 

 

Με τον όρο πρωτεομική, αναφέρεται η μεγάλης κλίμακας μελέτη των πρωτεϊνών, 

ιδιαίτερα των δομών και των λειτουργιών τους. Το πρωτέομα είναι το σύνολο των 

πρωτεϊνών που παράγονται από έναν οργανισμό. Είναι πιο περίπλοκο από το 

γονιδίωμα, καθώς διαφέρει από κύτταρο σε κύτταρο. Στο παρελθόν, η ταυτοποίηση 

των πρωτεϊνών γινόταν με ανάλυση του mRNA. Όμως, είναι γνωστό ότι το mRNA δε 

μεταφράζεται πάντα σε πρωτεΐνη και η ποσότητα της πρωτεΐνης που παράγεται για 

μια δεδομένη ποσότητα mRNA, εξαρτάται από το γονίδιο από το οποίο 

μεταγράφεται. Η πρωτεομική λοιπόν, επιβεβαιώνει την παρουσία της πρωτεΐνης και 

βοηθά στην ποσοτικοποίηση της. Για τη μελέτη του πρωτεόματος αναπτύχθηκαν 
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τεχνικές υψηλής απόδοσης σε πρωτεΐνες. Οι βασικές τεχνικές της πρωτεομικής είναι 

η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου (SDS-PAGE) για το διαχωρισμό των 

πρωτεϊνών και η φασματομετρία μάζας MS για την ανάλυση αυτών. Αρχικά λοιπόν, 

οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται μέσω της ηλεκτροφόρησης,  στη συνέχεια, διασπώνται 

ενζυματικά και τέλος τα πεπτίδια που προκύπτουν αναλύονται με φασματομετρία 

μάζας και ταυτοποιούνται. 

 

1.7.1 Βασικές αρχές της ηλεκτροφόρησης 

Η τεχνική της ηλεκτροφόρησης, η οποία βασίζεται στη δυνατότητα μετακίνησης 

φορτισμένων μορίων μέσα σε ηλεκτρικά πεδία, προσφέρει έναν αναλυτικό τρόπο για 

να διαχωριστούν πρωτεΐνες και άλλα μακρομόρια όπως DΝΑ και RΝΑ. H ταχύτητα 

μετακίνησης (υ) της πρωτεΐνης (ή κάθε μορίου) σε ένα ηλεκτρικό πεδίο, εξαρτάται 

από την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (Ε), το καθαρό φορτίο της πρωτεΐνης (z) και 

το συντελεστή τριβής (f).  

υ = Εz / f 

Η βασική αρχή στηρίζεται στο φαινόμενο κατά το οποίο φορτισμένα μόρια και 

σωματίδια, μέσα σε υδάτινα διαλύματα και κάτω από την επίδραση ενός ηλεκτρικού 

πεδίου, κινούνται προς την κατεύθυνση του ηλεκτροδίου με το αντίθετο φορτίο. 

Λόγω των διαφορετικών φορτίων και μαζών, τα διάφορα μόρια θα κινηθούν με 

διαφορετικές ταχύτητες (κινητικότητα). Η κινητικότητα αυτή εξαρτάται από την 

σταθερά pK και το μοριακό βάρος του φορτισμένου σωματιδίου ενώ άλλοι 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την κινητικότητα είναι το pH και η 

συγκέντρωση του ρυθμιστικού διαλύματος (buffer), η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου, 

η θερμοκρασία καθώς και η φύση του υλικού μέσα στο οποίο γίνεται 

η ηλεκτροφόρηση. Υπάρχουν 3 κύριες ηλεκτροφορητικές μέθοδοι: 

1. Ηλεκτροφόρηση (zone electrophoresis – ZE) 

2. Ισοταχής ηλεκτροφόρηση (Isotachophoresis – ITP) 

3. Ισοηλεκτρικός εστιασμός (Isoelectric focusing – IEF) 

 

Η ηλεκτροφόρηση μπορεί να γίνει σε χαρτί, φιλμ και πηκτές (gels). Το πήκτωμα 

προτιμάται επειδή λειτουργεί ως μοριακός ηθμός καθιστώντας έτσι ευκολότερους 

http://www.bmlabs-mag.gr/?tag=%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7
http://en.wikipedia.org/wiki/Capillary_zone_electrophoresis
http://en.wikipedia.org/wiki/Isotachophoresis
http://en.wikipedia.org/wiki/Isoelectric_focusing
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τους διαχωρισμούς μορίων κι επιπλέον καταστέλλει τα ρεύματα που δημιουργούνται 

από μικρές βαθμιδώσεις της θερμοκρασίας, προϋπόθεση απαραίτητη για σωστό 

διαχωρισμό μορίων Οι πιο γνωστές είναι η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών και DNA σε 

πηκτές ακρυλαμίδης και αγαρόζης, αντίστοιχα.  

 

 

 

1.7.2 Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης με χρήση SDS (SDS-PAGE)  

 

Είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για τον διαχωρισμό και ανάλυση πρωτεϊνικών 

δειγμάτων, ενώ παράλληλα συνδυάζεται εύκολα και αποτελεσματικά με άλλες 

μεθόδους (π.χ. western blotting, IEF, mass spectrometry). 

Οι πηκτές πολυακριλαμίδης είναι χημικά αδρανής και διάφανες με πόρους που 

δημιουργούνται από τον πολυμερισμό των μονομερών ακρυλαμίδης με το 

αντιδραστήριο N,N’-methylenebisacrylamide. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

ηλεκτροφόρηση είναι ασυνεχής (discontinuous) επιτελείται δηλαδή σε δύο διαδοχικά 

πηκτώματα: ένα πήκτωμα πακεταρίσματος (stacking gel) στο οποίο τοποθετούνται τα 

δείγματα και ένα πήκτωμα διαχωρισμού (separating ή resolving gel) το οποίο 

ακολουθεί ακριβώς κάτω από το πήκτωμα πακεταρίσματος. Σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο ηλεκτροφορητικού διαχωρισμού του Laemmli [33], το πήκτωμα 

πακεταρίσματος δε διαχωρίζει τις πρωτεΐνες αλλά μάλλον τις «συμπυκνώνει» σε μία 

μικρή ζώνη, γεγονός που εξασφαλίζει ότι οι πρωτεΐνες κάθε δείγματος θα φθάσουν 

ταυτόχρονα στο κυρίως πήκτωμα διαχωρισμού. 

Η μορφή της πηκτής μπορεί να είναι, είτε μικροί κυλινδρικοί σωλήνες, είτε ένα 

sandwich επίπεδων τζαμιών (ηλεκτροφόρηση σε σωληνάκια ή επίπεδη). Το μίγμα 

των πρωτεϊνών πρώτα διαλύεται σε διάλυμα δωδεκακυλοθειικού νατρίου (SDS), ενός 

ανιονικού απορρυπαντικού που αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και τις φορτίζει 

αρνητικά. Τα ανιόντα του SDS δεσμεύονται στις πρωτεΐνες σε αναλογία ένα μόριο 

ανά 2 αμινοξέα, δίνοντας στο σύμπλοκο ισχυρό φορτίο, περίπου ανάλογο της μάζας 

της πρωτεΐνης. Το αρχικό φορτίο της φυσικής πρωτεΐνης καθίσταται πλέον αμελητέο, 

καθώς το αρνητικό φορτίο που αποκτάται με τη δέσμευση του SDS είναι πολύ 

μεγαλύτερο από το αρχικό φορτίο σε μία ευρεία κλίμακα pH.  Έτσι, τα σύμπλοκα 

SDS- αποδιαταγμένης πρωτεΐνης ηλεκτροφορούνται με κατεύθυνση από την κάθοδο 

προς την άνοδο. Οι μικρές πρωτεΐνες μετακινούνται εύκολα διαμέσου του 

http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_electrophoresis
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_electrophoresis
http://en.wikipedia.org/wiki/Acrylamide
http://en.wikipedia.org/wiki/Agarose_gel_electrophoresis
http://en.wikipedia.org/wiki/Western_blot
http://en.wikipedia.org/wiki/Isoelectric_focusing
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometry
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyacrylamide_gel
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πηκτώματος, ενώ οι μεγάλες μένουν στην κορυφή κοντά στο σημείο εκκίνησης. Μετά 

την ολοκλήρωση της ηλεκτροφορητικής διαδρομής (που κρίνεται από το μέτωπο του 

διαλύτη) οι πρωτεΐνες στο πήκτωμα εμφανίζονται με χρώση Coomassie, χρώση 

αργύρου, ή χρώση ειδική για τα σιαλικά οξέα των γλυκοφορινών. 

O διαχωρισμός πρωτεϊνών σε σύστημα SDS-PAGE χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό του μοριακού βάρους και της σχετικής ποσότητας (αφθονία) 

πρωτεϊνικών μορίων σε ένα δείγμα, αλλά και για τον καθορισμό της κατανομής 

πρωτεϊνών σε διάφορα βιοχημικά εκχυλίσματα ιστών και κυττάρων.  

 

 

1.7.3  Δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση με ισοηλεκτρική εστίαση (Isoelectric Focusing 

in 2D Electrophoresis / IEF -2D SDS- PAGE) 

Η πρώτη διάσταση σε ένα πείραμα 2D ηλεκτροφόρησης περιλαμβάνει το διαχωρισμό 

των πρωτεϊνών βάσει του ισοηλεκτρικού τους σημείου (pI) με τη μέθοδο της 

ισοηλεκτρικής εστίασης (IEF). Η IEF βασίζεται στην εφαρμογή ενός ηλεκτρικού 

πεδίου όπου υπάρχει διαβάθμιση του pH. Όταν μια πρωτεΐνη τοποθετείται σε ένα 

τέτοιο ηλεκτρικό πεδίο, κινείται αρχικά προς το ηλεκτρόδιο με το αντίθετο φορτίο 

από το δικό της. Κατά τη διάρκεια της κίνησης της μέσα από την διαβάθμιση pΗ, η 

πρωτεΐνη είτε προσλαμβάνει είτε αποβάλει πρωτόνια, έως ότου φθάσει στο σημείο 

εκείνο όπου η τιμή pH είναι ίδια με το ισοηλεκτρικό της σημείο (pH=pI). Σε αυτό το 

σημείο το καθαρό φορτίο της πρωτεΐνης είναι μηδέν και η κίνηση της μέσα στο 

ηλεκτρικό πεδίο σταματά. Έτσι, μια πρωτεΐνη με θετικό φορτίο για τη οποία ισχύει 

ότι pH<pI, θα κινηθεί προς την κάθοδο, ενώ μια πρωτεΐνη με αρνητικό φορτίο, για 

την οποία ισχύει ότι pH>pI, θα κινηθεί προς την άνοδο. Με αυτόν τον τρόπο 

πραγματοποιείται μια «εστίαση» των πρωτεϊνών μέσα στη διαβάθμιση του pH βάσει 

του pI τους. Η ισοηλεκτρική εστίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας 

δύο τεχνικές : α) με Immobilized pH Gradients (IPG) strips και με αμφολύτες που 

προσδένονται ομοιοπολικά στο gel ακρυλαμιδίου που υπάρχει πάνω στα strips κι έτσι 

σταθεροποιούν αυτή τη διαβάθμιση του pH ή β) με χρήση αμφολυτών- μεταφορέων 

που θα κινηθούν μέσα στο gel και θα δημιουργήσουν τη διαβάθμιση του pH. Οι 
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αμφολύτες είναι μικρού μοριακού βάρους πολυμερή που αποτελούν την κύρια πηγή 

ιόντων στο σύστημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14. Διαχωρισμός των πρωτεϊνών βάσει του ισοηλεκτρικού τους σημείου στην πρώτη 

διάσταση. 

 

Η δεύτερη διάσταση περιλαμβάνει ένα gel πολυακρυλαμιδίου. Οι πρωτεΐνες που 

διαχωρίστηκαν με βάση το ισοηλεκτρικό τους σημείο κατά τη διάρκεια της πρώτης 

διάστασης (IEF), εφαρμόζονται σε ένα SDS–PAGE gel πολυακρυλαμιδίου και 

διαχωρίζονται βάσει του μοριακού τους βάρους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15. Διαχωρισμός των πρωτεϊνών βάσει του μοριακού τους βάρους στη δεύτερη διάσταση. 
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1.7.4 Filter Aided Sample Preparation (FASP) Method  

Η μέθοδος αυτή προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης πεπτιδίων, που προέκυψαν 

μετά από πέψη με θρυψίνη, από ακατέργαστα δείγματα (κύτταρα και ιστούς) και την 

ανάλυση αυτών με LC-MS [37]. Η δημιουργία πεπτιδίων μπορεί να προέρχεται, είτε 

από τη χρήση μόνο ενός ενζύμου, είτε από πολυενζυμική πέψη (MED- FASP). 

Πρόκειται για μια μέθοδο κατάλληλη, ιδιαίτερα, για μελέτη ολικού πρωτεόματος και 

κλασμάτων που περιέψουν βιολογικές μεμβράνες. Όπως μαρτυρά και η ονομασία, τα 

βασικά στάδια της μεθόδου πραγματοποιούνται με τη χρήση συσκευής φίλτρου, ενώ 

τα βασικά πλεονεκτήματα που τη καθιστούν καταλληλότερη σε σχεση με αντίστοιχες 

μεθόδους είναι τα εξής :  

1. Προσφέρει πρωτεϊνική πέψη χωρίς προσμίξεις νουκλεϊκών οξέων ή άλλων 

κυτταρικών συστατικών. 

2. Μπορεί να εφαρμοστεί σε δείγματα που περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις 

απορρυπαντικών. 

3. Δεν απαιτεί κατακρήμνιση των πρωτεϊνών, επομένως δεν υπάρχουν απώλειες 

όσον αφορά την πρωτεϊνική συγκέντρωση του δείγματος. 

4. Η συσκευή φίλτρου, που περιέχει μεμβράνη κυτταρίνης με μέγεθος πόρων 10 

kDa, είναι αποτελεσματική για πρωτεϊνικές ποσότητες από 0,2- 200 μg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16.  Διαγραμματική απεικόνιση των βασικών σταδίων της μεθόδου FASP [51]. 
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Η μέθοδος έχει τέσσερα βασικά στάδια (Εικόνα 16) : α) αποδιάταξη των πρωτεϊνών 

και απομάκρυνση των συστατικών χαμηλού μοριακού βάρους, που περιέχονται στα 

διαλύματα που χρησιμοποιούνται κατά την πειραματική διαδικασία, β) αναγωγή και 

αλκυλίωση των δισουλφιδικών δεσμών ώστε να αποφευχθεί ο επανασχηματισμός 

τους, γ) πρωτεόλυση με χρήση ενός ή περισσότερων ενζύμων, δ) συλλογή πεπτιδίων.  

 

 

 

1.7.5 Matrix Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)  

Η μελέτη πολικών συστατικών ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα για τη φασµατοµετρία 

μαζών. Βρέθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ότι η ακτινοβολία οργανικών 

δειγμάτων μικρής μάζας µε παλμούς ακτίνων λέιζερ (laser pulse) μεγάλης έντασης, 

παράγει ιόντα των οποίων η μάζα μπορεί να αναλυθεί [34]. Πάνω σε αυτή την αρχή 

δημιουργήθηκε η τεχνική Laser Desorption (LD). Η τεχνική LD απαιτεί τη μεταφορά 

ενέργειας από τη δέσµη λέιζερ στον αναλύτη, σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο, 

ώστε να αποφευχθεί διάσπαση των µορίων. Όσον αφορά τα όρια μεγέθους μάζας 

προς ανάλυση, εξαρτώνται από την ενέργεια που χρειάζεται για να προκαλέσει ηχηρή 

διέγερση και την ενέργεια μεταφοράς που πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την 

ενέργεια διαχωρισμού του αναλύτη. Άλλος ένας περιορισμός είναι ο μικρός χρόνος 

μεταξύ διάσπασης και του παλμού του λέιζερ. Το 1987 βρέθηκε ότι η χρήση μιας 

μήτρας στην τεχνική LD μπορούσε να οδηγήσει σε αποφυγή του περιορισμού λόγο 

μεγέθους μάζας [35]. Η τεχνική MALDI έχει κυριαρχήσει στην ανάλυση 

μεγαλομορίων με μάζα πάνω από τα 106 Da. Εφαρμόζεται, κυρίως, στην ανάλυση 

πρωτεϊνών και συνθετικών πολυμερών για την εύρεση του μοριακού βάρους, καθώς 

προσφέρει το πλεονέκτημα μέτρησης πολύ μεγάλων μοριακών μαζών. Τελευταία, 

έχει βρει εφαρμογή και στην ανάλυση μικρών μορίων με την τεχνική της 

φασματομετρικής απεικόνισης ιστών (MS imaging) [36]. Στην τεχνική αυτή ένα 

υπόστρωμα/διάλυμα (matrix) αναμιγνύεται με το δείγμα και αφού εξατμιστεί ο 

διαλύτης, το δείγμα ακτινοβολείται με δέσμη laser. Μια μικρή συγκέντρωση του 

αναλύτη εξαπλώνεται ομοιόμορφα στη στερεή ή υγρή μήτρα και τοποθετείται σε µια 

μεταλλική πλάκα για να εκτεθεί στον παλμό της δέσμης λέιζερ (Εικόνα 18). Το 

υπόστρωμα (π.χ. νικοτινικό οξύ) απορροφά την ενέργεια της ακτινοβολίας, ιονίζεται 
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και προκαλεί ιονισμό των μεγαλομορίων (Εικόνα 17). Μεγάλο πλεονέκτημα της 

τεχνικής είναι η δυνατότητα μέτρησης πολύ μεγάλων μοριακών βαρών. Για αυτόν το 

λόγο βρίσκει εφαρμογή στην πρωτεομική, στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης στη 

μέτρηση του μοριακού βάρους μεγάλων πρωτεϊνών αλλά και στον προσδιορισμό της 

μοριακής μάζας συνθετικών πολυμερών. Πιο αναλυτικά, στην τεχνική MALDI 

ακολουθούνται τα εξής βήματα:  

1. Ο σχηματισμός ενός «στερεού διαλύματος» (κρυσταλλικού). Τα µόρια προς 

ανάλυση απλώνονται στη μήτρα, έτσι ώστε να είναι εντελώς απομονωμένα το 

ένα από το άλλο.  

2. Διέγερση της μήτρας. Το γεγονός ότι η ενέργεια λέιζερ στο στερεό διάλυμα 

απορροφάται από τη μήτρα, προκαλεί γρήγορη παλμική διέγερση, µε 

αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του κρυσταλλικού δείγματος. Φτιάχνονται 

έτσι ομάδες που αποτελούνται από μεμονωμένα µόρια και περιβάλλονται από 

ουδέτερα και διεγερμένα µόρια της μήτρας. Τα µόρια της μήτρας 

εξατμίζονται από τις ομάδες αφήνοντας τα διεγερμένα µόρια προς ανάλυση.  

3. Ιονισμός του αναλύτη. Τα µόρια προς ανάλυση μπορούν να ιονιστούν µε 

απλή πρωτονίωση. Αρνητικά φορτισμένα ιόντα σχηματίζονται µε 

αποπρωτονίωση του αναλύτη. Αυτές οι αντιδράσεις ιονισμού γίνονται 

αμέσως μετά την ακτινοβόληση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17. Σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας της μεθόδου MALDI με ανιχνευτή TOF-MS [35]. 
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Εικόνα 18.  Τοποθέτηση των δειγμάτων στην ειδική μεταλλική πλάκα. 

 

 

1.7.6 Ιονισμός με τη μέθοδο του Ηλεκτροψεκασμού (Electron Spray Ionization-

ESI) 

Η τεχνική του ηλεκτροψεκασμού αποτελεί την κυριότερη μέθοδο σύζευξης υγρής 

χρωματογραφίας με φασματομετρία μαζών. Το έκλουσμα της στήλης εισέρχεται 

μέσω τριχοειδούς σωλήνα μέσα σε πεδίο 3-5 kV. Παράλληλα με τον τριχοειδή, 

διαβιβάζεται αέριο για δημιουργία εκνεφώματος. Το υγρό διασπείρεται σε νέφος από 

μικρές φορτισμένες σταγόνες και ο διαλύτης εξατμίζεται ταχύτατα ιονίζοντας τις 

αναλυόμενες ενώσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται εξάτμιση με ιονισμό (ion 

evaporation) και εντάσσεται στις μαλακές/ήπιες τεχνικές ιονισμού. Ανάλογα με τις 

συνθήκες θερμοκρασίας και το δυναμικό μπορεί να λαμβάνει ή να μη λαμβάνει χώρα 

θραύση των μορίων, οπότε το φάσμα μπορεί να διαφέρει πολύ. Η διάταξη επιτρέπει 

την ανάλυση μεγαλομορίων (πρωτεΐνες, νουκλεοτίδια κλπ.). Η ESI μπορεί να 

εφαρμοστεί για την ανάλυση ενώσεων μέσης πολικότητας έως υψηλής πολικότητας 

και μοριακά βάρη έως 100.000, ενώ καλύπτει το μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής για 

την ανάλυση βιομορίων καθώς επιτυγχάνει τον ιονισμό πολλών κατηγοριών 

βιομορίων, όπως πεπτίδια, πρωτεΐνες, αμινοξέα, οργανικά οξέα, νουκλεοτίδια, 

σάκχαρα, βιταμίνες, και σχεδόν όλες τις κατηγορίες δευτερογενών μεταβολιτών 

(αλκαλοειδή, φαινόλες, τερπενοειδή,γλυκοζίτες κλπ.).  
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1.7.7 Διαδοχική Φασματομετρία Μάζας με Ηλεκτροψεκασμό συζευγμένη με Υγρή 

χρωματογραφία νανοροών αντίστροφης φάσης (nLC-ESI-MS/MS) 

Η τεχνική της υγρής χρωματογραφίας νανοροών εισήχθη για πρώτη φορά από τον 

Karlsson και Novotny το 1988 [48], δοκιμάζοντας γεμάτες στήλες με πολύ μικρή 

εσωτερική διάμετρο (i.d.). Στις κλασικές αναλύσεις με υγρή χρωματογραφία υψηλής 

απόδοσης (HPLC) χρησιμοποιούνται στήλες με διάμετρο 3,5-4,6 mm. Αντίθετα, οι 

στήλες που χρησιμοποιούνται στην υγρή χρωματογραφία νανοροών αντίστροφης 

φάσης έχουν διάμετρο της τάξης των μm και είναι μη πολικές. Η υγρή 

χρωματογραφία αντίστροφης φάσης επιτρέπει τον εμπλουτισμό και διαχωρισμό των 

πεπτιδίων πριν την φασματομετρία μάζας. Η χρήση μιας προστατευτικής στήλης πριν 

την στήλη διαχωρισμού, εξυπηρετεί στην προστασία του υλικού πλήρωσης της 

κυρίως στήλης και στην καλύτερη συγκέντρωση του δείγματος πριν το διαχωρισμό. 

Ο διαχωρισμός των πεπτιδίων γίνεται βάση πολικότητας και μεγέθους με βαθμιδωτή 

έκλουση. Συνήθως, στην αρχή της έκλουσης χρησιμοποιείται ένας πολικός διαλύτης, 

του οποίου η σύσταση σταδιακά μεταβάλλεται ούτως ώστε να μειώνεται η 

πολικότητά του και να αυξάνεται η ισχύς έκλουσης [49].  

Γενικότερα, τα πλεονεκτήματα της υγρής χρωματογραφίας νανοροών σε σύγκριση με 

την κλασική HPLC είναι τα εξής [50] :  

i. Μείωση κατανάλωσης της στατικής και κινητής φάσης 

ii. Χρήση μικρής ποσότητας δείγματος 

iii. Επίτευξη διαχωρισμών υψηλής απόδοσης 

iv. Εύκολη σύζευξη με φασματογράφο μάζας  
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1.8 Σκοπός Εργασίας  

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε διερεύνηση της διαφοροποίησης των 

αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες, καθώς και πρωτεομική ανάλυση ολόκληρων των 

ετεροκυστών. Εφαρμόστηκε πρωτόκολλο απομόνωσης και διαλυτοποίησης των 

ετεροκυστών από τα τρία στελέχη, WT, ΔHupL, ΔHoxH. Ο διαχωρισμός των 

πρωτεϊνών έγινε με τη μέθοδο της δισδιάστατης ηλεκτροφόρησης με ισοηλεκτρική 

εστίαση, ενώ τα πεπτίδια προέκυψαν, είτε με πρωτεόλυση των πρωτεϊνών εντός της 

πηκτής, είτε μέσω της μεθόδου του FASP. Για την ταυτοποίηση τους 

χρησιμοποιήθηκαν δύο τεχνικές : MALDI-TOF/TOF-MS/MS και nLC-ESI-MS/MS. 

Σκοπός λοιπόν της εργασίας ήταν η εύρεση της καταλληλότερης μεθοδολογίας, που 

συμβάλλει στην κατανόηση του σχηματισμού και του μεταβολισμού των 

ετεροκυστών, καθώς και της λειτουργίας σημαντικών πρωτεϊνών που εκφράζονται σε 

αυτές. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω της σύγκρισης των ταυτοποιημένων πρωτεϊνών, που 

προέκυψαν από κάθε τεχνική και έδωσε τη δυνατότητα παρατήρησης της επίδρασης 

των μεταλλάξεων των στελεχών ΔHupL και ΔHoxH,  στην έκφραση σημαντικών 

πρωτεϊνών των ετεροκυστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

2.1  Υλικά 

 

Παρακάτω αναγράφονται όλα τα αντιδραστήρια και διαλύματα, τα οποία 

προμηθεύτηκαν, ως επί το πλείστον, από τις εταιρείες Fluka και Sigma και 

χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των πειραμάτων της παρούσας εργασίας. 

Το νερό που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των διαλυμάτων ήταν είτε 

απιονισμένο με στήλη ιοντοανταλλακτικών ρητινών, είτε υπερκάθαρο (nanopure) από 

ειδικό σύστημα αντίστροφης όσμωσης.  

 

Διαλύματα παρασκευής πηκτών για SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση 

 

Ακρυλαμίδιο – δισακρυλαμίδιο (ΑΒmix) 

 

Acrylamide 49,5 % w/v 

N-N-Methylenebisacrylamide 3 %  w/v 

 

Ρυθμιστικό Διάλυμα πηκτής 3x (Gel buffer 3x)  

 

Trizma base 3M 

SDS 0,3 % w/v 

pH 8,45 (ρύθμιση με δ/μα ΗCl) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα Ανόδου (10x) 

 

Trizma base 1M 

pH 8,9 (ρύθμιση με δ/μα ΗCl) 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα Καθόδου (10x) 

 

Trizma base 1M 

Tricine 1M 

SDS 1 % w/v 

pH 8,25 - 
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Ρυθμιστικό διάλυμα δείγματος (Sample buffer) 

 

SDS 12 % w/v 

Glycerol 10 % w/v 

Mercaptoethanol 6 % w/v 

Serva Blue G 0,05 % w/v 

Tris -HCl 150 mM, pH 7 

 

 

Πρότυπες πρωτεΐνες για SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση (Bio-Rad) 

 

Phosphorylase b 97,4 kDa 

Serum albumin 66,2 kDa 

Ovalbumin 45 kDa 

Carbonic anhydrase 31 kDa 

Trypsin inhibitor 21,5 kDa 

Lysozyme 14 kDa 

 

Για την προετοιμασία των πηκτών διαχωρισμού και επιστοίβασης για SDS-PAGE 

ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω ποσότητες διαλυμάτων.  

 

Πηκτή διαχωρισμού 30 ml (12%) 

 

Glycerol 3 gr 

Gel buffer 3x 10 ml 

AB mix solution 6 ml 

Προσθήκη απιονισμένου νερού μέχρι τελικού όγκου 30 ml 

APS (10%) 150 μl 

TEMED 15 μl 

  

 

Πηκτή επιστοίβασης 12 ml (4%) 

 

Gel buffer 3x 4 ml 

AB mix solution 1 ml 

Προσθήκη απιονισμένου νερού μέχρι τελικού όγκου 12 ml 

APS (10%) 90 μl 

TEMED 9 μl 
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Διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν για την διαδικασία της δισδιάστατης 

ισοηλεκτρικής εστίασης ( IEF- SDS-PAGE 2D). 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα IEF (IEF buffer) 

 

Urea 7 M 

Thiourea 2 M 

Chaps 4 % w/v 

DTT 50 mM 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα εξισορρόπησης μετά την εστίαση (Equilibrium buffer) 

 

Urea 6 M 

Tris-HCl pH= 8,8 0,375 M 

SDS 2 % w/v 

Glycerol 20 % v/v 

 

Διάλυμα πηκτής για τη δεύτερη διάσταση (2D) 300 ml  

 

Glycerol 30 gr 

AB mix solution 60 ml 

Gel buffer 3x 100 ml 

Προσθήκη απιονισμένου νερού μέχρι τελικού όγκου 300 ml 

APS (10%) 1,5 ml 

TEMED 150 μl 

 

Διάλυμα χρώσης πηκτών (Blue Silver staining) 

 

Phosphoric acid 10 % v/v 

Ammonium sulfate 10 % w/v 

Coomassie Blue G250 0,12 % w/v 

Methanol 20 % v/v 

Nanopure water Προσθήκη μέχρι τον επιθυμητό όγκο 
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Διάλυμα αποχρωματισμού πηκτών 

 

Methanol 5 % v/v 

Acetic acid 7 % v/v 

Nanopure water Προσθήκη μέχρι τον επιθυμητό όγκο 

 

 

Διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν για την απομόνωση και διαλυτοποίηση των 

ετεροκυστών. 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα Α για απομόνωση ετεροκυστών 

 

Sucrose 0,4 M 

Hepes/NaOH pH =7,2 50 mM 

NaCl 10 mM 

EDTA 10 mM 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα για τη διαλυτοποίηση των ετεροκυστών (lysis buffer) 

 

Trizma base pH= 8,5 200 mM 

Urea 8 M 

CHAPS 4 % w/v 

NaCl 1 M 

 

Διάλυμα Bradford 

 

Stock solution 30 ml 

Απόλυτη αιθανόλη 9,5 ml 

Η3PO4 (85%) 27,7 ml 

Coomassie Blue G250 35 mg 

Working solution 500 ml 

Απόλυτη αιθανόλη 14,25 ml 

Η3PO4 (85%) 31,06 ml 

Stock solution 30 ml 

Νερό nanopure 425 ml 
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2.2  Μέθοδοι  

 

2.2.1 Καλλιέργεια του Anabaena sp. PCC7120 

Το κυανοβακτήριο Anabaena sp. PCC7120 είναι ο οργανισμός που χρησιμοποιήθηκε 

στην παρούσα εργασία. Ο άγριος τύπος του βακτηρίου είναι ευγενική προσφορά του 

καθηγητή E. Schleif, University of Frankfurt, Germany, ενώ τα μεταλλαγμένα 

στελέχη του βακτηρίου, ΔhupL (έλλειψη της uptake υδρογενάσης) και ΔhoxH
 

(έλλειψη της αμφίδρομης υδρογενάσης), που επίσης μελετήθηκαν, είναι ευγενική 

χορηγία του καθηγητή H. Sakurai, University of Kanagawa, Tokyo. 

Το θρεπτικό μέσο ανάπτυξης των βακτηριακών στελεχών είναι το BG11. Για την 

παρασκευή του χρησιμοποιήθηκαν τα διαλύματα που φαίνονται στους παρακάτω 

πίνακες. 

 

Διάλυμα 1 

 

Na2MgEDTA 0,1 gr/L 

Ferric ammonium citrate 0,6 gr/L 

Citric acid*1H2O 0,6 gr/L 

CaCl2*2H2O 3,6 gr/L 

Φιλτράρεται, αποστειρώνεται σε φιάλη και φυλάσσεται στους 4
ο
C 

 

Διάλυμα 2 

 

MgSO4*7H2O 7,5 gr/L 

Φιλτράρεται, αποστειρώνεται σε φιάλη και φυλάσσεται στους 4
ο
C 

 

Διάλυμα 3 

 

K2HPO4*3H2O 4 gr/L 

ή K2HPO4 3,05 gr/L 

Φιλτράρεται, αποστειρώνεται σε φιάλη και φυλάσσεται στους 4
ο
C 
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Διάλυμα 5-Microelements solution 

 

H3BO3 2,86 gr/L 

MnCl2 *4H2O 1,81 gr/L 

ZnSO4*7H2O 0,222 gr/L 

CuSO4*5H2O 0,079 gr/L 

COCl2*6H2O 0,05 gr/L 

NaMoO4.2H2O 

ή MoO4 (85%) 

0,391 gr/L 

0,018 gr/L 

Φυλάσσεται στους 4
ο
C 

 

 

Για 1L θρεπτικού μέσου BG11 αναμειγνύονται οι παρακάτω ποσότητες των 

τεσσάρων διαλυμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω :  

Διάλυμα 1 10 ml 

Διάλυμα 2 10 ml 

Διάλυμα 3 10 ml 

Διάλυμα 5 1 ml 

Na2CO3 0,02 gr 

NaNO3 1,5 gr 

 

Μετά την ανάμειξη το pH του διαλύματος ρυθμίζεται στο 7,5 με χρήση αραιού 

διαλύματος HCl, τοποθετείται σε φιάλη και αποστειρώνεται. Για στερεό θρεπτικό 

μέσο, προστίθεται στο διάλυμα, πριν την αποστείρωση, 1,5% w/v άγαρ.  

Για τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν υγρές καλλιέργειες 

του Anabaena sp. PCC7120. Σε σαξόφωνο με 500 ml αποστειρωμένου θρεπτικού 

μέσου, μεταφέρεται αποικία από στερεή καλλιέργεια του βακτηρίου. Τα κύτταρα 

καλλιεργούνται για περίπου 10 ημέρες, υπό συνεχή ροή αέρα που διοχετεύεται μέσω 

αντλίας. Ο κατάλληλος φωτισμός που απαιτείται για την ανάπτυξη των καλλιεργειών 

επετεύχθη με χρήση λαμπών που φώτιζαν συνεχώς με ένταση φωτός 70-80 μmol 

φωτόνια m
-2 

s
-1

, ενώ η θερμοκρασία του δωματίου διατηρούταν στους 25 ± 2 
ο
C. Τα 

κύτταρα συλλέγονται στην εκθετική φάση της ανάπτυξης τους, όπου το χρώμα της 

καλλιέργειας είναι σκούρο πράσινο.  
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Εικόνα 19. Στερεές καλλιέργειας Anabaena sp. PCC7120, σε τρυβλία με BG11 (αριστερά), υγρή 

καλλιέργεια 500 ml Anabaena sp. PCC7120,  σε σαξόφωνο υπό συνεχή ροή αέρα (δεξιά). 

 

 

2.2.2 Καλλιέργεια για τη διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες 

Για την ανάπτυξη των ετεροκυστών χρησιμοποιείται θρεπτικό υλικό BG11
o
, το οποίο 

παρασκευάζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως και το BG11, με μόνη διαφορά ότι δεν 

περιέχει NaNO3. Το pH του διαλύματος ρυθμίζεται στο 7,5 με χρήση αραιού 

διαλύματος HCl, τοποθετείται σε φιάλη και αποστειρώνεται. 

Για τη διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες, υγρή καλλιέργεια 500 

ml σε BG11, της οποίας προσδιορίζεται η συγκέντρωση σε Chla (βλ.§2.3.1.1) (για το 

WT 34,43 μg Chla /ml, για το ΔHoxH 20 μg Chla /ml και για το ΔHupL 29,6 μg Chla 

/ml), φυγοκεντρείται στα 7000xg, 13-17 
o
C για 15 min. Το υπερκείμενο 

απορρίπτεται, ενώ στο ίζημα πραγματοποιούνται 3 πλύσεις – φυγοκεντρήσεις, στα 

7,000xg για 10 min /πλύση, ώστε να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το 

BG11 [39]. Μετά τις πλύσεις τα κύτταρα μεταφέρονται σε σαξόφωνο με 500 ml 

BG11
o
 και αφήνονται για ανάπτυξη, υπό συνεχή ροή αέρα, για 48 ώρες. 
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2.2.3 Απομόνωση ετεροκυστών 

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μέτρηση της συγκέντρωσης της Chla (βλ.§2.3.1.1) (για το 

WT 11,3 μg Chla /ml, για το ΔHoxH 7,2 μg Chla /ml και για το ΔHupL 6,49 μg Chla 

/ml),  της υγρής καλλιέργειας. Ακολουθεί φυγοκέντρηση όλης της ποσότητας της 

καλλιέργειας (500ml), στους 4
o
C, 7,000xg για 10 min και επαναδιαλυτοποίηση των 

κυττάρων σε ρυθμιστικό διάλυμα Α, σε όγκο που υπολογίζεται έτσι ώστε, η τελική 

συγκέντρωση της Chla να είναι 150 μg/ml. Τα κύτταρα επωάζονται, υπό ανάδευση, 

για 30 min στους 4
o
C, στο σκοτάδι. Στη συνέχεια, προστίθεται φρέσκο διάλυμα 

λυσοζύμης 1 mg/ml και τα κύτταρα επωάζονται στους 37
o
C, στο σκοτάδι για 1 h. 

Ακολουθεί σπάσιμο των κυττάρων με χρήση υπερήχων Broxon Ultrasonic (90-100W) 

για 6 κύκλους (10 sec on / 50 sec off). Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται 

στους 4
o
C, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του δείγματος. Το 

εναιώρημα παρατηρείται στο οπτικό μικροσκόπιο. Εάν υπάρχουν ακόμα άθικτα 

κύτταρα (νηματοειδείς μορφές), η διαδικασία των υπερήχων επαναλαμβάνεται. 

Έπειτα, το εναιώρημα φυγοκεντρείται στους 4
o
C, 1,000xg για 5 min, το υπερκείμενο 

(μπλε χρώματος) απορρίπτεται και το ίζημα επαναδιαλυτοποιείται σε μικρή ποσότητα 

(~10ml) ρυθμιστικού διαλύματος Α και ομογενοποιείται με γυάλινο, χειροκίνητο 

ομογενοποιητή. Το δείγμα φυγοκεντρείται στους 4
o
C, 500xg για 5 min, το 

υπερκείμενο απορρίπτεται και στο ίζημα πραγματοποιούνται δύο πλύσεις-

φυγοκεντρήσεις με ρυθμιστικό διάλυμα Α στους  4
o
C, 250xg για 3 min/πλύση. Το 

υπερκείμενο απορρίπτεται, ενώ το ίζημα επαναδιαλυτοποιείται σε ρυθμιστικό 

διάλυμα Α και φυλάσσεται στους -80
 o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Αρχική καλλιέργεια βακτηρίων. Περιέχονται τα αγενή κύτταρα και οι ετεροκύστες 

(αριστερά). Απομονωμένες ετεροκύστες (δεξιά). 
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2.2.4 Διαλυτοποίηση των ετεροκυστών  

Ποσότητα από το δείγμα των ετεροκυστών, τέτοια ώστε να περιέχονται 300 μg 

πρωτεϊνών στο τελικό διάλυμα, φυγοκεντρείται στα 1,500xg για 10 min. Το 

υπερκείμενο απορρίπτεται, ενώ το ίζημα επαναιωρείται σε 100 μl ρυθμιστικού 

διαλύματος Α. Η διαλυτοποίηση των ετεροκυστών ξενικά με την προσθήκη 50 μl 

παγωμένου lysis buffer. Στο τελικό διάλυμα το ποσοστό του απορρυπαντικού πρέπει 

να είναι 4%. Το δείγμα ομογενοποιείται με χρήση των pistils, ενώ η τελική 

διαλυτοποίηση των κυττάρων γίνεται με χρήση υπερήχων, 40% amplitude, για 10 

κύκλους, 5 sec on/5 sec off, σε παγωμένο υδατόλουτρο. Στη συνέχεια, στο δείγμα 

προστίθεται 1 μl βενζονάσης και αφήνεται να επωαστεί στους 4
ο
C για 10 min. 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 10,000xg για 5 min, το υπερκείμενο συλλέγεται σε 

καθαρό 1,5 ml eppendorf tube και η πρωτεϊνική του συγκέντρωση προσδιορίζεται με 

χρήση της Bradford. Οι διαλυτοποιημένες ετεροκύστες θα χρησιμοποιηθούν στη 

διαδικασία του FASP (βλ. §2.6).  

 

 

2.2.5 Χρώση των ετεροκυστών με Alcian Blue 

Η Alcian Blue χρησιμοποιείται για την ευκολότερη παρατήρηση των ώριμων 

ετεροκυστών στο οπτικό μικροσκόπιο, καθώς προσδένεται στην πολυσακχαριτική 

στοιβάδα, που υπάρχει μόνο στα κύτταρα των ετεροκυστών, προσδίδοντας της ένα 

μπλε χρώμα. Υδατικό διάλυμα 0,5 % της Alcian Blue 8GX (SIGMA), διαλύεται σε 

50% αιθανόλη και αναμειγνύεται με ίσο όγκο κυττάρων. Το μείγμα ετεροκυστών-

χρώσης αφήνεται να επωαστεί για 10 min, προτού παρατηρηθεί στο οπτικό 

μικροσκόπιο [40].   

 

2.2.6 Μικροσκοπία –Οπτικό μικροσκόπιο 

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία απομόνωσης των ετεροκυστών, τα κύτταρα της 

καλλιέργειας παρατηρήθηκαν με οπτικό μικροσκόπιο προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 

επιτυχής διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες. Επιπλέον, κατά τη 

διαδικασία της απομόνωσης και στο τέλος αυτής, τα δείγματα ελέγχονται με οπτικό 

μικροσκόπιο, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι περιέχουν μόνο τα κύτταρα των 
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ετεροκυστών, χωρίς προσμίξεις αγενών κυττάρων. Το οπτικό μικροσκόπιο που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το Nikon Type 102 και το Nikon Eclipse E800 για τη λήψη 

των φωτογραφιών. 

 

 

2.3  Αναλυτικές Μέθοδοι  

 

2.3.1 Φασματοσκοπία απορρόφησης ορατού 

Για τη μέτρηση των απορροφήσεων χρησιμοποιήθηκε το φωτόμετρο UV-Vis (UV-

1700 / SHIMADZU). Η χρήση της φασματοσκοπίας ορατού είναι σημαντική τόσο για 

την μέτρηση της απορρόφησης της Chla, που αποτελεί ένδειξη της ανάπτυξης του 

βακτηρίου, όσο και για τον προσδιορισμό της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης των 

δειγμάτων των ετεροκυστών πριν και μετά τη διαλυτοποίηση τους. 

 

2.3.1.1 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης της Chla 

Για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της Chla, 50 μl από την υγρή καλλιέργεια 

του βακτηρίου αναμείχθηκαν με 1 ml παγωμένης μεθανόλης. Το διάλυμα έπειτα, 

φυγοκεντρήθηκε στα 13,000xg για 5 min σε επιτραπέζια φυγόκεντρο (Eppendorf 

centrifuge 5415C), προκειμένου να πραγματοποιηθεί καταβύθιση των κυττάρων υπό 

μορφή ιζήματος. Mετρήθηκε η απορρόφηση στα 665 nm [41], ενώ η συγκέντρωση 

της Chla υπολογίστηκε βάσει της παρακάτω σχέσης, όπου συντελεστής αραίωσης 

(Vfinal/Vsample) το 21 :  

 

μg Chla / ml = 13,43*OD665*συντελεστής αραίωσης 

 

2.3.1.2 Προσδιορισμός της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης με τη μέθοδο Bradford 

Η μέθοδος Bradford βασίζεται στο γεγονός ότι η χρωστική Coomassie Brilliant Blue 

G-250, σε όξινες συνθήκες απορροφά στα 465 nm όταν βρίσκεται μόνη της στο 

διάλυμα, ενώ η απορρόφηση αυτή μετατοπίζεται στα 595 nm όταν βρίσκεται 
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προσδεδεμένη σε πρωτεΐνη. Οι ιοντικές και υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις της 

χρωστικής με την πρωτεΐνη δημιουργούν μια σταθερή ιονική μορφή της χρωστικής 

που απορροφά στα 595 nm. Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη διότι ο συντελεστής 

απορρόφησης του συμπλέγματος πρωτεΐνης-χρωστικής είναι σταθερός σε μεγάλη 

περιοχή συγκεντρώσεων. Απλά για κάθε περιοχή (χαμηλής ή υψηλής συγκέντρωσης) 

πρέπει να γίνει διαφορετική καμπύλη αναφοράς, η οποία κατασκευάζεται βάσει 

γνωστών συγκεντρώσεων της πρωτεΐνης αλβουμίνης που προέρχεται από ορό βοδιού 

[42]. Για την κατασκευή της καμπύλης, αρχικά λαμβάνονται εις τριπλούν, οι 

ποσότητες, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 και 20 μl από το διάλυμα της πρότυπης 

πρωτεΐνης BSA (2 mg/ml) και αραιώνονται μέχρι τελικού όγκου 100 μl με 

ρυθμιστικό διάλυμα Α. Παρασκευάζεται επίσης και ένα τυφλό δείγμα (blank) το 

οποίο περιέχει μόνο 100 μl ρυθμιστικού διαλύματος Α. Σε όλα τα δείγματα 

προστίθενται 900 μl διαλύματος Bradford (βλ. §2.1), αναδεύονται με  vortex και 

αφήνονται για επώαση 5-10 min. Η απορροφήσεις των δειγμάτων μετρούνται στα 

595 nm, στο μήκος κύματος που απορροφά το σύμπλοκο πρωτεΐνης-χρωστικής. Η 

τιμή της απορρόφησης του τυφλού δείγματος αφαιρείται από τις τιμές των υπόλοιπων 

δειγμάτων. Η πρωτεϊνική συγκέντρωση των δειγμάτων των ετεροκυστών 

προσδιορίζεται με βάση την εξίσωση που προκύπτει από την πρότυπη καμπύλη 

αναφοράς, η οποία είναι της μορφής :   

y=ax + β 

με α = 0,0328 και β = -0,0016  και όπου y αντιστοιχεί στην απορρόφηση και το x στη 

συγκέντρωση της πρωτεΐνης (μg/μl).  

Κατά τη διαδικασία της μεθόδου αυτής είναι σημαντικό οι απορροφήσεις των 

δειγμάτων να πραγματοποιηθούν όσο τον δυνατόν πιο σύντομα μετά την προσθήκη 

τους διαλύματος Bradford. 

 

2.3.1.3 Κατακρήμνιση των πρωτεϊνών με χρήση TCA  

Πριν το διαχωρισμό των πρωτεϊνών στα δείγματα των ετεροκυστών με χρήση της 

ισοηλεκτρικής εστίασης, είναι απαραίτητη η επεξεργασία αυτών με τριχλωροοξικό 

οξύ (TCA). Σε κάθε πρωτεϊνικό δείγμα προστίθεται υποδεκαπλάσιος όγκος 100 % 

TCA και το διάλυμα αφήνεται στους 4
ο
C για 16 ώρες. Την επόμενη ημέρα το δείγμα 
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φυγοκεντρείται στα 13,000xg για 10 min σε επιτραπέζια φυγόκεντρο (Eppendorf 

centrifuge 5415C). Το υπερκείμενο απορρίπτεται και στο ίζημα προστίθεται κρύα 

ακετόνη σε ίσο όγκο με τον αρχικό όγκο του πρωτεϊνικού δείγματος. Το δείγμα 

φυγοκεντρείται ξανά στα 13,000xg για 10 min και το υπερκείμενο απορρίπτεται. Η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνολικά 3 φορές. Μετά την τελευταία πλύση, το 

ίζημα αφήνεται να στεγνώσει για λίγη ώρα στον αέρα και έπειτα 

επαναδιαλυτοποιείται με ποσότητα από το διάλυμα IEF (βλ. §2.1) πριν ξεκινήσει η 

διαδικασία της ισοηλεκτρικής εστίασης (βλ. §2.4.1.2).  

 

 

2.4  Μέθοδοι ανάλυσης και χαρακτηρισμού πρωτεϊνών  

 

2.4.1 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών 

 

2.4.1.1 Έλεγχος της διαλυτοποίησης των ετεροκυστών με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση 

Αφού πραγματοποιηθεί η διαδικασία διαλυτοποίησης των ετεροκυστών (βλ. §2.2.4), 

είναι απαραίτητο προτού τα δείγματα υποστούν τη διαδικασία του FASP (βλ. §2.6), 

να επιβεβαιωθεί η σωστή διαλυτοποίηση  τους. Αυτό γίνεται με ηλεκτροφόρηση σε 

πηκτή πολυακρυλαμιδίου SDS-PAGE.  

Αρχικά, συναρμολογείται η συσκευή πηξίματος των gel με τα γυάλινα τζαμάκια και 

τα διαχωριστικά πλαστικά (spacers). Στη συνέχεια παρασκευάζεται η πηκτή 

διαχωρισμού (βλ. §2.1)  και τοποθετείται μεταξύ των γυάλινων επιφανειών της 

συσκευής, καλύπτοντας περίπου το 70% της συνολικής επιφάνειας. Έπειτα 

εφαρμόζεται μια μικρή στρώση βουτανόλης, η οποία βοηθά στη δημιουργία μιας 

ευθείας επιφάνειας, και η πηκτή αφήνεται να πολυμεριστεί. Όταν έχει 

πραγματοποιηθεί ο πολυμερισμός, η βουτανόλη αφαιρείται και ξεκινά η παρασκευή 

της πηκτής επιστοίβασης (βλ. §2.1), η οποία καλύπτει το υπόλοιπο μέρος μεταξύ των 

γυάλινων επιφανειών. Πριν πήξει το διάλυμα, τοποθετείται η υποδοχή (χτένα) που θα 

σχηματίσει τα πηγάδια φόρτωσης των πρωτεϊνικών δειγμάτων. Όταν το πήκτωμα 

πολυμεριστεί, αφαιρείται η υποδοχή και το gel είναι έτοιμο προς χρήση. Τοποθετείται 

στη συσκευή ηλεκτροφόρησης, η οποία πληρώνεται εσωτερικά με το διάλυμα 
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καθόδου 1x (βλ. §2.1) και εξωτερικά με το anode buffer 1x (βλ. §2.1). Η 

ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται αρχικά στα 20 mA, ενώ μόλις τα δείγματα 

περάσουν την πηκτή επιστοίβασης, το ρεύμα αυξάνει στα 40 mA, έως ότου το 

μέτωπο της χρωστικής διατρέξει όλο το μήκος της πηκτής.  

Προετοιμασία δειγμάτων για ηλεκτροφόρηση  

Προτού τα δείγματα φορτωθούν στην πηκτή πολυακρυλαμίδης, προετοιμάζονται 

κατάλληλα έτσι ώστε οι πρωτεΐνες να αποδιαταχθούν. Έτσι, αναμιγνύεται το δείγμα 

με το sample buffer (βλ. §2.1) σε αναλογία 3:1 (3 όγκοι δείγματος προς 1 όγκο 

sample buffer) και επωάζεται για 10 λεπτά στους 100
ο
C με σκοπό την αναδιάταξη 

των πρωτεϊνών. Σε κάθε πηγαδάκι της πηκτής φορτώνονται 20 μg πρωτεϊνικού 

δείγματος.   

Τα συστατικά του sample buffer βοηθούν το πρωτεϊνικό δείγμα να υποστεί τη 

διαδικασία της ηλεκτροφόρησης με τον εξής τρόπο:  

 SDS: Είναι ένα ισχυρό ανιοντικό απορρυπαντικό, το οποίο διαταράσσει τις μη 

ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών. Ανιόντα του απορρυπαντικού 

προσδένονται στα αμινοξέα της πρωτεΐνης, προσδίδοντάς της αρνητικό 

φορτίο.  

 Μερκαπτοαιθανόλη: Διασπά τους δισουλφιδικούς δεσμούς της πρωτεΐνης, 

βοηθώντας στην αποδιάταξη της.  

 Glycerol: Διευκολύνει την τοποθέτηση των δειγμάτων στα πηγαδάκια   

 Serva Blue: Δίνει χρώμα στο δείγμα έτσι ώστε να μπορούμε να παρατηρούμε 

που βρίσκεται μέσα στην πηκτή.  

 

 

Χρώση της πηκτής  

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτροφόρησης, πραγματοποιείται χρώση της 

πηκτής με το διάλυμα  χρώσης των πηκτών (βλ. §2.1). Η πρόσδεση της Coomassie 

στις πρωτεΐνες δημιουργώντας έγχρωμα σύμπλοκα, μας δίνει τη δυνατότητα 

παρατήρησης της εικόνας των διαχωρισμένων πρωτεϊνών πάνω στη πηκτή. Η 

διαδικασία της χρώσης συνήθως διαρκεί ολονύχτια. Έπειτα, ακολουθεί ο 

αποχρωματισμός με το αντίστοιχο διάλυμα (βλ. §2.1), αφού πρώτα έχει 
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απομακρυνθεί η περίσσεια της χρώσης. Οι εκπλύσεις επαναλαμβάνονται τακτικά έως 

ότου η πηκτή αποχρωματιστεί πλήρως. 

 

2.4.1.2 Διαχωρισμός των πρωτεϊνών των απομονωμένων ετεροκυστών με IEF/SDS-

PAGE 2D ηλεκτροφόρηση 

Αρχικά, γίνεται επεξεργασία των δειγμάτων των ετεροκυστών γνωστής πρωτεϊνικής 

συγκέντρωσης με TCA, ώστε να επιτύχουμε κατακρήμνιση των πρωτεϊνών που 

βρίσκονται στο δείγμα. Για 300 μg πρωτεϊνικού δείγματος προστίθεται 100% TCA σε 

αναλογία 1:10 (TCA: δείγμα). Η επώαση γίνεται overnight στους 4
ο
C, ενώ την 

επόμενη μέρα πραγματοποιούνται 3 κύκλοι πλύσεων με παγωμένη ακετόνη στο ίζημα 

που δημιουργείται μετά τη φυγοκέντρηση του δείγματος για 10 min στα 13,000 rpm. 

Στη συνέχεια, στο ίζημα προστίθενται 180 μl IEF buffer, 2% v/v αμφολύτες και 9 μl 

αναστολείς πρωτεασών (PIs) και το δείγμα αφήνεται σε υδατόλουτρο υπερήχων, έως 

ότου διαλυθεί το ίζημα. Το δείγμα, έπειτα, τοποθετείται πάνω σε ένα IPG strip, 

μήκους 7 cm, με διαβάθμιση pH 3-10, σε ειδικό κουτί επώασης. Το strip 

ενυδατώνεται με μικρή ποσότητα από ειδικό λάδι (mineral oil, Bio-Rad), έως ότου 

καλυφθεί πλήρως και αφήνεται να επωαστεί για 12-16 h σε θερμοκρασία δωματίου. 

Την επόμενη μέρα ξεκινά η διαδικασία της IEF και το strip (αφού απομακρυνθεί το 

mineral oil) τοποθετείται στη συσκευή ισοηλεκτρικής εστίασης (Protein IEF Cell 

System, Bio-Rad Amadora, Portugal) και καλύπτεται πάλι με μικρή ποσότητα από το 

ειδικό λάδι. Η προγραμματισμένη μέθοδος που ακολουθήθηκε για την IEF είναι η 

εξής :  

 150 V για 1 h με γραμμική αύξηση 

 250 V για 1 h με γραμμική αύξηση 

 3000 V για 5 h με γραμμική αύξηση 

 5000 V για 4 h με γραμμική αύξηση 

 6000 V για 1 h με γραμμική αύξηση 

 6000 V για 12 h με ραγδαία αύξηση 

 500 V για 10 h με ραγδαία αύξηση 
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Εικόνα 21. Συσκευή ισοηλεκτρικής εστίασης της Bio-Rad (αριστερά). Τοποθέτηση των IPG strips στο 

ειδικό κουτί επώασης (δεξιά).  

 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται μετά το πέρας περίπου 100,000 Vh. Μετά την 

ολοκλήρωση, το strip μπορεί να αποθηκευτεί με προσοχή στους -80
ο
C, εάν δεν 

προχωρήσουμε άμεσα στη δεύτερη διάσταση. Η προετοιμασία του strip για τη 

δεύτερη διάσταση περιλαμβάνει την επώαση του για 15 min, υπό συνεχή ανάδευση, 

σε διάλυμα εξισορρόπησης (Equilibrium buffer) με 2% w/v DTT και στη συνέχεια 

επώαση στο σκοτάδι, για 15 min, υπό συνεχή ανάδευση, σε διάλυμα εξισορρόπησης 

με 2,5% w/v IAA. Έπειτα, το strip στεγνώνεται σε διηθητικό χαρτί, τοποθετείται σε 

πηκτή  SDS-πολυακρυλαμιδίου στη συσκευή ηλεκτροφόρησης και καλύπτεται με 

διάλυμα 0,5% w/v Agarose και 0,003% w/v bromophenol blue. H ηλεκτροφόρηση 

πραγματοποιείται στα 25 mA/ πηκτή για 2-3 h και στη συνέχεια αφήνεται overnight 

στα 50 mA / πηκτή. Η χρώση της πηκτής γίνεται overnight σε διάλυμα χρώσης 

Coomassie Blue Silver και στη συνέχεια αποχρωματίζεται με αρκετές πλύσεις με το 

διάλυμα αποχρωματισμού.   
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2.5  Πρωτεομική ανάλυση με φασματομετρία μάζας MALDI –TOF 

 

2.5.1 Πρωτεολυτική διάσπαση των πρωτεϊνικών δειγμάτων 

Πρωταρχικό βήμα για την ταυτοποίηση των πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας 

είναι η πρωτεόλυση τους, η οποία πραγματοποιείται με θρυψίνη. Πρόκειται για ένα 

πρωτεολυτικό ένζυμο που έχει την ιδιότητα να διασπά τους πεπτιδικούς δεσμούς των 

αμινοξέων αργινίνης –λυσίνης στο C – τερματικό άκρο. Η πειραματική διαδικασία 

που ακολουθήθηκε για την πρωτεόλυση των δειγμάτων είναι η εξής :  

1) Τα πρωτεϊνικά στίγματα αποκόπτονται από την πηκτή σε μικρά κομμάτια και 

τοποθετούνται σε αποστειρωμένα eppedorf tubes.  

2) Τα κομμάτια της πηκτής αποχρωματίζονται με διαδοχικές πλύσεις διάρκειας 15 

min η κάθε μία,  με ΑCN 50% v/v και ΑBS 50 mM, τρεις φορές συνολικά.  

3) Ακολουθεί αναγωγή με χρήση 10 mM DTT σε 50 mM ABS, με επώαση υπό 

ανάδευση για 45 min στους 56
ο
C.  

4) Στη συνέχεια, γίνεται αλκυλιώση με 55 mΜ IAA σε 50 mM ABS, με επώαση υπό 

ανάδευση για 45min σε θερμοκρασία δωματίου στο σκοτάδι.  

5) Έπειτα, τα κομμάτια της πηκτής πλένονται επί 15 min με 50 mM ABS και 50% 

ACN διαδοχικά, για συνολικά τρεις φορές. 

6) Κατόπιν, οι πηκτές αφυδατώνονται με την προσθήκη 100% ACN και επωάζονται 

για 15 min σε θερμοκρασία δωματίου. Αυτό το βήμα λαμβάνει χώρα πριν γίνει η 

προσθήκη της θρυψίνης.  

7) Στα αφυδατωμένα πλέον κομμάτια πηκτής, προστίθενται 25-30 μL πρωτεολυτικού 

διαλύματος που περιέχει 20 μg θρυψίνης και αφήνονται σε πάγο για 30-90 min. 

Κατόπιν, επωάζονται στους 37
ο
C για 14-16 ώρες.  

8) Την επόμενη ημέρα, πραγματοποιούνται διαδοχικές επωάσεις των δειγμάτων 

διάρκειας 30 λεπτών, αρχικά με διάλυμα 50% ACN / 0,1% TFA και έπειτα με 

διάλυμα 100% ACN. Τα υπερκείμενα από τις διαδοχικές αυτές πλύσεις, που 
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περιέχουν τα πεπτίδια των πρωτεϊνών της πηκτής συλλέγονται σε καθαρά eppendorf 

tubes. 

9) Το συνολικό διάλυμα που προκύπτει από το βήμα 8, ξηραίνεται σε φυγοκεντρικό 

ξηραντήρα (SpeedVac) και τα πεπτίδια φυλάσσονται στους -20
ο
C μέχρι να 

τοποθετηθούν στο στόχο για ταυτοποίηση. 

 

 

2.5.2 Ταυτοποίηση πρωτεϊνών με φασματομετρία μάζας MALDI –TOF 

Αρχικά, μετά τη διαδικασία πρωτεόλυσης, κάθε επιμέρους δείγμα αποξηραμένων 

πεπτιδίων διαλυτοποιήθηκε σε 5μL διαλύματος 50% ACN / 0,1% TFA. Στη συνέχεια, 

1μL δείγματος κρυσταλλώθηκε με 1μL διαλύματος α- κυανο-4-υδροξυκινναμικού 

οξέως - μήτρα (8,6mg/mL) σε 50% ACN/ 0,1% TFA, και τοποθετήθηκε πάνω στην 

μεταλλική πλάκα του στόχου.  Ο στόχος εισήχθη σε φασματογράφο μάζας  και οι 

μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με την μέθοδο της αργής εξαγωγής και τη χρήση 

ανακλαστήρα με τις εξής παραμέτρους : Laser smartbeam II συχνότητας 200Ηz για 

τα φάσματα MS με τάση επιτάχυνσης 20,15 kV για την ion source 1 και 18,10 kV για 

την ion source 2, 90ns καθυστέρηση και πύλη χαμηλού μοριακού βάρους 600 kDa, 

για τα φάσματα MS/MS με την μεθοδολογία LIFT με τάση επιτάχυνσης 19,6 kV για 

την ion source 1 και 3,80 kV για την ion source 2.  Ο ανακλαστήρας τέθηκε στην 

κατάσταση ανάλυσης θετικών ιόντων με κλάσμα τάσης 2,3 ενώ τα φάσματα που 

ελήφθησαν ήταν εύρους μαζών 700-3900 kDa.  

Τα φάσματα μάζας των πεπτιδίων που προέκυψαν, επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα 

Mascot (version 2.3.0) και Bruker Daltonics Βiotools 3.2 και για την ταυτοποίηση 

χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων UniProt (Anabaena_UP_sp_PCC7120.Uni) για 

το Anabaena sp. PCC 7120.  
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2.6  Πρωτεολυτική διάσπαση των δειγμάτων με τη μέθοδο FASP 

 

2.6.1 Πορεία πρωτεόλυσης 

 

 Αναγωγή και αλκυλίωση 

Στο φίλτρο (FASP tubes, Microcon-10, Merck Millipore, MRCPRT010 Ultracell 

YM-10, cut-off 10 kDa) φορτώνονται 100 μg πρωτεϊνικού δείγματος και 

προστίθενται σε αυτά 200 μl διαλύματος UA (Tris-HCl pH 8,5, 6,5M Urea). Το 

δείγμα φυγοκεντρείται στα 14,000xg για 20 min. Ακολουθεί πλύση του φίλτρου με 

επιπλέον 200 μl διαλύματος UA και φυγοκέντρηση στα 14,000xg για 20 min. Το 

flow-through απορρίπτεται με προσοχή. Η αναγωγή του δείγματος πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας 100 μl διαλύματος 10 mM DTT σε UA, επώαση για 30 min σε 

θερμοκρασία δωματίου, στο σκοτάδι, υπό ήπια ανάδευση. Το δείγμα φυγοκεντρείται 

στα 14,000xg για 20 min. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται αλκυλίωση του δείγματος 

με 100 μl διαλύματος 95 mM IAA σε UA, επώαση για 30 min σε θερμοκρασία 

δωματίου, στο σκοτάδι, υπό ήπια ανάδευση και φυγοκέντρηση στα 14,000xg για 20 

min.  

 Αρχική πέψη 

Στο φίλτρο προστίθενται 100 μl διαλύματος UB (Tris-HCl pH 8, 6,5M Urea) και το 

δείγμα φυγοκεντρείται στα 14,000xg για 20 min. Το βήμα αυτό επαναλαμβάνεται 

συνολικά 3 φορές. Το φίλτρο μεταφέρεται σε καθαρό 1,5 ml eppendorf tube και 

προστίθεται ποσότητα ενζύμου Lys-C σε διάλυμα UB, έτσι ώστε ο λόγος ενζύμου 

προς πρωτεΐνη να είναι 1:50. Το δείγμα αφήνεται να επωαστεί overnight σε σκοτεινό, 

υγρό θάλαμο.  

 Πέψη με θρυψίνη 

Προσθήκη στο φίλτρο 100 μl ABC με θρυψίνη σε αναλογία ενζύμου- πρωτεΐνης 

1:100. Το δείγμα αφήνεται να επωαστεί για 16 ώρες σε σκοτεινό, υγρό θάλαμο.  
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 Λήξη πέψης και αποθήκευση δείγματος 

Φυγοκέντρηση του δείγματος στα 14,000xg για 15 min. Έπειτα, προστίθενται στο 

φίλτρο 50 μl 0.5M NaCl και το δείγμα φυγοκεντρείται ξανά στα 14,000xg για 15 min. 

Το φίλτρο απορρίπτεται, ενώ το flow-through που συλλέχθηκε περιέχει τα πεπτίδια 

πλέον του αρχικού μας δείγματος. Τέλος, πραγματοποιείται οξίνιση του δείγματος με 

ελάχιστη ποσότητα TFA, αφαλάτωση με ZipTip (Εικόνα 22) και ξήρανση με 

SpeedVac. Tα πεπτίδια αποθηκεύονται  στους -20
ο
C.  

 

2.6.2 Διαδικασία ZipTip 

1) Ενεργοποίηση της στήλης μέσα στο tip με 10 μl Wetting buffer (3 φορές draw 

in and out of the tip). 

2) Εξισορρόπηση της στήλης με Equilibration buffer (3 φορές x 10 μl, draw in 

the tip and discard). 

3) Φόρτωση 10 μl δείγματος στη στήλη. Στο καπάκι του eppendorf tube 

πραγματοποιούνται 10 κύκλοι “draw in and out of the tip”, ενώ μετά το πέρας 

αυτών το δείγμα που έχει παραμείνει στο tip απορρίπτεται μέσα σε ένα 

eppedorf (exclusion). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνολικά δύο 

φορές. 

4) Η στήλη ξεπλένεται με το Washing buffer (3 φορές x 10 μl, draw in the tip 

and discard).  

5) Η έκλουση του αφαλατωμένου δείγματος από τη στήλη γίνεται με 10 μl 

Elution buffer. Πραγματοποιούνται 10 κύκλοι  “draw in and out of the tip” 

μέσα σε ένα καθαρό eppendorf tube.  

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες  φορές είναι απαραίτητο, έως ότου 

συλλεχθεί η επιθυμητή ποσότητα αφαλατωμένου δείγματος.  

 

 

 

 

Εικόνα 22. ZipTip C18 
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Mετά το speed-vac, τα πεπτίδια επαναδιαλύονται σε 5% ακετονιτρίλιο με 0,1% 

φορμικό οξύ και στη συνέχεια εισάγονται σε nano-LC (Dionex U3000 RSLC nano) 

με στήλη αντίστροφης φάσης (trapping column: particle size 3mm, C18, L=20mm; 

analytical column: particle <2mm, C18, L=50cm, PepMap, Dionex/Thermo Fischer 

Scientific). Τα πεπτίδια εκλούονται σε ρυθμιστικά διαλύματα διαβάθμισης νερού 

(ρυθμιστικό A: νερό με 5% [v/v] ακετονιτρίλιο και  0,1% φορμικό οξύ) και 

ακετονιτριλίου  (ρυθμιστικό B: 20% [v/v] νερό, 80% [v/v] ακετονιτρίλιο, και 0,1% 

φορμικό οξύ). Η διαβάθμιση έγινε από 4% σε 48% Β σε 178 λεπτά με ροή 

300nL/λεπτό. Τα πεπτίδια που εκλούσθηκαν, εισήχθηκαν σε πηγή ιονισμού Thermo 

nanoFlex ESI και αναλύθηκαν με φασματόμετρο μάζας Thermo “Q Exactive Plus”. 

Τα φάσματα λήφθηκαν σε εύρος 350-1400m/z και το όργανο αλλάζει αυτόματα σε 

MS/MS χρησιμοποιώντας τις ενέργειες σύγκρουσης με βάση τη μάζα και το φορτίο 

των υποψήφιων ιόντων (TOP12, ανάλυση MS 70k, ανάλυση MS2 35k, χρόνος 

έγχυσης: 120ms). Το κάθε βιολογικό δείγμα αναλύθηκε τρεις φορές. Τα αρχεία 

επεξεργάστηκαν στο MaxQuant (version 1.5.3.8) και αναλύονται με το πρόγραμμα 

Andromeda [46] με τη βάση δεδομένων του Anabaena sp. (Anabaena sp. 

PCC7120_20170413). Τα φάσματα ταυτοποιήθηκαν με την Uniprot χρησιμοποιώντας 

τη βάση του Anabaena sp. PCC7120. Το πρόδρομο ιόν ήταν στα 20ppm και τα 

θραύσματα στα 4.5 ppm. Τρυψίνη είναι το ένζυμο που χρησιμοποιείται με 

επιτρεπόμενα δύο σημεία λάθους πρωτεόλυσης. Οξείδωση μεθειονίνης (+15.995) και 

ακετυλίωση του Ν- τερματικού των πρωτεϊνών (+42.011), ήταν οι μεταβλητές 

τροποποιήσεις και η σταθερή τροποποίηση καρβοξυμεθυλίωση (+57.021). Το false 

discovery rate (FDR) των πεπτιδίων και πρωτεϊνών είναι 0,01% και οι πρωτεΐνες με 

τουλάχιστον 2 πεπτίδια χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω ανάλυση. Ποσοτικοποίηση 

χωρίς σήμανση έγινε με το MaxQuant όπως περιγράφεται στη βιβλιογραφία [47]. H 

πρωτεϊνική αφθονία υπολογίζεται με βάση τη κανονικοποίηση της έντασης των 

πρωτεϊνικών φασμάτων (Label-free Quantitation LFQ intensity).  Η στατιστική 

ανάλυση γίνεται χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο Perseus (version 1.5.8.3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

 

3.1  Καλλιέργεια και ανάπτυξη ετεροκυστών στα διαφορετικά στελέχη του 

Anabaena sp. PCC 7120 

 

Τα τρία στελέχη του Anabaena sp.PCC 7120, που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία, καλλιεργήθηκαν στο θρεπτικό μέσο BG11 για περίπου 10 ημέρες. Στη 

συνέχεια, τα κύτταρα συλλέχθηκαν και μετά από 3 πλύσεις-φυγοκεντρήσεις, 

μεταφέρθηκαν σε θρεπτικό μέσο BG11
0
, όπου έμειναν για ακόμη 48h προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες 

(βλ.§2.2.2). Η συλλογή των κυττάρων έγινε βάσει του πρωτοκόλλου που 

αναπτύχθηκε από την Ε. Μαναρωλάκη [71]. Η κυτταρική συγκέντρωση εκφράστηκε 

σε μg Chla/ ml καλλιέργειας και υπολογίστηκε βάσει του τύπου που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2.3.1.1 του Κεφαλαίου 2. Έτσι, οι τιμές που προέκυψαν για τις 

συγκεντρώσεις των κυττάρων στις καλλιέργειες των τριών στελεχών πριν την αλλαγή 

του θρεπτικού είναι οι εξής :  για το WT 34,43 μg Chla /ml, για το ΔHoxH 20 μg 

Chla /ml και για το ΔHupL 29,6 μg Chla /ml. Μετά την αλλαγή του θρεπτικού και 

την ανάπτυξη των κυττάρων για 48 ώρες οι τιμές που βρέθηκαν είναι : για το WT 

11,3 μg Chla /ml, για το ΔHoxH 7,2 μg Chla /ml και για το ΔHupL 6,49 μg Chla 

/ml. Παρατηρείται μείωση στην τιμή της συγκέντρωσης της Chla και για τα τρία 

στελέχη, μετά τη μεταφορά των κυττάρων στο θρεπτικό μέσο  BG11
0
, που στερείται 

την πηγή αζώτου. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι τα κύτταρα βρίσκονται σε 

μια φάση προσαρμογής μετά την αλλαγή του θρεπτικού. Ο σχηματισμός των 

ετεροκυστών στα ινίδια των κυττάρων επιβεβαιώθηκε και με παρατήρηση αυτών στο 

οπτικό μικροσκόπιο. 

 

Τα κυανοβακτήρια πραγματοποιούν τη συγκομιδή ενέργειας του φωτός σε πολλά 

μήκη κύματος του ορατού φάσματος, χρησιμοποιώντας τις φυκοχολοπρωτεΐνες, οι 

οποίες οργανώνονται στα φυκοχολοσώματα (βλ.§1.5), που μεταφέρουν την ενέργεια 
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κυρίως στα κέντρα αντίδρασης του PSII. Αυτή η μεταφορά της ενέργειας μπορεί να 

παρατηρηθεί με μέτρηση της εκπομπής φθορισμού από τις φυκοχολοπρωτεΐνες ή τη 

Chla, μετά από διέγερση σε ένα μήκος κύματος που απορροφάται από αυτές. Η 

απουσία απορρόφησης των φυκοχολοπρωτεϊνών στις ετεροκύστες, έχει σαν 

αποτέλεσμα να μη φθορίζουν όσο τα αγενή κύτταρα, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 

23. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά τη διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων σε 

ετεροκύστες, το PSII είναι λειτουργικό σε πολύ μικρό ποσοστό έως και καθόλου. 

Έτσι, πραγματοποιείται μια αναδιάταξη του συμπλέγματος των φυκοχολοσώματων 

που επηρεάζει και το κέντρο αντίδρασης της Chla, με αποτέλεσμα η ικανότητα 

φθορισμού να μην είναι ίδια με αυτή των αγενών κυττάρων. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23. Αριστερά φαίνεται το ινίδιο του στελέχους ΔΗoxH,μετά την επώαση σε BG11
0
 για 48 

ώρες, με τις σχηματισμένες ετεροκύστες να επισημαίνονται με βέλη. Δεξιά έχουμε την εκπομπή 

φθορισμού για το ινίδιο του ίδιου στελέχους, όπου επισημαίνονται με βέλη οι μη φωτοσυνθετικές 

ετεροκύστες. Μέγεθος μπάρας 15 μm. 
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3.2  Απομόνωση και χαρακτηρισμός ετεροκυστών 

 

Για την επιβεβαίωση της επιτυχούς απομόνωσης των ετεροκυστών, που 

πραγματοποιήθηκε βάσει της πειραματικής διαδικασίας που περιγράφηκε στην 

παράγραφο 2.2.3, το τελικό δείγμα παρατηρήθηκε στο οπτικό μικροσκόπιο (Εικόνα 

24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24. Τελικό δείγμα που συλλέχθηκε στο τέλος της διαδικασίας απομόνωσης των ετεροκυστών.  

 

Η καθαρότητα των απομονωμένων ετεροκυστών ελέγχθηκε και με τη βοήθεια της 

φασματοσκοπίας ορατού. Πάρθηκαν φάσματα στην περιοχή ορατού, από 350 nm έως 

750 nm, για δείγματα που συλλέχθηκαν από 5 στάδια κατά τη πειραματική 

διαδικασία απομόνωσης των ετεροκυστών. Στην Εικόνα 25, παρατηρούνται τα 

φάσματα απορρόφησης για τα κύτταρα του στελέχους WT πριν την έναρξη της 

διαδικασίας απομόνωσης (Α), μετά την επεξεργασία με λυσοζύμη και υπερήχους (Β), 

του ιζήματος που προέκυψε μετά τη φυγοκέντρηση στα 1,000xg (Γ), το υπερκειμένου 

που προέκυψε μετά τη φυγοκέντρηση στα 1,000xg (Δ) και του τελικού δείγματος 

ετεροκυστών (Ε).  
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Εικόνα 25. Φάσματα απορρόφησης για τα πέντε δείγματα που συλλέχθησαν κατά τη διαδικασία 

απομόνωσης των ετεροκυστών. 

 

Στα φάσματα παρατηρούνται χαρακτηριστικές κορυφές στα 670 nm που αντιστοιχούν 

στην Chla, στα 430 nm που αντιστοιχούν στα καροτενοειδή, καθώς και στην περιοχή 

μεταξύ 570 και 650 nm που υποδηλώνουν την ύπαρξη των φυκοχολοπρωτεϊνών. 

Συγκρίνοντας τα φάσματα (Ε) και (Δ), φαίνεται ότι η απομόνωση των ετεροκυστών 

και η απομάκρυνση των αγενών κυττάρων ήταν επιτυχής, γεγονός που υποδεικνύεται 

από την εμφανή μείωση της έντασης της κορυφής στα 630 nm, που αντιστοιχεί στη 

φυκοκυανίνη (φάσμα Ε). Η ένταση της κορυφής αυτής είναι αρκετά μεγαλύτερη στο 

φάσμα Δ, όπου βρίσκονται τα αγενή κύτταρα που απομακρύνθηκαν στο στάδιο των 

φυγοκεντρήσεων και τα οποία είναι εμπλουτισμένα με τις χρωστικές αυτές λόγω του 

λειτουργικού PSII.  
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3.3 Δισδιάστατος πρωτεομικός χάρτης ολόκληρων των ετεροκυστών 

 

Η διαδικασία της δισδιάστατης ισοηλεκτρικής εστίασης σε συνδυασμό με την 

ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου (IEF/SDS-PAGE 2D), 

πραγματοποιήθηκε για όλα τα στελέχη (WT PCC7120, ΔHupL, ΔHoxH). 

Παρατηρήθηκε ότι το μοτίβο των πρωτεϊνών ήταν επαναλαμβανόμενο για όλα τα 

στελέχη, για τα οποία πραγματοποιήθηκε και πρωτεομική ανάλυση. Στις Eικόνες 26, 

27 και 28 παρουσιάζονται οι πηκτές και για τα τρία στελέχη μαζί με τις πρωτεΐνες 

που ταυτοποιήθηκαν για το καθένα. Τα αποτελέσματα της πρωτεομικής ανάλυσης 

συγκεντρώνονται και στον αντίστοιχο Πίνακα 1 του παραρτήματος.  

 

3.3.1 Ταυτοποιημένες πρωτεΐνες για το στέλεχος WT PCC7120 

 

Συγκεκριμένα, για το στέλεχος WT PCC7120 εμφανίστηκαν περίπου 114 κηλίδες, οι 

οποίες ήταν εμφανείς σε τουλάχιστον δύο πηκτές του ίδιου βιολογικού δείγματος και 

επιλέχτηκαν για περαιτέρω ανάλυση. Οι κηλίδες αυτές αποκόπηκαν από τις πηκτές, 

υπέστησαν πρωτεόλυση εντός της πηκτής με χρήση του ενζύμου θρυψίνη και 

αναλύθηκαν με χρήση του φασματογράφου μάζας MALDI  TOF/TOF MS/MS. Από 

τη διαδικασία αυτή ταυτοποιήθηκαν 110 πρωτεΐνες από τις οποίες οι 63 ήταν 

διαφορετικές. Ορισμένες από τις πρωτεΐνες που μπορεί να θεωρηθούν ότι υπήρχαν σε 

αφθονία σύμφωνα με την ένταση των κηλίδων μετά τη χρώση με Coomassie είναι οι :  

 ATP-synthase subunit alpha (P12405) 

 C-phycocyanin alpha chain (P07121)  

 60kDa Chaperonin 1 and 2 (Q8YQZ8 και Q8YVS8 αντίστοιχα) 

 Allophycocyanin subunit beta (P80557)  

 Photosystem I reaction center subunit II (P58573) 

 Phycobilisome 32.1 kDa linker polypeptide (P07123)  

 HetP protein(Q44279)
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Εικόνα 26.  Πηκτή πολυακρυλαμιδίου του στελέχους WT PCC7120. Επισημαίνονται οι 114 κηλίδες 

που επιλέχτηκαν για περαιτέρω ανάλυση.  
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Όσον αφορά τη διαδικασία της ισοηλεκτρικής εστίασης, η χαμηλότερη τιμή pI που 

παρατηρήθηκε ήταν 4.1, ενώ η μεγαλύτερη 11.9, σε ένα εύρος θεωρητικών τιμών από 

3 έως 10, γεγονός που δείχνει ότι ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών στην πρώτη 

διάσταση ήταν αρκετά ικανοποιητικός. Συνολικά, το 74.5 % των πρωτεϊνών που 

ταυτοποιήθηκαν έχουν τιμή pI <7, ενώ το 25.5 % έχει τιμή pI >7. Για την ανάλυση 

των πρωτεϊνών (ταυτοποίηση, βιολογική λειτουργία και τοπολογία) χρησιμοποιήθηκε 

η βάση δεδομένων της Uniprot και το πρόγραμμα PSORTb. 

 

  

 

3.3.2  Ταυτοποιημένες πρωτεΐνες για το στέλεχος ΔHupL 

Για το στέλεχος ΔHupL, εμφανίστηκαν 90 κηλίδες σε πηκτές από τουλάχιστον δύο 

βιολογικά δείγματα. Οι κηλίδες αυτές αποκόπηκαν, πρωτεολύθηκαν και αναλύθηκαν, 

όπως ακριβώς πραγματοποιήθηκε και για το WT στέλεχος. Συνολικά, από τα 90 spots 

ταυτοποιήθηκαν 83 πρωτεΐνες, από τις οποίες οι 58 ήταν διαφορετικές. Ορισμένες 

από τις πρωτεΐνες που μπορεί να θεωρηθούν ότι υπήρχαν σε αφθονία σύμφωνα με την 

ένταση των κηλίδων μετά τη χρώση είναι :  

 ATP-synthase subunit beta (P06540)  

 C-phycocyanin alpha chain (P07121)  

 Allophycocyanin subunit alpha (P80555) 

 Allophycocyanin subunit beta (P80557)  

 Photosystem I reaction center subunit II (P58573)   

 Ribulose bisphosphate carboxylase large chain (P00879) 
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Εικόνα 27.  Πηκτή πολυακρυλαμιδίου του στελέχους ΔHupL. Επισημαίνονται οι 90 κηλίδες που 

επιλέχτηκαν για περαιτέρω ανάλυση. 
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Κατά τη διαδικασία της ισοηλεκτρικής εστίασης, η χαμηλότερη τιμή pI που 

παρατηρήθηκε ήταν 4,2, ενώ η μεγαλύτερη 11,9, σε ένα εύρος θεωρητικών τιμών από 

3 έως 10. Συνολικά, το 84,3 % των πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν έχουν τιμή pI <7, 

ενώ το 15,7 % έχει τιμή pI >7. Για την ανάλυση των πρωτεϊνών (ταυτοποίηση, 

βιολογική λειτουργία και τοπολογία) χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της 

Uniprot και το πρόγραμμα PSORTb. 

 

 

3.3.3 Ταυτοποιημένες πρωτεΐνες για το στέλεχος ΔHoxH 

Για το στέλεχος ΔHoxH, εμφανίστηκαν 112 κηλίδες σε πηκτές από τουλάχιστον δύο 

βιολογικά δείγματα. Οι κηλίδες αυτές αποκόπηκαν, πρωτεολύθηκαν και αναλύθηκαν, 

όπως ακριβώς πραγματοποιήθηκε και για τα δύο προηγούμενα στελέχη. Συνολικά, 

από τα 112 spots ταυτοποιήθηκαν 100 πρωτεΐνες, από τις οποίες οι 77 ήταν 

διαφορετικές. Ορισμένες από τις πρωτεΐνες που μπορεί να θεωρηθούν ότι υπήρχαν σε 

αφθονία σύμφωνα με την ένταση των κηλίδων μετά τη χρώση είναι :  

 Two-component response regulator (Q8YR00) 

 C-phycocyanin alpha chain (P07121)  

 50S ribosomal protein L10 (Q8YLJ6) 

 Ferredoxin--NADP reductase (P58558) 

 Chaperone protein dnaK2 (Q8YW74) 

 Ribulose bisphosphate carboxylase large chain (P00879) 

 

Κατά τη διαδικασία της ισοηλεκτρικής εστίασης, η χαμηλότερη τιμή pI που 

παρατηρήθηκε ήταν 4,5, ενώ η μεγαλύτερη 9,7, σε ένα εύρος θεωρητικών τιμών από 

3 έως 10. Από τις 100 πρωτεϊνες που ταυτοποιήθηκαν, ένα ποσοστό 72 %  έχουν τιμή 

pI <7, ενώ το 28 % έχει τιμή pI >7. Για την ανάλυση των πρωτεϊνών (ταυτοποίηση, 

βιολογική λειτουργία και τοπολογία) χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων της 

Uniprot και το πρόγραμμα PSORTb. 
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Εικόνα 28.  Πηκτή πολυακρυλαμιδίου του στελέχους ΔHoxH. Επισημαίνονται οι 112 κηλίδες που 

επιλέχτηκαν για περαιτέρω ανάλυση. 
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3.4  Σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών, ταυτοποιημένων πρωτεϊνών από 

κάθε στέλεχος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29.  Διάγραμμα απεικόνισης  της βιολογικής λειτουργίας των διαφορετικών ταυτοποιημένων 

πρωτεϊνών κάθε στελέχους. 

 

Στην Εικόνα 29, παρουσιάζεται ένα συγκριτικό διάγραμμα των διαφορετικών 

πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν για κάθε στέλεχος. Οι πρωτεΐνες κατηγοριοποιούνται 

σε 9 ομάδες ανάλογα με τη βιολογική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται. 

Παρατηρείται ότι παρόμοιος αριθμός πρωτεϊνών από κάθε στέλεχος συμμετέχουν σε 

βιολογικές διαδικασίες όπως η μεταφορά σημάτων, χημικών ουσιών, μορίων ή 

ιόντων, στη φωτοσύνθεση, στο μεταβολισμό του αζώτου και στη διαφοροποίηση των 

ετεροκυστών, στην απόκριση των κυττάρων σε συνθήκες στρες καθώς επίσης και στη 
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σύνθεση του ATP και στον μεταβολισμό των υδατανθράκων. Αντίθετα, το στέλεχος 

ΔHupL βρέθηκε ότι εκφράζει περισσότερες πρωτεΐνες που σχετίζονται με τις 

διαδικασίες της μεταγραφής και της μετάφρασης, ενώ για το στέλεχος ΔHoxH 

ταυτοποιήθηκαν περισσότερες πρωτεΐνες που σχετίζονται με διάφορα άλλα 

μεταβολικά μονοπάτια ή ποικίλες βιολογικές λειτουργίες. Και για τα τρία στελέχη, 

βρέθηκαν αρκετές πρωτεΐνες άγνωστης βιολογικής δράσης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30. Διάγραμμα απεικόνισης της τοπολογίας των συνολικά 125 διαφορετικών πρωτεϊνών που 

ταυτοποιηθηκαν και για τα τρία στελέχη.  

 

Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 125 διαφορετικές πρωτεΐνες λαμβάνοντας υπόψη τις 

πρωτεΐνες κάθε στελέχους. Παρατηρείται λοιπόν (Εικόνα 30) ότι, από το σύνολο 

αυτών, οι 71 βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα, 21 βρίσκονται στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη, 6 βρίσκονται στην εξωτερική μεμβράνη, ενώ μόλις 

μία βρίσκεται στο περίπλασμα. Επίσης, 21 πρωτεΐνες έχουν άγνωστη κυτταρική 

τοπολογία.  

Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω (βλ. §3.1.1, §3.1.2, §3.1.3) για το στέλεχος WT 

PCC7120 ταυτοποιήθηκαν 63 διαφορετικές πρωτεΐνες, για το στέλεχος ΔΗupL 58 

διαφορετικές πρωτεΐνες, ενώ για το στέλεχος ΔHoxH
 

ταυτοποιήθηκαν 77 

διαφορετικές πρωτεΐνες.  
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Στην Εικόνα 31, φαίνεται το διάγραμμα Venn στο οποίο συγκεντρώνονται οι 

διαφορετικές πρωτεΐνες κάθε στελέχους, οι οποίες διακρίνονται 3 υποκατηγορίες :  

 Πρωτεΐνες μοναδικές για κάθε στέλεχος 

 Πρωτεΐνες κοινές μεταξύ δύο στελεχών 

 Πρωτεΐνες κοινές και για τα τρία στελέχη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31. Διάγραμμα Venn 

 

Για το στέλεχος WT PCC7120, από τις συνολικά 63 διαφορετικές πρωτεΐνες που 

ταυτοποιήθηκαν, παρατηρήθηκε ότι οι 32 είναι μοναδικές για το στέλεχος αυτό, 5 

βρέθηκαν κοινές με το στέλεχος  ΔΗupL , ενώ 6 κοινές εντοπίστηκαν με το στέλεχος 

ΔHoxH. Οι υπόλοιπες 20 πρωτεΐνες είναι κοινές και για τα τρία στελέχη.  

Όσον αφορά το στέλεχος ΔΗupL, από τις 58 διαφορετικές πρωτεΐνες που 

ταυτοποιήθηκαν, οι 11 είναι μοναδικές, 5 βρέθηκαν κοινές με το στέλεχος  WT 

PCC7120 , ενώ 22 κοινές εντοπίστηκαν με το στέλεχος ΔHoxH. 

Τέλος, όσον αφορά το στέλεχος ΔHoxH, από τις 77 διαφορετικές πρωτεΐνες που 

ταυτοποιήθηκαν, οι 29 είναι μοναδικές, 6 βρέθηκαν κοινές με το στέλεχος  WT 

PCC7120 , ενώ 22 κοινές εντοπίστηκαν με το στέλεχος ΔΗupL. 
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Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας με τις κοινές πρωτεΐνες μεταξύ των στελεχών, καθώς 

και με μερικές από τις μοναδικές πρωτεΐνες για κάθε στέλεχος.  

 

 

 

Κοινές πρωτεΐνες 

WT -ΔHoxH 
Κοινές 

πρωτεΐνες  

WT - 

ΔΗupL 

Ορισμένες  από 

τις μοναδικές 

πρωτεΐνες του 

WT 

Ορισμένες από 

τις κοινές 

πρωτεΐνες 

ΔΗupL
 
-

ΔHoxH 

Ορισμένες από 

τις μοναδικές 

πρωτεΐνες του 

ΔΗupL 

 

Ορισμένες 

από τις  

μοναδικές 

πρωτεΐνες 

του  ΔHoxH 

6-phosphogluconate 

dehydrogenase 

(Q8YLM3) 

10 kDa 

chaperonin 

(Q8YQZ9) 

Phosphoglycerate 

kinase (Q8YPR1) 

Ribulose 

bisphosphate 

carboxylase small 

chain (P06514) 

Pyruvate 

dehydrogenase E1 

beta subunit 

(Q8Z0H4) 

ATP synthase 

epsilon chain 

(P06542) 

Transketolase 

(Q8YRU9) 

30S 

ribosomal 

protein S1 

(Q8Z0G0) 

Glutathione S-

transferase 

(Q8YQM2) 

Allophycocyanin 

subunit alpha 1 

(P80555) 

Phycobilisome 8.9 

kDa linker 

polypeptide, 

phycocyanin-

associated, rod 

(P07124) 

Glycogen 

synthase 1 

(Q8YVU5) 

Phycobilisome rod-

core linker 

polypeptide CpcG4 

(P29989) 

30S 

ribosomal 

protein S2 

(Q8YMY2) 

Uncharacterized 

low temperature-

induced protein 

all0458 (P0A3A7) 

Photosystem I 

iron-sulfur center 

(P0A410) 

DNA-directed 

RNA polymerase 

subunit beta 

(P22705) 

Photosystem I 

reaction 

center subunit 

IV (P58575) 

C-phycocyanin 

subunit beta 

(P07120) 

DNA-

binding 

protein HU 

(P05514) 

Nitrogenase iron 

protein 1 

(P00457) 

50S ribosomal 

protein L10 

(Q8YLJ6) 

30S ribosomal 

protein S11 

(Q8YPK2) 

Protein RecA 

(P58552) 

Phycobilisome rod-

core linker 

polypeptide CpcG2 

(P29987) 

Alr1819 

protein 

(Q8YVZ7) 

DNA-binding 

protein, 

starvation-

inducible 

(Q8YXN9) 

Endopeptidase 

Clp ATP-binding 

chain (Q8YST5) 

All2788 protein 

(Q8YTD4) 

Nitrogen 

regulatory 

protein P-II 

(Q9L422) 

Ferredoxin--NADP 

reductase (P58558) 

10 kDa 

chaperonin 

(Q8YQZ9) 

Phosphoglycerate 

kinase (Q8YPR1) 

Ribulose 

bisphosphate 

carboxylase small 

chain (P06514) 

 Ammonium 

transporter 

protein 1 

(Q9R6X9) 

6-phosphogluconate 

dehydrogenase 

(Q8YLM3) 

30S 

ribosomal 

protein S1 

(Q8Z0G0) 

Glutathione S-

transferase 

(Q8YQM2) 

  Carbon 

dioxide 

concentrating 

mechanism 

protein 

(Q8YYI3) 
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3.5 Πηκτές πολυακρυλαμιδίου –ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE 

 

Όπως αναφέρθηκε ήδη στην παράγραφο 2.4, η διαλυτοποίηση των κυττάρων των 

ετεροκυστών ελέγχθηκε με χρήση της SDS-PAGE ηλεκτροφόρησης, η οποία δίνει τη 

δυνατότητα παρατήρησης του αριθμού των πρωτεινών που υπάρχουν στο 

υπερκείμενο και στα μη διαλυτοποιημένα κύτταρα (ίζημα) μετά το πέρας κάθε 

διαλυτοποίησης. Οι εντονότερες και περισσότερες αριθμητικά λωρίδες στο 

υπερκείμενο συγκριτικά με το ίζημα, υποδηλώνουν μια ικανοποιητική 

διαλυτοποίηση. Παρακάτω παρουσιάζονται οι εικόνες των πηκτών των 

διαλυτοποιημένων κυττάρων (βλ.§2.2.4) για καθένα από τα βιολογικά δείγματα των 

ετεροκυστών.  

 

 

1. SDS-PAGE Molecular Weight 

Standards, Low Range Marker 

(Bio-Rad)  

2. Υπερκείμενο διαλυτοποίησης του 

1
ου

 βιολογικού δείγματος 

ετεροκυστών 

3. Ίζημα διαλυτοποίησης του 1
ου

 

βιολογικού δείγματος 

ετεροκυστών 

4. Υπερκείμενο διαλυτοποίησης του 

2
ου

 βιολογικού δείγματος 

5. Ίζημα διαλυτοποίησης του 2
ου

 

βιολογικού δείγματος 

ετεροκυστών 

 

 

Εικόνα 32. Πηκτή πολυακρυλαμιδίου μετά τη διαλυτοποίηση δύο βιολογικών δειγμάτων για τις 

απομονωμένες ετεροκύστες του στελέχους WT. 
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1. SDS-PAGE Molecular Weight 

Standards, Low Range Marker 

(Bio-Rad)  

2. Υπερκείμενο διαλυτοποίησης του 

1
ου

 βιολογικού δείγματος 

ετεροκυστών 

3. Ίζημα διαλυτοποίησης του 1
ου

 

βιολογικού δείγματος 

ετεροκυστών 

4. Υπερκείμενο διαλυτοποίησης του 

2
ου

 βιολογικού δείγματος 

5. Ίζημα διαλυτοποίησης του 2
ου

 

βιολογικού δείγματος 

ετεροκυστών 

 

Εικόνα 33. Πηκτή πολυακρυλαμιδίου μετά τη διαλυτοποίηση δύο βιολογικών δειγμάτων για τις 

απομονωμένες ετεροκύστες του στελέχους ΔΗupL. 

 

 

 

1. SDS-PAGE Molecular Weight 

Standards, Low Range Marker 

(Bio-Rad)  

2. Υπερκείμενο διαλυτοποίησης του 

1
ου

 βιολογικού δείγματος 

ετεροκυστών 

3. Ίζημα διαλυτοποίησης του 1
ου

 

βιολογικού δείγματος 

ετεροκυστών 

4. Υπερκείμενο διαλυτοποίησης του 

2
ου

 βιολογικού δείγματος 

5. Ίζημα διαλυτοποίησης του 2
ου

 

βιολογικού δείγματος 

ετεροκυστών 

 

Εικόνα 34. Πηκτή πολυακρυλαμιδίου μετά τη διαλυτοποίηση δύο βιολογικών δειγμάτων για τις 

απομονωμένες ετεροκύστες του στελέχους ΔΗoxH. 
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3.6  Πρωτεομική ανάλυση των διαλυτοποιημένων ετεροκυστών μετά την 

επεξεργασία με τη μέθοδο του FASP 

 

Τα πεπτίδια των διαλυτοποιημένων ετεροκυστών που συλλέχθηκαν μετά την 

επεξεργασία με θρυψίνη κατά τη διαδικασία του FASP, αναλύθηκαν με nano- LC 

συζευγμένο με φασματογράφο μάζας χρησιμοποιώντας ηλεκτροψεκασμό ως πηγή 

ιονισμού , όπως ήδη αναφέρθηκε στην παράγραφο 2.6. Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 

2728 πρωτεΐνες, που βρέθηκαν σε τουλάχιστον δύο από τα τρία τεχνητά δείγματα, 

που αναλύθηκαν για κάθε  βιολογικό δείγμα από κάθε στέλεχος. 

Από τον συνολικό αριθμό των πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν, οι 2322 βρέθηκαν 

στον άγριο τύπο, 2227 στο στέλεχος ΔHupL και 1770 στο στέλεχος ΔHoxH. Στον 

Πίνακα 2 που παρατίθεται παρακάτω, συγκεντρώνεται το αριθμητικό σύνολο των 

πρωτεϊνών κάθε στελέχους, οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τη 

βιολογική λειτουργία που επιτελούν. 

 

Πίνακας 2. Συγκεντρωτικός πίνακας των πρωτεϊνών που βρέθηκαν για κάθε στέλεχος 

και έχουν κατανεμηθεί ανάλογα με τη βιολογική τους λειτουργία. 

              

            Στέλεχος 

Βιολογική 

λειτουργία 

WT ΔHupL ΔHoxH
 

photosynthesis/respiratory 

electron transport chain 
103 95 82 

translation 

 
125 133 120 

transcription 

 
86 75 53 

protein folding/response 

to stress 

 

27 29 25 

cell redox homeostasis 

 
26 24 26 

nitrogen 

fixation/heterocyst 

differentiation 

 

35 17 9 

carbohydrate metabolism 

 
67 68 72 
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amino acid biosynthesis 

 
80 72 64 

fatty acid/ lipid 

biosynthetic process and 

metabolism 

 

34 28 23 

ATP synthesis 

 
13 11 10 

transport activity 

 
113 23 73 

unknown 

 
889 857 666 

other 

 
726 795 547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35.  Διάγραμμα απεικόνισης  της βιολογικής λειτουργίας των 2728 πρωτεϊνών που 

ταυτοποιήθηκαν συνολικά και για τα τρία στελέχη. 
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photosynthesis/respiratory electron … 
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transcription 
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amino acid biosynthesis 
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ΔHoxH 

ΔHupL 

WT 
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Το διάγραμμα της Εικόνας 35, παρέχει μια συγκριτική παρατήρηση των αριθμητικών 

δεδομένων του Πίνακα 1. Και για τα τρία στελέχη φαίνεται να ταυτοποιήθηκε 

παρόμοιος αριθμός πρωτεϊνών που εμπλέκονται σε λειτουργίες όπως η 

φωτοσύνθεση/αναπνοή, σύνθεση του ATP, μεταβολισμός των υδατανθράκων, 

βιοσύνθεση λιπαρών οξέων, λιπιδίων και αμινοξέων, οξειδοαναγωγική κυτταρική 

ομοιόσταση, απόκριση σε συνθήκες στρες, μεταγραφή και μετάφραση. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι, για το στέλεχος ΔHupL, ο αριθμός των πρωτεϊνών που 

σχετίζονται με τη μεταφορά ουσιών, μορίων ή ιόντων μέσα ή έξω από το κύτταρο 

είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σχέση με τα άλλα δύο στελέχη. Αντίθετα, το 

στέλεχος ΔHoxH, βρέθηκε να εκφράζει πολύ λιγότερες πρωτεΐνες που σχετίζονται με 

την καθήλωση του αζώτου και τη διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων σε 

ετεροκύστες. Η πλειονότητα των πρωτεϊνών και για τα τρία στελέχη βρέθηκε να είναι 

άγνωστης βιολογικής λειτουργίας, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των πρωτεϊνών, η 

λειτουργία των οποίων σχετίζεται με άλλες μεταβολικές διεργασίες των ετεροκυστών.  

 

 

Εικόνα 36. Διάγραμμα απεικόνισης της τοπολογίας των συνολικά 2728 πρωτεϊνών που 

ταυτοποιήθηκαν και για τα τρία στελέχη. 
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Συγκρίνοντας την τοπολογία των συνολικών πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν και για 

τα τρία στελέχη, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 36, παρατηρείται ότι βρέθηκαν 

περισσότερες μεμβρανικές (459) από ότι κυτταροπλασματικές (303) πρωτεΐνες. 

Μικρός αριθμός πρωτεϊνών (65) βρέθηκε στο εσωτερικό των κυττάρων χωρίς να 

είναι γνωστή η ακριβής τοπολογία τους, ενώ μόλις 14 πρωτεΐνες βρίσκονται στον 

περιπλασματικό χώρο. Όπως και για τη βιολογική λειτουργία, έτσι και σε αυτή την 

περίπτωση, η πλειονότητα των πρωτεϊνών (1887) βρέθηκε να έχει άγνωστη 

τοπολογία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

4.1 Πρωτεομική ανάλυση ολόκληρων των ετεροκυστών : 2D IEF- SDS-

PAGE  και MALDI 

 

Η δυσδιάστατη ηλεκτροφόρηση με την πρώτη διάσταση σε ευρεία κλίμακα pH, από 3 

μέχρι 10, σε συνδυασμό με τη μέθοδο MALDI TOF/TOF MS/MS, αποτέλεσε την 

πρώτη διαδικασία που εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία για την ταυτοποίηση όσο 

το δυνατόν περισσότερων πρωτεϊνών από τις ετεροκύστες που απομονώθηκαν από τα 

τρία στελέχη, WT, ΔHupL, ΔHoxH, του κυανοβακτηρίου Anabaena sp. PCC 7120. 

Συνολικά λοιπόν, ταυτοποιήθηκαν 125 διαφορετικές πρωτεΐνες, μεταξύ των οποίων 

υπήρχαν αρκετές μοναδικές για το κάθε στέλεχος. Παρατηρώντας τις πηκτές 

πολυακρυλαμιδίου (Εικόνες 25, 26 και 27), τα μοριακά βάρη και τις τιμές των 

ισοηλεκτρικών σημείων των πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν, συμπεραίνουμε ότι 

πραγματοποιήθηκε ένας πολύ ικανοποιητικός διαχωρισμός. Η διαδικασία της 

ισοηλεκτρικής εστίασης δεν συνίσταται για την ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό 

μεμβρανικών πρωτεϊνών, καθώς έχουν την τάση να δημιουργούν συσσωματώματα, 

τα οποία στη συνέχεια αποτυγχάνουν να περάσουν στη δεύτερη διάσταση [72]. Το 

γεγονός αυτό, επιβεβαιώθηκε, αφού το 60% των ταυτοποιημένων πρωτεϊνών 

βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα, ενώ μόλις το 17% στις μεμβράνες των κυττάρων. 

Ταυτοποιήθηκαν αρκετές πρωτεΐνες που σχετίζονται με ποικίλες βιολογικές 

διεργασίες όπως, η φωτοσύνθεση, η καθήλωση του αζώτου, η διαφοροποίηση των 

ετεροκυστών, ο μεταβολισμός των υδατανθράκων, η σύνθεση του ATP, η μεταγραφή 

και η μετάφραση. Όσον αφορά τα φωτοσυστήματα, ταυτοποιήθηκαν πρωτεΐνες που 

σχετίζονται με το ενεργό κέντρο του PSI, γεγονός που ήταν αναμενόμενο καθώς το 

PSII παύει να είναι λειτουργικό στις ετεροκύστες. Συγκεκριμένα, η πρωτεΐνη 

Photosystem I reaction center subunit II (P58573), ταυτοποιήθηκε και για τα τρία 

στελέχη, αλλά η Photosystem I reaction center subunit IV (P58575) και η 

Photosystem I reaction center subunit H (Q8YPZ0) βρέθηκαν μόνο για τα στελέχη 

ΔHoxH και WT αντίστοιχα. Το ποσοστό των φυκοχολοπρωτεϊνών που 

ταυτοποιήθηκαν δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, κάτι που δικαιολογείται καθώς τα 
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φυκοχολοσώματα των ετεροκυστών έχουν μικρότερες ράβδους και έναν αλλαγμένο 

πυρήνα αλλοφυκοκυανίνης. Στο στέλεχος ΔHoxH, βρέθηκαν τρεις διαφορετικές 

υπομονάδες της ATP συνθάσης, οι οποίες κωδικοποιούνται από τα γονίδια atpA, 

atpC και atpD. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρατηρείται μια σχετική αφθονία των 

υπομονάδων αυτών στις ετεροκύστες, αποτέλεσμα που σχετίζεται με προηγούμενες 

βιβλιογραφικές αναφορές, στις οποίες υποστηρίζεται ότι στα αγενή κύτταρα το 

ποσοστό των υπομονάδων της ATP συνθάσης είναι χαμηλότερο [53]. Από το σύνολο 

των ταυτοποιημένων πρωτεϊνών και για τα τρία στελέχη, μόνο μία υπομονάδα της 

νιτρογενάσης, πιο συγκεκριμένα αυτή που κωδικοποιείται από το γονίδιο nifH1, 

βρέθηκε στον άγριο τύπο. Επιπλέον, καμία υπομονάδα των υδρογενασών δεν 

ταυτοποιήθηκε για κανένα από τα τρία στελέχη. Πιθανόν, τα ένζυμα αυτά δεν 

βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο εσωτερικό των ετεροκυστών και κατά 

συνέπεια η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε δεν επιτρέπει την ανίχνευση και 

ταυτοποίηση τους. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα, μπορούν να συγκριθούν και με αυτά που προέκυψαν 

από τη δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE των υποπρωτεομάτων υπερκείμενου 

και ιζήματος των διαλυτοποιημένων ετεροκυστών του Anabaena sp. PCC 7120 [71]. 

Συνολικά, και για τα δύο υποπρωτεόματα, που διαχωρίστηκαν με 2D SDS/SDS-

PAGE, ταυτοποιήθηκαν 89 διαφορετικές πρωτεΐνες. Όσον αφορά την τοπολογία των 

πρωτεϊνών του υπερκείμενου το ποσοστό των κυτταροπλασματικών βρέθηκε ίδιο με 

αυτό των μεμβρανικών πρωτεϊνών, ενώ στο ίζημα ταυτοποιήθηκαν περισσότερες 

μεμβρανικές από ότι υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες. Αυτό είναι σε συμφωνία με το ότι ο 

διαχωρισμός με 2D SDS/SDS-PAGE υπερτερεί σε σχέση με την  2D IEF-SDS-

PAGE.  Παρατηρήθηκαν αρκετές όμοιες πρωτεΐνες με αυτές που ταυτοποιήθηκαν με 

τη μέθοδο 2D IEF-SDS-PAGE, όπως πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη 

διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες, τη φωτοσύνθεση, τη σύνθεση 

του ATP και την απόκριση του κυττάρου σε συνθήκες stress. Παρατηρούνται όμως 

και κάποιες σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο μεθοδολογιών, που αφορούν 

κυρίως τον αριθμό των ταυτοποιημένων πρωτεϊνών και την τοπολογία τους. Έτσι, με 

την 2D IEF-SDS-PAGE  ηλεκτροφόρηση, ο αριθμός των διαφορετικών 

ταυτοποιημένων πρωτεϊνών που βρέθηκαν είναι μεγαλύτερος, αλλά με τη 

δισδιάστατη SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση ταυτοποιήθηκαν περισσότερες μεμβρανικές 

πρωτεΐνες, μεταξύ των οποίων παρατηρήθηκαν σημαντικές πρωτεΐνες, όπως η 
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Alr0397 (Q8YZR0), μια πρωτεΐνη μεταφορέας σιδηροφόρων μορίων και 

υδατανθράκων [73] και η All1861 (Q8YVW2), πρωτεΐνη εξωτερικής μεμβράνης με 

δυνατότητα σύνδεσης με τη πεπτιδογλυκάνη, οι οποίες δεν ταυτοποιήθηκαν με την 

άλλη μεθοδολογία. Τέλος, μέσω της δισδιάστατης  IEF-SDS-PAGE ηλεκτροφόρησης 

ταυτοποιήθηκαν πολύ περισσότερες πρωτεΐνες για τα δύο μεταλλαγμένα στελέχη, 

ειδικότερα για το στέλεχος ΔΗoxH, για το οποίο βρέθηκαν πολύ λιγότερες πρωτεΐνες 

με τη δισδιάστατη SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση.   

 

 

4.2 Πρωτεομική ανάλυση των διαλυτοποιημένων ετεροκυστών : FASP και 

nLC-ESI-MS/MS  

 

Η δεύτερη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην παρούσα εργασία για την 

ταυτοποίηση των πρωτεϊνών από τις διαλυτοποιημένες ετεροκύστες, που 

απομονώθηκαν από τα τρία στελέχη, περιλαμβάνει την συλλογή των πεπτιδίων μέσω 

της διαδικασίας του FASP και την ταυτοποίηση αυτών με χρήση νανο-υγρής 

χρωματογραφίας αντίστροφης φάσης συζευγμένης με φασματογράφο μάζας, 

χρησιμοποιώντας την τεχνική του ηλεκτροψεκασμού ως πηγή ιονισμού. Συνολικά, 

ταυτοποιήθηκαν 2728 διαφορετικές πρωτεΐνες και για τα τρία στελέχη, από τις οποίες 

οι περισσότερες είναι μεμβρανικές. Πιο συγκεκριμένα, ποσοστό 17% ανήκει στις 

μεμβρανικές πρωτεΐνες, ενώ το 11% ανήκει στις κυτταροπλασματικές. Λόγω του 

μεγάλου αριθμού ταυτοποιημένων πρωτεϊνών, παρατηρούνται ποικίλες βιολογικές 

λειτουργίες, που περιλαμβάνουν φωτοσύνθεση/αναπνοή, καθήλωση αζώτου και 

διαφοροποίηση των ετεροκυστών, οξειδοαναγωγική κυτταρική ομοιόσταση, μόρια 

μεταφορείς, σύνθεση του ATP, απόκριση σε συνθήκες στρες κ.α. Πολλές πρωτεΐνες 

που σχετίζονται με το σχηματισμό των ετεροκυστών και τη διαφοροποίηση των 

αγενών κυττάρων ταυτοποιήθηκαν και για τα τρία στελέχη, με τις περισσότερες να 

εντοπίζονται στον άγριο τύπο και τις λιγότερες στο ΔHoxH. Σύμφωνα με 

προηγούμενες βιβλιογραφικές αναφορές [60,61,62], έχει βρεθεί ότι οι κυριότερες 

πρωτεΐνες για τη ρύθμιση της έναρξης σχηματισμού των ετεροκυστών 

κωδικοποιούνται από τα γονίδια hetR, ntcA και hanA. Οι πρωτεΐνες που 
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κωδικοποιούνται από τα τρία αυτά γονίδια βρέθηκαν στο στέλεχος WT, ενώ η HetR 

πρωτεΐνη, η οποία εμπλέκεται αποκλειστικά και μόνο στη διαφοροποίηση των 

ετεροκυστών και της οποίας ο μηχανισμός δράσης παραμένει ακόμη άγνωστος [54], 

δεν ταυτοποιήθηκε για τα άλλα δύο στελέχη. Παρ’ όλα αυτά, η διαφοροποίηση των 

ετεροκυστών πραγματοποιείται στα μεταλλάγματα, λόγω της δράσης του γονιδίου 

ntcA, που αποτελεί σημαντικό μεταγραφικό παράγοντα ενεργοποίησης της 

διαδικασίας διαφοροποίησης των αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες στα 

κυανοβακτήρια [63], χωρίς όμως να επηρεάζει άμεσα την έκφραση της HetR [64]. Η 

πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το γονίδιο patA, ταυτοποιήθηκε μόνο στα στελέχη 

WT και ΔΗoxH. Η λειτουργία αυτής της πρωτεΐνης είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς 

ελέγχει το σχηματισμό των ετεροκυστών στα κυανοβακτήρια [55] και πιθανόν σε 

συνδυασμό με την έκφραση του γονιδίου devB, το οποίο βρέθηκε και στα τρία 

στελέχη, συμβάλει στην κατανόηση των ενδοκυτταρικών αλληλεπιδράσεων που 

επηρεάζουν τη διαδικασία σχηματισμού των ετεροκυστών [56]. Ενδιαφέρον έχει το 

γεγονός ότι, μόνο στο στέλεχος WT, βρέθηκε η πρωτεΐνη HetN. Πρόκειται για μια 

οξειδοαναγωγάση, η οποία έχει βρεθεί ότι καταστέλλει τη διαφοροποίηση των 

αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες [57]. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται να συμβάλει στη 

διατήρηση ενός μοτίβου, όπου κάθε ετεροκύστη διαχωρίζεται από την επόμενη μέσω 

τουλάχιστον δέκα αγενών κυττάρων [58]. Στο οπτικό μικροσκόπιο παρατηρήθηκε 

ότι, η εμφάνιση των ετεροκυστών στα ινίδια των δύο μεταλλαγμένων στελεχών δεν 

ακολουθούσε το ίδιο μοτίβο όπως στον άγριο τύπο, λόγω απουσίας της πρωτεΐνης 

αυτής. Επίσης, μόνο στον άγριο τύπο και στο στέλεχος ΔHupL, ταυτοποιήθηκε η 

πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το γονίδιο hglk και είναι απαραίτητη για το 

σχηματισμό της γλυκολιπιδικής στοιβάδας των ετεροκυστών [59]. 

Το σύμπλοκο της νιτρογενάσης, όπως ήδη αναφέρθηκε στην §1.6, αποτελείται από 

δύο πρωτεΐνες : τη δινιτρογενάση και την αναγωγάση της δινιτρογενάσης. Η πρώτη 

είναι ένα τετραμερές που αποτελείται από δυο ομοδιμερή, που κωδικοποιούνται από 

τα γονίδια nifK και nifD, ενώ η δεύτερη είναι ένα ομοδιμερές που κωδικοποιείται 

από το γονίδιο nifH. Στα στελέχη WT και ΔΗupL ταυτοποιήθηκαν όλες οι 

υπομονάδες του συμπλόκου της νιτρογενάσης, ενώ αντίθετα στο ΔΗoxH βρέθηκε 

μόνο η μία υπομονάδα, nifH1 (P00457), της αναγωγάσης της δινιτρογενάσης. 

Γενικότερα, αρκετές πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα γονίδια της οικογένειας 

nif, ταυτοποιήθηκαν για το στέλεχος ΔΗupL, αλλά πολύ περισσότερες βρέθηκαν στο 
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WT.  Τα γονίδια nifB, nifV, nifN, nifU, nifE, nifW, nifX, nifS, που βρέθηκαν όλα 

στον άγριο τύπο, ενώ τα τρία πρώτα βρέθηκαν και στο στέλεχος ΔΗupL, 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη σύνδεση και ενσωμάτωση του Fe και 

του Mo στις υπομονάδες του συμπλόκου της νιτρογενάσης [65]. Για τα στελέχη WT 

και ΔΗupL ταυτοποιήθηκαν επίσης τα γονίδια nifT και nifZ, τα οποία πιθανώς 

εμπλέκονται στη δημιουργία του P-cluster [8Fe-7S] της δινιτρογενάσης, καθώς και 

στη βιοσύνθεση του Fe-Mo συμπαράγοντα της νιτρογενάσης [66]. Τα τελευταία 

γονίδια της οικογένειας nif που βρέθηκαν είναι τα nifF και nifI, τα οποία 

ταυτοποιήθηκαν μόνο στο WT και φαίνεται ότι κωδικοποιούν πρωτεΐνες που 

σχετίζονται με τη μεταφορά ηλεκτρονίων στο σύμπλοκο της νιτρογενάσης [67]. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο για το στέλεχος WT, ταυτοποιήθηκαν 

τόσο η  μικρή (HupS), όσο και η μεγάλη (HupL) υπομονάδα της uptake 

υδρογενάσης, ενώ καμία υπομονάδα της αμφίδρομης υδρογενάσης (Ηοx) δεν 

ταυτοποιήθηκε για κανένα από τα τρία στελέχη. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές 

αναφορές, τα γονίδια hupL και fdxN, δεν εκφράζονται στα αγενή κύτταρα του 

Anabaena sp. PCC 7120, αλλά μόνο στις ετεροκύστες, καθώς η λειτουργία τους 

διακόπτεται από την δράση ενζύμων, που κωδικοποιούνται από τα γονίδια xisF, xisA 

και xisC και προκαλούν ανασυνδυασμό του DNA [22]. Επιπλέον, για την αναστολή 

της δράσης του γονιδίου fdxN στα αγενή κύτταρα είναι απαραίτητη η ύπαρξη των 

προϊόντων των γονιδίων xisH και xisI [68]. Πράγματι, τα γονίδια hupL και fdxN, 

βρέθηκαν στις απομονωμένες ετεροκύστες του στελέχους WT, ενώ οι πρωτεΐνες που 

κωδικοποιούνται από τα γονίδια xisH και xisI ταυτοποιήθηκαν για το WT και το 

ΔΗoxH. Στο στέλεχος ΔΗupL, βρέθηκε μόνο το γονίδιο xisI, ενώ η πρωτεΐνη που 

κωδικοποιείται από το γονίδιο xisF ταυτοποιήθηκε και για το WT και για το  ΔΗupL. 

Η έλλειψη του γονιδίου fdxN από το στέλεχος ΔΗupL, μπορεί να οφείλεται στη 

μετάλλαξη που έχει υποστεί, λόγω της διαγραφής του γονιδίου hupL, η οποία ίσως 

επηρεάζει και την έκφραση του γονιδίου xisH. Το στέλεχος ΔHoxH, το οποίο έχει 

υποστεί μετάλλαξη λόγω της διαγραφής του γονιδίου hoxH, πιθανώς δε διαθέτει 

λειτουργική uptake υδρογενάση και εξαιτίας αυτού δεν εκφράζει και τα γονίδια hupL 

και fdxN. Όσον αφορά την ταυτοποίηση υδρογενάσων, βρέθηκε ότι τα στελέχη 

εκφράζουν κάποια από τα γονίδια του οπερονίου hup. Πιο συγκεκριμένα, στον άγριο 

τύπο βρέθηκαν τα γονίδια hupE, hupB, hupD και hupC, στο ΔΗupL στέλεχος τα 

hupE, hupB και hupD, ενώ στο στέλεχος ΔHoxH βρέθηκε μόνο το hupE. Από τα 
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γονίδια αυτά, όλα εκτός από το hupE, έχει παρατηρηθεί ότι εμπλέκονται στη ρύθμιση 

των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για τη δομή της uptake υδρογενάσης [69]. Το 

γονίδιο hupE, σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες, φαίνεται να είναι απαραίτητο για 

τη δράση της uptake υδρογενάσης σε περίπτωση μετάλλαξης του κυττάρου, χωρίς 

όμως να εμπλέκεται στη ρύθμιση των γονιδίων για τη δομή της [69]. Η ύπαρξη των 

γονιδίων αυτών στο στέλεχος ΔΗupL μαρτυρά την ύπαρξη της υδρογενάσης, η οποία 

όμως δεν εκφράζεται στο συγκεκριμένο στέλεχος, λόγω της μετάλλαξης στη μεγάλη 

υπομονάδα της. Αντίθετα, η ύπαρξη μόνο του γονιδίου hupE, στο στέλεχος ΔHoxH, 

πιθανώς δείχνει ότι η μετάλλαξη που έχει πραγματοποιηθεί στο σύμπλοκο της 

αμφίδρομης υδρογενάσης, δεν αναστέλλει μόνο τη λειτουργία της ίδιας, αλλά και τη 

λειτουργία της uptake υδρογενάσης, για την οποία φαίνεται να μην εκφράζεται 

κανένα από τα γονίδια που συμβάλλουν στη δομή και στη δράση της. Ταυτόχρονα 

είναι μια ένδειξη ότι η συγκεκριμένη πρωτεΐνη μπορεί να ελέγχει την έκφραση μιας 

ομάδας πρωτεϊνών και επίσης μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι η ποσότητα του 

παραγόμενου υδρογόνου που βρέθηκε για το στέλεχος ΔHoxH είναι πολύ λιγότερη σε 

σχέση με αύτη που μετρήθηκε για το ΔΗupL [71].   

 

 

4.3 Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μεθοδολογιών 

 

Μια πρώτη και σημαντική διαφορά που εντοπίζεται από τη σύγκριση των δύο 

μεθοδολογιών είναι ο αριθμός των ταυτοποιημένων πρωτεϊνών που προκύπτουν στην 

κάθε περίπτωση. Από την πρώτη μεθοδολογία προέκυψαν 125 διαφορετικές 

πρωτεΐνες, ενώ στη δεύτερη ταυτοποιήθηκαν 2728 διαφορετικές πρωτεΐνες. 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της κυτταρικής τοπολογίας των πρωτεϊνών, φαίνεται 

ότι η διαδικασία του FASP σε συνδυασμό με nLC-ESI MS/MS, ενδείκνυται για την 

ταυτοποίηση μεμβρανικών πρωτεϊνών, καθώς το ποσοστό αυτών είναι μεγαλύτερο 

από αυτό των κυτταροπλασματικών. Αντίθετα, το ποσοστό των ταυτοποιημένων 

μεμβρανικών πρωτεϊνών, που προέκυψε από την πρώτη μεθοδολογία, είναι πολύ 

μικρότερο. Η αριθμητική διαφορά των πρωτεϊνών μεταξύ των δυο μεθοδολογιών έχει 

σαν αποτέλεσμα τη μη ταυτοποίηση σημαντικών πρωτεϊνών από το MALDI, όπως 
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είναι οι υπομονάδες της νιτρογενάσης, οι υδρογενάσες και οι πρωτεΐνες που 

εμπλέκονται στη διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων σε ετεροκύστες. Το γεγονός 

ότι, καμία υπομονάδα της αμφίδρομης υδρογενάσης δεν ταυτοποιήθηκε σε καμία από 

τις δύο μεθοδολογίες, πιθανώς αποτελεί μια ένδειξη για τη μη λειτουργικότητα της 

υδρογενάσης αυτής στις ετεροκύστες. Επιπλέον, και από τις δύο διαδικασίες που 

πραγματοποιηθήκαν, ταυτοποιήθηκαν για τα δύο μεταλλαγμένα στελέχη, λιγότερες 

πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη διαφοροποίηση των αγενών κυττάρων και στο 

σχηματισμό των ετεροκυστών. Αυτό πιθανώς έγκειται στο γεγονός ότι πολλές από τις 

πρωτεΐνες αυτές σχετίζονται άμεσα με τη δράση της νιτρογενάσης, η οποία φαίνεται 

από τα αποτελέσματα που προέκυψαν, ότι εκφράζεται σε μικρότερο βαθμό στα 

μεταλλάγματα και κυρίως στο στέλεχος ΔHoxH. Πιθανώς η μετάλλαξη στο 

σύμπλοκο της αμφίδρομης υδρογενάσης επηρεάζει περισσότερο την έκφραση της 

νιτρογενάσης σε σχέση με τη μετάλλαξη στην uptake υδρογενάση. Συμπερασματικά, 

στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια για ταυτοποίηση όσο το δυνατόν 

περισσότερων πρωτεϊνών από τα κύτταρα των ετεροκυστών τριών διαφορετικών 

στελεχών. Για το λόγο αυτό, δοκιμάστηκαν δύο διαφορετικές μεθοδολογίες, από τις 

οποίες η δεύτερη απέδωσε πολύ περισσότερες ταυτοποιημένες πρωτεΐνες, 

συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της δράσης σημαντικών ενζύμων, όπως η 

νιτρογενάση και οι υδρογενάσες, στις ετεροκύστες, καθώς και στην παρακολούθηση 

της επίδρασης των μεταλλάξεων στα στελέχη ΔHupL και ΔHoxH, μέσω των 

διαφοροποιήσεων που παρατηρήθηκαν στην έκφραση σημαντικών πρωτεϊνών στα 

στελέχη αυτά.  

 

 

4.4 Μελλοντικοί στόχοι 

 

Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας σχετικά με την έκφραση των δύο σημαντικών, για το Anabaena sp. PCC 

7120, υδρογενασών, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περαιτέρω πειράματα, 

ώστε να μελετηθεί η δράση τους, κυρίως στα δύο γενετικά τροποποιημένα στελέχη, 

ΔΗoxH και ΔΗupL. Συγκεκριμένα, η έκφραση της αμφίδρομης υδρογενάσης μπορεί 
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να μελετηθεί στα αγενή κύτταρα, κυρίως του άγριου τύπου και του ΔΗupL, ώστε να 

γίνει κατανοητό αν, εν τέλει, η λειτουργία της αναστέλλεται στις ετεροκύστες. 

Επίσης, άλλο ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί μελλοντικά είναι το κατά πόσο 

και με ποιο τρόπο, η μετάλλαξη που έχει πραγματοποιηθεί στην αμφίδρομη 

υδρογενάση στο στέλεχος ΔΗoxH, επηρεάζει την έκφραση και τη λειτουργία της 

uptake υδρογενάσης και της νιτρογενάσης και γενικότερα αν οι γενετικές 

τροποποιήσεις στα στελέχη, εκτός από το σκοπό να βελτιώσουν την ποσότητα του 

παραγόμενου υδρογόνου, έχουν αντίθετη επίδραση στην περαιτέρω ομαλή λειτουργία 

του μεταβολισμού των ετεροκυστών. Τέλος, πέρα από τη διερεύνηση της λειτουργίας 

και της έκφρασης των υδρογενασών στις ετεροκύστες, θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει 

πειραματική προσπάθεια για γενετική τροποποίηση του Anabaena sp. PCC 7120, με 

εισαγωγή του γονιδίου της συνθάσης του ισοπρενίου στο γενετικό του υλικό, 

προκειμένου να μελετηθεί η ικανότητα παραγωγής όχι μόνο υδρογόνου αλλά και 

ισοπρενίου, καθώς και να παρατηρηθεί η επίδραση μιας τέτοιας τροποποίησης στα 

μεταλλαγμένα στελέχη και στις ετεροκύστες.    
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Accession 

Number 

Identified Proteins Localizat

ion 

Biological Process Wild 

type 

ΔHupL  ΔHoxH 

P12405 ATP synthase subunit alpha CM ATP synthesis, Hydrogen ion transport, Ion 

transport, 

+ + + 

P06540 ATP synthase subunit beta CM ATP synthesis, Hydrogen ion transport, Ion 

transport, 

+ + + 

P06542 ATP synthase epsilon chain Unknown ATP synthesis, Hydrogen ion transport, Ion 

transport, 

─ ─ + 

Q8YXE1 Phosphorylase C Carbohydrate metabolism ─ + + 

Q8YLM3 6-phosphogluconate dehydrogenase, 

decarboxylating 

C Gluconate utilization + ─ + 

Q8YPR1 Phosphoglycerate kinase C Glycolysis + ─ ─ 

Q8YNK2 Fructose-bisphosphate aldolase C Glycolysis + + + 

Q8YRU9 Transketolase C Pentose phosphate pathway  + ─ + 

P00879 Ribulose bisphosphate carboxylase large 

chain 

C Calvin cycle, Carbon dioxide 

fixation, Photorespiration, Photosynthesis 

+ + + 

P58554 Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase 2  

C Glycolysis + ─ ─ 

Q44528 1,4-alpha-glucan branching enzyme C Carbohydrate metabolism + ─ ─ 

Q8YRB0 Enolase C Glycolysis ─ + + 

P06514 Ribulose bisphosphate carboxylase small 

chain 

Unknown Calvin cycle, Carbon dioxide 

fixation, Photosynthesis 

─ + + 

Q8Z0H4 Pyruvate dehydrogenase E1 beta subunit C Metabolic process ─ + ─ 

Q8YY12 D-fructose 1,6-bisphosphatase class 

2/sedoheptulose 1,7-bisphosphatase 

C Calvin cycle, Carbohydrate metabolism ─ + ─ 

Q8YPR9 Phosphoribulokinase C Carbohydrate metabolism ─ + + 

Q8YVU5 Glycogen synthase 1 C Glycogen biosynthesis ─ ─ + 

P07123 Phycobilisome 32.1 kDa linker 

polypeptide, phycocyanin-associated, rod 

CM Photosynthesis + + + 

P29989 Phycobilisome rod-core linker 

polypeptide CpcG4 

CM Photosynthesis + ─ + 

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας των 125 διαφορετικών  πρωτεϊνών που ταυτοποιήθηκαν για τα τρία στελέχη, με τη μέθοδο της  δισδιάστατης 

IEF-SDS-PAGE ηλεκτροφόρησης και του MALDI. [CM: cytoplasmic membrane, C: cytoplasmic, P: periplasmic, OM: outer membrane] 
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P07120 C-phycocyanin subunit beta CM Photosynthesis + ─ + 

P07121 C-phycocyanin alpha chain CM Photosynthesis + + + 

P58573 Photosystem I reaction center subunit II CM Photosynthesis + + + 

P29987 Phycobilisome rod-core linker 

polypeptide CpcG2 

CM Photosynthesis + ─ + 

P29986 Phycobilisome rod-core linker 

polypeptide CpcG1 

 CM Photosynthesis + + + 

P80557 Allophycocyanin subunit beta Unknown Photosynthesis + + + 

Q8YPZ0 All4050 protein C Photosynthesis + ─ ─ 

Q8YPY9 All4051 protein C Photosynthesis + ─ ─ 

Q8YMZ1 Alr4783 protein CM Photosynthesis + ─ ─ 

P80555 Allophycocyanin subunit alpha 1 Unknown Photosynthesis ─ + + 

P58575 Photosystem I reaction center subunit IV CM Photosynthesis ─ ─ + 

 P0A410 Photosystem I iron-sulfur center       CM Photosynthesis, electron transport ─ + + 

P07124 Phycobilisome 8.9 kDa linker 

polypeptide, phycocyanin-associated, rod 

CM Photosynthesis ─ + ─ 

Q9WWM6 NAD(P)H-quinone oxidoreductase 

subunit I 

C Photosynthesis ─ ─ + 

Q8YM80 Alr5059 protein P protein folding ─ + + 

Q8YW74 Chaperone protein dnaK2 (heat shock 

protein) 

C Response to stress + + + 

Q8YYG8 Alr0882 protein Unknown Response to stress ─ ─ + 

Q8YQZ8 60 kDa chaperonin 1 C Response to stress + + + 

Q8YSZ1 Superoxide dismutase [Fe] C Superoxide dismutase activity + + + 

Q8YUR6 Alr2269  hypothetical protein OM SynToc75 ─ + + 

Q8YP05 AhpC/TSA family protein C Peroxiredoxin activity + + + 

Q8YXN9 DNA-binding protein, starvation-

inducible 

C Response to stress + ─ ─ 

Q8YQM2 Glutathione S-transferase C transferase activity + ─ ─ 

Q8YVS8 60 kDa chaperonin 2  C protein refolding + + + 

http://www.uniprot.org/keywords/KW-0602
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Q8YS92 DNA nickase C Response to stress + ─ ─ 

P0A3A7 Uncharacterized low temperature-

induced protein all0458 

C cellular iron ion homeostasis, response to stress + ─ ─ 

Q8YQZ9 10 kDa chaperonin  C protein folding + + ─ 

Q8YQX9 Trigger factor C protein folding ─ + + 

P58552 Protein RecA  C DNA damage, DNA repair, DNA recombination ─ ─ + 

P22705 DNA-directed RNA polymerase subunit 

beta 

C Transcription ─ + ─ 

Q8YQK1 Two-component response regulator C Transcription ─ + ─ 

Q8Z0G0 30S ribosomal protein S1 C Translation + + ─ 

Q8YYA5 Alr0946 protein C Regulator of  gene expression + ─ ─ 

Q8YST5 Endopeptidase Clp ATP-binding chain C Protein metabolic process, nucleoside-

triphosphatase activity 

─ + + 

Q8YP11 Polyribonucleotide 

nucleotidyltransferase 

C mRNA catabolic process ─ + + 

Q8YP63 Elongation factor Tu C Protein biosynthesis + + + 

Q8YLJ7 50S ribosomal protein L1 C Translation + ─ ─ 

O87395 Two-component response regulator C Transcription + ─ ─ 

Q8YPJ6 50S ribosomal protein L15 C Translation + ─ ─ 

Q8YMY2 30S ribosomal protein S2 C Translation + + ─ 

Q8YPK3 DNA-directed RNA polymerase subunit 

alpha 

C Transcription ─ + + 

Q8YLJ6 50S ribosomal protein L10 C Translation, ribosome biogenesis ─ + + 

P22703 DNA-directed RNA polymerase subunit 

beta 

C Transcription ─ + + 

Q8YR00 Two-component response regulator C Transcription ─ + + 

Q8YPK2 30S ribosomal protein S11 C Translation ─ + ─ 

P00964 Glutamine synthetase C Heterocyst differentiation,Nitrogen fixation + ─ ─ 

Q8YR42 Alr3608 protein OM Nitrous oxidase accessory protein ─ ─ + 

P00457 Nitrogenase iron protein 1  C Nitrogen fixation + ─ ─ 
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P05514 DNA-binding protein HU  C Heterocyst differentiation,chromosome 

condensation 

+ + ─ 

Q9L422 Nitrogen regulatory protein P-II  CM Nitrogen fixation, regulation of nitrogen 

utilization 

─ ─ + 

Q8YYL4 Porin major outer membrane protein 

(alr0834) 

OM Porin + + + 

Q8YNL5 Uncharacterized protein alr4550 OM Transporter activity + + + 

Q8YNR3 All4499 protein OM Porin + ─ ─ 

Q8YT39 Alr2887  hypothetical protein OM Outer membrane protein ─ ─ + 

Q8YXE6 Aconitate hydratase 2 C Tricarboxylic acid cycle ─ ─ + 

Q8YR44 Dihydrolipoamide S-acetyltransferase C Acyltransferase ─ ─ + 

P58558 Ferredoxin--NADP reductase C Ferredoxin-NADP+ reductase activity + ─ + 

Q8YNC5 Peroxiredoxin C Peroxiredoxin activity ─ + ─ 

Q8YZA8 Cyanophycinase C cellular macromolecule metabolic process + ─ ─ 

Q8YLW4 Oxidoreductase C Oxidoreductase activity + ─ ─ 

Q8YZG8 Glycerol-3-phosphate acyltransferase  CM Lipid biosynthesis, lipid metabolism + ─ ─ 

Q8YUM5 Ketol-acid reductoisomerase C Amino acid biosynthesis ─ + + 

Q8YU19 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate 

reductase 

C Amino acid biosynthesis ─ + + 

Q59149 Calcium-dependent protease C Endopeptidase activity ─ ─ + 

Q8YRP2 Nucleoside diphosphate kinase  C Nucleotide metabolism ─ ─ + 

Q8YRP3 Biosynthetic arginine decarboxylase Unknown Polyamine and spermidine biosynthesis ─ ─ + 

Q05069 Enoyl-[acyl-carrier-protein] reductase 

[NADH] FabI 

CM Fatty acid biosynthesis ─ + + 

Q8YVT4 D-3-Phosphoglycerate dehydrogenase C Amino acid biosynthesis, Serine biosynthesis ─ ─ + 

Q8YSU9 Tyrosine--tRNA ligase C Protein biosynthesis ─ ─ + 

Q8YUI2 Acetyl-coenzyme A carboxylase 

carboxyl transferase subunit b 

C Fatty acid and lipid biosynthesis ─ ─ + 

Q8YSL0 UDP-3-O-acylglucosamine N-

acyltransferase 

C Lipid A biosynthesis ─ ─ + 
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Q8YLL3 Acetyl-coenzyme A carboxylase 

carboxyl transferase subunit a 

C Fatty acid and lipid biosynthesis ─ ─ + 

Q9R6X9 Ammonium transporter protein 1 C Phosphatidylinositol phosphorylation ─ ─ + 

Q8YNL3 Cysteine synthase C Amino acid biosynthesis, Cysteine biosynthesis ─ ─ + 

Q8YYI3 Carbon dioxide concentrating 

mechanism protein 

C Unknown ─ ─ + 

Q8YYP3 Alr0803 protein CM Unknown + ─ ─ 

Q8YVZ7 Alr1819 protein CM Unknown + + ─ 

Q44555 RNA-binding protein Unknown Unknown + + + 

Q8YY43 All1009 protein  Unknown Unknown + ─ ─ 

Q8YKY7 All7151 protein Unknown Unknown + ─ ─ 

Q8Z0D6 Alr0162 protein C Unknown + ─ ─ 

Q8YUK4 All2342 protein CM Unknown + + + 

Q8YMZ2 All4782 protein Unknown Unknown + ─ ─ 

P0A3K0 Uncharacterized low temperature-

induced protein all0457 

CM Unknown + ─ ─ 

Q8YSJ5 Alr3090 protein C Unknown + ─ ─ 

Q44556 Putative RNA-binding protein RbpD Unknown Unknown + + + 

Q8Z0A0 Alr0198 protein Unknown Unknown + ─ ─ 

P58574 Uncharacterized low temperature-

induced protein all0459 

Unknown Unknown + ─ ─ 

Q8YM49 All5091 protein Unknown Unknown ─ ─ + 

Q8YRZ1 Alr3301 protein C Unknown ─ ─ + 

Q8YYI0 Carbon dioxide concentrating 

mechanism protein 

C Unknown ─ + + 

Q8YYI1 Carbon dioxide concentrating 

mechanism protein 

C Unknown ─ + + 

Q8YK66 Alr8051 protein Unknown Unknown ─ + ─ 

Q8YT21 Molybdopterin biosynthesis protein C Unknown ─ + + 

Q9WX37 Putative RNA-binding protein RbpE Unknown Unknown ─ + + 
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Q8YTD4 All2788 protein Unknown Unknown ─ + ─ 

Q8YXT2 Alr1129 protein C Unknown ─ + ─ 

Q8YUC7 All2425 protein C Unknown ─ ─ + 

Q8YZ30 dTDP-glucose 4-6-dehydratase C Unknown ─ ─ + 

Q8Z0I8 UPF0296 protein asr0105 Unknown Unknown ─ ─ + 

Q8YY09 Alr1045 protein C Unknown ─ ─ + 

Q8YYP0 Alr0806 C Unknown + ─ ─ 

Q7A2C5 Heterocyst differentiation protein Unknown Unknown + ─ ─ 

Q8YXU4 Asr1115 Unknown Unknown + ─ ─ 

Q44554 Putative RNA-binding protein RbpB Unknown Unknown ─ ─ + 

Q8YT46 Bicarbonate transport ATP-binding 

protein 

CM Unknown ─ + ─ 

 



109 
 

Accession number Protein names GO (biological process) GO (molecular function) GO (cellular 

component) 

Q8YK21 All8508 protein Unknown Uncharacterized protein  Unknown 

Q8YK66 Alr8051 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Q8YKR9 All7222 protein Unknown Uncharacterized protein  Unknown 

Q8YLS7 TldD protein Unknown metallopeptidase activity  Unknown 

Q8YMD9 Alr4995 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Q8YME9;Q7AY41 Putative sucrose synthase  

(Fragment);Sucrose synthase 

sucrose metabolic process  sucrose synthase activity  Unknown 

Q8YMN9 All4894 protein  Beta-Ig-H3/fasciclin  Unknown 

Q8YMV0 GDP-L-fucose synthase (GDP-4-

keto-6-deoxy-D-mannose-3,5-

epimerase-4-reductase) 

'de novo' GDP-L-fucose 

biosynthetic process  

isomerase activity ;GDP-L-fucose 

synthase activity  

Unknown 

Q8YMW8 Serine hydroxymethyltransferase 

(SHMT) (Serine methylase)  

L-serine metabolic process 

;tetrahydrofolate 

interconversion ;glycine 

biosynthetic process  

pyridoxal phosphate 

binding;glycine 

hydroxymethyltransferase activity  

cytoplasm  

Q8YMY7 Alr4787 protein carbohydrate metabolic process  kinase activity  Unknown 

Q8YMZ7 Alr4777 protein  oxidoreductase activity  Unknown 

Q8YNC1 Neopullulanase carbohydrate metabolic process  catalytic activity  Unknown 

Q8YNC3 Chaperone DnaJ protein protein folding   Unknown 

Q8YNJ9 NADH-dependent butanol 

dehydrogenase 

 oxidoreductase activity;metal ion 

binding  

Unknown 

Q8YNM5 L-sorbosone dehydrogenase carbohydrate metabolic process  quinone binding ;oxidoreductase 

activity, acting on the CH-OH 

group of donors, quinone or similar 

compound as acceptor  

Unknown 

Q8YP32 Asl4369 protein Unknown oxidoreductase activity ;FMN 

binding  

Unknown 

Q8YPB4 Lignostilbene-alpha,beta-

dioxygenase 

Unknown oxidoreductase activity, acting on 

single donors with incorporation of 

Unknown 

Πίνακας 2. Οι 50 πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν ως up-regulated για το στέλεχος ΔΗupL με τη μέθοδο FASP και nLC-ESI-MS/MS 
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molecular oxygen, incorporation of 

two atoms of oxygen  

Q8YPZ0;K4KH94 All4050 protein;PRC-barrel domain-

containing protein (Fragment) 

photosynthesis, light reaction  electron transporter, transferring 

electrons within the cyclic electron 

transport pathway of 

photosynthesis activity  

plasma membrane 

light-harvesting 

complex  

Q8YQ20 Alr4016 protein Unknown Glycerol dehydrogenase  integral component of 

membrane  

Q8YQT4 Fructose-bisphosphate aldolase class 

I 

Unknown lyase activity  Unknown 

Q8YQU2 Aspartate ammonia-lyase aspartase tricarboxylic acid cycle  lyase activity  Unknown 

Q8YRZ9 Threonine synthase Unknown Unknown Unknown 

Q8YSG9 All3116 protein Unknown Uncharacterized protein  Unknown 

Q8YSH9 Alr3106 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Q8YSK6 Peptide deformylase 1 (Polypeptide 

deformylase 1) 

translation  peptide deformylase activity ;metal 

ion binding  

Unknown 

Q8YSS4 All3010 protein Unknown TPR repeat protein Unknown 

Q8YST7 Diaminopimelate decarboxylase 

(DAP decarboxylase) (DAPDC)  

lysine biosynthetic process via 

diaminopimelate  

pyridoxal phosphate binding 

;diaminopimelate decarboxylase 

activity  

Unknown 

Q8YT15 ATP-binding protein of branched-

chain amino acid ABC transporter 

Unknown ATP binding ;ATPase activity  Unknown 

Q8YUM4 Aldo/keto reductase Unknown oxidoreductase activity  Unknown 

Q8YV71 All2110 protein Unknown von Willebrand factor, type A Unknown 

Q8YVV9 All1864 protein Unknown oxidoreductase activity  Unknown 

Q8YW13 Gamma-tocopherol 

methyltransferase 

vitamin E biosynthetic process  2-methyl-6-phytyl-1,4-

benzoquinone methyltransferase 

activity  

Unknown 

Q8YWD8 Peptide methionine sulfoxide 

reductase MsrA 2  

Unknown peptide-methionine (S)-S-oxide 

reductase activity  

Unknown 

Q8YWR0 Alr1544 protein Unknown Uncharacterized protein  Unknown 
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Q8YXS5 Alr1136 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Q8YYR8 All0778 protein Unknown Proteinase inhibitor I4, serpin extracellular space  

Q8YYV3 Alr0740 protein Unknown SPFH domain, Band 7 family 

protein  

Unknown 

Q8YZ35 Iron-sulfur cluster carrier protein Unknown ATP binding;iron-sulfur cluster 

binding ;metal ion binding ;ATPase 

activity  

 

Unknown 

Q8YZ37 Coproporphyrinogen-III oxidase, 

aerobic 1 (Coprogen oxidase 1) 

(Coproporphyrinogenase 1)  

protoporphyrinogen IX 

biosynthetic process  

protein homodimerization activity 

;coproporphyrinogen oxidase 

activity  

cytoplasm  

Q8YZ41 Protein Thf1 photosystem II assembly  Unknown Unknown 

Q8YZ70 Phycocyanobilin lyase CpcS 1 

(Phycocyanobilin:Cys-beta84-

phycobiliprotein lyase CpcS) 

protein-phycocyanobilin 

linkage  

lyase activity  Unknown 

Q8YZA6 Cyanophycin synthetase Unknown metal ion binding ;ATP binding  Unknown 

Q8YZG7 All0493 protein extracellular polysaccharide 

biosynthetic process  

Unknown integral component of 

membrane  

Q8YZK6 Alr0451 protein transmembrane transport 

;protein secretion  

transporter activity  integral component of 

membrane  

Q8Z0H0 Sulfate/thiosulfate import ATP-

binding protein CysA  (Sulfate-

transporting ATPase) 

Unknown ATP binding ;ATPase-coupled 

sulfate transmembrane transporter 

activity  

plasma membrane  

Q8Z0I8 UPF0296 protein asr0105 Unknown UPF0296 protein Unknown 

Q8Z0N1 Asl0060 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Q8ZSK8 Alr7502 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Q8YPE0 Acetyl-coenzyme A synthetase acetyl-CoA biosynthetic 

process from acetate  

AMP binding ;acetate-CoA ligase 

activity  

Unknown 

Q8Z0C9 Alpha-amylase  carbohydrate metabolic process  cation binding ;starch binding 

;transferase activity ;alpha-amylase 

activity  

Unknown 
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Accession number Protein names GO (biological process) GO (molecular function) GO (cellular 

component) 

O08393 Glutamyl-tRNA reductase (GluTR)  protoporphyrinogen IX 

biosynthetic process 

;chlorophyll biosynthetic 

process  

NADP binding ;glutamyl-tRNA 

reductase activity  

Unknown 

P0A4U6 Global nitrogen regulator  transcription, DNA-

templated  

transcription factor activity, 

sequence-specific DNA binding 

;DNA binding  

intracellular  

Q8YKG7 All7331 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Q8YKV6 All7185 protein Unknown Uncharacterized protein  Unknown 

Q8YKW7 All7171 protein Unknown zinc ion binding  Unknown 

Q8YL05 All7133 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Q8YL66 Aminoglycoside 

adenylyltransferase 

Unknown nucleotidyltransferase activity  Unknown 

Q8YLB4 All7021 protein Unknown Uncharacterized protein  Unknown 

Q8YLB5 Alr7020 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Q8YLP5 Two-component response regulator phosphorelay signal 

transduction system  

Unknown intracellular  

Q8YNY5 All4424 protein  Glycosyl transferase, family 2 Unknown 

Q8YP35 Protoporphyrin IX magnesium 

chelatase 

chlorophyll biosynthetic 

process  

magnesium chelatase activity  Unknown 

Q8YPH4 All4220 protein Unknown Pentapeptide repeat protein Unknown 

Q8YQW3 Alr3699 protein Unknown Glycosyl transferase, group 1 Unknown 

Q8YRA2 Heterocyst differentiation protein Unknown Unknown integral component of 

membrane  

Q8YRF2 Alr3496 protein Unknown Four helix bundle protein Unknown 

Q8YRJ4 Alr3452 protein DNA mediated 

transformation  

Unknown Unknown 

Q8YRN8 Alr3406 protein Unknown ATP binding  Unknown 

Q8YRS8 Alr3365 protein Unknown Uncharacterized protein Unknown 

Πίνακας 3. Οι 19 πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν ως down-regulated για το στέλεχος ΔΗupL με τη μέθοδο FASP και nLC-ESI-MS/MS 
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Accession number Protein names GO (biological process) GO(molecular function) GO (cellular 

component) 

P58575 Photosystem I reaction center subunit 

IV 

photosynthesis  Unknown thylakoid membrane 

;photosystem I 

reaction center  

Q7A2F8 FdxN element excision controlling 

factor protein 

Unknown Unknown Unknown 

Q8YJU7 Alr9016 protein  Unknown Unknown Unknown 

Q8YJY7 Alr8543 protein ubiquinone biosynthetic process  metal ion binding  Unknown 

Q8YK21 All8508 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YKR7 Alr7224 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YKS2 Two-component response regulator regulation of transcription  DNA binding  intracellular  

Q8YKY7 All7151 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YLP6 All5250 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YLX7 All5169 protein Uncharacterized protein  Unknown Unknown 

Q8YMA7 Alr5027 protein Unknown pyridoxamine-phosphate 

oxidase activity ;FMN 

binding  

Unknown 

Q8YMC6 Oxidoreductase Unknown zinc ion binding 

;oxidoreductase activity  

Unknown 

Q8YMD9 Alr4995 protein LOR/SDH bifunctional protein Unknown Unknown 

Q8YMN9 All4894 protein Beta-Ig-H3/fasciclin Unknown Unknown 

Q8YMV0 GDP-L-fucose synthase  (GDP-4-keto-

6-deoxy-D-mannose-3,5-epimerase-4-

reductase) 

'de novo' GDP-L-fucose biosynthetic 

process  

isomerase activity ;NADP+ 

binding ;GDP-L-fucose 

synthase activity  

Unknown 

Q8YMW8 Serine hydroxymethyltransferase 

(SHMT) (Serine methylase)  

L-serine metabolic process 

;tetrahydrofolate interconversion 

;glycine biosynthetic process  

pyridoxal phosphate 

binding ;glycine 

hydroxymethyltransferase 

activity  

cytoplasm  

Q8YMY7 Alr4787 protein carbohydrate metabolic process  kinase activity  Unknown 

Q8YMZ7 Alr4777 protein NADPH-dependent FMN reductase  oxidoreductase activity  Unknown 

Πίνακας 4. Οι 84 πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν ως up-regulated για το στέλεχος ΔΗoxH με τη μέθοδο FASP και nLC-ESI-MS/MS 
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Q8YNA5 UPF0234 protein all4662 Unknown Unknown Unknown 

Q8YNA6 Glutathione S-transferase Unknown transferase activity  Unknown 

Q8YNA7 Alr4660 protein Uncharacterized protein  Unknown Unknown 

Q8YNC5 Peroxiredoxin cell redox homeostasis  peroxiredoxin activity  cell  

Q8YNI1 Asr4584 protein Uncharacterized protein  Unknown Unknown 

Q8YNS2 dTDP-4-dehydrorhamnose 3,5-

epimerase 

Unknown dTDP-4-dehydrorhamnose 

3,5-epimerase activity  

Unknown 

Q8YNS9 Asl4482 protein Uncharacterized protein    

Q8YNU7 Phosphoadenosine phosphosulfate 

reductase  

sulfate assimilation,;hydrogen sulfide 

biosynthetic process  

phosphoadenylyl-sulfate 

reductase (thioredoxin) 

activity  

Unknown 

Q8YP19 Translation elongation factor EF-G Unknown GTP binding ;translation 

elongation factor activity 

;GTPase activity  

Unknown 

Q8YP56;Q9R6W7 Ferredoxin-glutamate 

synthase;Ferredoxin-glutamate 

synthase  

glutamate biosynthetic process  glutamate synthase 

(ferredoxin) activity 

;glutamate synthase activity  

Unknown 

Q8YP91 Alr4308 protein Uncharacterized protein  Unknown Unknown 

Q8YPK2 30S ribosomal protein S11 translation  structural constituent of 

ribosome ;rRNA binding  

ribosome  

Q8YPP7 All4145 protein response to stress ;cellular iron ion 

homeostasis  

oxidoreductase activity, 

oxidizing metal ions ;ferric 

iron binding  

cell  

Q8YPR1 Phosphoglycerate kinase  glycolytic process  phosphoglycerate kinase 

activity ;ATP binding  

cytoplasm  

Q8YPT0 Glycine--tRNA ligase beta subunit  glycyl-tRNA aminoacylation  glycine-tRNA ligase 

activity ;ATP binding  

cytoplasm  

Q8YPW6 All4074 protein Peptidase M48, Ste24p metalloendopeptidase 

activity  

Unknown 

Q8YQB5 Thiosulfate sulfurtransferase  transferase activity  Unknown 

Q8YQC1 Probable aspartoacylase  metabolic process  hydrolase activity Unknown 
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Q8YQC2 Protease II Unknown serine-type exopeptidase 

activity  

Unknown 

Q8YQK0 DNA repair protein RadA recombinational repair  damaged DNA binding 

;DNA-dependent ATPase 

activity ;metal ion 

binding;ATP binding 

Unknown 

Q8YQM5 Alr3795 protein Unknown translation initiation factor 

activity  

Unknown 

Q8YQN9 All3781 protein Uncharacterized protein  Unknown Unknown 

Q8YQU2 Aspartate ammonia-lyase aspartase tricarboxylic acid cycle  lyase activity   

Q8YQY0 Aspartate-semialdehyde 

dehydrogenase 

lysine biosynthetic process via 

diaminopimelate ;methionine, 

threonine,isoleucine biosynthetic 

process  

N-acetyl-gamma-glutamyl-

phosphate reductase 

activity  

cytoplasm  

Q8YRA5 Protease Unknown serine-type endopeptidase 

activity  

integral component of 

membrane  

Q8YRC2 All3526 protein RNA processing  RNA ligase activity  Unknown 

Q8YRC3 Phosphoribosylformylglycinamidine 

cyclo-ligase 

'de novo' IMP biosynthetic process  phosphoribosylformylglyci

namidine cyclo-ligase 

activity  

cytoplasm  

Q8YS18 UTP-glucose-1-phosphate 

uridylyltransferase 

biosynthetic process  nucleotidyltransferase 

activity  

Unknown 

Q8YS26 Glutamate-1-semialdehyde 2,1-

aminomutase (GSA)  

protoporphyrinogen IX biosynthetic 

process ;chlorophyll biosynthetic 

process  

pyridoxal phosphate 

binding ;transaminase 

activity ;glutamate-1-

semialdehyde 2,1-

aminomutase activity  

cytoplasm  

Q8YS64 All3227 protein Uncharacterized protein  Unknown Unknown 

Q8YSH9 Alr3106 protein Uncharacterized protein  Unknown Unknown 

Q8YT78 Asl2848 protein Uncharacterized protein  Unknown Unknown 

Q8YT79 Cobalt-precorrin-5B methyltransferase  cobalamin biosynthetic process  methyltransferase activity  Unknown 
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Q8YTE6 Dihydroxy-acid dehydratase (DAD)  valine biosynthetic process 

;isoleucine biosynthetic process  

dihydroxy-acid dehydratase 

activity ;metal ion binding 

;4 iron, 4 sulfur cluster 

binding  

Unknown 

Q8YTZ6 Probable phosphoketolase 2  carbohydrate metabolic process  aldehyde-lyase activity  Unknown 

Q8YUH1 All2375 protein cell redox homeostasis  oxidoreductase activity 

;antioxidant activity  

cell  

Q8YUH9 Thioredoxin glycerol ether metabolic process ;cell 

redox homeostasis  

protein disulfide 

oxidoreductase activity  

cell  

Q8YUL8 Heat shock protein response to stress ;protein folding  ATP binding  Unknown 

Q8YUM0 Lactoylglutathione lyase Unknown metal ion binding 

;lactoylglutathione lyase 

activity  

Unknown 

Q8YUM4 Aldo/keto reductase Unknown oxidoreductase activity  Unknown 

Q8YUR5 UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine 

deacetylase (UDP-3-O-acyl-GlcNAc 

deacetylase)  (UDP-3-O-[R-3-

hydroxymyristoyl]-N-

acetylglucosamine deacetylase) 

lipid A biosynthetic process  UDP-3-O-[3-

hydroxymyristoyl] N-

acetylglucosamine 

deacetylase activity   

Unknown 

Q8YV72 All2109 protein von Willebrand factor type A protein Unknown Unknown 

Q8YVA9 Threonine synthase  threonine biosynthetic process  threonine synthase activity 

;pyridoxal phosphate 

binding  

Unknown 

Q8YW71 Glutathione transferase Unknown transferase activity  Unknown 

Q8YWD8 Peptide methionine sulfoxide reductase 

MsrA 2  

Unknown peptide-methionine (S)-S-

oxide reductase activity  

Unknown 

Q8YWF0 UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanyl-D-

glutamate--2,6-diaminopimelate ligase   

cell division ;cell wall organization 

;peptidoglycan biosynthetic process 

;cell shape ;cell cycle  

UDP-N-

acetylmuramoylalanyl-D-

glutamate-2,6-

diaminopimelate ligase 

activity;ATP binding  

cytoplasm  
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Q8YWJ6 All1617 protein Putative S-layer protein Unknown Unknown 

Q8YWR0 Alr1544 protein  Unknown Unknown Unknown 

Q8YWR3 Peroxiredoxin 2 family 

protein/glutaredoxin 

cell redox homeostasis  protein disulfide 

oxidoreductase activity 

;electron carrier activity  

cell  

Q8YXA6 Asr1309 protein iron-sulfur cluster assembly  iron-sulfur cluster binding 

;iron ion binding  

Unknown 

Q8YXD2 Two-component response regulator phosphorelay signal transduction 

system  

Unknown intracellular  

Q8YXG8 Acetylglutamate kinase   proline biosynthetic process ;arginine 

biosynthetic process  

acetylglutamate kinase 

activity  

cytoplasm  

Q8YXU2 Alr1117 protein Glycosyl transferase group 1 Unknown Unknown 

Q8YXU8 Asl1111 protein Nif11-like leader peptide family Unknown Unknown 

Q8YY85 All0966 protein Band 7 protein Unknown integral component of 

membrane  

Q8YYR2 Ferredoxin electron transport chain  electron carrier activity ;Fe-

S cluster binding  

Unknown 

Q8YYR8 All0778 protein Proteinase inhibitor I4, serpin Unknown extracellular space  

Q8YYV3 Alr0740 protein Band 7 family protein Unknown Unknown 

Q8YZ70 Phycocyanobilin lyase CpcS 1  protein-phycocyanobilin linkage  lyase activity  Unknown 

Q8YZA2 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase  Unknown peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase activity  

Unknown 

Q8YZB2 All0567 protein CHAD domain Unknown Unknown 

Q8YZE7 All0513 protein cell redox homeostasis  oxidoreductase activity 

;antioxidant activity  

cell  

Q8YZK6 Alr0451 protein transmembrane transport ;protein 

secretion  

transporter activity  integral component of 

membrane  

Q8YZM0 All0437 protein Unknown Unknown Unknown  

Q8Z064 Probable cytosol aminopeptidase  Unknown manganese ion binding 

aminopeptidase activity  

cytoplasm  

Q8Z082 All0216 protein histone acetyltransferase HPA2 Unknown Unknown  
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Accession number Protein names GO (biological process) GO (molecular function) GO (cellular component) 

P0A4U6 Global nitrogen regulator  transcription, DNA-

templated  

transcription factor activity, 

sequence-specific DNA 

bindin;DNA binding  

intracellular 

P22704 DNA-directed RNA 

polymerase subunit gamma  

transcription, DNA-

templated  

DNA-directed 5'-3' RNA 

polymerase activity ;DNA 

binding  

Unknown 

Q06881 Biotin carboxyl carrier 

protein of acetyl-CoA 

carboxylase (BCCP) 

fatty acid biosynthetic 

process  

acetyl-CoA carboxylase 

activity  

acetyl-CoA carboxylase 

complex  

Q44556 Putative RNA-binding 

protein RbpD 

Unknown RNA binding ;nucleotide 

binding  

Unknown 

Q8YKF3 Alr7345 protein Putative methyltransferase Unknown Unknown 

Q8YKG7 All7331 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YKW7 All7171 protein SWIM zinc finger protein zinc ion binding  Unknown 

Q8YL66 Aminoglycoside 

adenylyltransferase 

Unknown nucleotidyltransferase 

activity  

Unknown 

Q8YLB5 Alr7020 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YLJ3 All5305 protein isomerase Unknown Unknown 

Q8YMH6 Alr4957 protein PilT protein-like protein Unknown integral component of 

membrane  

Q8YP35 Protoporphyrin IX 

magnesium chelatase 

chlorophyll biosynthetic 

process  

magnesium chelatase 

activity  

Unknown 

Q8YP82 Asl4317 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YPJ9 Translation initiation factor 

IF-1 

Unknown translation initiation factor 

activity ;rRNA binding  

cytoplasm  

Q8YPK1 30S ribosomal protein S13 translation  structural constituent of 

ribosome ;tRNA binding 

;rRNA binding  

ribosome  

Πίνακας 5. Οι 38 πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν ως down-regulated για το στέλεχος ΔΗoxH με τη μέθοδο FASP και nLC-ESI-MS/MS 
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Q8YPN3 Anti-sigma factor antagonist regulation of transcription, 

DNA-templated  

Unknown integral component of 

membrane  

Q8YQ28 Pyruvate kinase  Unknown magnesium ion binding 

;potassium ion binding 

;pyruvate kinase activity  

Unknown 

Q8YQ79 NADH dehydrogenase 

subunit 5 

ATP synthesis coupled 

electron transport 

NADH dehydrogenase 

(ubiquinone) activity  

integral component of 

membrane  

Q8YRX5 All3317 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YRX7 All3315 protein Putative outer membrane 

protein 

Unknown Unknown 

Q8YRX8 All3314 protein Putative outer membrane 

protein 

Unknown Unknown 

Q8YT18 All2909 protein uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YU81 Ferric uptake regulation 

protein 

Unknown transcription factor activity, 

sequence-specific DNA 

binding ;DNA binding  

Unknown 

Q8YUM7 Alr2313 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YVE0 All2038 protein NHL repeat containing 

protein 

Unknown integral component of 

membrane  

Q8YVW2 All1861 protein Peptidoglycan-binding 

domain1 

Unknown Unknown 

Q8YVX3 Two-component hybrid 

sensor and regulator 

Unknown phosphorelay sensor kinase 

activity  

intracellular  

Q8YW85 All1731 protein Protein serine/threonine 

phosphatase 

protein serine/threonine 

phosphatase activity  

integral component of 

membrane  

Q8YWP3 Alr1561 protein CRISPR-associated protein 

Csc3 

Unknown Unknown 

Q8YWX4 Alr1470 protein Uncharacterized protein Unknown integral component of 

membrane  

Q8YX55 Alr1360 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YX77 All1338 protein Transposase Unknown Unknown 
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Q8YYH7 Alr0871 protein CO2 hydration Unknown Unknown 

Q8YYI7 All0861 protein Uncharacterized protein Unknown Unknown 

Q8YYM9 Alr0819 protein (Neutral 

invertase)  

metabolic process  sucrose alpha-glucosidase 

activity ;glycopeptide alpha-

N-acetylgalactosaminidase 

activity  

Unknown 

Q8YZA1 Replicative DNA helicase  intein-mediated protein 

splicing ;intron homing 

;DNA replication, synthesis 

of RNA primer  

DNA binding ;DNA helicase 

activity ;endonuclease 

activity ;ATP binding  

primosome complex  

Q8YZG5 All0495 protein Polysaccharide export 

protein 

polysaccharide 

transmembrane transporter 

activity  

membrane  

Q8Z069 All0232 protein NYN domain-containing 

protein 

Unknown Unknown 

 

 


