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ABSTRACT
Peptidoglycan is the basic polysaccharide of the bacterial cell wall and it is responsible for the
stability and viability of the bacterial cell. It is a polymer of a repeating disaccharide-peptide
unit (GlcNAc-MurNAc-pp), where the pentapeptide chains attached to adjacent sugar
molecules are cross-linked. Peptidoglycan is a dynamic molecule and plays a crucial role in
many biological functions of bacterial cells (bacterial growth, division, autolysis) through
modifications of its structure. Such a modification is the deacetylation of peptidoglycan via
the specialized enzymes peptidoglycan deacetylases. Peptidoglycan deacetylases belong to
carbohydrate esterase family 4 (CE4) and de-N-acetylate the N-acetyl-muramic acid and Nacetyl-glucosamine residues of the di-sugar repeats in bacterial peptidoglycan. Through
sequence alignments of CE4 esterases it has become apparent that all these members contain a
highly conserved catalytic core, termed the NodB homology domain. CE4 family includes
(according to Henrissat classification) chitin deacetylases, acetyl-xylan esterases, xylanases,
rhizobial NodB chitooligosaccaride deacetylases and peptidoglycan deacetylases. A large
number of open reading frames encoding for potential polysaccharide deacetylases have been
identified in genomes of Gram-positive bacteria. The genomes of Bacillus cereus and its
closest relative Bacillus anthracis contain 11 polysaccharide deacetylase homologues. Six of
these have been proposed to be peptidoglycan N-acetylglucosamine deacetylases. Three of
these genes (bc1960, bc3618 and bc1974) have already been cloned and expressed in
Escherichia coli and the recombinant enzymes have been purified to homogeneity and further
characterized. In the present work two additional genes, namely bc2929 and bc5204, have
been cloned and expressed in Escherichia coli and the recombinant enzymes have been
purified to homogeneity and biochemicaly characterized. Both enzymes can deacetylate chitin
substrates, N-acetylchitooligosaccharides and the synthetic muropeptide N-acetyl-Dglucosamine-(β-1,4)-N-acetylmuramyl-L-alanine-D-isoglutamine. Kinetic analysis toward
GlcNAc4-6 showed that GlcNAc6 was the favourable substrate for both enzymes. These results
provide insight into the substrate specificity of carbohydrate esterase family 4 (CE4)
enzymes. Considering the current interest in B. anthracis as a potential bioweapon and the
difficulties encountered working with such agents (class A agent, Centre for Disease Control),
these studies may also set a basis for potential drug design applications targeting enzymes
involved in biosynthesis/modification of B. anthracis peptidoglycan.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

DTT: 1,4 –διθειοθρεϊτόλη, Tris: τρις(υδροξυμεθυλ)μεθυλαμίνη, IPTG: IsoPropyl-beta-DThioGalactopyranoside, PMSF : φθοριούχο φαινυλ-μεθυλ-σουλφονύλιο SDS: δωδεκυλθειικό
νάτριο, NAD: νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο, ATP: αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ, PPi:
πυροφωσφορικό οξύ, EDTA: αιθυλένο-διαμινο-τετρα-οξικό οξύ, cpm: κρούσεις ανά λεπτό
(για σπινθηρομετρία), PDA : απακετυλάση πεπτιδογλυκάνης, GlcN : γλυκοζαμίνη, GlcNAc:
Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη, (GlcNAc)2: διακετυλχιτοβιόζη, (GlcNAc)3: τρι-Ν-ακετυλχιτοτριόζη,
(GlcNAc)4:
(GlcNAc)6:

τετρα-Ν-ακετυλχιτοτετραόζη,
εξα-Ν-ακετυλχιτοεξαόζη,

(GlcNAc)5:

GlcNAc-6P:

πεντα-Ν-ακετυλχιτοπενταόζη,

Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη-6φωσφορικό,

GlcNAc-1P: Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη-1φωσφορικό, MurNAc: Ν-ακετυλμουραμικό οξύ,
GMDP: N-acetyl-D-glucosamine-(β-1,4)-N-acetylmuramyl-L-alanine-D-isoglutamine
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Δομή της πεπτιδογλυκάνης.
Η πεπτιδογλυκάνη αποτελεί ένα απαραίτητο μακρομοριακό σύμπλοκο του
βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος καθώς χρησιμεύει στα βακτήρια για την διατήρηση της
ωσμοτικής τους πίεσης [1]. Η στοιβάδα της πεπτιδογλυκάνης αποτελεί ένα υψηλά δυναμικό
και ισχυρά ρυθμιζόμενο μακρομόριο, το οποίο διαρκώς ανακατατάσσεται για να επιτρέψει
την κυτταρική αύξηση και διαίρεση. Το μακρομόριο της πεπτιδογλυκάνης αποτελείται από
γραμμικές αλυσίδες σακχάρων, που συνδέονται μεταξύ τους με μικρά πεπτίδια, τα οποία
λειτουργούν ως “γέφυρες”. Το μονομερές της πεπτιδογλυκάνης δομείται από δύο ενωμένα
αμινοσάκχαρα, την Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνη (GlcNac, ΝΑG) και το Ν-ακετυλ-μουραμικό οξύ
(MurNac, NAM ), του οποίου η γαλακτική ομάδα είναι συνδεδεμένη ομοιοπολικά με ένα
πενταπεπτίδιο. Μακριές σακχαρικές αλυσίδες εναλλασσόμενων καταλοίπων Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης

και

Ν-ακετυλ-μουραμικών

οξέων,

οι

οποίες

συνδέονται

μέσω

των

μουροπεπτιδίων σχηματίζουν τελικά το άκαμπτο πολυμερές της πεπτιδογλυκάνης. Η σύνδεση
μεταξύ των καταλοίπων GlcNac και των MurNac επιτυγχάνεται μέσω β-1,4- Ν-γλυκοζιτικών
δεσμών, ενώ τα μουροπεπτίδια τα οποία συμμετέχουν στη δομή του πολυμερούς της
πεπτιδογλυκάνης μπορεί να ποικίλλουν από είδος σε είδος. Ωστόσο το πιο σύνηθες πεπτίδιο
είναι ένα πενταπεπτίδιο με την ακόλουθη σύσταση: L-Ala-D-Glu-meso-DAP-D-Ala-D-Ala.
Συχνά το μέσο-διαμινοπιμελικό οξύ (meso-DAP) αντικαθίσταται από την L-lys [2].
A)
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B)

Εικόνα 1. Δομή πεπτιδογλυκάνης
A) H επαναλαμβανόμενη μονάδα σακχάρων με το τετραπεπτίδιο και το σημείο
σύνδεσης των πεπτιδίων (το τρίτο αμινοξύ μπορεί να είναι λυσίνη ή DAP). Β) Οι σακχαρικές
αλυσίδες και ο τρόπος σύνδεσής τους μέσω πεπτιδίων. ΝΑΜ: Ν-ακετυλμουραμικό οξύ, ΝΑG:
Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη.

1.2. Βιοσύνθεση και τροποποιήσεις της πεπτιδογλυκάνης
1.2.1. Βιοσύνθεση πεπτιδογλυκάνης και αύξηση του κυττάρου
Η σύνθεση νέας πεπτιδογλυκάνης αποτελεί μέρος της διαδικασίας αύξησης του κυττάρου
πριν την κυτταρική διαίρεση. Αυτό το νέο κυτταρικό υλικό πρέπει να προστεθεί στο υπάρχων
τοίχωμα χωρίς την απώλεια της δομικής ακεραιότητας. Μικρά ανοίγματα σχηματίζονται στο
τοίχωμα, στο σημείο της διαίρεσης, από ένζυμα που ονομάζονται αυτολυσίνες ή υδρολάσες
και έχουν παρόμοια δράση με τη λυσοζύμη. Το νέο υλικό εισάγεται κατά μήκος των
ανοιγμάτων αυτών.
Η βιοσύνθεση της πεπτιδογλυκάνης είναι μια διαδικασία, που περιλαμβάνει δυο στάδια.
Το πρώτο στάδιο αφορά το σχηματισμό του μονομερούς της πεπτιδογλυκάνης στο
κυτταρόπλασμα, μέσω ενός συνόλου πρόδρομων μορίων φωσφορικής ουριδίνης (UDP
precursors) και λιπιδίων, που διαδραματίζουν μεσολαβητικό ρόλο. Μέσα από ένα
βιοσυνθετικό μονοπάτι έξι σταδίων (Εικόνα. 5) παράγεται ένα UDP-ενεργοποιημένο Νακετυλ-μουραμικό πενταπεπτιδίο από την UDP-Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνη. Εν συνεχεία για να
διευκολυνθεί η μεταφορά αυτού του υδρόφιλου μορίου διαμέσου της μεμβράνης,
πραγματοποιείται πρόσδεση του φωσφο-Ν-ακετυλ-μουραμικού πενταπεπτιδίου σε ένα
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λιπίδιο, τη βακτοπρενόλη (λιπίδιο Ι). Η βακτοπρενόλη είναι μια υδρόφοβη αλκόολη, που
παίζει το ρόλο μεταφορέα. Η ομοιοπολική σύνδεση της Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνης στη
βακτοπρενόλη οδηγεί στο σχηματισμό του λιπιδίου ΙΙ, το οποίο παίζει το ρόλο μεταφορέα και
βοηθά το δισακχαριτικό πενταπεπτίδιο να διαπεράσει το εσωτερικό της κυτταροπλασματικής
μεμβράνης [3,4].

Εικόνα 2. Βιοσυνθετικό μονοπάτι μονομερούς πεπτιδογλυκάνης

8

Το δεύτερο στάδιο της βιοσύνθεσης περιλαμβάνει τη διαδικασία του πολυμερισμού, η
οποία πραγματοποιείται στην εξωτερική πλευρά της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Ο
πολυμερισμός ξεκινά με τη δράση των αυτολυσινών οι οποίες καταλύουν τη διάσπαση των
γλυκοζιτικών δεσμών μεταξύ των μονομερών, κατά μήκος της υπάρχουσας αλυσίδας στο
σημείο στο οποίο πρόκειται να υπάρξει επιμήκυνση. Τα ίδια ένζυμα καταλύουν και τη
διάσπαση των πεπτιδικών γεφυρών.
Στη

φάση

εναλλασσόμενων

που

ακολουθεί,

καταλοίπων

σχηματίζονται

μακριές

Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνης

και

σακχαριτικές

αλυσίδες

Ν-ακετυλ-μουροπεπτιδίων

(MurNac-peptide) που συνδέονται μεταξύ τους μέσω β-1,4- Ν-γλυκοζιτικών δεσμών. Στην
παραπάνω

διεργασία

λαμβάνουν

μέρος

δύο

κατηγορίες

ενζύμων:

α)

οι

γλυκοζυλτρανσφεράσες, που καταλύουν το σχηματισμό του β-1,4- Ν-γλυκοζιτικού δεσμού
και β) οι τρανσπεπτιδάσες, που καταλύουν το σχηματισμό των πεπτιδικών «γεφυρών»
ανάμεσα στα γειτονικά μονομερή και την σύνδεση των νεοσυντιθέμενων μονάδων
πεπτιδογλυκάνης

στο

ήδη

υπάρχον

κυτταρικό

τοίχωμα.

Κατά

την

αντίδραση

τρανσπεπτιδίωσης, η τερματική D-Ala αφαιρείται από τη μια από τις πεπτιδικές αλυσίδες
(δότης) με τη δράση μιας D,D-καρβοξυπεπτιδάσης, δίνοντας την απαραίτητη ενέργεια για την
πραγματοποίηση της αντίδρασης, ενώ η προτελευταία D-Ala συνδέεται με την ε-αμινομάδα
του DAP στην άλλη πεπτιδική αλυσίδα (δέκτης). Στην περίπτωση των Gram+ βακτηρίων,
όπου παρουσιάζεται μια γέφυρα γλυκίνης, η σύνδεση πραγματοποιείται κατά μήκος της
γέφυρας, συνήθως μεταξύ μιας L-λυσίνης και μιας D-αλανίνης (Εικόνα.6).
Το ρόλο των τρανσπεπτιδασών επιτελούν πρωτεΐνες πρόσδεσης πενικιλλίνης (penicillinbinding proteins, PBPs). Ονομάζονται έτσι επειδή η δράση τους αναστέλλεται από την ειδική
πρόσδεση των αντιβιοτικών β-λακτάμης στο ενεργό τους κέντρο. Δομικές μεταβολές ή
μεταλλάξεις στα συντηρημένα μοτίβα των PBPs μεταβάλλουν τη συγγένεια τους ως προς τη
β-λακτάμη και κατά συνέπεια την εξειδίκευση τους ως τρανσπεπτιδάσες [1,3,5,6,7].

Εικόνα 3. Μηχανισμός πεπτιδικών συνδέσεων μέσω τρανσπεπτιδίωσης. G, GlcNAc; M,
MurNAc; PBP, transpeptidase, 3, CO-NH.
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Εικόνα 4. Υδρολάσες πεπτιδογλυκάνης
Σχηματική αναπαράσταση της στιβάδας πεπτιδογλυκάνης με τα ψαλίδια να
υποδηλώνουν το δεσμό που υδρολύεται από την αντίστοιχη υδρολάση [2].

1.2.2. Ανακύκλωση πεπτιδογλυκάνης
Το υλικό που αφαιρείται κατά τις διαδικασίες αύξησης και διαίρεσης με τη δράση
υδρολασών αποτελεί το υλικό αναδιαμόρφωσης της πεπτιδογλυκάνης (turnover material) και
έχει διαφορετική τύχη μεταξύ των Gram+ και Gram– βακτηρίων. Στα Gram το υλικό
ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται για εκ νέου σύνθεση πεπτιδογλυκάνης ή για
άλλους σκοπούς ενώ στα Gram + αποβάλλεται στο περιβάλλον και ίσως μόνο τα πεπτίδια να
ανακυκλώνονται [2].
Δύο μονοπάτια ανακύκλωσης είναι γνωστά (Εικόνα 3) [2,8]. Το Opp μονοπάτι
χρησιμοποιεί το σύστημα μεταφοράς ολιγοπεπτιδίων για την ανακύκλωση των πεπτιδικών
τμημάτων που προκύπτουν από τη δράση Ν-ακετυλμουραμυλ-L-αλανινο αμιδασών. Τα
δισακχαριτικά πεπτίδια που αποτελούν προϊόν της συνδυαστικής δράσης λυτικών
τρανσγλυκοζυλασών, ενδοπεπτιδασών και καρβοξυπεπτιδασών μεταφέρονται διαμέσου της
μεμβράνης μέσω του ampG μονοπατιού. Για την επαναχρησιμοποίησή τους απαιτείται η
περαιτέρω αποικοδόμησή τους από Ν-ακετυλγλυκοζαμινιδάσες που ελευθερώνουν την Ν-
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ακετυλογλυκοζαμίνη καθώς και από Ν-ακετυλ-ανυδρο-μουραμυλ-L-αλανινο-αμιδάσες που
διαχωρίζουν το πεπτιδικό από το σακχαρικό κομμάτι.

Εικόνα 5. Το μονοπάτι ανακύκλωσης της πεπτιδογλυκάνης
Το υλικό αναδιαμόρφωσης της πεπτιδογλυκάνης είναι το αποτέλεσμα δράσης των
υδρολασών πεπτιδογλυκάνης (με κόκκινο χρώμα) και μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα μέσω
των Amp και Opp συστημάτων μεταφοράς. Το μονοπάτι ανακύκλωσης ενώνεται με το μονοπάτι
εκ νέου σύνθεσης (μπλε βέλη) με το σχηματισμό του UDP-MurNAc-τριπεπτιδίου. Το
απελευθερωμένο
GlcNAc
και
anhMurNAc
(Ν-ακετυλ-ανυδρο-μουραμικό
οξύ)
αποικοδομούνται και επαναχρησιμοποιούνται ως πηγή γλυκοζαμίνης.

1.2.3. Αυτόλυση
Η αυτόλυση αποτελεί μια φυσιολογική διεργασία του βακτηριακού κυττάρου που
εμφανίζεται σε περιπτώσεις που εμποδίζεται η σύνθεση πεπτιδογλυκάνης και κατ’ επέκταση
η σωστή ανάπτυξη του κυττάρου (συνήθως κατά την όψιμη στατική φάση της ανάπτυξης).
Το αυτολυτικό σύστημα των βακτηρίων αποτελείται κυρίως από λυτικές τρανσγλυκοζυλάσες,
Ν-ακετυλγλυκοζαμινιδάσες και Ν-ακετυλμουραμιδάσες και είναι πιθανό ότι η συνδυασμένη
ρύθμιση αυτών καθώς και άλλων ενζύμων με υδρολυτική ικανότητα οδηγεί στο αποτέλεσμα
της βακτηριόλυσης [1,8].
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Ένα χαρακτηριστικό της πεπτιδογλυκάνης είναι η απακετυλίωση των σακχάρων που
αποτελούν τον κύριο κορμό της. Ο βαθμός της απακετυλίωσης εμφανίζει μεγάλη
ποικιλομορφία τόσο μεταξύ των διαφόρων οργανισμών όσο και μεταξύ στελεχών του ίδιου
είδους. Η απακετυλίωση έχει βρεθεί ότι προκαλεί ανθεκτικότητα στη δράση της λυσοζύμης
[9]. Γι΄αυτό πιστεύεται ότι σχετίζεται άμεσα με τη διαδικασία της αυτόλυσης και με
υδρολάσες που παίρνουν μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία (βλέπε §1.5.3.).

Εικόνα 6. Αυτολυτικό σύστημα πεπτιδογλυκάνης.

1.3 Ο βιολογικός ρόλος της πεπτιδογλυκάνης
Η πεπτιδογλυκάνη συμβάλλει στην σταθερότητα του βακτηριακού κυτταρικού
τοιχώματος και παράλληλα διαμορφώνει και διατηρεί το μοναδικό κυτταρικό σχήμα
(εξαρτάται από το μήκος των αλυσίδων γλυκάνης και την έκταση των πεπτιδικών
συνδέσεων). Επιπλέον, η βασική της λειτουργία είναι να προφυλάσσει το κύτταρο από
διάρρηξη λόγω εσωτερικής οσμωτικής πίεσης, προσφέροντας ένα άκαμπτο κυτταρικό
τοίχωμα. Συγκεκριμένα, η υψηλή συγκέντρωση διαλυτών ουσιών στο κυτταρόπλασμα οδηγεί
σε λύση του κυττάρου όταν αυτό βρεθεί σε υποτονικό περιβάλλον. Αυτό υποδηλώνει την
αναγκαιότητα ύπαρξης ενός κυτταρικού τοιχώματος, το οποίο θα είναι ικανό να προσδίδει
ανθεκτικότητα και σταθερότητα στο κύτταρο.
Επιπρόσθετα, ο ρόλος της πεπτιδογλυκάνης είναι κεντρικός σε μια σειρά βιολογικών
λειτουργιών των βακτηριακών κυττάρων όπως είναι η αυτόλυση και η σπορίωση (σε
ορισμένα είδη), γεγονός που γίνεται αντιληπτό μέσα από τις διαφοροποιήσεις που
παρατηρούνται και τις τροποποιήσεις που υφίσταται η πεπτιδογλυκάνη κατά τον κύκλο ζωής
του κυττάρου [1].
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Οι παραπάνω λειτουργίες σχετίζονται άμεσα με την αλληλεπίδραση ενός μεγάλου
αριθμού παραγόντων, κυρίως ενζύμων, που σχηματίζουν την τελική δομή. Αυτό που πλέον
γίνεται αντιληπτό είναι ότι, ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση του κυττάρου και με τη
διαδικασία που πρέπει να επιτελεστεί, το κύτταρο οργανώνει κατά τέτοιο τρόπο το ενζυμικό
ρεπερτόριο που διαθέτει για τη διαμόρφωση της πεπτιδογλυκάνης, ώστε να επιτύχει κάθε
φορά την ιδανική δομή του τοιχώματός του. Η κατάσταση της πεπτιδογλυκάνης είναι
δυναμική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του κυττάρου. Πολλά από τα ένζυμα που
λαμβάνουν μέρος στο συλλογικό αποτέλεσμα έχουν χαρακτηριστεί και περιλαμβάνουν
γλυκοζυλτρανσφεράσες, τρανσπεπτιδάσες, απακετυλάσες (PDAs) καθώς και τη μεγάλη
κατηγορία

των

υδρολασών

(DD-καρβοξυπεπτιδάσες,

λυτικές

τρανς-γλυκοζυλάσες,

ενδοπεπτιδάσες, Ν-ακετυλγλυκοζαμινιδάσες κλπ) [2].

1.4 Ο βιολογικός ρόλος της πεπτιδογλυκάνης στην παθογένεια.
Η πεπτιδογλυκάνη έχει δειχτεί ότι αποτελεί ένα ισχυρό βιολογικό παράγοντα με
διάφορες διεγερτικές λειτουργίες όπως η ενεργοποίηση των μακροφάγων και των Τκυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων, η διέγερση παραγωγής αντισωμάτων και κυτοκινών, η
επαγωγή αυτοάνοσων νοσημάτων κτλ.
Το βασικό ρόλο στις παραπάνω διεργασίες έχουν διάφορα μικρά κομμάτια της
πεπτιδογλυκάνης, τα μουροπεπτίδια, τα οποία προκύπτουν κατά την υδρόλυση και
ανακύκλωση των συστατικών της. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι κυτταροπλασματικοί
υποδοχείς Nod1 και Nod2 (nucleotide-binding oligomerization domain) του κυττάρου ξενιστή
αναγνωρίζουν και προσδένουν ενδοκυτταρικά, μοναδικά μουροπεπτίδια του παθογόνου
βακτηρίου. Η πρόσδεση αυτή δίνει το έναυσμα για την έναρξη μια σειράς ανοσολογικών
αντιδράσεων από τον ξενιστή [2,10].
Τα μόρια Nod1 και Nod2 ανήκουν στην οικογένεια των Nod πρωτεϊνών, οι οποίες
αναγνωρίζουν βακτηριακά συστατικά. Συγκεκριμένα, ο Nod1 υποδοχέας εμφανίζει συγγένεια
για το GlcNac-MurNac-L-alanine-γ-D-glutamate-mesoDAP (GMTriPDAP) και ο Nod2 για το
GlcNac-MurNac-L-alanine-D-glutamate (GMDiP). Αυτό υποδηλώνει πως η τροποποίηση της
πεπτιδογλυκάνης με υδρολυτικά ένζυμα του βακτηρίου ή του ξενιστή είναι απαραίτητη για
την ανίχνευση της από τους Nod παράγοντες. Συνεπώς, οποιοσδήποτε μηχανισμός αποτρέπει
το σχηματισμό των συγκεκριμένων μουροπεπτιδίων, διασφαλίζει τη μη αναγνώρισης τους
από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή [10].
Οι εργασίες αλληλούχισης του βακτηριακού γονιδιώματος σε συνδυασμό με
εκτεταμένες μελέτες για την παθογένεια ανάμεσα σε διάφορους παθογόνους οργανισμούς
αποκάλυψαν ένα μεγάλο αριθμό γονιδίων που εμπλέκονται στον κυτταρικό μεταβολισμό και
είναι απαραίτητα για την παθογένεια. Κάποια από αυτά τα γονίδια εμπλέκονται στο
μεταβολικό μονοπάτι της πεπτιδογλυκάνης [6].
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1.5. Ενζυμική απακετυλίωση πεπτιδογλυκάνης
Η απακετυλίωση της πεπτιδογλυκάνης αποτελεί γνωστή διαδικασία ήδη από τις
αρχές του ’70 όταν και ανακαλύφθηκε η ύπαρξη μιας απακετυλάσης των N-ακετυλγλυκοζαμινικών καταλοίπων στην πεπτιδογλυκάνη του οργανισμού Bacillus cereus [11]. Από
τότε πολλές εργασίες έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τη δομή διαφόρων κυτταρικών
τοιχωμάτων καταδεικνύοντας ότι η απακετυλίωση αποτελεί χαρακτηριστικό αρκετών
βακτηριακών ειδών και ότι το ποσοστό της συγκεκριμένης τροποποίησης διαφοροποιείται
ακόμα και μεταξύ βακτηρίων του ίδιου είδους. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν γίνει σχετικά με
τα ένζυμα που ευθύνονται για το αποτέλεσμα αυτό και για τη σημασία τους στις βιολογικές
λειτουργίες και στη φυσιολογία του βακτηριακού κυττάρου.
Οι απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης (PDAs) κατατάσσονται στην οικογένεια των
εστερασών υδατανθράκων 4 (CE-4 family) και αφαιρούν την ακετυλομάδα (CH3CO-) από το
άζωτο στη θέση του άνθρακα 2 του υδατανθρακικού καταλοίπου. Εν δυνάμει υποστρώματα
στο μακρομόριο της πεπτιδογλυκάνης είναι τόσο η Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη όσο και το Νακετυλμουραμικό οξύ [12, 13].

1.5.1. Οικογένεια υδατανθρακικών εστερασών 4
Στην οικογένεια CE-4 (σύμφωνα με την ταξινόμηση Henrissat) [14] ανήκουν οι
απακετυλάσες πολυσακχαριτών, οι οποίες περιλαμβάνουν απακετυλάσες χιτίνης, εστεράσες
ακετυλ-ξυλάνης, ξυλανάσες, απακετυλάσες χιτοολιγοσακχαριτών των ριζοβίων NodB και
απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης. Όλα αυτά τα ένζυμα έχουν από κοινού μια γενική
συντηρημένη περιοχή που αποκαλείται περιοχή απακετυλίωσης πολυσακχαριτών. Τα μέλη
της συγκεκριμένης οικογένειας καταλύουν την υδρόλυση είτε αζωτο-συνδεδεμένων
ακετυλομάδων από κατάλοιπα Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης (απακετυλάσες χιτίνης, NodB και
απακετυλάσες Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης της πεπτιδογλυκάνης), ή οξυγονο-συνδεδεμένων
ακετυλομάδων από κατάλοιπα Ο-ακετυλξυλόζης (εστεράσες ακετυλ-ξυλάνης και ξυλανάσες
(Εικόνα 7).
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Εικόνα 7. Υποστρώματα που αναγνωρίζουν οι εστεράσες της CE4 και οι αντιδράσεις

που καταλύουν.
Η απακετυλάση χιτοολιγοσακχαριτών των ριζοβίων NodB, το πρώτο ένζυμο της
οικογένειας που περιγράφηκε λεπτομερώς, απακετυλιώνει κατάλοιπα GlcNAc με σκοπό τη
σύνθεση των NodB παραγόντων, δηλαδή των βακτηριακών σημάτων δημιουργίας ροζιδίων
που ελέγχουν τη συμβιωτική σχέση με τα ψυχανθή φυτά [15]. Ακολούθησε η ανακάλυψη ότι
οι απακετυλάσες χιτίνης (CDAs) περιέχουν επίσης μια περιοχή ομολογίας NodB. Οι CDAs
έχουν χαρακτηριστεί σε διάφορους μύκητες και έντομα και αποτελούν τα ένζυμα
τροποποίησης της χιτίνης σε χιτοζάνη [16]. Η παραγωγή χιτοζάνης μέσω ενζυμικής
κατάλυσης ξεπερνά τα προβλήματα της χημικής διαδικασίας και οδηγεί σε ένα προϊόν με
τεράστια πλεονεκτήματα και εφαρμογές. Σχετικά με το βιολογικό τους ρόλο, οι CDAs
εμπλέκονται στη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος και πιθανά στις αλληλεπιδράσεις
φυτών με παθογόνους οργανισμούς [17]. Οι εστεράσες ακετυλ-ξυλάνης και οι ξυλανάσες
αποτελούν τροποποιητικά ένζυμα της ξυλάνης που εντοπίζεται στο κυτταρικό τοίχωμα των
φυτών και υδρολύουν την ακετυλομάδα και τον γλυκοσιδικό δεσμό μεταξύ καταλοίπων Οακετυλξυλόζης, αντίστοιχα [18]. Τέλος, οι απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης αποτελούν τα πιο
πρόσφατα βιοχημικά χαρακτηρισμένα ένζυμα της οικογένειας και απακετυλιώνουν
κατάλοιπα Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης και Ν-ακετυλμουραμικού στην πεπτιδογλυκάνη του
βακτηριακού τοιχώματος [12, 19, 20].
Ωστόσο, μελέτες σχετικά με την εξειδίκευση ως προς το υπόστρωμα έχουν
καταδείξει την αποτελεσματικότητα ή μη χρήσης των ενζύμων αυτών σε διάφορα
υποστρώματα της οικογένειας, δίνοντας τη δυνατότητα για χρήσιμα συμπεράσματα σε ότι
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αφορά τα όρια δράσης των συγκεκριμένων ενζύμων. Έτσι, έχει παρατηρηθεί η ικανότητα
απακετυλασών χιτίνης να δράσουν σε ξυλάνη καθώς και η απακετυλίωση υποστρωμάτων
χιτίνης

από

εστεράσες

ακετυλ-ξυλάνης

[21,

22].

Επίσης,

οι

απακετυλάσες

Ν-

ακετυλγλυκοζαμίνης της πεπτιδογλυκάνης αναγνωρίζουν διαλυτά υποστρώματα χιτίνης
καθώς και χιτοολιγομερή, ενώ είναι τα μόνα ένζυμα της οικογένειας που έχει δειχτεί ότι
απακετυλιώνουν το μόριο της πεπτιδογλυκάνης [19].
Ένα εξίσου σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά ένζυμα της οικογένειας
εμφανίζουν αυξημένη ενεργότητα με την προσθήκη δισθενών μεταλλικών κατιόντων και
κυρίως Co2+ και Zn2+ ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις μεταλλο-εξαρτώμενων ενζύμων καθώς
και ενζύμων ανεξάρτητων από ιόντα μετάλλων [19, 18, 23]. Μελέτες σχετικά με τη δομή
διαφόρων εκπροσώπων της οικογένειας δείχνουν ότι η περιοχή ομολογίας NodB σχηματίζει
δομή (β/α)8 βαρελιού και το ενεργό κέντρο περιλαμβάνει συντηρημένες ιστιδίνες και
ασπαρτικά οξέα με ιδιαίτερο ρόλο στην κατάλυση. Παράλληλα, ενισχύεται η άποψη ότι
πρόκειται για μια οικογένεια μεταλλοενζύμων με ένα μεταλλικό ιόν στο ενεργό κέντρο,
παρόμοιο με την περίπτωση των Zn2+ υδρολασών (Εικόνα 5). Ωστόσο, τα μέλη της
οικογένειας CE4 εμφανίζουν ποικιλομορφία τόσο στα κατάλοιπα που συντονίζουν το
μέταλλο όσο και στην εξειδίκευση ως προς τα μεταλλικά ιόντα [18, 23, 24].

(α)

(β)

Εικόνα 8. Σχηματική απεικόνιση του ενεργού κέντρου πρωτεϊνών της οικογένειας CE4.
(α) Απεικόνιση του ενεργού κέντρου της pdaA από τον B. subtilis σε σύμπλοκο με ένα
κατάλοιπο Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης. (β) Απεικόνιση των καταλοίπων του ενεργού κέντρου της
εστεράσης ακετυλ-χυλάνης του S. lividans (πράσινο) επικαλυπτόμενο με τα αντίστοιχα της
απακετυλάσης πεπτιδογλυκάνης pgdA του S. pneumoniae (μωβ). Με κυανό εικονίζεται το ιόν
ψευδαργύρου. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνονται τα συντηρημένα κατάλοιπα ιστιδίνης και
ασπαρτικού που παίζουν κύριο ρόλο στην κατάλυση.
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1.5.2. Απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης (PDAs)
Οι μέχρι σήμερα μελετημένες απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης καταλύουν την αντίδραση
απακετυλίωσης των καταλοίπων Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνης ή του Ν-ακετυλ-μουραμικού οξέος.
Οι γνώσεις μας για τα ένζυμα αυτά είναι περιορισμένες, συγκριτικά με τα υπόλοιπα μέλη της
οικογένειας CE4. Οι σχετικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα χρησιμοποίησαν ως
συστήματα μελέτης τους οργανισμούς Streptococcus pneumoniae [12, 23, 25], Bacillus
subtilis [20, 24, 26, 27], Listeria monocytogenes [28] και Bacillus cereus [11,19].
Η πρώτη μελέτη με αντικείμενο την ενζυμική απακετυλίωση της πεπτιδογλυκάνης
του κυτταρικού τοιχώματος πραγματοποιήθηκε το 1971 [11]. Μέχρι τότε, αρκετά στοιχεία
αποδείκνυαν την ύπαρξη απακετυλιωμένων μουροπεπτιδίων στο κυτταρικό τοίχωμα του
Micrococcus lysodeikticus και στο περίβλημα σπορίων πολλών στελεχών Bacillus και
Clostridium [29, 30, 31]. Επιπλέον είχε αναφερθεί πως ο βαθμός απακετυλίωσης των
καταλοίπων GlcNac στην πεπτιδογλυκάνη του Bacillus cereus [32] και άλλων βακτηρίων,
σχετίζεται άμεσα με την ανθεκτικότητα στην δράση της λυσοζύμης, ενώ είχαν ανιχνευτεί και
μη υποκατεστημένα κατάλοιπα γλυκοζαμίνης και μουραμικού οξέος στο κυτταρικό τοίχωμα
του Streptococcus cremoris [33]. Τα παραπάνω δεδομένα σε συνδυασμό με το ότι η
πεπτιδογλυκάνη συντίθεται από ακετυλιωμένα πρόδρομα μόρια, οδήγησαν στην υπόθεση πως
η απακετυλίωση της πεπτιδογλυκάνης πρέπει να συμβαίνει ενζυμικά .
Από μετέπειτα συγκριτικές μελέτες αλληλούχισης γονιδιωμάτων των Gram+
βακτηρίων, ανιχνεύτηκε ένας μεγάλος αριθμός ανοικτών πλαισίων ανάγνωσης, που
κωδικοποιούν για πιθανές απακετυλάσες πολυσακχαριτών. Προτάθηκε πως αυτά τα ORFs
(open reading frames) κωδικοποιούν απακετυλάσες της πεπτιδογλυκάνης, παρόλο που αυτό
επιβεβαιώθηκε σε τρεις μόνο περιπτώσεις. Στους οργανισμούς Streptococcus pneumoniae
[12] και Listeria monocytogenes [28] βρέθηκαν δύο γονίδια (pgdA και lmo0415Ι, αντίστοιχα)
που κωδικοποιούν για δύο απακετυλάσες Ν-ακετυλ-γλυκοζαμίνης της πεπτιδογλυκάνης.
Παράλληλα, στον οργανισμό Bacillus subtilis βρέθηκε ένα γονίδιο που ονομάζεται pdαA [20,
27] και κωδικοποιεί ένα ένζυμο απαραίτητο για την παραγωγή μουραμικής δ-λακτάμης στο
περίβλημα σπορίων του βακτηρίου.
Πρόσφατα προσδιορίστηκε η κρυσταλλική δομή της απακετυλάσης PgdA του
Streptococcus pneumoniae [23]. Τα στοιχεία υποδεικνύουν την υιοθέτηση μιας δομής (α / β)8
της καταλυτικής περιοχής NodB καθώς και τη συμμετοχή τουλάχιστον μιας συντηρημένης
ιστιδίνης και ενός συντηρημένου ασπαρτικού οξέος στην διαδικασία της υδρόλυσης. Επίσης,
η λύση της δομής της PgdA απεκάλυψε την παρουσία ενός ιόντος Zn2+ στο ενεργό κέντρο, το
οποίο αλληλεπιδρά με δυο κατάλοιπα ιστιδίνης, συμβάλλοντας στη σωστή διαμόρφωση τους,
ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη καταλυτική ενεργότητα. Το υπόστρωμα του συγκεκριμένου
ενζύμου είναι τα πολυμερή ή τα ολιγομερή των β-1,4 συνδεδεμένων καταλοίπων GlcNac,
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ενώ η καρβοξυτελική περιοχή της PgdA, εμφανίζει 50% ομοιότητα με ένζυμα όμοιας
καταλυτικής ενεργότητας [23].
Το ένζυμο PdaA του Bacillus subtilis αναγνωρίζει ως υπόστρωμα το Ν-ακετυλ-μουραμικό
οξύ των αλυσίδων γλυκάνης της πεπτιδογλυκάνης, απαλλαγμένο από τα πλευρικά πεπτίδια. Η
κρυστάλλωση [24] του ενζύμου έδειξε πως η περιοχή NodB είχε την αναμενόμενη δομή ενός
(β/α)8 βαρελιού, ενώ στο ενεργό κέντρο αυτής παρατηρήθηκαν 3 επιπλέον βασικά κατάλοιπα,
η Lys34, η Arg35, η Arg166 και η παρουσία του μεταλλικού κατιόντος Cd2+. Θεωρείται ότι
τα θετικά φορτία των παραπάνω αμινοξέων εξυπηρετούν κάποιο ρόλο στην αναγνώριση και
αλληλεπίδραση με τις Ο-λακτικές ομάδες των μουραμικών οξέων, ενώ η παρουσία του
μετάλλου επιβεβαιώνει ότι οι περισσότερες απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης είναι μεταλλοεξαρτώμενα ένζυμα.
Οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των απακετυλασών
πεπτιδογλυκάνης προήλθαν από δύο ανασυνδυασμένα ένζυμα του Bacillus cereus [19]. Η
πρόσφατη αλληλούχιση του γονιδιώματος του Bacillus cereus [34] αποκάλυψε 11 ανοικτά
πλαίσια ανάγνωσης πιθανών απακετυλασών πολυσακχαριτών. Έχει προταθεί πως τα 6 από
αυτά κωδικοποιούν για πιθανές απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης. Δύο από αυτά τα γονίδια,
bc1960 και bc3618 κλωνοποιήθηκαν και εκφράστηκαν σε E. coli κύτταρα [19]. Σχετικά με
την εξειδίκευση τους, τα ανασυνδυασμένα ένζυμα είναι ικανά να απακετυλιώσουν
πεπτιδογλυκάνη από διάφορους οργανισμούς καθώς και παράγωγα χιτίνης (γλυκολ-χιτίνη)
και διαλυτά μουροπεπτίδια. Εμφανίζουν αυστηρή εξειδίκευση για τα GlcNAc κατάλοιπα της
πεπτιδογλυκάνης ενώ είναι ενεργά και σε υποστρώματα ολιγομερών GlcNAc (με βέλτιστη
δράση στο τετραμερές), όπου το γειτονικό στο GlcNAc κατάλοιπο δεν είναι το MurNAc [19].

1.5.3. Βιολογικός ρόλος των απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης
Ο βιολογικός ρόλος των απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης θεωρείται πως είναι η
προστασία του βακτηρίου από την υδρολυτική δράση της εξωγενούς λυσοζύμης. Η λυσοζύμη
είναι η πρώτη γραμμή άμυνας του ξενιστή κατά τις βακτηριακές μολύνσεις. Η απακετυλίωση
της πεπτιδογλυκάνης οδηγεί στην μη αναγνώριση της από τα υδρολυτικά ένζυμα και στη
διαφυγή του βακτηρίου από το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού-ξενιστή. Πράγματι
βρέθηκε πως η χημική Ν-ακετυλίωση απομονωμένης πεπτιδογλυκάνης από το Streptococcus
pneumoniae οδήγησε σε υπερευαισθησία στη λυσοζύμη και αυξημένο βαθμό αποικοδόμησης
της πεπτιδογλυκάνης. Η in vivo απενεργοποίηση του γονιδίου pgdA προκάλεσε παντελή
έλλειψη απακετυλιωμένων καταλοίπων γλυκοζαμίνης και αδυναμία του βακτηρίου να
μολύνει μοντέλα ποντικών [23]. Αντίστοιχα, η in vivo απενεργοποίηση του γονιδίου που
κωδικοποιεί για απακετυλάση N- ακετυλγλυκοζαμίνης της πεπτιδογλυκάνης στον οργανισμό
Listeria monocytogenes προκάλεσε αύξηση της ευαισθησίας του μεταλλαγμένου στελέχους
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στην λυσοζύμη συγκριτικά με τον άγριο τύπο και πέντε φορές μείωση της βιωσιμότητάς του.
Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι το μεταλλαγμένο στέλεχος εμφάνισε αυξημένη ευαισθησία
ειδικά για την λυσοζύμη αφού στην περίπτωση μιας αμιδάσης (υδρολάση πεπτιδογλυκάνης)
του ξενιστή δεν παρατηρήθηκε βακτηριακή λύση. Παράλληλα, η απενεργοποίηση του εν
λόγω γονιδίου δεν επηρέασε την ανάπτυξη και μορφολογία του βακτηρίου [28].
Επιπροσθέτως η ικανότητα των απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης να τροποποιούν κατά τέτοιο
τρόπο το υπόστρωμά τους ώστε να αποφεύγεται η υδρόλυση, επεκτείνει το ρόλο τους στον
έλεγχο της ενεργότητας ενδογενών υδρολασών με εν δυνάμει αυτολυτική δράση [12, 23, 25].
Τέλος, φαίνεται πως οι απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης σχετίζονται άμεσα με τη
βλάστηση των σπορίων βακτηρίων και μυκήτων [20, 27]. Παράδειγμα αποτελεί η δράση της
PdaA [24], που εντοπίζεται στην τροποποίηση του μουραμικού οξέος σε μουραμική δλακτάμη των βακτηριακών σπορίων. Το ένζυμο PdaA δρα συνεργατικά με μια αμιδάση της
μουραμόυλ-L-αλανίνης, η οποία καταλύει την υδρόλυση των πλευρικών πεπτιδίων από τα
κατάλοιπα ΜurNac. Κατόπιν, ακολουθεί η Ν-απακετυλίωση των ΜurNac από το ένζυμο
PdaA, προς σχηματισμό μουραμικής δ-λακτάμης, το φυσικό υπόστρωμα υδρολυτικών
ενζύμων των τοιχωμάτων των σπορίων. Τα ένζυμα αυτά είναι αναγκαία για την ενυδάτωση
των σπορίων και την κατ’ επέκταση επιστροφή του βακτηρίου στο φυσιολογικό μεταβολικό
τους ρυθμό. Πειράματα μεταλλαγής ή απενεργοποίησης του pdaA γονιδίου έδωσαν
φαινότυπο παντελούς έλλειψης μουραμικής δ-λακτάμης και ανέστειλαν τη βλάστηση των
σπορίων (Εικόνα 9) [20, 27].

Εικόνα 9. Καταλυτική δράση της PdaA προς σχηματισμό μουραμικής δ-λακτάμης.
NAG: N-ακετυλ-γλυκοζαμινο οξύ, ΝΑΜ: Ν-ακετυλ-μουραμικό οξύ.
Μη

απακετυλιωμένα

πολυσακχαριτικά

κατάλοιπα

έχουν

αναφερθεί

στην

πεπτιδογλυκάνη πολλών βακτηρίων και κυρίως σε είδη Bacillus. Η μερική ή πλήρης
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αλληλούχηση διαφόρων βακτηρίων έχει ανοίξει το δρόμο για την αποκάλυψη πολλών
πιθανών απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης [34, 35]. Έτσι, υποθετικές πρωτεΐνες συναντώνται
στους οργανισμούς Bacillus subtilis, Bacillus cereus (6 ενδεχόμενες απακετυλάσες Νακετυλγλυκοζαμίνης),

Bacillus

anthracis

(6

ενδεχόμενες

απακετυλάσες

Ν-

ακετυλγλυκοζαμίνης), Bacillus stearothermophilus καθώς και στους Streptococcus pyogenes,
Enterococcus faecalis και Clostridium difficile.
Τα ένζυμα του B. cereus, BC1960 και BC3618, παρέχουν τις πρώτες πληροφορίες
σχετικά με τα βιοχημικά χαρακτηριστικά των απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης. Η ομοιότητα
της αλληλουχίας με άλλες γνωστές απακετυλάσες πολυσακχαριτών εκτείνεται μόνο στο
καρβοξυτελικό κομμάτι, όπου βρίσκεται και η NodB περιοχή. Σχετικά με την εξειδίκευση
τους, τα ανασυνδυασμένα ένζυμα είναι ικανά να απακετυλιώσουν πεπτιδογλυκάνη από
διάφορους οργανισμούς καθώς και παράγωγα χιτίνης (γλυκολ-χιτίνη) και διαλυτά
μουροπεπτίδια. Αν και εμφανίζουν αυστηρή εξειδίκευση για τα κατάλοιπα GlcNAc της
πεπτιδογλυκάνης, υδρολύουν μουροπετίδια με διάφορες πεπτιδικές αλυσίδες ενώ είναι ενεργά
και σε υποστρώματα ολιγομερών GlcNAc (με βέλτιστη δράση στο τετραμερές), όπου το
γειτονικό στο GlcNAc κατάλοιπο δεν είναι το MurNAc [19].
Το ένζυμο pdaA από τον Bacillus subtilis, εμφανίζει μοναδική δράση,
απακετυλιώνοντας αυστηρά μόνο το Ν-ακετυλμουραμικό οξύ του σακχαρικού σκελετού της
πεπτιδογλυκάνης. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε in vitro δράση σε κατάλοιπα MurNAc χωρίς
πλευρικές πεπτιδικές αλυσίδες [20]. Ωστόσο, δεν αναφέρεται κάποιο άλλο χαρακτηριστικό
ως προς τις συνθήκες δράσης του ενζύμου και την αναγνώριση άλλων υποστρωμάτων.
Σχετικά με τα δομικά χαρακτηριστικά των απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης, οι
πληροφορίες προκύπτουν από τη λύση της δομής της pdaA, της pgdA και εστερασών ακετυλξυλάνης [18, 23, 24]. Οι δομές συμφωνούν στην υιοθέτηση μιας δομής (α / β)8 της
καταλυτικής περιοχής NodB καθώς και στη συμμετοχή τουλάχιστον μιας συντηρημένης
ιστιδίνης και ενός συντηρημένου ασπαρτικού οξέος στην διαδικασία της υδρόλυσης (Εικόνα
7). Παράλληλα, οι δομές καταδεικνύουν την ύπαρξη μετάλλων που εμπλέκονται στο ενεργό
κέντρο και συμβάλλουν στη σωστή διαμόρφωση των καταλοίπων του κέντρου ώστε να
επιτευχθεί η μέγιστη καταλυτική ενεργότητα. Στη δομή της pgdA αναφέρεται η ύπαρξη του
ψευδαργύρου στη φυσική μορφή του ενζύμου και μάλιστα προτείνεται μηχανισμός
κατάλυσης που βασίζεται στην κατάλυση οξέος – βάσης. Τα αποτελέσματα αυτά
συμβάλλουν στην άποψη ότι τα μέλη της CE4 οικογένειας αποτελούν μεταλλοένζυμα. Αν και
τα περισσότερα χαρακτηρισμένα ένζυμα εμφανίζουν βέλτιστη ενεργότητα παρουσία
κοβαλτίου, ίσως η βιοδιαθεσιμότητα των μετάλλων στην πορεία της εξέλιξης έχει περιορίσει
τα ένζυμα αυτά στο να είναι εξαρτώμενα από τον ψευδάργυρο [23].
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1.6. Bacillus cereus και Bacillus anthracis
Ο οργανισμός Bacillus cereus ανήκει στα Gram+, αερόβια βακτήρια τα οποία
σχηματίζουν ενδοσπόρια. Έχει την ικανότητα να προκαλεί διαταραχές του πεπτικού
συστήματος του ανθρώπου σε μικρή συχνότητα (2-5%). Ο Bacillus cereus προκαλεί δύο
τύπους τροφικής δηλητηρίασης, μία σύντομης διάρκειας (1-6 ώρες) η οποία έχει σαν κύριο
σύμπτωμά της τον εμετό και μία μεγαλύτερης διάρκειας (8-16 ώρες), με κυρίαρχο σύμπτωμα
την διάρροια. Ο πρώτος τύπος προκαλείται από μία θερμοσταθερή εντεροτοξίνη μοριακού
βάρους περίπου 5,000 daltons, της οποίας η δράση δεν είναι περαιτέρω γνωστή. Ο δεύτερος
τύπος προκαλείται από μία θερμοευαίσθητη εντεροτοξίνη μοριακού βάρους 50,000 daltons, η
οποία ενεργοποιεί μια εντερική αδενυλική κυκλάση και προκαλεί εντερική έκκριση υγρών.
Ο οργανισμός Bacillus anthracis ανήκει επίσης στα Gram+ βακτήρια τα οποία
σχηματίζουν ενδοσπόρια. Προσβολή ξενιστή από αυτό το βακτήριο προκαλεί τρεις μορφές
νόσου: την δερματική, την πνευμονική και την εντερική. Η πνευμονική και εντερική μορφή
είναι συνήθως θανάσιμες. Τα ενδοσπόρια του B. anthracis προσλαμβάνονται από τα
μακροφάγα του ξενιστή και ενσωματώνονται στα φαγολυσοσώματα όπου και ξεκινά η
διαδικασία της εκβλάστησης. Τα βακτήρια στην συνέχεια ελευθερώνονται στην κυκλοφορία
του αίματος όπου και πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα την πρόκληση σηπτικού σοκ,
αναπνευστική καταπόνηση και οργανική ανεπάρκεια. Τα ενδοσπόρια αυτού του παθογόνου
έχουν χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο [36].
Ο παθογόνος παράγοντας που διαχωρίζει τον B. anthracis από τον B. cereus
κωδικοποιείται σε δύο πλασμίδια, το pXO1 (κωδικοποιεί την τοξίνη του άνθρακα) και το
pXO2 (κωδικοποιεί τα γονίδια της κάψουλας). Η κάψουλα προστατεύει το εκβλαστημένο
βακτήριο το οποίο έχει υπεισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος από την διαδικασία της
φαγοκύτωσης. Η τοξίνη του άνθρακα αποτελείται από τρία συστατικά, ένα προστατευτικό
αντιγόνο (PA), ένα θνησιγόνο παράγοντα (LF, μεταλλοπρωτεάση) και ένα παράγοντα
οιδήματος (EF, αδενυλική κυκλάση εξαρτημένη από την καλμοδουλίνη) [36].
Α)

Β)

Εικόνα 10. Α) Bacillus cereus και Β) Bacillus anthracis.
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1.6.1. PDAs του B. cereus: υψηλά συντηρημένες πρωτεΐνες στον B. anthracis
Τα γονιδιώματα του Β. cereus και του συγγενικού Β. anthracis περιέχουν το καθένα
μια σειρά από 11 απακετυλάσες πολυσακχαριτών, από τις οποίες οι 6 κωδικοποιούν για
ενδεχόμενες απακετυλάσες Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης της πεπτιδογλυκάνης και εμφανίζουν
σχεδόν ταυτόσημη αμινοξική αλληλουχία, υποδηλώνοντας παρόμοιους λειτουργικούς ρόλους
στα δύο βακτήρια. Τα συγκεκριμένα είδη εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομάδα, την Bacillus
cereus sensu lato και αποτελούν παθογόνους οργανισμούς [26].
Δεδομένων των απαραίτητων προφυλάξεων για την εργαστηριακή ενασχόληση με
υψηλά μολυσματικούς παράγοντες καθώς και του ενδιαφέροντος του B. anthracis ως
βιολογικού όπλου, η μεγάλη συγγένεια των δύο οργανισμών δίνει τη δυνατότητα χρήσης των
ενζύμων του B. cereus ως μοντέλα για τη μελέτη των αντίστοιχων πρωτεϊνών του B.
anthracis [19]. Τέλος, η μελέτη των PDAs των οργανισμών αυτών συμβάλλει στην
κατανόηση της φυσιολογίας τους και της παθογένειάς τους, αν αναλογιστούμε μάλιστα την
πιθανή συσχέτιση των συγκεκριμένων ενζύμων με τις δύο αυτές διαδικασίες.
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2. ΥΛΙΚΑ -ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 Υλικά
Οι νουκλεοτιδικοί εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την αντίδραση PCR
παρασκευάστηκαν από το εργαστήριο μικροχημείας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας
και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ).
Τα στελέχη Escherichia coli που χρησιμοποιήθηκαν ήταν BL21 DE3, BL21 (DE3)
pLYS και DH5a και προήλθαν από την εταιρεία Novagen.
Οι cDNA κλώνοι από τον οργανισμό Bacillus cereus ATCC14579 ήταν από την
Integrated Genomics Inc. (Chicago, US).
Οι πλασμιδιακοί φορείς pΕΤ26b και pET24a που χρησιμοποιήθηκαν για την
κλωνοποίηση των γονιδίων bc2929 και bc5204 αντίστοιχα ήταν της εταιρείας Novagen.
Τα περιοριστικά και τροποποιητικά ένζυμα των νουκλεϊκών οξέων καθώς και τα
αντίστοιχα διαλύματα δράσης τους είναι από τις εταιρείες MINOTECH Biotechnology, New
England Biolabs GmbH, Promega Corporation και Stratagene GmbH.
H συσκευή Ellectroporator 2510 ήταν από την εταιρεία Eppendorf Netheler-Hinz
GmbH.
Για τον καθαρισμό τμημάτων DNA (100bp-10kb) μετά από αντίδραση PCR και
αντιδράσεις με περιοριστικά ένζυμα καθώς και για την εκχύλιση τμημάτων DNA (70bp10kb) από πήκτωμα αγαρόζης χρησιμοποιήθηκε στήλη QIAquick (QIAGEN).
Για την μικρής κλίμακας απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτηριακή
καλλιέργεια έγινε χρήση του kit Nucleospin plasmid (MACHEREY NAGEL GmbH).
Τα θρεπτικά υλικά για την καλλιέργεια των βακτηρίων ήταν της εταιρείας Difco
Laboratories και Merck. Τα διαλύματα των αντιβιοτικών παρασκευάσθηκαν σύμφωνα με
τους Sambrook et al. Τα υπόλοιπα αντιδραστήρια αγοράστηκαν από τις εταιρείες SigmaAldrich Inc., Promega Corporation, Boehringer Mannheim GmbH, Amersham Pharmacia
Biotech Europe GmbH, Qiagen Ltd.
Η προμήθεια των χρωματογραφικών υλικών Ni-NTA agarose και Sephacryl S200
HR έγινε από την εταιρεία Amersham Pharmacia Biotech Europe GmbH. Από την Pharmacia
ήταν επίσης και οι μάρτυρες μοριακών βαρών που χρησιμοποιήθηκαν στα αποδιατακτικά
πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου.
H φλουορεσκαμίνη (fluorescamine), που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των
ελεύθερων αμινών, προμηθεύτηκε από την εταιρεία Biochemica. Η προμήθεια Νακετυλοχιτοολιγοσακχαριτών έγινε από την εταιρεία Sigma Chemicals και την Seikagaku
Corporation.
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Τα φίλτρα υπερδιήθησης που χρησιμοποιήθηκαν (ΥΜ10) ήταν από την Amicon. Ο
[3Η] οξικός ανυδρίτης προμηθεύτηκε από την New England Nuclear.
Η συσκευή FLUOstar Galaxy προμηθεύτηκε από την εταιρεία BMG
Labtechnologies GmbH, το μηχάνημα παραγωγής υπερήχων Vibra cell ήταν από την Sonics
& Materials Inc. και η συσκευή κυκλικού διχρωισμού ήταν από την εταιρεία JASCO.

2.2 Μέθοδοι
2.2.1. Κλωνοποίηση των γονιδίων bc2929 και bc5204.
Τα γονίδια bc2929 και bc5204 απομονώθηκαν από το γενωμικό DNA του
οργανισμού Bacillus cereus. Χρησιμοποιώντας ως μήτρα το γενωμικό DNA και εκκινητές τα
ολιγονουκλεοτίδια για το γονίδιο bc2929: bc2929-Frw (5΄-GGA ATT CCA TAT GAT GAG
TAC AGA GGA TGA AGC A -3΄) (με ενσωματωμένη την περιοριστική θέση για την
περιοριστική ενδονουκλεάση NdeI) και bc2929-Rev (5΄-CCG CTC GAG CAT ACG ATT
ATC ATG -3΄) (με ενσωματωμένη περιοριστική θέση για την XhoI ενδονουκλεάση) και για
το γονίδιο bc5204: BC5204-Frw (5’-ATG ACA ACT GTT ATT CCT GCT-3’) και BC5204Rev (5’-CCG CTC GAG TTA CAA TCT TGT GTC TTT CCA-3’) (με ενσωματωμένη
περιοριστική θέση για την XhoI ενδονουκλεάση) πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις PCR για
τον πολλαπλασιασμό και απομόνωση τους. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή γονιδίων
από τα οποία απουσιάζει η περιοχή που κωδικοποιεί για το πεπτίδιο σινιάλο. Στη συνέχεια, τα
απομονωμένα γονίδια καθαρίστηκαν ώστε να μπορούν στη συνέχεια να τροποποιηθούν
κατάλληλα.
Για την ενσωμάτωση των γονιδίων bc2929 και bc5204 στους πλασμιδιακούς φορείς
pET26b και pET24a αντίστοιχα, ήταν αναγκαία η τροποποίηση των φορέων και των γονιδίων
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν συμβατά άκρα μεταξύ τους κατά την αντίδραση
συγκόλλησης.
Τροποποίηση πλασμιδιακών φορέων pET26b και pET24a:
Αρχικά πραγματοποιήθηκε πέψη των φορέων με την περιοριστική ενδονουκλεάση
NdeI και στη συνέχεια ακολούθησε αντίδραση fill-in με την χρήση Klenow με δραστικότητα
εξωνουκλεάσης (100mM dNTPs, 1u/γ Klenow και 1× Klenow buffer στον τελικό όγκο
αντίδρασης) μόνο για το τον φορέα pET24a. Τέλος, πραγματοποιήθηκε πέψη με την
ενδονουκλεάση XhoI και των δύο φορέων.
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Υδρόλυση bc2929 και bc5204 με τα αντίστοιχα περιοριστικά ένζυμα:
Για το γονίδιο bc2929 δημιουργήθηκαν 2 προεξέχοντα άκρα (NdeI-XhoI) ενώ για το
γονίδιο bc5204 δημιουργήθηκε ένα τυφλό άκρο (Klenow) και ένα προεξέχων άκρο (XhoI).
Για να είναι δυνατή η κλωνοποίηση των γονιδίων στους πλασμιδιακούς φορείς πρέπει να
υδρολυθούν με τα αντίστοιχα περιοριστικά ένζυμα (bc2929:NdeI-XhoI και bc5204: XhoI).
Και τα 2 περιοριστικά αυτά ένζυμα υδρολύουν πεπτιδικούς δεσμούς στις περιοριστικές θέσεις
που ενσωματώθηκαν κατά την αντίδραση PCR. Οι αντιδράσεις υδρόλυσης τόσο των γονιδίων
όσο και των φορέων γίνονται με τα κατάλληλα ρυθμιστικά διαλύματα και στις κατάλληλες
θερμοκρασίες που ορίζονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Είναι σημαντικό ο όγκος του
ενζύμου να μην ξεπερνά το 1/10 του τελικού όγκου.
Αντίδραση συγκόλλησης (ligation):
Για να πραγματοποιηθεί η κλωνοποίηση του γονιδίου στον πλασμιδιακό φορέα, γίνεται
αντίδραση συγκόλλησης στους 16°C για 12-16 ώρες, προσθέτοντας τα εξής:
•

50-100ng φορέα

•

ποσότητα ενθέματος που καθορίζεται από την αναλογία μορίων του φορέα με το

ένθεμα, λαμβάνοντας υπ όψιν ότι για προεξέχοντα άκρα η ιδανική αναλογία μορίων
ενθέματος : φορέα είναι 4:1, ενώ για τυφλά άκρα είναι 5-10:1.
•

1× ρυθμιστικό διάλυμα λιγάσης (10× : 0.5Μ Tris pH 7.4, 0.1M MgCl2, 0.1M DTT,

10mM spermidine, 10mM ATP, 1mg/ml BSA)
•

0.75μl rATP (20mM)

•

1μl T4 DNA λιγάση (3-5units)

•

H2O μέχρι 20μl τελικό όγκο

Με τη συγκόλληση επιτυγχάνεται η τοποθέτηση του γονιδίου κάτω από τον μεταγραφικό
έλεγχο του T 7 lac υποκινητή. Οι πλασμιδιακές κατασκευές χρησιμοποιήθηκαν για τον
μετασχηματισμό BL21-DH5a κυττάρων, τα μετασχηματισμένα κύτταρα ελέγχθηκαν για την
ενσωμάτωση των γονιδίων ενδιαφέροντος μέσω της μεθόδου αλυσιδωτής αντίδρασης των
αποικιών (Colony PCR) και μετά την απομόνωση των πλασμιδιακών κατασκευών τα
ενθέματα στάλθηκαν για νουκλεοτιδική αλληλούχηση, όπου διαπιστώθηκε η ένθεση των
σωστών γονιδίων στο σωστό σημείο, δηλαδή σε θέση όπου μπορούν να μεταγραφούν και να
μεταφραστούν με βάση το σωστό πλαίσιο ανάγνωσης.
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2.2.2 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA με το kit Nucleospin Plasmid.
Κάθε φορά που ήταν απαραίτητη η απομόνωση μεγάλης ποσότητας DNA από
βακτηριακή καλλιέργεια χρησιμοποιήθηκε το συγκεκριμένο kit, με το οποίο επιτυγχάνεται
πολύ μεγαλύτερη αποδοτικότητα και καθαρότητα στο DNA που απομονώνεται. Η διαδικασία
που ακολουθείται είναι η εξής:
¾ Ολονύκτια επώαση καλλιέργειας όγκου 10ml LB με το κατάλληλο αντιβιοτικό
επιλογής στους 370C.
¾ Φυγοκέντρηση των κυττάρων για 15 λεπτά σε ψυχόμενη φυγόκεντρο στις 3000rpm.
¾ Απομάκρυνση του υπερκείμενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 250μl
διαλύματος Α1.
¾ Προσθήκη 250μl διαλύματος Α2, ήπια ανάδευση και επώαση για 5 λεπτά σε
θερμοκρασία δωματίου.
¾ Προσθήκη 300μl διαλύματος Α3, ήπια ανάδευση και φυγοκέντρηση για 10 λεπτά
στις 11000g, σε θερμοκρασία δωματίου.
¾ Το υπερκείμενο φορτώνεται σε κολώνα Nucleospin Plasmid column και
φυγοκεντρείται για 1 λεπτό, στις 11000g, σε θερμοκρασία δωματίου
¾ Ακολουθεί πλύσιμο της κολώνας με 500μl προθερμασμένου (500C) διαλύματος AW
και φυγοκέντρηση στις 11.000g, για 1 λεπτό, σε θερμοκρασία δωματίου.
¾ Επιπλέον πλύσιμο της κολώνας με 600μl διαλύματος Α4 και φυγοκέντρηση για 1
λεπτό στις 11.000g, σε θερμοκρασία δωματίου.
¾ Στέγνωμα της μεμβράνης της κολώνας με φυγοκέντρηση για 2 λεπτά, στις 11.000g,
σε θερμοκρασία δωματίου.
¾ Έκλουση του πλασμιδιακού DNA με προσθήκη 50μl διαλύματος ΑΕ. Επώαση για 1
λεπτό, σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος φυγοκέντρηση για 1 λεπτό, στις 11.000g, σε
θερμοκρασία δωματίου.

2.2.3 Καθαρισμός προϊόντων PCR με τη χρήση στήλης QIAquick.
Για τον καθαρισμό τμημάτων DNA μετά από PCR αντίδραση χρησιμοποιήθηκε
στήλη QIAquick. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
¾ Προσθήκη 5 όγκων διαλύματος PB σε 1 όγκο της PCR αντίδρασης και ανάμειξη.
¾ Τοποθέτηση μιας στήλης QIAquick σε 2ml eppendorf tube.
¾ Προσθήκη του δείγματος στην στήλη QIAquick. Φυγοκέντρηση για 60sec, στις
11.000g.
¾ Πλύσιμο της στήλης με 0.75ml διάλυμα PE. Φυγοκέντρηση για 60sec στις 11.000g.

26

¾ Τοποθέτηση της στήλης QIAquick σε καθαρό 1.5ml eppendorf tube.
¾ Έκλουση του DNA με προσθήκη 30 ή 50μl διαλύματος EB (10mM Tris-HCl,
pH=8.5) ή νερό. Φυγοκέντρηση για 60sec, στις 11.000g.
2.2.4 Εκχύλιση DNA από πήκτωμα αγαρόζης με τη χρήση κολώνας QIAquick.
Για την εκχύλιση τμημάτων DNA από πήκτωμα αγαρόζης χρησιμοποιήθηκε κολώνα
QIAquick. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
¾ Με την βοήθεια καθαρού νυστεριού συλλέγεται το επιθυμητό κομμάτι DNA από το
πήκτωμα αγαρόζης.
¾ Ζύγισμα του κομματιού που αφαιρέθηκε προηγουμένως.
¾ Προσθήκη του δείγματος (1 όγκος) και 3 όγκων διαλύματος QG σε 2ml eppendorf
tube.
¾ Επώαση για 10 λεπτά στους 500C.
¾ Αν το χρώμα του διαλύματος δεν είναι κίτρινο τότε προστίθενται 10μl οξικό νάτριο
3Μ.
¾ Προσθήκη ενός όγκου ισοπροπανόλης.
¾ Τοποθέτηση μιας στήλης QIAquick. Φυγοκέντρηση για 60sec, στις 11.000g.
¾ Πλύσιμο της στήλης με 0.75ml διάλυμα PE. Φυγοκέντρηση για 60sec, στις 11.000g.
¾ Τοποθέτηση της στήλης QIAquick σε καθαρό 1.5ml eppendorf tube.
¾ Έκλουση του DNA με προσθήκη 30 ή 50μl διαλύματος EB (10mM Tris-HCl,
pH=8.5) ή νερό. Φυγοκέντρηση για 60 sec, στις 11.000g.
¾

2.2.5 Παρασκευή δεκτικών για μετασχηματισμό βακτηριακών κυττάρων E. coli.
Δεκτικά για μετασχηματισμό χαρακτηρίζονται τα βακτηριακά κύτταρα τα οποία
έχουν τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε η κυτταρική τους μεμβράνη να γίνει περισσότερο
διαπερατή σε πλασμιδιακό DNA. Στην παρούσα εργασία για το μετασχηματισμό
βακτηριακών

στελεχών

ακολουθήθηκαν

δύο

μέθοδοι:

η

χημική

και

αυτή

του

μετασχηματισμού μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης. Για καθεμία από αυτές τις μεθόδους
απαιτούνται και διαφορετικού τύπου δεκτικά βακτηριακά κύτταρα.

Α) Δεκτικά κύτταρα για χημικό μετασχηματισμό.
¾ Ανάπτυξη καλλιέργειας βακτηριακών κυττάρων (DH5a ή BL21 DE3 pLYS) για 1216 ώρες σε 100ml LB, υπό έντονη ανάδευση στους 370C.
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¾ Προσθήκη 500ml LB σε φλάσκα δύο λίτρων και μόλυνση με 200μl από την
παραπάνω καλλιέργεια. Επώαση των κυττάρων στους 370C υπό ανάδευση, μέχρι η
οπτική τους πυκνότητα στα 560nm να γίνει 0,45.
¾ Φυγοκέντρηση των κυττάρων στους 40C για 5 λεπτά, στις 2500rpm.
¾ Επαναιώρηση των κυττάρων σε 20ml διαλύματος TFBI (100mM RbCl2, 50mM
MnCl2, 30mM CH3COOK, 10mM CaCl2, 87% γλυκερόλη, ρύθμιση του pH στο 5.8
με αραιό CH3COOK).
¾ Επώαση για 20 λεπτά στον πάγο.
¾ Φυγοκέντρηση στους 40C για 5 λεπτά, στις 2500rpm.
¾ Επαναιώρηση των βακτηρίων σε 3ml διαλύματος TFBII (0.2% MOPS, 10mM RbCl2,
80mM CaCl2, 87% γλυκερόλη, ρύθμιση του pH στο 7.0 με NaOH 1M).
¾ Επώαση για 10 λεπτά στον πάγο.
¾ Το βακτηριακό αιώρημα μοιράζεται σε κλάσματα των 300μl και διατηρείται στον
πάγο.
¾ Αποθήκευση στους -800C.
B)Δεκτικά κύτταρα για μετασχηματισμό μέσω ηλεκτρικής εκκένωσης.
¾ Ανάπτυξη καλλιέργειας βακτηριακών κυττάρων (BL21 DE3) για 12-16 ώρες σε 50ml
LB, υπό έντονη ανάδευση στους 370C.
¾ Προσθήκη 500ml LB σε φλάσκα δύο λίτρων και μόλυνση με 500μl από την
παραπάνω καλλιέργεια. Επώαση των κυττάρων στους 370C υπό ανάδευση, μέχρι η
οπτική τους πυκνότητα στα 600nm να γίνει 0.650.
¾ Επώαση για 20 λεπτά στον πάγο.
¾ Φυγοκέντρηση των κυττάρων στους 40C για 15 λεπτά, στις 4000rpm.
¾ Απομάκρυνση του υπερκείμενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 500ml
παγωμένου νερού.
¾ Φυγοκέντρηση των κυττάρων στους 40C για 15 λεπτά, στις 4000rpm.
¾ Απομάκρυνση του υπερκείμενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 250ml
παγωμένου νερού.
¾ Φυγοκέντρηση των κυττάρων στους 40C για 15 λεπτά, στις 4000rpm.
¾ Απομάκρυνση του υπερκείμενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 50ml
παγωμένου νερού.
¾ Φυγοκέντρηση των κυττάρων στους 40C για 15 λεπτά, στις 4000rpm.
¾ Απομάκρυνση του υπερκείμενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 10ml
παγωμένου νερού.
¾ Φυγοκέντρηση των κυττάρων στους 40C για 15 λεπτά, στις 4000rpm.
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¾

Απομάκρυνση του υπερκείμενου και επαναιώρηση των κυττάρων σε 1-1.5ml
παγωμένου διαλύματος γλυκερόλης 10%.

¾

Το βακτηριακό αιώρημα μοιράζεται σε κλάσματα των 100μl και διατηρείται στον
πάγο.

¾

Αποθήκευση στους -800C.
Η ποιότητα των δεκτικών κυττάρων θεωρείται καλή όταν η απόδοσή τους είναι

μεγαλύτερη από την ανάπτυξη 106 μετασχηματισμένων αποκιών/ 1μg DNA.

2.2.6 Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων E. coli με τις πλασμιδιακές
κατασκευές pET26b/bc2929 και pET24a/bc5204:
Μετά την απομόνωση του πλασμιδιακού φορέα ακολούθησε ο μετασχηματισμός
κυττάρων BL21 DE3 και (DE3) pLYS E. coli. Οι μέθοδοι μετασχηματισμού που
χρησιμοποιήθηκαν είναι:
Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων E. coli από πλασμιδιακό φορέα με τη χημική
μέθοδο:
¾ Ξεπάγωμα των δεκτικών κυττάρων από τους -80ºC στον παγό.
¾ Προσθήκη του DNA στα κύτταρα (όχι περισσότερο από 200ng).
¾ Επώαση για 30 λεπτά στον πάγο.
¾ Ακολουθεί θερμικό σοκ σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 42ºC για 90 δευτερόλεπτα.
¾ Προσθήκη 900μl LB και επώαση για 45 λεπτά στους 37ºC.
¾ Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 3500rpm.
¾ Απομάκρυνση της μεγαλύτερης ποσότητας του υπερκείμενου και επαναιώρηση των
κυττάρων.
¾ Άπλωμα σε τριβλίο με LB και αντιβιοτικά επιλογής (καναμικίνη, χλωραμφαινικόλη).
¾ Επώαση στους 37ºC για 12-16 ώρες.
Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων E. coli από πλασμιδιακό φορέα μέσω
ηλεκτρικής πόρωσης:
¾ Ξεπάγωμα των δεκτικών κυττάρων από τους -80ºC στον παγό.
¾ Προσθήκη του DNA στα κύτταρα.
¾ Προσθήκη των κυττάρων στην ειδική κυβέττα που φυλασσόταν στους -20ºC. Με τη
βοήθεια ειδικής συσκευής τα κύτταρα υποβάλλονται στιγμιαία σε ηλεκτρικό πεδίο
1800 Volt.
¾ Προσθήκη 900μl παγωμένου LB και επώαση για 60 λεπτά στους 37ºC.
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¾ Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 3500rpm.
¾ Απομάκρυνση της μεγαλύτερης ποσότητας του υπερκείμενου και επαναιώρηση των
κυττάρων.
¾ Άπλωμα σε τριβλίο με LB και αντιβιοτικά επιλογής (καναμικίνη, χλωραμφαινικόλη).
¾ Επώαση στους 37ºC για 16-20 ώρες.
Το μετασχηματισμένο στέλεχος διατηρήθηκε στους -80ºC σε 50% γλυκερόλη μέχρι
την περαιτέρω χρήση του.

2.2.7.α. Υπερέκφραση της ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης BC2929 σε κύτταρα Ε.
coli BL21 DE3:
Για

την

υπερέκφραση

της

ανασυνδυασμένης

πρωτεΐνης

πραγματοποιείται

μετασχηματισμός σε κύτταρα BL21 DE3 E. coli με την πλασμιδιακή κατασκευή. Από το
τριβλίο με τα μετασχηματισμένα κύτταρα συλλέγονται αποικίες με τις οποίες μολύνεται υγρή
καλλιέργεια LB/καναμικίνη (για 1lt διαλύματος Luria-Bertani Medium: 10gr bacto-tryptone,
5gr bacto-yeast extract, 10gr NaCl και προσθήκη 1ml διαλύματος καναμικίνης 100mg/ml).
Ακολουθεί ολονύκτια επώαση στους 37°C υπό ανάδευση. Στη συνέχεια, προστίθενται 60 ml
της προκαλλιέργειας σε 3lt φρέσκου θρεπτικού μέσου LB/καναμικίνη (αραίωση 1/50) και
ακολουθεί επώαση στους 20°C μέχρι η οπτική απορρόφηση της καλλιέργειας στα 600nm να
φτάσει το 0.6. Στην καλλιέργεια προστίθενται επαγωγέας IPTG (IsoPropyl-beta-DThioGalactopyranoside) και διάλυμα KCl σε τελική συγκέντρωση 1mM και 5mM αντίστοιχα
και πραγματοποιείται επώαση για 6 ώρες στους 20°C. Μετά το πέρας της επώασης, η
καλλιέργεια φυγοκεντρείται (20 λεπτά στις 10000rpm, στους 4°C), συλλέγεται η βακτηριακή
πελέττα και αποθηκεύεται στους -80°C.

2.2.7.β. Υπερέκφραση της ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης BC5204 σε κύτταρα Ε.
coli BL21 DE3:
Για την υπερέκφραση της ανασυνδυασμένης πρωτεϊνης BC5204 πραγματοποιείται
μετασχηματισμός σε BL21 DE3 E. coli κύτταρα με την πλασμιδιακή κατασκευή. Από το
τριβλίο με τα μετασχηματισμένα κύτταρα συλλέγονται αποικίες με τις οποίες μολύνεται υγρή
καλλιέργεια LB/καναμικίνη. Ακολουθεί ολονύκτια επώαση στους 37°C υπό ανάδευση. Στη
συνέχεια, προστίθενται 120 ml της

προκαλλιέργειας σε 6lt φρέσκου θρεπτικού μέσου

LB/καναμικίνη (αραίωση 1/50) και ακολουθεί επώαση στους 30°C μέχρι η οπτική
απορρόφηση της καλλιέργειας στα 600nm να φτάσει το 0.6. Στην καλλιέργεια προστίθενται
επαγωγέας IPTG (IsoPropyl-beta-D-ThioGalactopyranoside) και διάλυμα ZnSO4 σε τελική
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συγκέντρωση 1mM και πραγματοποιείται επώαση για 6 ώρες στους 30°C. Μετά το πέρας της
επώασης, η καλλιέργεια φυγοκεντρείται (20 λεπτά στις 10000rpm, στους 4°C), συλλέγεται η
βακτηριακή πελέττα και αποθηκεύεται στους -80°C.

2.2.8.α. Απομόνωση της απακετυλάσης πεπτιδογλυκάνης BC2929:
Εκχύλιση:
Η βακτηριακή πελέττα επαναδιαλύεται σε κρύο ρυθμιστικό διάλυμα (1g πάστας σε
15 ml διαλύματος) 50mM Tris-HCl pH 7.6, 300mM NaCl, 0.3 mg/ml λυσοζύμη. Ακολουθεί
επώαση στον πάγο υπό ήπια ανάδευση για 2.5 ώρες. Ανά 20 min προσθέτουμε PMSF (
αναστολέας πρωτεασών)σε τελική συγκέντρωση 1mM. Μετά από 45 min επαναπροσθέτουμε
λυσοζύμη τόση ώστε να διπλασιαστεί η αρχική συγκέντρωση της στο διάλυμα. Μετά από
επώαση 1,5 ώρας στον πάγο γίνεται προσθήκη Dnase (τελική συγκέντρωση 10 μg/ml) και
MgCl2 (τελική συγκέντρωση 10 mM). Το MgCl2 προστίθεται διότι η DNase είναι
μεταλλοένζυμο. Μετά από μια ώρα επώασης το διάλυμα φυγοκεντρείται στους 4οC για 30
min στις 10.000 x g ώστε να απομακρυνθούν τα κυτταρικά θραύσματα. Συλλέγουμε το
υπερκείμενο κυτταρικό εκχύλισμα.
Χρωματογραφία σε προσροφητή Ni-ΝΤΑ agarose:
Το

πρωτεϊνικό

εκχύλισμα

από

το

προηγούμενο

στάδιο

φορτώθηκε

σε

χρωματογραφική στήλη συγγενείας NI-NTA agarose, η οποία αρχικά εξισορροπήθηκε με
50mM Tris-HCl pH7.6/ 300mM NaCl (διάλυμα Α). Ο προσροφητής εκπλύθηκε αρχικά με το
διάλυμα Α και στη συνέχεια με ρυθμιστικό διάλυμα 50mM Tris-HCl pH7.6/ 1M NaCl/
20mM ιμιδαζόλιο. Oι κατακρατούμενες πρωτεΐνες αναλύθηκαν σε κλάσματα όγκου 6ml με
σταδιακή διαβάθμιση ιμιδαζολίου, η οποία επιτεύχθηκε με τη χρήση διαλύματος 50mM TrisHCl pH 7.6 / 1M NaCl/ 20mM ιμιδαζόλιο (διάλυμα Β) και διαλύματος 50mM Tris-HCl pH
7.6 / 1M NaCl/ 300mM ιμιδαζόλιο (διάλυμα Γ). Τα κλάσματα που συλλέχθηκαν από την
ανάμιξη των διαλυμάτων Β και Γ ήταν τα εξής: 3 κλάσμα × 30mM ιμιδαζόλιο, 3 × 40mM
ιμιδαζόλιο, 3 × 50mM ιμιδαζόλιο, 3 × 100mM ιμιδαζόλιο, 3 × 150mM ιμιδαζόλιο, 1 ×
300mM ιμιδαζόλιο. Τα κλάσματα στα οποία ανιχνεύθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης
μετά από ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης, αναμίχθηκαν και υπέστησαν
ολονύκτια διαπίδυση σε διάλυμα Α.
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Χρωματογραφία μοριακής διήθησης σε προσροφητή Sephacryl S200 HR :
Η συγκεκριμένη χρωματογραφική μέθοδος αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο
καθαρισμού του πρωτεϊνικού εκχυλίσματος. Ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών γίνεται με βάση
το μοριακό τους βάρος και συγκεκριμένα οι πρωτεΐνες μεγαλύτερου μοριακού βάρους
συλλέγονται γρηγορότερα μιας και δεν περνούν μέσα από τους πόρους του υλικού της στήλης
ενώ οι μικρότερου μοριακού βάρους καθυστερούν στο εσωτερικό των πόρων. Αφού η
κολώνα εξισορροπηθεί με διάλυμα 50mM Tris-HCl pH 7.6/ 300mM NaCl, φορτώνεται το
πρωτεϊνικό δείγμα, ακολουθεί έκλουση με το διάλυμα εξισορρόπησης (2 όγκοι στήλης) και
συλλέγονται τα εκλουόμενα κλάσματα. Τα κλάσματα με την υψηλότερη καθαρότητα και
ενεργότητα απακετυλάσης της πεπτιδογλυκάνης ελέγχονται σε πηκτή ακρυλαμίδης καθώς και
με τη ραδιομετρική μέθοδο μέτρησης της ενεργότητας, συγκεντρώνονται και διατηρούνται
στους 4 oC.
Παράλληλα, η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται και για να διαπιστώσουμε την
κατάσταση πολυμερισμού της πρωτεΐνης. Ο αριθμός των κορυφών που προκύπτουν στο
χρωματογράφημα δηλώνει τον αριθμό των πρωτεϊνών ή των πρωτεϊνικών υπομονάδων ενός
πρωτεϊνικού μορίου που εκλούονται. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνεται η διαδικασία
φορτώνοντας στην κολώνα διάφορους πρωτεϊνικούς μάρτυρες μοριακών βαρών, ώστε να
υπολογιστεί το μοριακό βάρος που αντιστοιχεί σε κάθε κορυφή. Από τη διαδικασία αυτή
συμπεραίνεται ο βαθμός πολυμερισμού της προς μελέτη πρωτεΐνης.

2.2.8.β Απομόνωση της απακετυλάσης πεπτιδογλυκάνης BC5204:
Εκχύλιση:
Η βακτηριακή πελέττα επαναδιαλύεται σε κρύο ρυθμιστικό διάλυμα (1g πάστας σε
7ml διαλύματος) 8Μ ουρία. Ακολουθεί επώαση στον πάγο υπό ήπια ανάδευση για 1 ώρα. Στη
συνέχεια το διάλυμα φυγοκεντρείται στους 4οC για 30 min στις 10.000 x g ώστε να
απομακρυνθούν τα κυτταρικά θραύσματα. Συλλέγουμε το υπερκείμενο κυτταρικό εκχύλισμα.
Χρωματογραφία σε προσροφητή Ni-ΝΤΑ agarose:
Το

πρωτεϊνικό

εκχύλισμα

από

το

προηγούμενο

στάδιο

φορτώθηκε

σε

χρωματογραφική στήλη συγγενείας Ni-NTA agarose, η οποία αρχικά εξισορροπήθηκε με 8M
ουρία (διάλυμα Α). Ο προσροφητής εκπλύθηκε αρχικά με το διάλυμα Α και οι
κατακρατούμενες πρωτεΐνες αναλύθηκαν σε κλάσματα όγκου 6ml με σταδιακή διαβάθμιση
ιμιδαζολίου, η οποία επιτεύχθηκε με τη χρήση διαλύματος 8Μ ουρία/ 300mM ιμιδαζόλιο
(διάλυμα Β). Τα κλάσματα που συλλέχθηκαν από την ανάμιξη των διαλυμάτων Α και Β ήταν
τα εξής: 3 κλάσμα × 30mM ιμιδαζόλιο, 3 × 40mM ιμιδαζόλιο, 3 × 50mM ιμιδαζόλιο, 3 ×
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100mM ιμιδαζόλιο, 3 × 150mM ιμιδαζόλιο, 1 × 300mM ιμιδαζόλιο. Τα κλάσματα στα οποία
ανιχνεύθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης μετά από ηλεκτροφόρηση σε πηκτή
πολυακρυλαμίδης, αναμίχθηκαν και υπέστησαν ολονύκτια διαπίδυση σε διάλυμα 50mM TrisHCl pH 8.0/ 300mM NaCl.
Χρωματογραφία μοριακής διήθησης σε προσροφητή Sephacryl S200 HR :
Η συγκεκριμένη χρωματογραφική μέθοδος αποτέλεσε το τελευταίο στάδιο
καθαρισμού του πρωτεϊνικού εκχυλίσματος. Αφού η κολώνα εξισορροπηθεί με διάλυμα
50mM Tris-HCl pH 8.0/ 300mM NaCl, φορτώνεται το πρωτεϊνικό δείγμα, ακολουθεί
έκλουση με το διάλυμα εξισορρόπησης (2 όγκοι στήλης) και συλλέγονται τα εκλουόμενα
κλάσματα. Τα κλάσματα με την υψηλότερη καθαρότητα και ενεργότητα απακετυλάσης της
πεπτιδογλυκάνης ελέγχονται σε πηκτή ακρυλαμίδης καθώς και με τη ραδιομετρική μέθοδο
μέτρησης της ενεργότητας, συγκεντρώνονται και διατηρούνται στους 4 oC.

2.2.9. Μέθοδοι μέτρησης της ενζυμικής δραστικότητας των απακετυλασών
πεπτιδογλυκάνης BC2929 και BC5204:
Για τον υπολογισμό της ενζυμικής δραστικότητας της BC2929 και BC5204
χρησιμοποιήθηκαν δύο εναλλακτικές μέθοδοι που κάθε μια παρείχε διαφορετικά
πλεονεκτήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις της πειραματικής διαδικασίας στην οποία
χρησιμοποιήθηκαν:

A. Ραδιομετρική μέθοδος μέτρησης της ενζυμικής δραστικότητας σε
υποστρώματα ραδιοσημασμένης πεπτιδογλυκάνης και γλυκολ-χιτίνης.
Η επιλογή της πεπτιδογλυκάνης έγινε ως το κύριο υπόστρωμα του προς εξέταση ενζύμου
και βασίστηκε σε προηγούμενη αναφορά (13). Στην ίδια αναφορά βασίστηκε και η χρήση
γλυκολ-χιτίνης (υδατοδιαλυτό παράγωγο της χιτίνης) με τις τροποποιήσεις και τις βελτιώσεις
που περιγράφονται σε άλλη εργασία (31). Μέτρο της ενζυμικής δραστικότητας αποτελεί η
ποσότητα ραδιοσημασμένου οξικού οξέος, το οποίο απελευθερώνεται από την ενζυμική
απακετυλίωση της ραδιοσημασμένης πεπτιδογλυκάνης και γλυκολ-χιτίνης.
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Προετοιμασία ραδιοσημασμένης πεπτιδογλυκάνης και γλυκολ-χιτίνης
Για την προετοιμασία της ραδιοσημασμένης πεπτιδογλυκάνης, αρχικά, απομονώθηκε
πεπτιδογλυκάνη από το κυτταρικό τοίχωμα του Β.cereus και στη συνέχεια, σημάνθηκε με
[3Η] οξικό ανυδρίτη. Με τον ίδιο τρόπο έγινε και η σήμανση της γλυκολ-χιτίνης,
χρησιμοποιώντας ως αρχικό υπόστρωμα μερικά ο-υδροξυ-αιθυλιωμένη χιτοζάνη (γλυκολχιτοζάνη).
Η απομόνωση πεπτιδογλυκάνης έγινε με βάση προηγούμενη αναφορά (5) και
περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
•

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

•

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

•

Συλλογή κυττάρων μετά από φυγοκέντρηση (14000g, 8min, 4 οC).

•

Επαναδιάλυση των κυττάρων σε ζεστό SDS, 5%w/v και βράσιμο για 25min.

•

Συλλογή των αδιάλυτων συστατικών με φυγοκέντρηση (14000g, 8min, 20 οC).

•

Επαναδιάλυση σε ζεστό SDS, 4%w/v και βράσιμο για 15min.

•

Πλύσιμο με ζεστό αποστειρωμένο νερό (60 οC) τουλάχιστον 5 φορές μέχρι την
απομάκρυνση του SDS.

•

Αφαίρεση των ομοιοπολικά προσδεδεμένων πρωτεϊνών με επώαση με 2mg/ml
πρωνάση, για 1h στους 60οC.

•

Συλλογή των κυτταρικών τοιχωμάτων με φυγοκέντρηση (14000g, 8min, 4 οC).

•

Πλύσιμο με αποστειρωμένο νερό και επαναδιάλυση σε υδροφθορικό οξύ (HF) (400μl
από διάλυμα 48%v/v). Επώαση για 24h στους 2οC.

•

Συλλογή των αδιάλυτων συστατικών με φυγοκέντρηση (14000g, 8min, 4 οC).

•

Πλυσίματα με φυγοκέντρηση και επαναδιάλυση, μια φορά με 50mM Tris-HCl, pH 7
και πέντε φορές με κρύο αποστειρωμένο νερό, μέχρι το pH να γίνει ουδέτερο.

•

Αποθήκευση της απομονωμένης πεπτιδογλυκάνης στους -20 οC.

Η διαδικασία της ραδιοσήμανσης είναι ίδια και για τα δύο υποστρώματα. 21 mg γλυκολχιτοζάνης και πεπτιδογλυκάνης αντίστοιχα, διαλύονται σε 2,25ml διαλύματος NaHCO3
(11,25%) και ακετυλιώνονται με 5mCi [3Η] οξικού ανυδρίτη (0,1mmol, 50mCi/mmol). Μετά
από επώαση 24h στους 4 οC, οι απομένουσες ελεύθερες αμινομάδες ακετυλιώνονται με 150μl
μη σημασμένου οξικού ανυδρίτη για ακόμη 24h. Ακολουθεί απομάκρυνση του παραγόμενου,
από την αντίδραση και την υδρόλυση του οξικού ανυδρίτη, οξικού οξέος, με διαπίδυση.
Έπειτα, το παρασκεύασμα οξυνίζεται με ποσότητα πυκνού υδροχλωρικού οξέος (τελική
συγκέντρωση 50mM) και πυκνού οξικού οξέος (τελική συγκέντρωση 60mM) και εκχυλίζεται
με οξικό αιθυλεστέρα (κορεσμένο με νερό), φυγοκεντρώντας στα 14000g. Με διαπίδυση
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απομακρύνονται τα υπολείμματα οξικού αιθυλεστέρα από το διάλυμα της γλυκολ-χιτίνης,
ενώ η αδιάλυτη πεπτιδογλυκάνη από το προηγούμενο βήμα, συλλέγεται και επαναδιαλύεται
σε αποστειρωμένο νερό.

πεπτιδογλυκάνη + [3Η]οξικός ανυδρίτης

[3Η]πεπτιδογλυκάνη +

οξικό οξύ

Ραδιομετρικός προσδιορισμός του παραγόμενου οξικού οξέος
Μέτρο της ενζυμικής δραστικότητας αποτελεί η ποσότητα ραδιοσημασμένου οξικού
οξέος, το οποίο απελευθερώνεται από την ενζυμική απακετυλίωση της ραδιοσημασμένης
πεπτιδογλυκάνης και γλυκολ-χιτίνης (Σχήμα 1). Η αντίδραση απακετυλίωσης διεξάγεται σε
100μl τελικό όγκο, με ρυθμιστικό διάλυμα
1) για την BC2929: 25mM Tris-HCl, pH 7, 0,2mM CoCl2, 5μl ραδιοσημασμένου
υποστρώματος και 6,3μg ενζύμου. Ο χρόνος επώασης είναι 2,5h σε θερμοκρασία 37oC.
2) για την BC5204: 25mM Mes-NaOH pH 5,6, 0,2mM CoCl2, 5μl ραδιοσημασμένου
υποστρώματος και 3,15μg ενζύμου. Ο χρόνος επώασης είναι 2,5h σε θερμοκρασία 500C.
Η αντίδραση διακόπτεται με την προσθήκη 100μl διαλύματος 20mM HCl/ 50mM
CH3COOH. Στη συνέχεια, το οξικό οξύ εκχυλίζεται από την υδατική φάση με 500μl οξικού
αιθυλεστέρα και μετριέται με σπινθηρομετρία.
Σημαντικό πλεονέκτημα της ραδιομετρικής μεθόδου είναι η ταχύτητα, γι’ αυτό και
χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την ανίχνευση της ενζυμικής δραστικότητας των απακετυλασών
της πεπτιδογλυκάνης σε χρωματογραφικά κλάσματα.

PDA
3

a. GlcN[ Η]Ac
b. [3Η]γλυκολ-χιτίνη

GlcN + [3Η]οξικό οξύ

PDA

γλυκολ-χιτοζάνη + [3Η]οξικό οξύ

Σχήμα 1. Αντίδραση παραγωγής ραδιοσημασμένου οξικού οξέος από ραδιοσημασμένη
πεπτιδογλυκάνη (α) και γλυκολ-χιτίνη (b).
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B. Μέθοδος μέτρησης της ενζυμικής δραστικότητας σε χιτοολιγομερή, μέσω
σήμανσης των πρωτοταγών αμινών που προκύπτουν από την αντίδραση.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ένα μόριο που ονομάζεται fluorescamine και έχει την
ικανότητα να προσδένεται σε πρωτοταγής αμίνες δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα σταθερό
φθορίζον σύμπλοκο. Οι πρωτοταγείς αμίνες παράγονται από την αντίδραση απακετυλίωσης
των χιτοολιγομερών. Η παραγωγή πρωτοταγών αμινών ποσοτικοποιείται μέσω πρότυπης
καμπύλης

που

έχει

δημιουργηθεί

χρησιμοποιώντας

αυξανόμενες

συγκεντρώσεις

γλυκοζαμίνης.

Εικόνα 9. Αντίδραση της fluorescamine με πρωτοταγής αμίνομάδες.
Προσδιορισμός του παραγόμενου οξικού οξέος μέσω φθορισμού
Μέτρο της ενζυμικής δραστικότητας αποτελεί ο φθορισμός που παράγεται με την
ένωση της fluorescamine με τις πρωτοταγής αμίνες των χιτοολιγομερών που προέκυψαν από
την αντίδραση. Η αντίδραση απακετυλίωσης διεξάγεται σε 50μl τελικό όγκο, με ρυθμιστικό
διάλυμα
1) για την BC2929: 25mM Tris-HCl, pH 7, 0,2mM CoCl2, 453nmol υποστρώματος και 6,3μg
ενζύμου. Ο χρόνος επώασης είναι 2,5h σε θερμοκρασία 37oC.
2) για την BC5204: 25mM Mes-NaOH pH 5,6, 0,2mM CoCl2, 453nmol υποστρώματος και
3,15μg ενζύμου. Ο χρόνος επώασης είναι 2,5h σε θερμοκρασία 500C.
Η αντίδραση διακόπτεται με την προσθήκη 50μl διαλύματος βορικού οξέος pH 8.5.
Στη συνέχεια, προστίθενται 20μl fruorescamine σε DMF σε συγκέντρωση 2mg/ml και
ακολουθεί επώαση για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Η αντίδραση σήμανσης
διακόπτεται με προσθήκη 150μl DMF/H2O (1:1). Ο φθορισμός ανιχνεύεται και
ποσοτικοποιείται με την χρήση του Fluostar Galaxy (BMG laboratories).
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PDA
GlcNAc

GlcN-fluorescamine + οξικό οξύ

fluorescamine
Σχήμα 2. Αντίδραση σήμανσης των πρωτοταγών αμινών που παράγονται από την ενζυμική
απακετυλίωση χιτοολιγομερών, με fluorescamine.

2.2.10. Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών
Η ηλεκτροφορητική ανάλυση έγινε σε αποδιατακτικά πηκτώματα πολυακριλαμιδίου
(SDS-PAGE) 12,5% πυκνότητας, με ασυνεχή συστήματα ρυθμιστικών διαλυμάτων (34). Η
εμφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε με χρώση με Coomassie Brilliant Blue R. Η
συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των διαφόρων πρωτεϊνικών
κλασμάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία καθαρισμού του ενζύμου καθώς και για τον
προσδιορισμό των σχετικών μοριακών βαρών των πρωτεϊνών.

2.2.11. Μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού πρωτεϊνών
Για τον ποσοτικό προσδιορισμό πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκε η τεχνική πρόσδεσης
της χρωστικής Coomassie Brilliant Blue G-250 (35). Για την κατασκευή της καμπύλης
αναφοράς χρησιμοποιήθηκε πρότυπο διάλυμα BSA. Η μέθοδος αυτή επιλέχθηκε λόγω της
ταχύτητας στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων και χρησιμοποιήθηκε σε σύνθετα και καθαρά
παρασκευάσματα των απακετυλασών της πεπτιδογλυκάνης BC2929 και BC5204.

2.2.12. Προσδιορισμός μοριακού βάρους της BC2929 και της BC5204
Για τον υπολογισμό του μοριακού βάρους των ενζύμων χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι:
•

Χρωματογραφία μοριακής διήθησης σε στήλη Sephacryl S200 HR.

•

Ανάλυση σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακριλαμιδίου.

Το σχετικό μοριακό βάρος του ενζύμου BC2929 υπολογίστηκε στα 30kDa και του ενζύμου
BC5204 στα 29kDa.

2.2.13. Προσδιορισμός της πρωτοταγούς νουκλεοτιδικής αλληλουχίας μορίων
DNA (DNA sequencing analysis)
Εφαρμόστηκε η μέθοδος του τερματισμού της επιμήκυνσης του DNA μέσω της
ενσωμάτωσης διδεόξυ-αναλόγων. Ως μήτρα χρησιμοποιήθηκε υπερελικωμένο πλασμιδιακό
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DNA και η ταυτοποίηση των αλληλουχιών πραγματοποιήθηκε σε αυτοματοποιημένη
συσκευή νουκλεοτιδικής αλληλούχισης (ΡΕ-ΑΒ1377) στο εργαστήριο Εφαρμοσμένης
Εντομολογίας

(ΙΜΒΒ,

ΙΤΕ).

Για

την

αλληλούχιση

της

εκάστοτε

κατασκευής

χρησιμοποιήθηκαν οι συνήθεις εκκινητές για τους φορείς (Τ7 promoter και Τ7 terminator). Οι
αλληλουχίες που προσδιορίστηκαν με την παραπάνω μέθοδο συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν
με την χρήση κατάλληλων υπολογιστικών προγραμμάτων (CLUSTAL X, VECTOR NΤΙ,
BLAST).
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 In silico εύρεση των αλληλουχιών BC2929 και BC5204 και σύγκριση με άλλες
απακετυλάσες πολυσακχαριτών.
Ανάλυση των γενωμάτων του Bacillus cereus (ATCC 14579) αποκάλυψε την ύπαρξη 11
γονιδίων, που κωδικοποιούν πιθανές απακετυλάσες πολυσακχαριτών. Συγκεκριμένα
πιστεύεται πως οι 6 από τις 11 είναι πιθανές απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης (πίνακας 1). Το
ένζυμο BC2929 αποτελείται από 275 αμινοξέα, εκ των οποίων τα 37 πρώτα αποτελούν το
πεπτίδιο-σινιάλο για την έκκριση της πρωτεΐνης στο περίπλασμα. Το ένζυμο BC5204
αποτελείται από 245 αμινοξέα, από τα οποία τα 25 πρώτα αποτελούν το πεπτίδιο-σινιάλο.
(267)
BC5204 (44)
BC2929 (70)
BC1960 (80)
BC3618 (21)
PDAA (66)
PGDA (267)
NodB (67)
Consensus (267)

267

(372)
BC5204 (148)
BC2929 (172)
BC1960 (180)
BC3618 (120)
PDAA (166)
PGDA (364)
NodB (167)
Consensus (372)
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Εικόνα 10: Πολλαπλή στοίχιση αλληλουχιών μελών της CE4 οικογένειας με τις απακετυλάσες
πεπτιδογλυκάνης BC2929 και BC5204 από τον Β. cereus.
Οι μαύρες περιοχές υποδεικνύουν ταυτόσημα κατάλοιπα σε όλες τις αλληλουχίες ενώ οι
σκιασμένες τα αμινοξέα που είναι ίδια σε τουλάχιστον 3 αλληλουχίες. BC1960 και BC3618
απακετυλάσες GlcNAc πεπτιδογλυκάνης από τον Β. cereus (NP_831730, NP_831744 );
PDAA, απακετυλάση πεπτιδογλυκάνης του φλοιού των σπορίων από τον B. subtilis
(NP_388679) [6]; PGDA, απακετυλάση GlcNAc πεπτιδογλυκάνης από τον S. pneumoniae
(NP_358926) [5]; και NodB, απακετυλάση χιτοολιγομερών από τον S. meliloti (Q52477). Η
στοίχιση έχει γίνει μόνο μεταξύ των αλληλουχιών που ανταποκρίνονται σε πιθανά καταλυτικά
κέντρα.
Μέσω ανάλυσης BLAST προέκυψε ότι τα δύο ένζυμα παρουσιάζουν υψηλό βαθμό
ομολογίας με πιθανές απακετυλάσες πολυσακχαριτών από το στελέχος B. anthracis str.
Ames. Συγκεκριμένα η BC2929 εμφανίζει 94% ταυτότητα και 97% ομοιότητα με την
πρωτεΐνη ΒΑ1977 (NP_845280) του B. anthracis str. Ames και η BC5204 εμφανίζει 93%
ταυτότητα και 96% ομοιότητα με την πρωτεΐνη ΒΑ5436 (NP_847604) του B .anthracis str
Ames. Γενικά, τα 10 από τα 11 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (ORFs) που βρέθηκαν στον B.
cereus είναι ταυτόσημα σε μέγεθος και κωδικοποιούν πρωτεΐνες με τουλάχιστον 90%
ταυτότητα με αντίστοιχες στο στέλεχος Β. anthracis str. Ames. Στην πρωτεïνική αλληλουχία
και των δύο απακετυλασών βρέθηκαν τα συντηρημένα κατάλοιπα που εντοπίζονται σε όλα τα
μέλη της CE4 οικογένειας. O πίνακας 1 δείχνει την αντιστοιχία και την ομοιότητα των
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πρωτεϊνών μεταξύ των δύο οργανισμών και τα ζεύγη προέκυψαν από τη βέλτιστη στοίχιση
των πρωτεϊνών μέσω ανάλυσης BLAST. Η συγκεκριμένη εικόνα αποτελεί αναθεωρημένη
απόδοση της ανάλυσης που έγινε στην εργασία των Psylinakis et al. [19] και περιλαμβάνει τις
μέχρι τώρα τροποποιήσεις των στελεχών και των ORFs του B. anthracis, όπως αυτές
εμφανίζονται στην ταξινόμηση CAZY.

B. cereus
ATCC14579
NP_830050 (254)
NP_830200 (360)
NP_830306 (260)
NP_831543 (234)
NP_831730 (275)
NP_831744 (273)
NP_832677 (275)
NP_833348 (213)
NP_833526 (299)
NP_834868 (245)

B. anthracis str.
Ames
NP_842717 (254)
NP_842877 (360)
NP_842967 (260)
NP_844255 (234)
NP_844369 (275)
NP_844383 (273)
NP_845280 (275)
NP_845942 (213)
NP_846187 (299)
NP_847604 (245)

Πιθανή
λειτουργία
CDA
PD
MurNAc PDA
CDA
GlcNAc PDA
GlcNAc PDA
GlcNAc PDA
GlcNAc PDA
CDA
GlcNAc PDA

Ταυτότητα
%
95
90
98
92
94
98
94
97
95
93

Ομοιότητα
%
99
95
99
96
97
99
97
100
97
96

Πίνακας 1. Τα ορθόλογα ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης των απακετυλασών πολυσακχαριτών των
B. cereus και B. anthracis.
Τα νούμερα στις παρενθέσεις αναφέρονται στον αριθμό των αμινοξέων των
αντίστοιχων πλαισίων ανάγνωσης. Η % ταυτότητα και ομοιότητα αναφέρεται στις
επικαλυπτόμενες περιοχές των ορθολόγων γονιδίων. Η σκούρα ένδειξη αναφέρεται στις
πρωτεΐνες της συγκεκριμένης εργασίας. Οι πιθανές λειτουργίες έχουν καταχωρηθεί από την
βάση δεδομένων ERGO-light (http://www.ergo-light.com/ERGO). CDA, απακετυλάση
χιτοολιγοσακχαριτών; PD, απακετυλάση πολυσακχαριτών; GlcNAc PDA, απακετυλάση Νακετυλγλυκοζαμίνης της πεπτιδογλυκάνης; MurNAc PDA, απακετυλάση Ν-ακετυλμουραμικού
οξέος της πεπτιδογλυκάνης.
3.2 Κλωνοποίηση και υπερέκφραση των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών BC2929 και
BC5204 σε κύτταρα E. Coli.
Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη μελέτη της λειτουργίας μιας πρωτεΐνης
είναι η έκφρασή της σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά στα οποία παράγεται υπό φυσιολογικές
συνθήκες. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε η κλωνοποίηση των γονιδίων bc2929 και
bc5204 στους πλασμιδιακούς φορείς pET26b και pET24a αντίστοιχα και η έκφρασή τους σε
κύτταρα E. coli, κάτι που αποτελεί δοκιμασμένο σύστημα υπερέκφρασης πρωτεϊνών.
Αρχικά, τα γονίδια απομονώθηκαν από το γονιδίωμα του B. cereus, μέσω

της

αντίδρασης PCR, χρησιμοποιώντας ως μήτρα το γενωμικό DNA του βακίλλου. Οι περιοχές
που απομονώθηκαν δεν περιελάμβαναν το πεπτίδιο-σινιάλο (signal peptide). Ακολούθησε η
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τροποποίηση των πλασμιδιακών φορέων pET26b και pET24a μέσω τριών αντιδράσεων
(βλέπε §2.2.1) με σκοπό τη δημιουργία των συμβατών άκρων για την ενσωμάτωση των
γονιδίων. Στη συνέχεια, τα γονίδια, υδρολυμένα με το περιοριστικό ένζυμο XhoI,
ενσωματώθηκαν στους φορείς, μέσω αντίδρασης συγκόλλησης και τοποθετήθηκαν κάτω από
τον μεταγραφικό έλεγχο του Τ7 lac υποκινητή. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός
κυττάρων Bl21 DE3 E. coli με τις πλασμιδιακές κατασκευές και η επαγωγή της έκφρασης
επετεύχθει με την προσθήκη IPTG. Δοκιμάστηκαν, σε μικρές καλλιέργειες, διάφορες
συνθήκες επώασης (συγκέντρωση IPTG, συγκέντρωση μετάλλων, χρόνος επώασης,
θερμοκρασία) και οι βέλτιστες, για την παραγωγή των πρωτεϊνών, συνθήκες επιλέχθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν σε υγρή καλλιέργεια 3 και 6 λίτρων για την BC2929 και την BC5204
αντίστοιχα (βλέπε και §2.2.1). Οι βέλτιστες συνθήκες υπερέκφρασης για την BC2929 είναι
200C, 1mM IPTG, 5mM KCl και 6 ώρες επώασης. Οι βέλτιστες συνθήκες υπερέκφρασης για
την BC5204 είναι: 300C, 1mM IPTG, 1mM ZnSO4 και 6 ώρες επώασης.
Α)

bc2929

Β)

bc5204

24a

Εικονα 11: Πλασμιδιακές κατασκευές pET26b/bc2929 και pET24a/bc5204.
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3.3 Απομόνωση της απακετυλάσης πεπτιδογλυκάνης BC2929.
Το σχήμα απομόνωσης της απακετυλάσης της πεπτιδογλυκάνης BC2929 από τον
οργανισμό Bacillus cereus, ήταν το αποτέλεσμα μιας σειράς πειραμάτων, που είχαν ως στόχο
την πλήρη διερεύνηση και κατανόηση της χρωματογραφικής συμπεριφοράς του ενζύμου.
Έτσι, δοκιμάστηκαν διάφορες συνθήκες (συγκέντρωση άλατος, ποσότητα ιμιδαζολίου,
σύσταση ρυθμιστικού διαλύματος) σε προσροφητή Ni-NTA agarose και διάφορες στήλες
μοριακής διήθησης (Sephacryl S-200 HR, Sephacryl S-100 HR) για την τελική απομόνωση
καθαρού πρωτεïνικού παρασκευάσματος.
Τα στάδια και τα αποτελέσματα του σχήματος απομόνωσης της BC2929
παρουσιάζονται στον πίνακα 2 καθώς και στην εικόνα 7, όπου απεικονίζεται η
ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών στα διάφορα στάδια του σχήματος καθαρισμού. Η
συνολική απόδοση του σχήματος υπολογίζεται περίπου σε 7.37% της αρχικής ενζυμικής
δραστικότητας, ενώ ο τελικός εμπλουτισμός του παρασκευάσματος σε BC2929 είναι περίπου
6 φορές. Επίσης, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το χρωματογραφικό στάδιο με
προσροφητή Ni-NTA agarose παίζει ουσιαστικό ρόλο στον καθαρισμό του ενζύμου. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το ένζυμο BC2929 μετά το τελευταίο χρωματογραφικό στάδιο εμφανίζεται
σαν δύο ζώνες κατά την ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης.
Υποθέτουμε ότι οι δύο ζώνες αντιστοιχούν σε διαφορετικούς πληθυσμούς του ενζύμου που
διαφέρουν σε μέγεθος περίπου 1kDa και όταν απομονωθούν εμφανίζουν, και οι δύο, την ίδια
ενζυμική δραστικότητα.

Στάδιο
καθαρισμού

Συνολική
Πρωτεΐνη
(mg)

Συνολική
Ενζυμική
Δραστικότητα
(cpm × 103)

Ειδική
Δραστικότητα
(cpm × 103 /
mg)

Εκχύλιση

486.28

5575

Ni-NTA affinity
Chromatography

39.44

Sephacryl S200

6

Απόδοση
(%)

Καθαρισμός
(φορές)

11.46

100

1

1702.85

43.17

30.54

3.76

411.24

68.54

7.37

5.98

Πίνακας 2. Απομόνωση της BC2929 από την καλλιέργεια E. coli κυττάρων.
Η ειδική δραστικότητα αποτελεί το λόγο της συνολικής ενζυμικής δραστικότητας προς
τη συνολική πρωτεΐνη. Η απόδοση αποτελεί τον % λόγο της συνολικής ενζυμικής δραστικότητας
του κάθε σταδίου προς αυτή του αρχικού, ενώ ο βαθμός καθαρισμού υπολογίζεται από τον λόγο
της ειδικής δραστικότητας του κάθε σταδίου προς την αντίστοιχη τιμή ειδκής δραστικότητας του
πρώτου σταδίου
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1

2

3

4

Εικόνα 7. Ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών των σταδίων απομόνωσης στα
διάφορα στάδια απομόνωσης της BC2929.
Στήλη 1: μάρτυρας
χαμηλών μοριακών βαρών, Στήλη 2: εκχύλισμα
κυτταροκαλλιέργειας, Στήλη 3: παρασκεύασμα μετά από προσροφητή Ni-NTA agarose,
Στήλη 4: υψηλής καθαρότητας ενζυμικό παρασκεύασμα μετά από Sephacryl S200.
3.4 Απομόνωση της απακετυλάσης πεπτιδογλυκάνης BC5204.
Αντίστοιχα για τη απομόνωση του ενζύμου BC5204 δοκιμάστηκαν διάφορες
συνθήκες (ρυθμιστικά διαλύματα, συγκέντρωση άλατος, συκέντρωση ιμιδαζολίου) σε
προσροφητή Ni-NTA agarose καθώς και διάφοροι προσροφητές μοριακής διήθησης. Τα
στάδια και τα αποτελέσματα του σχήματος απομόνωσης της BC5204 παρουσιάζονται στον
πίνακα 3 καθώς και στην εικόνα 8, όπου απεικονίζεται η ηλεκτροφορητική ανάλυση των
πρωτεϊνών στα διάφορα στάδια του σχήματος καθαρισμού.
Η συνολική απόδοση του σχήματος υπολογίζεται περίπου σε 18.08% της αρχικής
ενζυμικής δραστικότητας, ενώ ο τελικός εμπλουτισμός του παρασκευάσματος σε BC1974
είναι περίπου 85.76 φορές. Επίσης, από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το χρωματογραφικό
στάδιο με προσροφητή Ni-NTA agarose παίζει ουσιαστικό ρόλο στον καθαρισμό και
εμπλουτισμό του ενζύμου BC5204 και επηρεάζει άμεσα το τελικό στάδιο με προσροφητή
Sephacryl S-200, το οποίο ευθύνεται για το υψηλής καθαρότητας αποτέλεσμα.
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Στάδιο
καθαρισμού

Συνολική
Πρωτεΐνη
(mg)

Συνολική
Ενζυμική
Δραστικότητα
(cpm × 103)

Ειδική
Δραστικότητα
(cpm × 103 /
mg)

Εκχύλιση

758

10018

Ni-NTA affinity
Chromatography

15.39

Sephacryl S200

1.6

Απόδοση
(%)

Καθαρισμός
(φορές)

13.2

100

1

5033.7

327.07

50.24

24.78

1811.4

1132.12

18.08

85.76

Πίνακας 3. Απομόνωση της BC5204 από την καλλιέργεια E. coli κυττάρων.
Η ειδική δραστικότητα αποτελεί το λόγο της συνολικής ενζυμικής δραστικότητας προς
τη συνολική πρωτεΐνη. Η απόδοση αποτελεί τον % λόγο της συνολικής ενζυμικής δραστικότητας
του κάθε σταδίου προς αυτή του αρχικού, ενώ ο βαθμός καθαρισμού υπολογίζεται από τον λόγο
της ειδικής δραστικότητας του κάθε σταδίου προς την αντίστοιχη τιμή ειδκής δραστικότητας του
πρώτου σταδίου

1

2

3

4

5

Εικόνα 8. Ηλεκτροφορητική ανάλυση των πρωτεϊνών των σταδίων απομόνωσης στα
διάφορα στάδια απομόνωσης της BC5204.
Στήλη 1: μάρτυρας μοριακών βαρών LMW, Στήλη 2: αραίωση (1/50) εκχυλίσματος
κυτταροκαλλιέργειας, Στήλη 3: εκχύλισμα κυτταροκαλλιέργειας, Στήλη 4:
παρασκεύασμα μετά από Ni-NTA agarose προσροφητή, Στήλη 5: υψηλής καθαρότητας
ενζυμικό παρασκεύασμα μετά από Sephacryl S200.
3.5 Χαρακτηρισμός της ενζυμικής δραστικότητας της BC2929 και της BC5204
Για τον χαρακτηρισμό της δραστικότητας της BC2929 και της BC5204 και την
απόκτηση πληροφοριών για την ενζυμική απακετυλίωση συγκεκριμένων υποστρωμάτων,
πραγματοποιήθηκε σειρά πειραμάτων με ραδιοσημασμένη γλυκολ-χιτίνη σαν υπόστρωμα.
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Στις μετρήσεις που ακολουθούν χρησιμοποιήθηκε καθαρό ενζυμικό παρασκεύασμα της
BC2929 (6.3μg) και της BC5204 (3.15μg) και ο χρόνος επώασης ορίστηκε στις 2.5 ώρες.
Επίσης, για τη μέτρηση της ενζυμικής δραστικότητας απακετυλάσης GlcNAc της
πεπτιδογλυκάνης χρησιμοποιήθηκε η ραδιομετρική μέθοδος. Τα αποτελέσματα για την
δραστικότητα των ενζύμων είναι τα ακόλουθα:
3.5,1 Βέλτιστη θερμοκρασία δράσης
Πραγματοποιήθηκαν επωάσεις σε εύρος θερμοκρασιών 25οC - 65οC με υπόστρωμα
την ραδιοσημασμένη γλυκολ-χιτίνη. Η θερμοκρασία, όπου παρατηρήθηκε η μέγιστη
ενζυμική δραστικότητα για το ένζυμο BC2929 ήταν οι 370C και για το ένζυμο BC5204 ήταν
οι 50οC (Εικόνα 10).

Εικόνα 10. Επίδραση της θερμοκρασίας στη δραστικότητα της BC2929 και της BC5204.
Η δραστικότητα της BC2929 μετρήθηκε σε διάφορες θερμοκρασίες με ραδιοσημασμένη
γλυκολ-χιτίνη ως υπόστρωμα, σε ρυθμιστικό διάλυμα 25mM Tris-HCl, pH 7.0 και χρόνο
επώασης 2.5h. Η δραστικότητα της BC5204 μετρήθηκε στις ίδιες θερμοκρασίες με γλυκολχιτίνη ως υπόστρωμα, σε ρυθμιστικό διάλυμα 25mM Mes-NaOH pH 5.6 και χρόνο επώασης
2.5h.
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3.5.2 Βέλτιστο pH δράσης
Πραγματοποιήθηκαν επωάσεις σε εύρος pH 4.5-9.5 με υποστρώμα ραδιοσημασμένη
γλυκολ-χιτίνη. Το pH, όπου παρατηρήθηκε η μέγιστη ενζυμική δραστικότητα ήταν
διαφορετικό για τα δύο ένζυμα και συγκεκριμένα, για το ένζυμο BC2929 ήταν το pH 7 ενώ
για το ένζυμο BC5204 ήταν το pH 5.6 (Εικόνα 11).

Εικόνα 11. Επίδραση της τιμής του pH στη δραστικότητα της BC2929 και της BC5204.
Η δραστικότητα της BC2929 μετρήθηκε σε διάφορες τιμές pH με ραδιοσημασμένη
γλυκολ-χιτίνη, σε ρυθμιστικό διάλυμα 25mM Tris-HCl pH 7.0 και για χρόνο επώασης 2.5h,
στους 370C. Η ενζυμική δραστικότητα της BC5204 μετρήθηκε στις ίδιες τιμές pH με
ραδιοσημασμένη γλυκολ-χιτίνη ως υπόστρωμα, σε ρυθμιστικό διάλυμα 25mM MES-NaOH pH
5.6, για χρόνο επώασης 2.5h, στους 500C.
3.5.3 Θερμοσταθερότητα της BC2929 και της BC5204.
Η μελέτη της θερμοσταθερότητας των ενζύμων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την
κατανόηση του χρονικού εύρους μέσα στο οποίο τα ένζυμα εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε
συγκεκριμένες θερμοκρασίες και δίνει πληροφορίες σχετικά με το αν τα δύο ένζυμα μπορούν
να

χρησιμοποιηθούν

για

την

ενζυμική

απακετυλίωση

διαφόρων

υποστρωμάτων

πεπτιδογλυκάνης και χιτίνης για παρατεταμένους χρόνους επώασης.
Τα πειράματα θερμοσταθερότητας έδειξαν ότι μετά από προεπώαση των ενζύμων
στους 50οC για 24 ώρες, παρατηρείται ολική απώλεια της δραστικότητάς τους (Εικόνα 12).
Συμπεραίνεται ότι τα δύο ένζυμα δεν επιδεικνύουν σημαντική θερμοσταθερότητα στην
θερμοκρασία αυτή και άρα δεν διατίθενται για χρήση σε παρατεταμένες επωάσεις με τα
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υποστρώματα που αναγνωρίζουν. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τα στοιχεία που
προέκυψαν από τα πειράματα κυκλικού διχρωïσμού για την εύρεση της θερμοκρασίας τήξης
(melting temperature, Τm) των δύο ενζύμων. Συγκεκριμένα από τα πειράματα κυκλικού
διχρωισμού προέκυψε ότι για την BC2929 η Tm είναι 540C και για την BC5204 η Τm είναι
570C.
A)
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Εικόνα Α) Διάγραμμα θερμοκρασίας τήξης μέσω κυκλικού διχρωισμού για την BC2929, B)
Διάγραμμα θερμοκρασίας τήξης μέσω κυκλικού διχρωισμού για την BC5204
Η θερμοκρασία τήξης για την BC2929 υπολογίζεται στους 540C ενώ για την BC5204
στους 570C.
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Εικόνα 12. Θερμοσταθερότητα της BC2929 και BC5204 στους 500C.
Η θερμοσταθερότητα των δύο ενζύμων εξετάστηκε με προεπώαση καθαρού
παρασκευάσματος για διάφορα χρονικά διαστήματα στους 50οC. Ακολούθησε η αντίδραση
απακετυλίωσης με υπόστρωμα ραδιοσημασμένη γλυκολ-χιτίνη, σε ρυθμιστικό διάλυμα: 25mM
Tris-HCl, pH 7.0, στους 37oC και για χρόνο επώασης 2.5h (BC2929) και 25mM MES-NaOH
pH 5.6, στους 500C για χρόνο επώασης 2.5h (BC5204).

3.5.4 Επίδραση μεταλλικών ιόντων και EDTA στη δραστικότητα των BC2929 και
BC5204.
Το γεγονός ότι οι απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης και γενικά η οικογένεια πρωτεϊνών
CE4 θεωρούνται μεταλλοένζυμα, οδήγησε στη μελέτη της επίδρασης μονοσθενών και
δισθενών μεταλλικών ιόντων, καθώς και εκείνη του χηλικού παράγοντα EDTA στη
δραστικότητα της BC2929 και BC5204 (Εικόνα 13). Η μελέτη βασίστηκε σε προηγούμενη
αναφορά και χρησιμοποιήθηκαν μέταλλα με τη μορφή χλωριούχων και θειϊκών αλάτων.
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Εικόνα 13. Επίδραση μεταλλικών ιόντων στη δραστικότητα της BC2929 και της BC5204.
Α) Η δραστικότητα της BC2929 μετρήθηκε με ραδιοσημασμένη γλυκολ-χιτίνη, σε
ρυθμιστικό διάλυμα 25mM Tris-HCl, pH 7.0, στους 37oC και για χρόνο επώασης 2.5h,
παρουσία διαφόρων μεταλλικών ιόντων και EDTA σε διάφορες συγκεντρώσεις ενώ Β) της
BC5204 μετρήθηκε με το ίδιο υπόστρωμα σε ρυθμιστικό διάλυμα 25mM MES-NaOH pH 5.6,
στους 500C για 2.5h, παρουσία των ίδιων μεταλλικών ιόντων και EDTA στις ίδιες
συγκεντρώσεις..
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Metals (1mM)
CoCl2
MgCl2
CaCl2
NiCl2
CuCl2
ZnCl2
EDTA
MnCl2
KCl
Χωρίς μέταλλο

BC2929
specific activity (%)
100
41
34.6
30.2
4.7
8.9
2.8
27.5
32.8
3

BC5204
specific activity (%)
100
29
52.3
100
4
3.5
3
20.7
35.3
20

Πίνακας Σχετική δραστικότητα των δύο ενζύμων παρουσία διαφόρων μεταλλικών
ιόντων και EDTA σε συγκέντρωση 1mM.
Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η BC2929 και η BC5204 παραμένει
ανεπηρέαστη ή και αναστέλλεται (BC5204) από την παρουσία μικρών συγκεντρώσεων
(1mM) Zn2+ και Cu2+ και εμφανίζει ελαφρά βελτιωμένη δραστικότητα (10-20%) με την
παρουσία μικρών συγκεντρώσεων Ca2+, Ni2+, Mn2+, Mg2+ και K+. Το μέταλλο που
εμφανίζεται ως το σημαντικότερο για τη δραστικότητα των δύο ενζύμων είναι το Co2+, μιας
και η παρουσία του σε συγκεντρώσεις 0,5-2mM οδηγεί σε αύξηση της ενζυμικής
δραστικότητας μέχρι και 56%. Παραδόξως, σημαντικό μεταλλικό ιόν για την δραστικότητα
της BC5204 εμφανίζεται να είναι, εκτός από το Co2+ και το Ni2+. Τέλος, η παρουσία του
χηλικού παράγοντα EDTA, σε συγκεντρώσεις από 6mM και άνω, αναστέλλει σημαντικά τη
δραστικότητα του ενζύμου.
3.5.5 Επίδραση του οξικού οξέος στη δραστικότητα της BC2929 και BC5204.
Το οξικό οξύ αποτελεί προϊόν της ενζυμικής απακετυλίωσης, γι’ αυτό και
πραγματοποιήθηκε έλεγχος της επίδρασης διαφόρων συγκεντρώσεων οξικού οξέος στη
δραστικότητα της BC2929 και της BC5204. Παρατηρήθηκε ότι και τα δύο ένζυμα
αναστέλλονται από το προϊόν ακόμη και σε συγκεντρώσεις 2mM οξικού οξέος (Εικόνα 14).
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Α)

Β)

Εικόνα 14. Επίδραση του οξικού οξέος στη δραστικότητα της Α) BC2929 και της Β) BC5204.
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3.6 Ενζυμική απακετυλίωση υποστρωμάτων χιτίνης των ενζύμων BC2929 και
BC5204
Για την μελέτη των υποστρωμάτων στα οποία δρουν τα δύο ένζυμα BC2929 και
BC5204,

εκτός

από

τη

γλυκολ-χιτίνη,

πραγματοποιήθηκαν

in

vitro

αντιδράσεις

απακετυλίωσης με υποστρώματα διάφορα ολιγομερή χιτίνης. Είναι γνωστό ότι τα
απακετυλιωμένα Ν-ακετυλοχιτοολιγομερή παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες ιδιότητες, χρήσιμες
σε πολλές εφαρμογές. Η μελέτη της δράσης των δύο ενζύμων σε χιτοολιγομερή έγινε με
επωάσεις των ενζύμων με τα υποστρώματα αυτά για διάφορα χρονικά διαστήματα και
ακολούθησε ο υπολογισμός των παραγόμενων ελεύθερων πρωτοταγών αμινών με τη μέθοδο
φθορισμού μέσω του χημικής ουσίας φλουορεσκαμίνης (fluorescamine). Τα αποτελέσματα
συνοψίζονται στον πίνακα 4.
Παρατηρείται ότι το ένζυμο BC2929, απακετυλιώνει σε μεγαλύτερο ποσοστό το
χιτοολιγομερές εξα-Ν-ακετυλοχιτοεξαόζη [(GlcNAc)6], συγκριτικά με τα υπόλοιπα Νακετυλοχιτοολιγομερή. Στην περίπτωση του ενζύμου BC5204, το μεγαλύτερο ποσοστό
απακετυλίωσης παρουσιάζεται στο συνθετικό υπόστρωμα N-ακετυλ-D-γλουκοζαμίνη-(β1,4)-Ν-ακετυλμουραμόυλ-L-αλανίνη-D-ισογλουταμίνη (GMDP). Επιπλέον, τα δύο ένζυμα
δεν απακετυλιώνουν το μονομερές N-ακετυλο-D-γλυκοζαμίνης και απαιτούν τουλάχιστον
δύο σακχαρικά κατάλοιπα για την κατάλυση (BC5204) ή τρία σακχαρικά κατάλοιπα για την
κατάλυση (BC2929). Τα ποσοστά απακετυλίωσης του μονομερούς, που εμφανίζονται στον
πίνακα 4, είναι μικρά και εμπεριέχονται στην περιοχή του πειραματικού σφάλματος.
Εκτός των Ν-ακετυλοχιτοολιγομερών, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και με τα
τροποποιημένα

κατάλοιπα

Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης,

Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη-1φωσφορικό

(GlcNAc-1P) και Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη-6φωσφορικό (GlcNAc-6P), καθώς και με το Νακετυλμουραμικό οξύ (MurNAc) για την εύρεση τυχόν δραστικότητας στο άλλο σακχαρικό
κατάλοιπο της πεπτιδογλυκάνης. Από τα αποτελέσματα δεν προέκυψε ενεργότητα των
ενζύμων BC2929 και BC5204 στα υποστρώματα αυτά.
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Substrate

Substrate
concentration
(mM)

BC2929
Acetic acid
released
(nmol)

BC5204
Acetic
acid
released
(nmol)

BC2929
Relative
activity
(%)

BC5204
Relative
activity
(%)

GlcNAc

2,25

2,76

0,9

5,5%

0,73%

(GlcNAc)2

1,12

1,96

10,1

3,9%

8,3%

(GlcNAc)3

0,75

3,1

62,12

6,2%

50,97%

(GlcNAc)4

0,56

25,2

101,5

50,7%

83,28%

(GlcNAc)5

0,45

20,9

89,13

42%

73,1%

(GlcNAc)6

0,38

49,7

100

100%

82,05%

GlcNAc-MurNAc

1,12

10

121,87

20,12%

100%

Πίνακας 4. Ενζυμική απακετυλίωση Ν-ακετυλοχιτοολιγοσακχαριτών μετά από 2 1/2 ώρες
επώαση.
Η συγκέντρωση των υποστρωμάτων προσαρμόστηκε βάσει της περιεκτικότητάς τους σε
κατάλοιπα Ν-ακετυλομάδων. Χρησιμοποιήθηκαν διπλές αντιδράσεις (συν αντιδράσεις
αναφοράς) σε τελικό όγκο 250μl, οι οποίες περιελάμβαναν 9μg ενζύμου, 565nmoles
υποστρώματος, ρυθμιστικό διάλυμα 25mM Tris-HCl, pH 8 και 1mM CoCl2 . Η επώαση έγινε
στους 50οC για 30 λεπτά. GlcNAc, Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη.
3.7 Κινητική ανάλυση
Για την μελέτη της εξειδίκευσης των δύο ενζύμων καθώς και για τον υπολογισμό των
κινητικών τους παραμέτρων υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
υπόστρωμα με ραδιοσημασμένες τις ακετυλομάδες του,
άμεση φασματοφωτομετρική ανίχνευση του οξικού οξέος,
ανίχνευση του οξικού οξέος μέσω εμπορικά διαθέσιμου συζευγμένου assay που
περιλαμβάνει τρεις διαδοχικές αντιδράσεις.
Καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν είναι κατάλληλη για ευρείς ελέγχους πολλών
διαφορετικών συνθηκών. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε μια εναλλακτική μέθοδος
σήμανσης με φθορισμό των ελεύθερων αμινών που παράγονται μέσω της ενζυμικής
αντίδρασης.
Εξετάστηκε η εξειδίκευση των ενζύμων BC2929 και BC5204 σε διάφορα Nακετυλχιτοολιγομερή καθώς και υπολογίστηκαν οι κινητικές παράμετροι τόσο των δύο
παραπάνω ενζύμων όσο και άλλης μίας απακετυλάσης πεπτιδογλυκάνης από τον ίδιο
οργανισμό, την BC1974. Οι κινητικές παράμετροι και για τα τρία ένζυμα φαίνονται στον
πίνακα 5.
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A)

BC2929
Km

Vmax

Kcat/Km

μΜ

μmole/sec/μg

μΜ-1sec-1

GlcNAc4

4.72

0.418

0.08

GlcNAc5

16.96

0.329

0.014

GlcNAc6

7.6

0.9

0.082

Km

Vmax

Kcat/Km

μΜ

μmole/sec/μg

μΜ-1sec-1

GlcNAc4

27.5

0.4355

0.41

GlcNAc5

5.92

0,3658

0,81

GlcNAc6

14.4

0.537

6.21

Km

Vmax

Kcat/Km

μΜ

μmole/sec/μg

μΜ-1sec-1

GlcNAc4

67.65

0.79

5.88

GlcNAc5

10.11

0.881

21.78

GlcNAc6

10.07

0.13

9.347

Substrate

B)

BC5204
Substrate

Γ)

BC1974
Substrate

Πίνακας 5: Κινητικές παράμετροι Α) BC2929, Β) BC5204 και Γ) BC1974.
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Από την ανάλυση των κινητικών παραμέτρων για τα τρία ένζυμα (BC2929, BC5204,
BC1974), χρησιμοποιώντας σαν υπόστρωμα τα χιτοολιγομερή GlcNAc4-6, παρατηρήθηκε ότι
η ενζυμική αντίδραση, ύστερα από ανάλυση μέσω της καμπύλης Lineweaver-Burk,
ακολουθεί την κινητική Michaelis-Menten γι’ αυτά τα υποστρώματα.
BC2929: Το ένζυμο BC2929 εμφανίζει υψηλότερη τιμή Vmax για το GlcNAc6 και την
χαμηλότερη τιμή Km για το υπόστρωμα GlcNAc4. Ο λόγος Kcat/Km για το ένζυμο BC2929
έδειξε ότι το χιτοολιγομερές GlcNAc6 φαίνεται να είναι το βέλτιστό του υπόστρωμα.
BC5204: Το ένζυμο BC5204 παρουσιάζει υψηλότερη τιμή Vmax για το υπόστρωμα GlcNAc6
και την χαμηλότερη τιμή Km για το υπόστρωμα GlcNAc5. Ο λόγος Kcat/Km για το ένζυμο
BC5204 έδειξε ότι το χιτοολιγομερές GlcNAc6 ήταν το βέλτιστο υπόστρωμα, από τα
χιτοολιγομερή που δοκιμάστηκαν.
BC1974: Το ένζυμο BC1974 εμφανίζει υψηλότερη τιμή Vmax για το υπόστρωμα GlcNAc5 και
χαμηλότερη τιμή Km για το υπόστρωμα GlcNAc6 ενώ ο λόγος Kcat/Km έδειξε ότι το βέλτιστο
υπόστρωμα, από αυτά που δοκιμάστηκαν στην παρούσα εργασία, για το ένζυμο BC1974
ήταν το χιτοολιγομερές GlcNAc5.
Συγκριτικά μεταξύ των τριών ενζύμων, το ένζυμο BC1974 παρουσίασε υψηλότερες
τιμές για τον λόγο Kcat/Km από τα άλλα δύο ένζυμα., ενώ μεταξύ των ενζύμων BC2929 και
BC5204, το ένζυμο BC5204 υψηλότερες τιμές για τον ίδιο λόγο.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Το γονιδίωμα του Bacillus cereus [35], καθώς και το γονιδίωμα του κοντινότερού του
συγγενή του Bacillus anthracis [34], περιέχει 11 απακετυλάσες πολυσακχαριτών, από τις
οποίες οι έξι κωδικοποιούν για πιθανές απακετυλάσες Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης της
πεπτιδογλυκάνης και εμφανίζουν σχεδόν ταυτόσημη αμινοξική αλληλουχία, υποδηλώνοντας
παρόμοιους λειτουργικούς ρόλους στα δύο βακτήρια [19] (Πίνακας 1). Ο ρόλος της ύπαρξης
ενός τόσο μεγάλου ρεπερτορίου απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης στο συγκεκριμένο
βακτήριο δεν είναι κατανοητός. Ίσως η λειτουργία των ενζύμων να αλληλοσυμπληρώνεται,
κατά αντιστοιχία με το μεγάλο αριθμό πρωτεϊνών που δεσμεύουν πενικιλίνη (penicillinbinding proteins, PBPs), δημιουργώντας ένα πρόσθετο μηχανισμό προστασίας των ενζύμων
αυτών απέναντι σε εκφυλιστικές μεταλλαγές ή σε μεταβολές εξωτερικών παραγόντων [7].
Στην προσπάθεια μας να εξακριβώσουμε το ρόλο των απακετυλασών των
πολυσακχαριτών όπως και την φυσιολογία του Bacillus anthracis, στην παρούσα εργασία
έγινε κλωνοποίηση και υπερέκφραση των γονιδίων bc2929 και bc5204 στην E.coli, από τον
Bacillus cereus ΑΤCC 14579. Επιπλέον, τα ανασυνδυασμένα ένζυμα απομονώθηκαν,
χαρακτηρίστηκαν βιοχημικά καθώς και υπολογίστηκαν οι κινητικές του παράμετροι.
Συγκρίνοντας, τα δύο ένζυμα της παρούσας εργασίας καθώς και ένα αντίστοιχο
ένζυμο που έχει ήδη χαρακτηριστεί (BC1974, Τσολάκος Ν., μη δημοσιευμένα αποτελέσματα)
ως προς τα ποσοστά ομοιότητας και ταυτότητας, προκύπτει ότι η απακετυλάση BC2929 έχει
43% ταυτότητα και 63% ομοιότητα με την απακετυλάση BC5204 και 69% ταυτότητα και
78% ομοιότητα με το ένζυμο BC1974. Αντίστοιχα, το ένζυμο BC5204 έχει ποσοστά
ομοιότητας και ταυτότητας, 36% και 56% αντίστοιχα με το ένζυμο BC1974 (Πίνακας 6).
Παράλληλα, συγκριτικά με τις ήδη χαρακτηρισμένες απακετυλάσες Ν-ακέτυλγλυκοζαμίνης
της πεπτιδογλυκάνης, το ένζυμο BC2929 εμφανίζει ομοιότητα 34% και ταυτότητα 45% με
την pgdA του Streptococcus pneumoniae, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την BC5204 είναι
30% και 45%. Η αμινοξική ομοιότητα και ταυτότητα με τις γνωστές απακετυλάσες
πολυσακχαριτών περιορίζεται κυρίως στο καρβοξυτελικό τους άκρο, όπου βρίσκεται η
συντηρημένη περιοχή NodB (Εικόνα 10). Βάσει της ανάλυσης της κρυσταλλογραφικής
δομής των απακετυλασών PgdA και PdaA, θεωρείται πως τα συντηρημένα αμινοξέα του
καρβοξυτελικού άκρου, συμμετέχουν στο σχηματισμό του ενεργού κέντρου των ενζύμων
[24] .
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BC2929

BC5204

BC1974

Identity

Similarity

Identity

Similarity

Identity

Similarity

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

43

63

69

78

36

56

BC2929
BC5204

43

63

BC1974

69

78

36

56

Πίνακας 6. Ποσοστά ομοιότητας και ταυτότητας μεταξύ των ενζύμων BC2929, BC5204 και
BC1974 (Ν. Τσολάκος, μη δημοσιευμένα αποτελέσματα).
Τα δύο ανασυνδυασμένα ένζυμα εμφανίζουν διαφορετικές βέλτιστες συνθήκες
(θερμοκρασία, pH, θερμοσταθερότητα) μεταξύ τους ενώ και τα δύο αναστέλλονται από το
οξικό οξύ και απαιτούν την προσθήκη κοβαλτίου για την ενεργοποίησή τους. Οι διαφορές και
οι ομοιότητες όλων των χαρακτηρισμένων απακετυλασών Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης της
πεπτιδογλυκάνης από τον Bacillus cereus παρουσιάζονται στον πίνακα 7.
Η συγκριτική ανάλυση έδειξε ότι τα ανασυνδυασμένα ένζυμα ενεργοποιούνται με
την προσθήκη κοβαλτίου και στην περίπτωση του ενζύμου BC5204 παρατηρείται
ενεργοποίηση τόσο με την προσθήκη κοβαλτίου όσο και νικελίου. Κρυσταλλογραφικές
μελέτες ενζύμων που ανήκουν στην οικογένεια CE4 έδειξαν την παρουσία ενός συμπλόκου
τριών καταλοίπων (δύο ιστιδινών και ενός ασπαρτικού οξέος) με ένα ιόν ψευδαργύρου. Η
πλειοψηφία όμως των βιοχημικών μελετών για τα ίδια ένζυμα έφερε στο φως την
εντυπωσιακή αύξηση της ενεργότητας αυτών, με την προσθήκη κοβαλτίου στην ενζυμική
αντίδραση. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι η πλειοψηφία των ενζύμων που ανήκουν στην
οικογένεια CE4 είναι μεταλλο-εξαρτώμενα ένζυμα, τα οποία εξαιτίας της βιοδιαθεσιμότητας
περιορίζονται στην χρήση ιόντων ψευδαργύρου, ενώ in vitro δείχνουν προτίμηση σε πιο
σπάνια -στη φύση- μέταλλα όπως το κοβάλτιο ακόμα και το νικέλιο.
Ως προς το λειτουργικό τους ρόλο, όλα τα ένζυμα ήταν σε θέση να απακετυλιώσουν
την γλυκολ-χιτίνη, N-ακετυλ-χιτοολιγομερή καθώς και το συνθετικό μουροπεπτίδιο Nακετυλ-D-γλουκοζαμίνη-(β-1,4)-Ν-ακετυλμουραμόυλ-L-αλανίνη-D-ισογλουταμίνη (GMDP).
Κανένα από αυτά δεν ήταν σε θέση να απακετυλιώσει το μονομερές κατάλοιπο GlcNAc.
Όσον αφορά την εξειδίκευσή τους, ως προς τα συγκεκριμένα υποστρώματα τα οποία
δοκιμάστηκαν, υπήρξαν αρκετές διαφορές. Ειδικότερα, η κινητική ανάλυση της ενζυμικής
αντίδρασης με τα χιτοολιγομερή GlcNAc4-6, έδειξε ότι οι απακετυλάσες BC3618 και BC1960
είχαν σαν βέλτιστο υπόστρωμά τους το χιτοολιγομερές GlcNAc4, οι απακετυλάσες BC2929
και BC5204 το GlcNAc6 και η απακετυλάση BC1974 το GlcNAc5. Θα θεωρούνταν σκόπιμη
η κινητική ανάλυση της ενζυμικής αντίδρασης με υπόστρωμα το συνθετικό μουροπεπτίδιο
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GMDP για την ολοκληρωμένη μελέτη της εξειδίκευσης αυτών των ενζύμων. Ώστόσο, αυτή η
διαφορά ίσως να καταδεικνύει τον διαφορετικό λειτουργικό ρόλο αυτών των ενζύμων κι έτσι
να εξηγεί ως ένα βαθμό το λόγο ύπαρξης έξι απακετυλασών Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης της
πεπτιδογλυκάνης στον ίδιο οργανισμό. Περαιτέρω μελέτες ανάλυσης της αντίδρασης
απακετυλίωσης συγκεκριμένων μουροπεπτιδίων και κυτταρικών τοιχωμάτων είναι αναγκαίες,
ώστε να βρεθεί το ακριβές κατάλοιπο που απακετυλιώνεται από τα ένζυμα BC2929, BC5204
καθώς και για το ένζυμο BC1974, όπως και τον τρόπο κατάλυσης (π.χ. απακετυλίωση του
ανάγοντος ή μη άκρου ολιγομερών GlcNAc).
Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι η μία από αυτές τις απακετυλάσες εμφάνισε
αυξημένη ενεργότητα ως προς το τροποποιημένο κατάλοιπο Ν-ακετυλγλυκοζαμίνη-6φωσφορικό (GlcNAc-6P). Αντίστοιχη δραστικότητα δεν παρατηρήθηκε στις άλλες
απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης. Η συγκεκριμένη δραστικότητα έχει αναφερθεί σε
εξειδικευμένο, για το υπόστρωμα αυτό, ένζυμο από την E. coli, το οποίο αποτελεί μέρος του
καταβολικού μονοπατιού των αμινοξέων [37]. Είναι μάλλον απίθανο η BC1974 να συνδέεται
με τη λειτουργία αυτή και η συγκεκριμένη δραστικότητα ίσως να οφείλεται στη διαφορετική
διαμόρφωση που έχει το GlcNAc-6P από το μονομερές Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης, με
αποτέλεσμα να αναιρείται η όποια παρεμπόδιση δεν επιτρέπει στο μονομερές να
αναγνωριστεί από το ένζυμο. Επιπλέον, στα αρχαία είναι γνωστό το καταβολικό μονοπάτι
του πολυμερούς της χιτίνης προς μονοσακχαρίτες. Στα τελευταία στάδια αυτού του
μονοπατιού εμφανίζεται το διμερές GlcNAc6P-GlcNAc και έχει ταυτοποιηθεί μία
απακετυλάση χιτίνης που απακετυλιώνει τόσο το φωσφορυλιωμένο κατάλοιπο όσο και το μη
φωσφορυλιωμένο κατάλοιπο [38].

Εικόνα 15 .Μονοπάτι καταβολισμού της χιτίνης σε μονοσακχαρίτες στα αρχαία. Ένζυμο.
απακετυλάση χιτίνης.
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Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των απακετυλασών BC2929, BC5204 και BC1974 σε
σύγκριση με τις απακετυλάσες BC1960 και BC3618 είναι η ύπαρξη πεπτιδίου-σινιάλου.
Πεπτίδιο-σινιάλο εμφανίζεται να υπάρχει και στην pgdA του S. pneumoniae και το
πιθανότερο είναι ότι και οι πρωτεΐνες που έχουν πεπτίδιο σινιάλο, μεταφέρονται διαμέσου της
κυτταροπλασματικής μεμβράνης από παράγοντες του γενικού μονοπατιού έκκρισης και
παραμένουν προσδεδεμένες στη μεμβράνη μέσω της αμινοτελικής τους περιοχής. Έτσι, είναι
ικανά να φτάσουν το υπόστρωμά τους, την πεπτιδογλυκάνη. Από αυτή τη θέση, η αντίδραση
απακετυλίωσης φαίνεται να είναι μια δευτερογενής τροποποίηση, γεγονός που έρχεται σε
συμφωνία με το γνωστό μονοπάτι βιοσύνθεσης της πεπτιδογλυκάνης, το οποίο οδηγεί σε
πλήρως ακετυλιωμένο γλυκανικό σκελετό [12].
Καταλήγοντας, για την εξακρίβωση του βιολογικού ρόλου των ενζύμων της
παρούσας εργασίας, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί η in vivo δράση τους, μέσω
απενεργοποίησης τους με διαδικασίες knock out. Στη συνέχεια, η ανάλυση της
πεπτιδογλυκάνης των μεταλλαγμένων στελεχών αλλά και η διερεύνηση διαφόρων
μορφολογικών ή άλλων αλλαγών στα στελέχη αυτά θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τις
βιολογικές διαδικασίες, όπου εμπλέκονται. Παράλληλα, η χρήση των μεταλλαγμένων
στελεχών για τη μόλυνση οργανισμών-μοντέλων σε συνδυασμό με τη μελέτη της επίδρασης
της λυσοζύμης στα μεταλλάγματα θα καταδείξει το ρόλο αυτών των ενζύμων στην
παθογένεια. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι πολλά παθογόνα μετριάζουν την ανοσολογική
αντίδραση του ξενιστή μέσω τροποποίησης της πεπτιδογλυκάνης τους, όπως για παράδειγμα
στην περίπτωση απενεργοποίησης του γονιδίου της απακετυλάσης Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης
της πεπτιδογλυκάνης του οργανισμού L. monocytogenes, όπου το μετάλλαγμα εμφάνισε
ευαισθησία στη λυσοζύμη [28]. Με δεδομένο ότι το βακτήριο B. anthracis είναι εξαιρετικά
επικύνδυνο αλλά παράλληλα πολύ ενδιαφέρον, καθώς θεωρείται ως πιθανό βιολογικό όπλο,
οι απακετυλάσες του B. cereus προσφέρονται ως ιδανικά μοντέλα για την έμμεση μελέτη
αυτού του μεγάλου παθογόνου.
Τέλος, η λύση της δομής των BC2929, BC5204 και BC1974 πιθανά να ξεκαθαρίσει
ερωτήματα που αφορούν το μηχανισμό δράσης των απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης καθώς
και το ρόλο του κοβαλτίου ή άλλων μετάλλων στην κατάλυση. Συγκεκριμένα, η απόδειξη ότι
οι απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης είναι μεταλλοένζυμα, όπως η pgdA που ομοιάζει με τις
Zn-εξαρτώμενες απακετυλάσες, παρέχει δυνατότητες για σχεδιασμό αναστολέων αυτών των
ενζύμων [39].
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BC2929

BC5204

BC1974

BC3618

BC1960

Μοριακό Βάρος (kDa)

27.653

26.281

28.300

27.711

30.570

Αριθμός υπομονάδων

1

1

1

1

1

Βέλτιστη τιμή pH

7

5.6

7-8

8

6

Βέλτιστη θερμικρασία (0C)

37

50

50

37

50

Ενεργοποίηση από μέταλλα

Co2+

Co2+, Ni2+

Co2+

Co2+

Co2+

3

2

2

2

2

Όχι

Όχι

Ναι

Όχι

Ναι

Βέλτιστο υπόστρωμα

GlcNAc6

GlcNAc6

GlcNAc5

GlcNAc4

GlcNAc4

Αναστολή από οξικό οξύ

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Αναφορές

Παρούσα εργασία

Παρούσα εργασία

Τσολάκος Ν.

Psylinakis Ε. et al,

Psylinakis Ε. et al,

(μη δημοσιευμένα δεδομένα)

(2005)

(2005)

Ελάχιστα απαραίτητα
κατάλοιπα GlcNAc για την
κατάλυση
Θερμοσταθερότητα στους
500C

Πίνακας 7: Συγκριτικός πίνακας των χαρακτηρισμένων απακετυλασών Ν-ακετυλγλυκοζαμίνης της πεπτιδογλυκάνης από τον Β. cereus
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