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Σύντομη περιγραφή
Η γλουταμική αφυδρογονάση (GDH) έχει κεντρικό ρόλο στον μεταβολισμό
του γλουταμικού οξέος, του κύριου διεγερτικού νευροδιαβιβαστή στο Κεντρικό
Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ). Στον άνθρωπο έχουν κλωνοποιηθεί δύο γονίδια, το
GLUD1 που εκφράζεται παντού και το GLUD2, που εκφράζεται στον
αμφιβληστροειδή χιτώνα, στον εγκέφαλο και στους όρχεις (από τα μέχρι τώρα
γνωστά δεδομένα). Τα δύο ισοένζυμα εμφανίζουν μεγάλη ομολογία στην
αλληλουχία των αμινοξέων τους, αλλά διαφέρουν στις λειτουργικές τους
ιδιότητες. Από άποψη δομής, η GDH των θηλαστικών σχηματίζουν εξαμερή, από
τα οποία κάθε μονομερές έχει μοριακό βάρος περίπου 56 kDa [Εικόνα 1].
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανακάλυψη περισσότερων λεπτομερειών
σχετικά με την δομή των ισοενζύμων hGDH1 και hGDH2. Πιο συγκεκριμένα
στοχεύουμε στην απόδειξη ή κατάρριψη της υπόθεσης ότι κατά την δημιουργία
των εξαμερικών δομών των ενζύμων συμμετέχουν υπομονάδες και από τις δύο
ισομορφές του ενζύμου.

Eικόνα1: Κρυσταλλογραφική δομή μιας
μονομερούς υπομονάδας GDH. Κάθε
υπομονάδα περιλαμβάνει: α) μια
αμινοτελική περιοχή δέσμευσης
γλουταμικού (με μπλε χρώμα), β) μια
+
περιοχή που δεσμεύει NAD(P) πάνω από
την περιοχή δεύσμευσης του γλουταμικού, γ)
μια προβολή 48 αμινοξέων –anntena- (μωβ
χρώμα), η οποία εκτείνεται στην κορυφή της
περιοχής δέσμευσης NAD(P), δ) μια α-έλικα
η οποία ονομάζεται ‘pivot helix’ (πράσινο
χρώμα)
(πηγή: http://www.danforthcenter.org)
http://www.danforthcenter.orghttp://www.
danforthcenter.org/science/laboratories/tho
mas_smith/GDH.asphttp://www.danforthce
nter.org/science/laboratories/thomas_smith
/GDH.asp)
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γύρω από την οποία περιστρέφεται η
περιοχή δέσμευσης NAD(P) κατά την έναρξη
της κατάλυσης.

1.Εισαγωγή_______________________________

Α. Γενικά για τις γλουταμικές αφυδρογονάσες

Η γλουταμική αφυδρογονάση (glutamate dehydrogenase, GDH) καταλύει την
αναστρέψιμη οξειδωτική απαμίνωση του L-γλουταμικού σε α-κετογλουταρικό και αμμωνία,
χρησιμοποιώντας NAD(H) ή/και NADP(H) ως συνένζυμα (Smith και συν, 1975). Η GDH
κατέχει ένα ρόλο κλειδί στην ομοιόσταση του κυττάρου συνδέοντας τον μεταβολισμό των
αμινοξέων με τον μεταβολισμό των υδατανθράκων. Το ένζυμο συμμετέχει σε σημαντικές
κυτταρικές λειτουργίες όπως ο κύκλος του Κrebs (καθώς το α-κετογλουταρικό είναι
σημαντικό μεταβολικό ενδιάμεσο του) η ομοιόσταση της αμμωνίας, η παραγωγή
ενέργειας, ενώ συμμετέχει και στον κύκλο της ουρίας (Zaganas et al., 2009).

Εικόνα 1: Η αντίδραση της οξείδωσης του γλουταμικού προς α-κετογλουταρικό και αμμωνία που
καταλύεται από τη γλουταμική αφυδρογονάση (GDH) (πηγή: http://www.chem.uwec.edu).

Οι γλουταμικές αφυδρογονάσες απαντώνται σε όλους τους οργανισμούς,
προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς, γεγονός που αναδεικνύει και τη σπουδαιότητά τους
(Hudson και Daniel, 1993). Διακρίνονται 3 κύριοι τύποι GDH ανάλογα με τη χρήση NAD(Η)
ή NADP(Η) ως συνενζύμου: αυτές που είναι ειδικές για ΝΑD(H), αυτές που χρησιμοποιούν
εκλεκτικά το NADP(H), και τέλος οι GDH διπλής ειδικότητας που δύνανται να
χρησιμοποιήσουν και τα δύο συνένζυμα. Οι πρώτοι δύο τύποι (μονής ειδικότητας ένζυμα)
απαντώνται κυρίως στους μικροοργανισμούς, ενώ η δυνατότητα χρησιμοποίησης είτε
NAD(H) είτε NADP(H) για την κατάλυση της αντίδρασης προς τη πλευρά της οξείδωσης ή
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της σύνθεσης γλουταμικού αντίστοιχα, αποτελεί χαρακτηριστικό των GDH κυρίως των
ζωικών κυττάρων. Παρά το γεγονός ότι θερμοδυναμικά η αντίδραση της GDH ευνοείται
προς την κατεύθυνση της σύνθεσης γλουταμικού, στα θηλαστικά η κατεύθυνση της
αντίδρασης in vivo πιστεύεται ότι είναι στενά ρυθμιζόμενη και εξαρτάται από την
ενεργειακή κατάσταση του κυττάρου, την τοπική συγκέντρωση των υποστρωμάτων (π.χ
γλουταμικό, αμμωνία), και την παρουσία ή όχι αλλοστερικών τροποποιητών. Εξάλλου,
αυτή η δυνατότητα στενής ρύθμισης της ενζυμικής της δραστηριότητας αποτελεί
σημαντικό χαρακτηριστικό της γλουταμικής αφυδρογονάσης των θηλαστικών, που την
διαφοροποιεί από τις GDH των απλούστερων οργανισμών.
Οι

γλουταμικές

αφυδρογονάσες

στους

απλούστερους οργανισμούς [Εικόνα 2] έχουν την δομή
ομοπολυμερούς, αποτελούμενου είτε από τέσσερεις
είτε από έξι υπομονάδες.

Οι τετραμερείς GDH

χρησιμοποιούν κατά κανόνα ως συνένζυμο το NAD(H),
ενώ οι εξαμερείς το NAD(H), το NADP(H) ή και τα δύο
συνένζυμα, όμως αυτός ο κανόνας έχει και εξαιρέσεις
(Baker et al, 1992).

Γενικώς θεωρείται, ότι οι

γλουταμικές αφυδρογονάσες που χρησιμοποιούν ως
συνένζυμο το NAD(H) συμμετέχουν κυρίως στον
καταβολισμό

γλουταμινικού,

ενώ

εκείνες

που

χρησιμοποιούν το NADP(H) εξυπηρετούν βιοσυνθετικές
λειτουργίες. Κατά την διάρκεια της εξέλιξης της GDH,
 Εικόνα 2: Σύγκριση της GDH ενός
και συγκεκριμένα στον κλάδο των βλεφεριδοφόρων προκαρυότη (a, P. Falciparum) και της

βόειος (b, B. Taurus). Με κόκκινο χρώμα η

πρωτόζωων εμφανίστηκε μία προεξοχή του μορίου ~50 περιοχή δεσμεύσεως νουκλεοτιδίου, η Ναμινοξέων, η ονομαζόμενη αντέννα ή κεραία, η οποία τερματική περιοχή σε μπλε και η κεραία
στο βόειο ένζυμο με πράσινο (Christof

παίζει καίριο ρόλο στην αλλοστερική ρύθμιση των Werner et al., 2005).
ζωικών GDH (Banerjee et al, 2003).
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Β. Δομή και ρύθμιση της γλουταμικής αφυδρογονάσης των θηλαστικών
Η δομή της GDH των θηλαστικών έχει καθοριστεί με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ
(Smith et al, 2001, 2002). Οι αμινοξικές αλληλουχίες των GDH του ανθρώπου, του βοός, του
μυός και επίμυος έχουν χαρακτηριστεί και επιδεικνύουν μεγάλο βαθμό ομοιότητας,
γεγονός που υποδηλώνει ότι το ένζυμο έχει διατηρηθεί στην εξελικτική πορεία των ειδών
(Mavrothalassitis et al., 1988).
Η γλουταμική αφυδρογονάση των θηλαστικών είναι ένα συμμετρικό εξαμερές και
κάθε μία υπομονάδα αποτελείται από 505 αμινοξέα και έχει μοριακό βάρος περίπου 56
kDa [Εικόνα 3, a]. H τριτοταγής δομή κάθε υπομονάδας περιλαμβάνει τρεις βασικές
περιοχές:
1) την περιοχή πρόσδεσης του γλουταμικού στο αμινοτελικό άκρο
2) την περιοχή σύνδεσης του NAD(P) [Η]
3) την περιοχή της κεραίας (antenna), μία επιμήκης δομή καθοριστικής σημασίας για
την αλλοστερική ρύθμιση του ενζύμου. Οι αντέννες των τριών υπομονάδων που βρίσκονται
στην ίδια πλευρά διαπλέκονται μεταξύ τους
4) την καταλυτική σχισμή, μία βαθιά σχισμή που χωρίζει την υπομονάδα δύο περιοχές∙ μία
περιοχή πρόσδεσης του γλουταμικού και μία περιοχή πρόσδεσης του συνενζύμου.
Η σύνδεση του υποστρώματος έχει ως αποτέλεσμα την περιστροφή της περιοχής
πρόσδεσης του συνενζύμου κατά ~18° γύρω από την περιστρεφόμενη έλικα και το ένζυμο
αλλάζει διαμόρφωση με αποτέλεσμα το κλείσιμο της σχισμή και την προσέγγιση των δύο
περιοχών. Έπειτα από την ολοκλήρωση τη αντίδρασης (απελευθέρωση της θέσης
πρόσδεσης υποστρώματος), ολόκληρο το εξαμερές διογκώνεται ελαφρά κατά τη διάνοιξη
της καταλυτικής σχισμής. Η μεταβολή στον όγκο του ενζύμου κατά την μετάβαση από τν
ανοιχτή στην κλειστή διαμόρφωση και αντίστροφα, δίνει την εικόνα ότι το ένζυμο
‘’αναπνέει’’ [Εικόνα 3, b, c] (Smith et al., 2002).
Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, η γλουταμική αφυδρογονάση των ανώτερων
οργανισμών δρα υπό ισχυρή αλλοστερική ρύθμιση, η οποία οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη
της αντέννας. Για τον λόγο αυτό οι γλουταμικές αφυδρογονάσες των θηλαστικών
διαφοροποιούνται από αυτές των προκαρυωτικών οργανισμών, οι οποίες στερούνται της
περιοχής της antenna. Οι κύριοι αλλοστερικοί ενεργοποιητές του ενζύμου είναι το ADP, η L-
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Leucine και το NAD+, ενώ οι κύριοι αλλοστερικοί αναστολείς είναι το GTP, το NADΗ, το
παμιτοϋλο-συνένζυμο Α και ορισμένες στεροειδείς ορμόνες (Tomita et al., 2011).

Εικόνα 3: Κρυσταλλική μορφή του εξαμερούς της GDH των θηλαστικών (a). Κάθε
υπομονάδα αποδίδεται με διαφορετικό χρώμα. Στη δεξιά πλευρά μεγεθύνονται οι
περιοχές της GDH που παρουσιάζουν μεγάλες αλλαγές διαμόρφωσης καθώς η καταλυτική
σχισμή ανοίγει και κλείνει. Οι πιο σκούρες αποχρώσεις συσχετίζονται με τη δομή της GDH
στην κλειστή διαμόρφωση ενώ οι ανοιχτές αποχρώσεις αντιπροσωπεύουν την ανοικτή
διαμόρφωση (Smith and Stanley, 2008).
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Γ. Μορφές γλουταμικής αφυδρογονάσης στο άνθρωπο
Η ανθρώπινη GDH υπάρχει σε δύο ισομορφές, hGDH1 και hGDH2, που
κωδικοποιούνται από τα γονίδια GLUD1 και GLUD2 αντίστοιχα, και οι οποίες διαφέρουν,
στην ώριμη μορφή τους, σε 15 από τα 505 αμινοξέα τους. Το γονίδιο GLUD1 περιέχει 13
εξόνια, είναι αυτοσωματικό (χαρτογραφείται στο ανθρώπινο χρωμόσωμα 10) (Michaelides
et al., 1993) και εκφράζεται σε όλους τους ιστούς (house-keeping gene). Αντιθέτως, το
γονίδιο GLUD2 εκφράζεται ειδικώς στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, στον εγκέφαλο και
στους όρχεις (Shashidharan et al., 1994) ενώ σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες υπάρχουν
ενδείξεις έκφρασης στους νεφρούς (Zaganas et al., 2012) και στο επινεφρίδιο (unpublished
data, Spanaki 2012). Ειδικότερα στον εγκέφαλο εκφράζεται στα αστροκύτταρα ενώ στους
όρχεις στα κύτταρα Sertoli και Leydig. Ανοσοϊστοχημικές μελέτες της hGDH2 εμφάνισαν
χαρακτηριστική στικτή κυτταροπλασματική χρώση που υποδεικνύει μιτοχονδριακή
εντόπιση, όπως ακριβώς και η hGDH1 (Rothe et al., 1994). Ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι σε
μικρότερο βαθμό εντοπίζεται και στο ενδοπλασματικό δίκτυο (Spanaki et al., 2010).Το
γονίδιο GLUD2 βρίσκεται στο Χ χρωμόσωμα, δεν περιέχει ιντρόνια και έχει προκύψει από
ρετρομετάθεση του GLUD1. Σύμφωνα εξελικτικές μελέτες από τους Burki και Kaessmann
(2004) υπάρχουν ενδείξεις ότι ο διπλασιασμός του γονιδίου GLUD1 συνέβη <23,000,000
χρόνια πριν [Εικόνα 4]. Στη συνέχεια, ο συνδυασμός τυχαίων μεταλλάξεων και θετικής
εξελικτικής πίεσης προσέδωσαν στο γονίδιο GLUD2

τις σημερινές του ιδιότητες και

επέτρεψαν στο δεύτερο αυτό ισοένζυμο (hGDH2) να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες
μεταβολικές ανάγκες του εγκεφάλου.
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Εικόνα 4: Φυλογενετικό δέντρο των GLUD των θηλαστικών. Το μαύρο βέλος δείχνει το σημείο που
διαχωρίζεται η GLUD2 από την GLUD1, έπειτα από την ρετρομετάθεση ~18-23 έτη πριν (Zaganas et al.,
2012).

Τα δύο ισοένζυμα, αν και διαφέρουν σε 15 μόνο από τα 505 αμινοξέα τους [Εικόνα 5],
έχουν πολύ διαφορετικές ιδιότητες όσον αφορά στην σταθερότητά τους στη θερμότητα,
την βασική τους δραστηριότητα (σε απουσία ενεργοποιητών) και τη ρύθμισή τους από
ενεργοποιητές και αναστολείς (Plaitakis et a.,l 2000; Kanavouras et al., 2007).
Πρόσφατες μελέτες μεταλλαξογένεσης της hGDH1 σε θέσεις όπου διαφέρει από τη
hGDH2 (Zaganas et al., 2002) έδειξαν ότι δύο αμινοξικές αντικαταστάσεις ευθύνονται για
τις κύριες λειτουργικές διαφορές μεταξύ των δύο ισοενζύμων. Συγκεκριμένα, η
αντικατάσταση της Arg443 της hGDH1 από Ser (στη hGDH2) ελαχιστοποιεί την βασική
δραστικότητα (3% της μεγίστης) αλλά επιτρέπει την πλήρη ενεργοποίηση του ενζύμου
hGDH2 με ADP. Η δεύτερη αντικατάσταση (Gly 456 από Ala) προσδίδει στη hGDH2
ανθεκτικότητα στην αναστολή από GTP και καταργεί τη θετική συνεργατικότητα αυτής της
αναστολής.
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Εικόνα 4: Σύγκριση των αλληλουχιών hGDH1 και hGDH2 και θέσης μεταλλάξεων που οδήγησαν
στην δημιουργία της hGDH2. (Smith et al, 2002.). Για λόγους απλότητας, hGDH1 δείχνεται (σε
πράσινο) μόνο μία από τις έξι υπομονάδες που συνθέτουν το εξαμερές. Τα αμινοξέα που
διαφέρουν μεταξύ hGDH1 και hGDH2, συμπεριλαμβανομένης και της Arg443, εμφανίζονται με
κόκκινο χρώμα.
Με μωβ, μπλέ και πορτοκαλί χρώμα δείχνονται μεταλλαγές οι οποίες έγιναν με σκοπό τον
χαρακτηρισμό ενός ειδικού αντισώματος για την hGDH2. Φαίνονται επίσης τα κύρια λειτουργικά
μέρη της υπομονάδας (περιοχή πρόσδεσης NAD⁺, περιοχή πρόσδεσης γλουταμικού, ενεργό
κέντρο, έλικα περιστροφής έλικα και κεραία) (Zaganas et al., 2012).

Γ.2 Βασική δραστηριότητα και αλλοστερική ρύθμιση
Όπως προαναφέρθηκε οι κύριοι αλλοστερικοί ενεργοποιητές του ενζύμου είναι το
ADP, η L-Leucine και το NADP(Η), ενώ ο κύριος αλλοστερικός αναστολέας είναι το GTP.
Αρχικές μελέτες σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα έδειξαν ότι οι δύο ισομορφές διαφέρουν
σημαντικά στις κινητικές ιδιότητες και ιδιαίτερα στη συγγένεια σύνδεσης με τα
υποστρώματα (Plaitakis et al, 2000). Άλλες διαφορές που παρατηρούνται είναι η βασική
δραστηριότητα μεταξύ των δύο ισοενζύμων, η επίδραση του ph στην δραστικότητα τους
και αλλά και η αντοχή στη θερμότητα.
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Εικόνα 5: Περιοχές αλλοστερικής ρύθμισης
της GDH των ζώων για ADP και GTP. Στα
σχήματα αυτά χρησιμοποιείται η αρίθμηση
καταλοίπων της ανθρώπινης GDH. Οι
πλευρικές αλυσίδες που σχηματίζουν δεσμούς
υδρογόνου με τα προσδέματα
αντιπροσωπεύεται από μπαστούνια και τα
χρώμα τους διαφέρει σύμφωνα με τον τύπο
του άτομου. (Ming Li et al., 2011)

Μελέτη των Shashidharan και συν (1997) έδειξε ότι η βασική δραστηριότητα της
hGDH1 είναι βέλτιστη σε pH 8.0, ενώ μειώνεται σε χαμηλότερες τιμές pH (εώς 75% μείωση
σε pH 6,5). Aντίθετα η hGDH2 παρουσιάζει μέγιστη βασική δραστηριότητα σε pH 7,5 ενώ
παραμένει ανεπηρέαστη σε πτώση του pH.
Σε ότι αφορά την θερμική αντοχή των hGDH2 και hGDH1, δοκιμασίες θερμικής
απενεργοποίησης (Shashidharan et al., 1997) έδειξαν ότι η hGDH2 είναι πολύ πιο
ευαίσθητη στην επίδραση θερμότητας.
Στην

αντίδραση

αναγωγικής

αμίνωσης

του

α-κετογλουταρικού,

απουσία

αλλοστερικών τροποποιητών η Κm ήταν 3-4 φορές μικρότερη για την hGDH2 έναντι της
hGDH1. Η προσθήκη ADP ή η L-Leucine ελάττωνε την Κm για το α-κετογλουταρικό στη
hGDH1 και την αύξανε για τη hGDH2, με αποτέλεσμα η διαφορά να μειώνεται ή και να
αντιστρέφεται. Στην οξειδωτική απαμίνωση του γλουταμικού, τόσο παρουσία ADP, όσο και
παρουσία L-Leucine η Κm για το γλουταμικό ήταν 2-3 φορές μικρότερη για την hGDH2
έναντι της hGDH1 (Plaitakis et al., 2000).
Εκτενέστερα για το ADP, μελέτες σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα έδειξαν ότι
προσθήκη ADP (τελικές συγκεντρώσεις 0,010-0,050 mM) ενεργοποιεί την αντίδραση της
αναγωγικής αμίνωσης στη hGDH2 κατά 200-1000% (αύξηση της βασικής δραστηριότητας
κατά 60 φορές) ενώ στην hGDH1 κατά ~6000% (αύξηση της βασικής δραστηριότητας κατά
2,5 φορές) (Shashidharan et al., 1997). Η ενεργοποίηση από ADP επηρεάζεται και από το
pH του περιβάλλοντος όπου λαμβάνει χώρα η αντίδραση, εμφανίζοντας μέγιστη
ενεργοποίηση σε pH 8.0 και στα δύο ισοένζυμα, όμως συγκριτικά η επίδραση αυτή είναι
ηπιότερη στην hGDH2. Σχετικά με την θερμική απενεργοποίηση, προσθήκη ADP ή/και LLeucine πριν την επίδραση θερμότητας, αποκαθιστά την θερμική αντοχή και των δύο
ενζύμων (Yang et al., 2004).
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Στον αντίποδα, το GTP αναστέλλει την δράση της GDH. Πιο συγκεκριμένα το GTP,
απουσία αλλοστερικών ενεργοποιητών, αναστέλλει ισχυρότατα την hGDH1 με IC50 ~0,2Μμ,
εύρημα που αναπαράχθηκε τόσο σε καθαρή πρωτεΐνη (Zaganas et al., 2002) όσο και σε
ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα (Plaitakis et al, 2000). Σε ότι αφορά την hGDH2, μελέτες από
ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα και σε καθαρή πρωτεϊνη, σε παρόμοιες συνθήκες, δείχνουν
εντυπωσιακή ανθεκτικότητα στο GTP (IC50 εώς και 5000Μμ (Plaitakis et al., 2003,
Mastrodemos et al., 2004). Ωστόσο, η μελέτη της λόγω χαμηλής βασικής δραστηριότητας
απουσία ενεργοποιητών απαιτεί μεγαλύτερες ποσότητες ενζύμου (Plaitakis et al, 2000).
Εκτός από τις διαφορές στην IC50 (για την hGDH2 τουλάχιστον 20 φορές μεγαλύτερη από
της hGDH1), τα δύο ένζυμα διαφέρουν και στην συνεργατικότητα, η οποία μαθηματικά
εκφράζεται από το συντελεστή Hill και φανερώνεται από το σχήμα της καμπύλης
αναστολής από GTP. H hGDH1, είτε παρουσία, είτε απουσία ενεργοποιητών, εμφανίζει
θετική συνεργατικότητα (συντελεστής Hill> 1) και η καμπύλη αναστολής από GTP είναι
σιγμοειδής. Αντίθετα, η hGDH2 δείχνει αρνητική συνεργατικότητα (συντελεστής Hill<1)
ενώ η καμπύλη αναστολής από GTP είναι υπερβολή.

Εικόνα 7: Σύγκριση της αναστολής των hGDH1 (κόκκινο χρώμα) και hGDH2 (πράσινο χρώμα) από
αυξανόμενες συγκεντρώσεις GTP (Plaitakis et al., 2003).
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Εικόνα 8: Σύγκριση της αναστολής των hGDH1 (κόκκινο χρώμα) και hGDH2 (πράσινο χρώμα) από
αυξανόμενες συγκεντρώσεις ΑTP (Plaitakis et al., 2003).

Δ. Παθήσεις που σχετίζονται με την hGDH
Αν και η GDH έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην λειτουργία ενός οργανισμού, δεν έχουν
βρεθεί έως τώρα πολλές παθήσεις με τις οποίες να συνδέεται. Το γεγονός αυτό ίσως να
αναδεικνύει την σημασία της λειτουργίας του ενζύμου καθώς ολική ανεπάρκεια του,
ενδεχομένως να οδηγεί στο θάνατο.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η GDH παίζει κεντρικό ρόλο στο μεταβολισμό του
γλουταμικού, του κυριότερου διεγερτικού νευροδιαβιβαστή με δυνητικά νευροτοξικές
ιδιότητες. Η απελευθέρωση του γλουταμικού σε μεγάλες συγκεντρώσεις στη συναπτική
σχισμή είναι δυνατόν να προκαλέσει διεγερτικοτοξική βλάβη (excitotoxic injury) στα
νευρικά κύτταρα. Η διεγερτικο-τοξικότητα έχει ενοχοποιηθεί σε μηχανισμούς οξείας
βλάβης του ΚΝΣ επί υποξίας, ισχαιμίας και υπογλυκαιμίας, καθώς και σε μηχανισμούς
χρόνιας νευροεκφύλισης. Σημαντικές νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η νόσος
Parkinson, η νόσος Alzheimer, η Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS) έχουν συσχετιστεί με
τις διεγερτικοτοξικές ιδιότητες του γλουταμικού οξέος.
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Σχετικά με την νόσο του Πάρκινσον, πρόκειται για μία προοδευτική νευροεκφυλιστική
ασθένεια που οφείλεται σε δυσλειτουργία των βασικών γαγγλίων του εγκεφάλου. Πιο
συγκεκριμένα κύτταρα της μέλανας ουσίας, που αποτελεί τμήμα των βασικών γαγγλίων,
νεκρώνουν προοδευτικά παρουσιάζοντας αδυναμία παραγωγής του νευροδιαβιβαστή
ντοπαμίνη (DA). H έλλειψη ντοπαμίνης προκαλεί δυσλειτουργία του εξωπυραμιδικού
συστήματος, με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσκαμψίας, τρέμουλου και βραδυκινησίας.
Στην κλινική εικόνα του ασθενή με νόσο Parkinson περιλαμβάνονται επίσης χαρακτηριστική
έκφραση προσώπου (αμιμία), αργό συρτό βάδισμα και προβλήματα ισορροπίας. Για την
αιτιολογία της ασθένειας έχει προταθεί μια ποικιλία παραγόντων στους οποίους
περιλαμβάνονται εκτός από γενετικά κληρονομούμενη προδιάθεση, περιβαλλοντικές
τοξίνες, οξειδωτικό στρες, δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων και κάποιου είδους φλεγμονή
στο νευρικό σύστημα (Bousquet et al, 2008). Σύμφωνα με τους Πλαΐτάκης και συν (2010),
ένας συγκεκριμένος πολυμορφισμός της hGDH2 (Ser445Ala) φαίνεται να επιταχύνει την
εξέλιξη της νόσου κάνοντας την εμφάνιση της, 6-13 χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο δεν φαίνεται
να υπάρχει συσχέτιση της μεταλλαγής αυτής με την αύξηση του κινδύνου παρουσίασης της
νόσου (Plaitakis et al., 2011).
Ένα άλλο νευροεκφυλιστικό νόσημα που σχετίζεται με την GDH είναι η
έλαιογεφυροπαρεγκεφαλιδική
πολυσυστηματικών

ατροφία

νευρολογικών

(ΟPCA),

διαταραχών,

που
μία

αποτελεί

οικογένεια

υπότυπο

των

νοσημάτων

που

χαρακτηρίζονται από κλινική και παθολογoανατομική ετερογένεια (Plaitakis και συν, 1980,
1982).

Σε ασθενείς με ΟPCA, έχει βρεθεί μειωμένη δραστικότητα της GDH σε

λευκοκύτταρα και ινοβλάστες. Μελέτες που έγιναν το 1984, έδειξαν ότι η GDH διακρίνεται
σε μία διαλυτή και μία σωματιδιακή μορφή εκ των οποίων η πρώτη ήταν θερμοανθεκτική
και η δεύτερη θερμοευαίσθητη, ενώ η μείωση στη δραστηριότητα της GDH αφορούσε κατά
κύριο λόγο τη ‘θερμοασταθή’ μορφή της GDH (Plaitakis και συν, 1984). Η κλινική εικόνα του
ΟPCA περιλαμβάνει παρκινσονισμό, ανεπάρκεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος και
δυσλειτουργία των φλοιονωτιαίων συστημάτων αλλά ιδιαίτερα παρεγκεφαλιδική
δυσλειτουργία.
Η GDH σε συγκεκριμένους ιστούς είναι δυνατόν να αναλαμβάνει ειδικούς ρόλους,
όπως για παράδειγμα, στα β κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος, η GDH εμπλέκεται
στον έλεγχο της παραγωγής ινσουλίνης. Μεταλλάξεις στο γονίδιο GLUD1 ευθύνονται για
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ένα ποσοστό παιδιών με συγγενή υπερινσουλινισμό, τα οποία εμφανίζουν μία
συγκεκριμένη κλινική εικόνα, το σύνδρομο υπερινσουλινισμού υπεραμμωνίας (ΣΥΥ)
(Stanley et al., 1998). Oι ασθενείς με ΣΥΥ, συνήθως βρέφη, παρουσιάζουν υποτροπιάζοντα
επεισόδια υπογλυκαιμίας (ιδιαίτερα έπειτα από γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνες) τα οποία
εκδηλώνονται μεταξύ άλλων, και με επιληπτικές κρίσεις. Η υπεραμμωνιαιμία, το άλλο
βασικό χαρακτηριστικό του συνδρόμου, είναι σταθερή και δεν επηρεάζεται από την
διατροφή ή την συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
υπεραμμωνιαιμία είναι ασυμπτωματική, καθώς οι ασθενείς δεν εμφανίζουν συμπτώματα
τοξικότητας (Stanley et al., 2000).

Εικόνα 9: Σχηματική
εικόνα της βόειος
GDH. Με κόκκινο
χρώμα απεικονίζονται
τα αμινοξικά κατάλοιπα
της hGDH1 μεταλλάξεις
στα οποία προκαλοούν
το σύνδρομο ΣΥΥ
(Plaitakis et al., 2013).

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, αναφέρουμε την πιθανή εμπλοκή της

GDH στην

επιληψία . Μελέτες απέδειξαν ότι η χαμηλή δραστηριότητα του ενζύμου σχετίζεται με την
αυξημένη νευρωνική διεγερσιμότητα, και κατ΄επέκταση με τις επιληπτικές κρίσεις, λόγω
της συσσώρευσης γλουταμικού στη σύναψη (Malthankar-Phatak et al., 2006).

Από την

άλλη πλευρά, μελέτες σε μοντέλα ποντικών επιληψίας έδειξαν όχι μειωμένη, αλλά
αυξημένη έκφραση της GDH σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου των ζώων (Dutuit et al.,
2000). Τα παραπάνω δεδομένα, αν και αντικρουόμενα, υποδεικνύουν ότι διαταραχές στην
έκφραση του ενζύμου σχετίζονται με την επιληψία, δίχως όμως να είναι σαφής ο
μηχανισμός και αν οι μεταβολές στην έκφραση είναι πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς. Σε
κάθε περίπτωση, μελλοντικά, αξίζει να διερευνηθεί εκτενέστερα η σχέση της GDH με τις
επιληπτικές κρίσεις.
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Σκοπός της παρούσης εργασίας
Στην παρούσα διπλωματική, θα μελετηθεί η πιθανότητα αλληλεπίδρασης των
υπομονάδων των δύο ισοένζυμων κατά την δομική συγκρότηση των εξαμερών. Με
απλούστερα λόγια, η υπόθεση της μελέτης αυτής είναι η δημιουργία ή όχι
ετεροεξαμερικών δομών hGDH1-hGDH2 με οποιαδήποτε πιθανή αναλογία (1:5, 2:4, 3:3
και αντίστροφα). Για να το αποδείξουμε αυτό, πραγματοποιήθηκαν συγκριτικές ενζυμικές
μελέτες σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα hGDH1, hGDH2, hGDH1 και hGDH2 που
συνεκφράστηκαν σε κύτταρα Sf21 και μείγμα hGDH1-hGDH2 που δημιουργήθηκε in vitro.
Για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήσαμε επίσης στύπωμα Western.

18

2.Υλικά και μέθοδοι____________________________
2.1 Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας
Αρχικά, για την διαμόλυνση των κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν φορείς πλασμιδίων
(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) στα οποία είχαν εισαχθεί τα γονίδια GLUD1 και GLUD2 από
τον P. Shashidhran και τους συνεργάτες τους. Ποιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ο
φορέας (vector) pVL1392 για το γονίδιο GLUD2 και ο φορέας pVL1393 για το GLUD1. Τα
γονίδια αυτά εκφράστηκαν από κύτταρα SF21 έπειτα από διαμόλυνση τους με
ανασυνδυασμένο βακυλοιό (Baculovirus). Έπειτα από περίπου πέντε ημέρες επώασης των
κυττάρων στους 27° C, συλλέγουμε τα κύτταρα και τα ομογενοποιούμε. Στην συνέχεια με
την χρήση του σπεκτροφωτόμετρου υπολογίσαμε την ενεργότητα της πρωτεΐνης και την
ποσότητα της με την μέθοδο Lowry. Τα ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα που παράχθηκαν,
χρησιμοποιήθηκαν για κινητικές μελέτες και στύπωμα Western.

2.2 Υλικά
Για την καλλιέργεια και διαμόλυνση κυττάρων
 Κύτταρα SF21 (κύτταρα από ωοθήκες του εντόμου Spodoptera frugiperda) από την
εταιρία Invitrogen
 Θρεπτικό υλικό για τις καλλιέργειες gibco® Grace΄s Insect Medium και ορός από
μοσχαρίσιο έμβρυο (FBS) από την εταιρία Invitrogen
 Τροποποιημένος Βακιλοϊός από την εταιρία ΒD Pharmigen
 Αποστειρωμένες πιπέτες Pasteur, Αποστειρωμένες των 5 και 10 ml
 Γάντια, εργαστηριακή ποδιά
Για τις ενζυμικές μετρήσεις
 NADPH, ADP και GTP από την Roche Applied Science

2.3 Εκτενέστερη αναφορά των πρωτόκολλων που χρησιμοποιήθηκαν
1. Ηλεκτροφόρηση DNA σε Πήκτωμα Αγαρόζης
2. Για κατασκευή δύο μικρών πηκτωμάτων αγαρόζης 1%, ζυγίζουμε 0.7 gr αγαρόζη σε
φλάσκα 250mL και προσθέτουμε 70mL TBE 1X. Αφήνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων
για λίγα λεπτά ακριβώς μέχρι να διαλυθεί η αγαρόζη.
1. Τοποθετούμε τα χτενάκια στο καλούπι τους
2. Προσθέτουμε 4 μl από την χρωστική Gel red, η οποία δίνει σήμα υπό ακτινοβολία UV.
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3. Χύνουμε το διάλυμα στα καλούπια και αφήνουμε στον πάγκο για ~1h περίπου να
πήξει.
4. Βγάζουμε το χτενάκι και αφαιρούμε προσεκτικά το πήκτωμα από το καλούπι, το
τοποθετούμε μέσα στην δεξαμενή ηλεκτροφόρησης.
5. Φορτώνουμε τα δείγματα (στα οποία έχουμε προσθέσει διάλυμα φόρτωσης) και
ηλεκτροφορούμε στα 100Volts.

2. Απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης
Με χρήση του Kit Nucleospin® Gel and PCR clean up. Απαραίτητη η χρήση ειδικής
προστατευτικής μάσκας για την επεξεργασία του πηκτώματος υπό ακτινοβολία UV.
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο καθαρισμός τμημάτων DNA από αντιδραστήρια και την
αγαρόζη του πηκτώματος.
Μετά την αφαίρεση του επιθυμητού τμήματος (‘’μπάντα΄΄) από το πήκτωμα, εκτιμώ το
βάρος του σε ζυγό.
Το δείγμα αναμιγνύεται με διάλυμα δέσμευσης NT1 και θερμαίνεται για να διαλυθεί η
αγαρόζη του πηκτώματος. Παρουσία χαοτροπικών αλάτων του διαλύματος, το DNA
δεσμεύεται στην μεμβράνη πυριτίου της παρεχόμενης από το kit κολώνας. Λοιπές
αναμίξεις απομακρύνονται με διαδοχικές πλύσεις με διάλυμα που περιέχει αιθανόλη
(ΝΤ3) και φυγοκεντρήσεις. Τέλος το καθαρό DNA συλλέγεται υπό συνθήκες χαμηλού
άλατος με την χρήση αλκαλικού διαλύματος έκλουσης (5Mm Tris/HCl, pH 8,5).

3. Μέθοδοι καλλιέργειας Sf21 κυττάρων
Πολλές εγκατεστημένες κυτταρικές σειρές εντόμων μπορούν να μολυνθούν από
ανασυνδυασμένο Baculovirus, ωστόσο αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα για την
παραγωγή ανασυνδυασμένων πρωτείνών είναι οι κυτταρικές σειρές Sf9 και Sf21.
Αμφότερες προέρχονται από τις ωοθήκες του εντόμου Spodoptera frugiperda, μπορούν να
αναπτυχθούν είτε προσκολλημένες σε επιφάνεια είτε σε εναιώρημα, έχουν χρόνο
διπλασιασμού 18 με 24 ώρες και δεν απαιτούν CO2 για την καλλιέργειά τους. Το θρεπτικό
μέσο που χρησιμοποιείται είναι το Gibco® Grace΄s Insect Medium και η βέλτιστη
θερμοκρασία ανάπτυξης και μόλυνσης είναι οι 27 + 0.50C.
I. Κατάψυξη και αποθήκευση Sf κυττάρων
Φυγοκεντρούμε Sf9 ή Sf21 κύτταρα από μία υγιή καλλιέργεια σε λογαριθμική φάση
ανάπτυξης στα 1000 x g για 10min. Πετάμε το υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε την
πελέτα σε 90% Grace΄s Insect Medium, 10% DMSO, διατηρώντας το σωληνάριο σε πάγο. Η
κυτταρική πυκνότητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 Χ 10 6 κύτταρα/ml. Μοιράζουμε από
1ml σε σωληνάρια ψύξης, πάντα διατηρώντας σε πάγο. Παγώνουμε τα κύτταρα για 1 ώρα
στους -200C και έπειτα μεταφέρουμε στους -800C. Την επόμενη μέρα μεταφέρουμε σε υγρό
άζωτο.
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II.Aπόψυξη Sf κυττάρων
Ξεπαγώνουμε τα παγωμένα κύτταρα γρήγορα ανακινώντας ελαφρά μέσα σε ένα
υδατόλουτρο θερμοκρασίας 370C. Όταν ξεπαγώσουν τα κύτταρα (30-40 sec), ξεπλένουμε
γρήγορα το εξωτερικό του φιαλιδίου με 70% αιθανόλη πριν το βάλουμε μέσα στην
επαγωγό και σπέρνουμε όλο το εναιώρημα των κυττάρων σε μία φλάσκα. Σε αυτή την
φλάσκα έχουμε προηγουμένως βάλει περίπου 5ml θρεπτικό. Επωάζουμε στους 270C. Μετά
από περίπου μία ώρα αφαιρούμε το θρεπτικό υλικό και αντικαθιστούμε με φρέσκο
Grace’s.

4. Διαμόλυνση των κυττάρων με τροποποιημένο Βακιλοιό:
To Grace’s περιέχει όξινο ανθρακικό νάτριο και L- γλουταμίνη. Χρειάζεται επίσης 10% FBS
και γενταμυκίνη τελικής συγκέντρωσης 10 μg/ml. Για αποστείρωση των παραπάνω τα
περνάμε όλα μαζί από φίλτρο 0,2μm.
1. Σε αποστειρωμένο σωληνάκι των 1,5ml αναμειγνύουμε 5λ από το Baculogold DNA και x
λ από το καθαρισμένο DNA ώστε να έχουμε 2μg. Αφήνουμε για 5-10 λεπτά RT.
2. Αφαιρούμε το θρεπτικό υλικό από φλάσκα με πυκνότητα κυττάρων ~50%
3. Προσθέτουμε 1ml Baculogold Transfection buffer A σε κάθε φλάσκα.
4. Προσθέτουμε στο σωληνάκι Baculogold Transfection buffer B.
5. Έπειτα με πιπέτα Pasteur, προσθέτουμε το μείγμα στην φλάσκα. Ανά 2-3 σταγόνες
ανακινώ την φλάσκα, το διάλυμα πρέπει να πάρει μία σχεδόν γαλακτώδη όψη.
6. Αφήνω τις φλάσκες στους 27° C για 4-5 μέρες μέχρι να τα μαζέψουμε (harvesting).
Harvesting: έπειτα από 4-5 μέρες αποκολλάμε τα κύτταρα με πιπέτα, τοποθετούμε το
εναιώρημα σε falcon 15ml και φυγοκεντρούμε σε 12000 rpm για 10 λεπτά στους 4° C.
Κρατάμε το υπερκείμενο που περιέχει τον ιό για απομόνωση και ανάλυση του γενετικού
υλικού του (βλ.2.3.4) ενώ την πελέτα των κυττάρων την διατηρούμε στους -80% μέχρι να
την ομογενοποιήσουμε και να κάνουμε ενζυμικές μελέτες.
Ομογενοποίηση:
1. Απόψυξη σε πάγο πελέτας διαμολυσμένων Sf21 κυττάρων από τους -800C. Διάλυση σε
600 μl Ρυθμιστικού Διαλύματος Ομογενοποίησης (50 mM TrisHCl, pH 7.4, 0.5 M NaCl, 1%
Triton X-100, 1 χάπι complete mini protease inhibitor cocktail tablet της εταιρίας Roche, σε
500ml νερό) και μεταφορά στο δοχείο ομογενοποίησης. Ομογενοποίηση (γυαλί με γυαλί)
με χαμηλή ταχύτητα για 2min.
2.Μεταφορά του ομογενοποιήματος σε σωληνάριο των 1.5 ml.
3.Φυγοκέντρηση (8000 rpm, 40C, 10 min).
4.Μεταφορά υπερκειμένου σε άλλο σωληνάριο. Χρήση του υπερκειμένου άμεσα για τις
ενζυμικές αναλύσεις που αφορούν αδρά εκχυλίσματα ή αποθήκευση στους -800C.
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5. Ενζυμικές δοκιμασίες και κινητικές μελέτες.
Για τον καθορισμό των κινητικών και αλλοστερικών ιδιοτήτων των συνεκρασμένων
ενζύμων έγιναν μία σειρά από ενζυμικές δοκιμασίες σε κυτταρικά εκχυλίσματα (αρχικό
στάδιο της μελέτης). Για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών των παραπάνω ενζύμων
(τιμές Km, Vmax, IC50, HC και SC50 και γραφικές παραστάσεις αλλοστερικής ρύθμισης από
ADP και GTP), οι ενζυμικές δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν με μεταβολή της
συγκέντρωσης αλλοστερικού ρυθμιστή, ενώ οι συγκεντρώσεις των άλλων παραγόντων της
αντίδρασης διατηρούνταν σταθερές.
Βασικά διαλύματα ενζυμικής ανάλυσης
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Ρυθμιστικό Διάλυμα Τριαιθανολαμίνης: Triethanolamine HCl 50 mM, pH 8.0 (εκτός και αν
δίνεται άλλη τιμή για το pH) με 2.6 mM EDTA.
Ρυθμιστικό Διάλυμα Φωσφορικών 50 mM (pH 8.0) με 2.6 mM EDTA.
Οξεικό Αμμώνιο 10 M
NADPH 10 mM
GTP 50 mM, ADP 100 mM
α-Κετογλουταρικό 0.4 Μ,

Ενεργοποίηση από ADP
Η μελέτη της ενεργοποίησης των ανασυνδυασμένων ενζύμων από ADP έγινε σε 1 ml
Ρυθμιστικό Διάλυμα Τριαιθανολαμίνης (pH 8.0) στο οποίο εμπεριέχονταν 100 mM Οξεικού
Αμμωνίου, 100μΜ NADPH, προγραμματισμένα μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις ADP και
ποσότητα του υπό μελέτη ενζύμου τέτοια ώστε η ταχύτητα της αντίδρασης (dA340nm/min)
σε παρουσία 1mM ADP να είναι περίπου 0.1. Η έναρξη της αντίδρασης γινόταν με
προσθήκη α-κετογλουταρικού σε τελική συγκέντρωση 8 mM.
Η εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε για να περιγραφεί καλύτερα η ενεργοποίηση από
ADP ήταν η v=Vo + (Vmax*xH)/(xH + SC50H)= Vo + Vmax/(1+xH/SC50H), όπου v η ταχύτητα της
αντίδρασης και x η συγκέντρωση του ADP, ενώ οι Vo, Vmax, H και SC50 είναι θεωρητικές
σταθερές που αφορούν την αρχική ταχύτητα (σε απουσία ADP), την μέγιστη ταχύτητα της
αντίδρασης σε παρουσία ADP, τον βαθμό συνεργατικότητας των υπομονάδων και την
συγκέντρωση ADP όπου η ταχύτητα της αντίδρασης είναι Vmax/2. Ειδικότερα, ο
υπολογισμός της θεωρητικής τιμής SC50 (+ τυπικό σφάλμα-SE) έγινε από τις γραφικές
παραστάσεις ενεργοποίησης από ADP με χρήση του προγράμματος Origin (Microcal
Software).
Αναστολή από GTP
Η μελέτη της αναστολής των ενζύμων από GTP έγινε σε 1 ml Ρυθμιστικό Διάλυμα
Τριαιθανολαμίνης (pH 8.0) στο οποίο εμπεριέχονταν 100 mM Οξεικού Αμμωνίου, 100μΜ
NADPH, προγραμματισμένα μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις GTP και ποσότητα του υπό
μελέτη ενζύμου τέτοια ώστε η ταχύτητα της αντίδρασης (dA340nm/min) σε απουσία GTP να
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είναι περίπου 0.1. Η έναρξη της αντίδρασης γινόταν με προσθήκη α-κετογλουταρικού σε
τελική συγκέντρωση 8 mM.
Η εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε για να περιγραφεί καλύτερα η αναστολή από GTP
ήταν η V=Vmax/(1+xH/IC50H), όπου v η ταχύτητα της αντίδρασης και x η συγκέντρωση του
GTP, ενώ οι Vmax, H και IC50 είναι θεωρητικές σταθερές που αφορούν την αρχική ταχύτητα
(σε απουσία GTP), τον βαθμό συνεργατικότητας των υπομονάδων και την συγκέντρωση
GTP όπου η ταχύτητα της αντίδρασης είναι Vmax/2. Ειδικότερα, ο υπολογισμός της
θεωρητικής τιμής IC50 (+ τυπικό σφάλμα-SE) έγινε από τις γραφικές παραστάσεις
αναστολής από GTP με χρήση του προγράμματος Origin (Microcal Software).
Ο συντελεστής Hill (h) για την συνεργατικότητα της αναστολής από GTP
υπολογίστηκε με βάση την εξίσωση του Hill dA340nm/min=[GTP]h/(K+[GTP]h). Επειδή η
γραφική παράσταση της παραπάνω εξίσωσης (dA340nm/min έναντι [GTP]) είναι σιγμοειδής,
κάνοντας δύσκολους τους υπολογισμούς, χρησιμοποιήθηκε ο μετασχηματισμός της στον
τύπο log[(dA340nm/min)/(1- dA340nm/min)]=hlog[GTP]-logK. Η γραφική παράσταση της
τελευταίας εξίσωση (log[(dA340nm/min)/(1- dA340nm/min)] έναντι log[GTP]) είναι γραμμική
και η κλίση της δίνει τον h.

6. Απομόνωση ιικού DNA από καλλιέργεια κυττάρων εντόμου (SF21) με
χρήση Qiagen purification of DNA from cultured cells
Δουλεύω στην επαγωγό εώς το βήμα 7 για να αποφύγω τυχόν εξάπλωση του ιού στο περιβάλλον

1. Από καλλιέργεια ιού σε SF21, φυλαγμένη στους +4⁰ C, παίρνουμε 4,5 ml από μαζεμένο
υπερκείμενο καλλιέργειας με ιό, 6 tubes από 750μl υπερκείμενο (επαναιωρώ με την
πιπέτα) κaι το βάζουμε σε eppendorf των 1,5ml.
2. Φυγοκέντρηση σε 5.000rpm, 3’, RT για να καθιζάνουν τυχόν κυτταρικά υπολείμματα.
Τοποθετούμε το υπερκείμενο σε νέο eppendorf των 1, 5ml.
3. Προσθήκη 750μl παγωμένου διάλυματος 20% PEG (βοηθά στην κατακρήμνιση) σε 1M
NaCl σε κάθε tube (+4⁰ C). Ανακατεύω 3-4 φορές και το αφήνω στο πάγκο να ηρεμίσει
για 30’ σε RT.
4. Φυγοκέντρηση 13.000g, 10’, RT. Aναποδογυρίζουμε σε χλωρίνη για να φύγει όσο το
δυνατό περισσότερο υπερκείμενο.
5. Φυγοκέντρηση 13.000g, 10’, RT. Αφαιρούμε το υπερκείμενο με πιπέτα. Η πελέτα
μπορεί να μην είναι ορατή σε αυτή την φάση.
6. (Από kit Qiagen purification of DNA from cultured cells, από βήμα 2)
Προσθέτουμε 300μl buffer FG1 στην πελέτα και επαναιωρούμε με την πιπέτα μέχρι να
διαλυθεί.
Σε αυτό το σημείο τοποθετούμε όλες τις διαλυμένες πελέτες σε ένα tube.
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7. Προσθήκη 300μl buffer FG2/ Qiagen Protease ( -30°)και ανακινούμε. Βάζουμε το tube
σε heating block στους 65⁰ C για 10’.
8. Προσθήκη 600μl ισοπροπανόλης 100% και ανακινούμε καλά μέχρι να το DNA να γίνει
ορατό ως σύννεφο ή κουβαράκι.
9. Φυγοκέντρηση στα 13.000g, 15’ RT. Απομάκρυνση του υπερκείμενου (Χ2 εάν η πελέτα
δεν είναι ορατή καθαρά)
10. Εάν η πελέτα δεν είναι ορατή, ξαναφυγοκεντρούμε στα 10.000g, 7’ RT. Απομάκρυνση
του υπερκείμενου.
11. Προσθήκη 600μl 70% αιθανόλης και κάνουμε vortex για 5’’.
12. Φυγοκέντρηση σε 13.000g για 11’, RT (Εάν δεν δούμε πελέτα αυξάνουμε τον χρόνο ή τα
g) Πετάμε το υπερκείμενο και αναποδογυρίζουμε το tube σε χαρτί για τουλάχιστον 5’
προσέχοντας μην χάσουμε την πελέτα DNA.
13. Το tube παραμένει ανοιχτό για τουλάχιστον 5’ ώστε να εξατμιστεί όλο το υγρό που έχει
μείνει. ( Προσέχω να μην στεγνώσει τελείως γιατί είναι δύσκολο να διαλύσουμε το
πολύ στεγνό DNA).
14. Διάλυση: προσθήκη 50μl buffer FG3, vortex για 5’’ σε χαμηλή ταχύτητα και τοποθετηση
του tube σε heating block στους 65⁰ C για 30’ ώστε να διαλυθεί το DNA.

7. Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι να πολλαπλασιάσουμε μία συγκεκριμένη αλληλουχία
DNA και συγκεκριμένα εδώ, την αλληλουχία του ιού που παρήγαμε με στόχο την
αλληλούχιση του.
Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ήταν:
__Διαδικασία
Αρχική αποδιάταξη
Αποδιάταξη
Υβριδοποίηση
Επιμήκυνση
Τελική επιμήκυνση

Ποσότητες αντιδρώντων:
ΚΑPATaq DNA Polymerase 5U/μl
5Χ ΚΑPATaq Buffer C without MgCl₂
25mM MgCl₂
DNA
Ολιγονουκλεοτίδια (dNTPs) 2mM

Θερμοκρασία (°C)
95
95
55
72
72

0,25 μl
5 μl
1 μl
~ 25ng/ μl
2,5 μl
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Χρόνος___
2,30’
0,30’
0,30’
2’
5’

Primer Forward (PolyFwB) 10picomol/μ
Primer Poly-h-reverse (FREV) 10picomol/μ
Sterilized H₂O

0,5 μl
0,5 μl
έως τελικό όγκο 25μl

8. Καθαρισμός DNA που πολλαπλασιάστηκε από τη μέθοδο PCR
Με χρήση του Kit Nucleospin® Gel and PCR clean up.
Σκοπός της διαδικασίας είναι ο καθαρισμός τμημάτων DNA από αντιδραστήρια και η
προστασία του από ενζυμικές αντιδράσεις.
Προστίθεται όγκος διαλύματος δέσμευσης NT1, ανάλογος του όγκου του προς καθαρισμό
δείγματος (αναλογία 2:1 αντίστοιχα) . Παρουσία χαοτροπικών αλάτων του διαλύματος, το
DNA δεσμεύεται στην μεμβράνη πυριτίου της παρεχόμενης από το kit κολώνας. Λοιπές
αναμίξεις απομακρύνονται με διαδοχικές πλύσεις με διάλυμα που περιέχει αιθανόλη
(ΝΤ3) και φυγοκεντρήσεις. Τέλος το καθαρό DNA συλλέγεται υπό συνθήκες χαμηλού
άλατος με την χρήση αλκαλικού διαλύματος έκλουσης (5Mm Tris/HCl, pH 8,5).

9. Μέτρηση Συγκέντρωσης Πρωτεϊνών (Lowry και συν, 1951).
Στα αρχικά πειράματα για την μέτρηση της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης στα δείγματα
μας χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο του Lowry, όπως αυτή περιγράφεται στην
βιβλιογραφία (Lowry και συν, 1951). Στη συνέχεια, για να απλοποιήσουμε την διαδικασία
χρησιμοποιήσαμε το DC Kit (BioRad), το οποίο εφαρμόζει στην ουσία μία παραλλαγή της
μεθόδου Lowry.
1. Προετοιμασία Standards: Αραιώνουμε το BSA 100X (10μg/λ) 1:10, ώστε τελικά η
συγκέντρωσή του να είναι 1μg/μl. Σε σωληνάρια του 1.5ml προσθέτουμε 0, 2.5, 5,
10, 20, 30, 40, 50 μl από το BSA 1μg/μl και συμπληρώνουμε τα ανάλογα μl νερό
ώστε ο τελικός όγκος να είναι 50λ.
2. Προετοιμασία δειγμάτων: Αραιώνουμε τα δείγματα 1:5, 1:10 και 1:20.
3. Προσθήκη 50λ δειγμάτων και Standards σε δοκιμαστικούς σωλήνες ή σωληνάρια
των 15 ml.
4. Προετοιμασία διαλύματος Α΄(20λ αντιδραστήριο S για κάθε ml αντιδραστηρίου Α).
Παρασκευάζουμε τόση ποσότητα Α΄ (σε ml) όσοι οι δοκιμαστικοί σωλήνες επί 0.25.
5. Προσθήκη 125μl διαλύματος Α΄ σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα. Κάνουμε αμέσως
vortex μετά από κάθε προσθήκη.
6. Προσθήκη 1ml αντιδραστηρίου Β σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα και vortex αμέσως.
7. Μέτρηση οπτικής απορρόφησης μετά από 15min στα 750nm.
Η απορρόφηση των δειγμάτων θα παραμείνει σταθερή για 1hr τουλάχιστον.
8. Κατασκευή πρότυπης καμπύλης BSA με χρήση υπολογιστικού προγράμματος Excel.
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Στον άξονα x τα μg BSA και στον y η απορρόφηση (OD750nm). Βρίσκουμε την εξίσωση
y=α+βx που περιγράφει την ευθεία (ή τις δύο ευθείες αν όχι συνευθειακά όλα τα
σημεία).
9. Με βάση την παραπάνω εξίσωση υπολογίζουμε την συγκέντρωση πρωτεΐνης στα
δείγματά μας.

10.Στύπωμα western
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωμα SDS-Πολυακρυλαμιδίου.
1.
Παρασκευή separating gel στην ειδική συσκευή. Προσθήκη ισοπρόπανόλης
για ευθυγράμμιση. Απαιτεί ~45’ για να πήξει.
2.
Αφαίρεση ισοπρόπανόλης. Παρασκευή και προσθήκη του stacking gel πάνω
από το separating gel και τοποθέτηση των ‘’χτενών’’. Απαιτεί ~45’ για να πήξει.
3.
Προσθήκη sample buffer 1Χ, DTT στο πρωτεϊνικό διάλυμα και το βράζω στους
100° C για 5’. Hλεκτορφόρηση πρωτεϊνών στο πήκτωμα σε75V αρχικά για 30', και
στα 130V για 2h.
4.
Μεταφορά των πρωτείνών από το SDS-PAGE (Transfer) σε μεμβράνη
νιτροκυτταρίνης σε παγωμένο Transfer buffer (4° C) για 1 ώρα στα 320 mA.
5.
Έλεγχος της μεμβράνης με χρώση coomassie blue.
6.
Επώαση 1h σε θερμοκρασία δωματίου με Blocking Buffer 5%.
7.
Επώαση overnight σε θερμοκρασία 4° C με το πρώτο αντίσωμα (nondiscriminating anti-GDH 1:15.000 και anti-GDH2 1:5.000 ).
8.
3 γρήγορες πλύσεις με PBS 1Χ.
9.
1 Χ 15’ πλύση με PBS Tween 0,1%.
10.
Επώαση 1h σε θερμοκρασία δωματίου με το δεύτερο αντίσωμα σε αραίωση
1:5.000 (anti-rabbit HRP conjugated για το anti-GDH2, anti-mouse για το anti-GDH )
11.
3 γρήγορες πλύσεις με PBS 1Χ.
12.
1 Χ 15’ πλύση με PBS Tween 0,1%.
13.
2 Χ 5’ πλύσεις με PBS Tween 0,1%.
14.
2 Χ 5’ πλύσεις με PBS 1Χ.
15.
Επώαση 5' min με το διάλυμα ECL (Chilucent Detection System kit) στο
σκοτάδι
16.
Εμφάνιση με film της εταιρίας Cannon.
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Σύσταση διαλυμάτων:
Running buffer 10X
•900ml Tris-Glycine
•100ml SDS 10%

10X

Stacking buffer
• 0.5M Tris (pH 6,8)
• 0,4% SDS
Stacking gel 4% (2 gels)
• dd H₂O 6,1 ml
• 30%Acrylamide 1,33 ml
• Stacking buffer 2,5 ml
• 10% APS 50μl
• TEMED
10μl
 10% SDS 100 μl
Separating gel
 dd H₂O 5,85 ml
 30%Acrylamide 5,35 ml
 Separating buffer 3,75 ml
 10% APS 75μl
 TEMED 7,5μl
 10% SDS 150 μl
Transfer buffer
• 100ml Running buffer 10X
• 700ml d H2O
• 200ml methanol
PBS Tween 0,1%
• 999μl PBS 1X
• 1μl Tween 20
Blocking solution
• 2,5gr γάλα σε σκόνη (Regilait στο ψυγείο)
• PBS Tween μέχρι τα 50 ml
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3. Αποτελέσματα__________________________
3.1 Μελέτες κινητικής συμπεριφοράς των ισοενζύμων hGDH1 και hGDH2
Πραγματοποιήθηκαν ενζυμικές μελέτες για τον έλεγχο της επίδρασης των
αλλοστερικών τροποποιητών, GTP και ADP σε αδρά κυτταρικά εκχυλίσματα γενετικά
τροποποιημένων κυττάρων (Sf21).
Τα ένζυμα που μελετήθηκαν ήταν τα εξής:
 hGDH1
 hGDH2
 hGDH1-hGDH2 που συνεκφράστηκαν με αναλογία έκφρασης 1:1 στο σύστημα
έκφρασης Baculogold/ Sf21
 μείγμα hGDH1- hGDH2 που παράχθηκε στον δοκιμαστικό σωλήνα (in vitro).
Οι μελέτες κινητικής των ενζύμων πραγματοποιήθηκαν με προσθήκη διαδοχικά
αυξανόμενης συγκέντρωσης GTP ή ADP, ξεκινώντας πάντα από την μέτρηση της βασικής
δραστηριότητας του ενζύμου. Η ποσότητα ενζύμου που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή που
έδινε βασική δραστικότητα περίπου ~0,1.
Στους παρακάτω πίνακες συνοψίζονται τα αποτελέσματα από πέντε διαφορετικές
μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές ημέρες. Χρησιμοποιήθηκαν
ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα που προέκυψαν τόσο από την ίδια διαμόλυνση και
ομογενοποίηση κυττάρων όσο και από διαφορετικές διαμολύνσεις. Σκοπός της
επανάληψης των πειραμάτων είναι ο υπολογισμός των μέσων τιμών των αποτελεσμάτων
και η αποφυγή τυχόν στατιστικών λαθών.
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3.1.α Ενεργoποίηση από ADP

Παρατηρώντας το παραπάνω διάγραμμα δεν γίνεται εμφανής κάποια αξιοσημείωτη
διαφορά στην συμπεριφορά των δειγμάτων hGDH1-hGDH2 in viνo και hGDH1- hGDH2 in
vitro σε σχέση με την προσθήκη ADP. Ωστόσο τα ένζυμα hGDH1-hGDH2 in vitro φαίνεται να
ανταποκρίνεται λίγο πιο γρήγορα στην προσθήκη ADP με αύξηση της ταχύτητας
παραγωγής γλουταμικού. Και τα δύο δείγματα φτάνουν στην μέγιστη ταχύτητα με
προσθήκη περίπου 500 Μμ.
Τα αποτελέσματα για τις hGDH1 και hGDH2 επιβεβαίωσαν τα γνωστά ως σήμερα
δεδομένα, δηλαδή ότι προσθήκη ADP σε hGDH2 αυξάνει την ταχύτητα της αναγωγικής
αμίνωσης πολύ περισσότερο από ότι αυξάνεται στην hGDH1. Μέγιστη δραστικότητα για
την hGDH1 παρατηρείται με προσθήκη ~ 150 μΜ ADP, ενώ για την hGDH2 με προσθήκη
~250 μΜ.
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3.1.β Αναστολή από GTP

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τις ενζυμικές μετρήσεις
για την αναστολή της GDH από GTP παρουσία 1mM ADP, καθώς παρατηρήθηκαν
σημαντικές διαφορές μεταξύ των hGDH1-hGDH2 in viνo και hGDH1- hGDH2 in vitro. Τα
ένζυμα hGDH1-hGDH2 που συνεκφάστηκαν εμφανίζουν μία μέτρια ευασθησία στο GTP με
IC50 71,20 ενώ για τα ένζυμα που αναμείχθηκαν στον δοκιμαστικό σωλήνα χρειαστήκαν
περίπου 20 Μμ GTP ώστε να μειωθεί η μέγιστη ταχύτητα στο μισό (το δείγμα αυτό
συμπαριφέρεται στην προσθήκη GTP παρόμοια με την hGDH1 που απαιτεί ~13 Μμ GTP).
Τα δύο δείγματα παρουσίασαν αρνητική συνεργατικότα, με συντελεστή Hill 0,98 για τα
hGDH1-hGDH2 in viνo και 0,64 για τα hGDH1- hGDH2 in vitro (και τα δύο δείγματα, αλλά
ιδιαίτερα το hGDH1- hGDH2 in vitro παρουσίασαν συνεργατικότητα παρόμοια της hGDH2).
Σε ότι αφορά τα ένζυμα hGDH1 και hGDH2, τα αποτελέσματα συμφωνούν απόλυτα
με όσα προαναφέρθηκαν στην εισαγωγή αυτής της εργασίας. Ειδικότερα, παρατηρείται
υψηλή ανθεκτικότητα της hGDH2 (IC50 204,78) στην προσθήκη GTP ενώ ανάποδα η hGDH1
αναστέλλεται ισχυρότατα (IC50 13,82). Σχετικά με την συνεργατικότητα, η οποία δηλώνεται
από τον συντελεστή Hill (Η), η hGDH1 παρουσιάζει θετική συνεργατικότητα (Η>1), ενώ η
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hGDH2 αρνητική (Η<1). Το γεγονός αυτό είναι έκδηλο και από την μορφή των καμπυλών
αναστολής ∙ η καμπύλη για την hGDH1 είναι σιγμοειδής ενώ της hGDH2 είναι υπερβολή.

3.2 Στύπωμα Western
Πραγματοποιήθηκε Στύπωμα Western στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν ολικά κυτταρικά
εκχυλίσματα από τροποποιημένα Sf21. Τα ένζυμα που μελετήθηκαν είναι hGDH1, hGDH2hGDH1 που συνεκφράστηκαν στα κύτταρα και μείγμα hGDH2- hGDH1 που παράχθηκε in
vitro. Εκτιμήθηκε η συγκέντρωση πρωτεΐνης στα δείγματα, ωστόσο φορτώθηκαν με βάση
την ενζυμική ενεργότητά τους (ποσότητα δείγματος που δίνει ταχύτητα απορρόφησης 0,1)
και όχι με βάση την συγκέντρωσή πρωτεϊνών.
Κατά την διαδικασία του πειράματος, καθώς τα πρωτεϊνικά δείγματα
αποδιατάσσονται, ηλεκτροφορούνται ουσιαστικά τα μονομερή των πρωτεϊνών και όχι
ολόκληρο το εξαμερές.
Πραγματοποιήσαμε το Στύπωμα Western με σκοπό να
επαληθεύσουμε την παραγωγή και ίση έκφραση, στο σύστημα έκφρασης του
Baculovirus/Sf21 των μονομερών των ανθρώπινων ισοενζύμων hGDH1 και hGDH2.

3.2.α Επώαση με αντίσωμα anti-GDH που δεσμεύει τόσο την hGDH1 όσο και την
hGDH2 (non-discriminating).
Χρήση του αντισώματος anti-GDH σε αραίωση 1:1000 ενώ το δεύτερο αντίσωμα (antimouse) χρησιμοποιήθηκε σε αραίωση 1:5000.
Μάρτυρας μοριακού βάρους

Η ανοσοαποτύπωση με αντίσωμα anti-GDH, έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα
για τις GDH1 και GDH2. Δηλαδή έδειξε μία μπάντα, μοριακού βάρους περίπου 56 kDa (το
μοριακό βάρος κάθε υπομονάδας του ενζύμου) για το δείγμα μόνο με GDH1 ενώ μία
μπάντα λίγο μεγαλύτερου μοριακού βάρους (~ 58 kDa) στο δείγμα μόνο με GDH2.
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Στο δείγμα με GDH1 και GDH2 που παράχθηκε in vitro, παρατηρούμε δύο
διαφορετικές μπάντες με τέτοιο μοριακό βάρος που δηλώνει ότι αποτελείται από μείγμα
υπομονάδων GDH1 και GDH2, όπως αναμενόταν.
Πανομοιότυπη εικόνα έδωσε και το δείγμα hGDH1- hGDH2 in viνo (συνεκφραζόμενες
πρωτεΐνες). Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την επιτυχία της πειραματικής διαδικασίας
καθώς διακρίνονται 2 ειδών υπομονάδες με μοριακό βάρος 56 kDa και 58 kDa. Επίσης
παρατηρείται ότι και τα 2 είδη πρωτεϊνών είχαν το ίδιο ποσοστό έκφρασης στα
τροποποιημένα κύτταρα.

3.2.β Επώαση με αντίσωμα anti-GDH2 που δεσμεύει επιλεκτικά την hGDH2
(discriminating).
Χρήση του αντισώματος anti-GDH2 σε αραίωση 1:5000 ενώ το δεύτερο αντίσωμα
(anti-rabbit) χρησιμοποιήθηκε σε αραίωση 1:5000.
Μάρτυρας μοριακού βάρους

Το αντίσωμα anti-GDH2, έδωσε επίσης τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Στο δείγμα
μόνο με GDH1 δεν έδωσε καμία μπάντα ενώ στο GDH2, έδειξε μία μπάντα μοριακού
βάρους περίπου 58 kDa.
Παρόμοια εικόνα έχει και το δείγμα με GDH1 και GDH2 που παράχθηκε in viνo,
δηλαδή παρατηρούμε μόνο μία μπάντα με το μοριακό βάρος της GDH2. Επίσης το δείγμα
GDH1 και GDH2 in vitro παρουσίασε μόνο ένα είδος πρωτεΐνης, η οποία με βάση το
μοριακό βάρος αντιστοιχεί σε GDH2.
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3. Συζήτηση______________________________
Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή αυτής της εργασίας, υποθέσαμε ότι
ενδεχομένως οι υπομονάδες της hGHD1 και hGDH2 αλληλεπιδρούν κατά τον σχηματισμό
των εξαμερικών δομών τους με μία ή περισσότερες αναλογίες. Είναι δηλαδή πιθανή η
ύπαρξη έως και πέντε διαφορετικών ενζύμων, αποτελούμενων από μείξη υπομονάδων
hGHD1 και hGDH2. Οι πιθανές αναλογίες για τα μονομερή hGHD1 και hGDH2 είναι: 1
hGHD1 / 5 hGDH2, 2 hGHD1 / 4 hGDH2, 3 hGHD1 / 3 hGDH2, 4 hGHD1 / 2 hGDH2, 5 hGHD1
/ 1 hGDH2. Η δημιουργία ετεροεξαμερικών ενζύμων έχει ιδιαίτερη λειτουργική σημασία
για το κύτταρο διότι έχει έτσι την δυνατότητα με την έκφραση των δύο γονιδίων GLUD1 και
GLUD2 να παράγει περισσότερες από δύο πρωτεΐνες. Οι νέες πρωτεΐνες ενδεχομένως να
φέρουν νέες ιδιότητες ανάλογα με την αναλογία των μονομερών αλλά και την θέση τους
στο εξαμερές.
Συνοπτικά διαμολύνθηκαν κύτταρα Sf21 με γενετικά τροποποιημένο ιό Baculogold, με
σκοπό την παραγωγή των ετερόλογων πρωτεϊνών hGHD1 και hGDH2 αλλά και την
συνέκφραση τους. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκαν μελέτες των κινητικών ιδιοτήτων
των ενζύμων και στύπωμα Western σε ολικά κυτταρικά εκχυλίσματα.
Τα αποτελέσματα των ενζυμικών πειραμάτων έδειξαν αξιοσημέιωτες διαφορές στην
συμπεριφορά των ενζύμων hGHD1-hGDH2 in viνo και hGHD1-hGDH2 in vitro, στην
προσθήκη GTP. Tο γεγονός αυτό, υποδεικνύει την ύπαρξη μίας ή και περισσοτέρων
ετεροεξαμερικών πρωτεϊνών με ιδιότητες διαφορετικές από της hGHD1 και της hGDH2.
Σχετικά με την ενίσχυση της δραστικότητας των ενζύμων από το ADP, δεν παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική μεταβολή στην συμπεριφορά των ενζύμων μεταξύ των δειγμάτων
hGHD1-hGDH2 in viνo και hGHD1-hGDH2 in vitro. Τόσο στις μελέτες για το GTP όσο και για
το ADP, η συμπεριφορά των ισοενζύμων hGHD1 και hGDH2 απέδειξε τα μέχρι σήμερα
γνωστά δεδομένα. Παράλληλα η εικόνα της ανοσοαποτύπωσης από το στύπωμα Western
έδειξε ότι η προσπάθεια συνέκφρασης των δύο ισοενζύμων από κύτταρα εντόμου ήταν
επιτυχής και μάλιστα σε ίση αναλογία. Τα αποτελέσματα από το στύπωμα Western
αποτελούν μία πρώτη εικόνα για τον σχηματισμό των δομών των hGDH1 και hGDH2 σε
επίπεδο οργανισμού.
Η παρούσα διατριβή έδωσε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με την
δομή των πρωτεϊνών hGDH1 και hGDH2. Τα δεδομένα αυτά όμως αποτελούν μόνο μία
πρώτη ένδειξη για τον σχηματισμό ετεροεξαμερικών πρωτείνών hGDH1 και hGDH2 η οποία
χρίζει περεταίρω μελέτη σε πολλαπλά επίπεδα ώστε να αποδειχθεί.
Επόμενο βήμα στην μελέτη της δομής των ισοενζύμων hGDH1 και hGDH2 και άμεση
συνέχεια της παρούσης διπλωματικής είναι ο καθαρισμός του hGHD1-hGDH2 in viνo και οι
επανάληψη των πειραματικών διαδικασιών (ενζυμικές μελέτες και στύπωμα Western) με
την καθαρισμένη πρωτεΐνη.
Μελλοντικά θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν δομικές μελέτες των ενζύμων που
θα έχουν απομονωθεί από ανθρώπινους ιστούς και να συγκριθούν με τα υπάρχοντα
δεδομένα από συνέκφραση των hGDH1 και hGDH2 στο σύστημα έκφρασης του
Baculovirus/Sf21. Επιπρόσθετα μπορούν να γίνουν in silico πειράματα για τα ομο- και
έτερο- εξαμερή χρησιμοποιώντας τεχνικές μοριακής μοντελοποίησης και γνωστές GDH
κρυσταλλικές δομές. Καθώς, έχει παρατηρηθεί ότι οι δύο ισομορφές παρουσιάζουν μια
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μικρή αλλά μετρήσιμη διαφορά στο μοριακό βάρος (~ 2 kDa), στην περίπτωση δημιουργίας
ετεροεξαμερούς πρωτεΐνης αναμένετε μια ενδιάμεση ηλεκτροφορητική κινητικότητα.
Οπότε πειράματα τόσο σε πρωτεΐνες από ιστούς όσο και πρωτεΐνες που παράχθηκαν από
τροποποιημένα κύτταρα, θα δώσουν επιπλέον δεδομένα σχετικά με την δομή των δύο
ισοενζύμων. Tέλος, μπορεί να εξεταστεί η συμμετοχή των hGDH1 και hGDH2 σε
μακρομοριακά συμπλέγματα ώστε να διαλευκανθεί σε ποια μεταβολικά μονοπάτια
συμμετέχουν και να διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος των δύο ισοενζύμων σε παθολογικές
καταστάσεις.
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