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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η λιποπρωτεΐνη ΒΑ0330 αποτελεί μια από τις 11 πιθανές απακετυλάσες
πολυσακχαριτών του Bacillus anthracis. Πρόσφατα απεδείχθη ο δομικός της ρόλος στη
σταθεροποίηση του κυτταρικού τοιχώματος του βακτηρίου. Η ΒΑ0330 αλληλεπιδρά με
πεπτιδογλυκάνη και συμβάλλει σημαντικά στη προσαρμογή του βακτηρίου σε συνθήκες
υψηλής αλατότητας. Η επίλυση της δομής της αποκάλυψε μια καρβοξυτελική περιοχή που
φέρει τη τυπική αναδίπλωση πρωτεϊνών της ομάδας CE4 (NodB) και μια αμινοτελική
περιοχή που δομικά μοιάζει με την επικράτεια φιμπρονεκτίνης τύπου-3. Μέχρι σήμερα δεν
έχει ανιχνευτεί ενεργότητα της ΒΑ0330 σε συνήθη υποστρώματα απακετυλασών
πολυσακχαριτών.
Ο βιοχημικός και βιοφυσικός χαρακτηρισμός αυτών των διακριτών δομικών περιοχών της
ΒΑ0330 αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας.
Πραγματοποιήθηκε έκφραση των επιμέρους αυτών δομικών περιοχών ΒΑ0330(FN3) και
BA0330(NODB) στο ετερογενές σύστημα έκφρασης της Ε.coli και απομόνωση της διαλυτής
επικράτειας BA0330(FN3) σε δύο χρωματογραφικά στάδια (προσροφητής «Ni-NTA
agarose», προσροφητής Sephacryl S100).
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής η επικράτεια φιμπρονεκτίνης
τύπου-3, BA0330(FN3), έπειτα από χρήση της μεθόδου του κυκλικού διχρωισμού (CD),
φαίνεται να παρουσιάζει υψηλό σημείο τήξης και μια εντελώς αναστρέψιμη μορφή μετά
από θέρμανση στους 90οC και εν συνεχεία ψύξη πίσω στους 10 οC, ενω παράλληλα διατηρεί
υψηλό το ποσοστό των β-φύλλων στη δευτεροταγή της δομή, σημαντική ένδειξη
ανεξάρτητης αναδίπλωσής της από την υπόλοιπη αλληλουχία της ΒΑ0330. Αρχικά
πειράματα, δείχνουν αλληλεπίδραση της ΒΑ0330(FN3) με την πεπτιδογλυκάνη καθιστώντας
υπεύθυνη τη συγκεκριμένη επικράτεια για την αλληλεπίδραση της ΒΑ0330 με το ίδιο
υπόστρωμα. Η ανάλυση της ΒΑ0330 με σκέδασης φωτός πολλαπλών γωνιών (Multi-angle
light scattering, MALS) έδειξε τη διατήρησή της σε ένα μοναδιαίο πληθυσμό μονομερούς
χωρίς να αποδεικνύεται καμία επίδραση της ιοντικής ισχύς στο πρότυπο ολιγομερισμού.
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με
το ρόλο της επικράτειας φιμπρονεκτίνης τύπου-3 στη λειτουργία της ΒΑ0330 συμβάλλοντας
στη διαλεύκανση της λειτουργίας της για την περαιτέρω κατανόηση της παθοφυσιολογίας
του παθογόνου βακτηρίου Bacillus anthracis.
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ABSTRACT
The lipoprotein BA0330 is one of 11 putative polysaccharide deacetylases in Bacillus
anthracis. Recently, the structural role of BA0330 in maintaining the integrity of the
cell wall of the bacterium was demonstrated. BA0330 interacts with peptidoglycan
and contributes to the adaptation of B. anthracis to high salt stress. The structure
determination of BA0330 revealed the presence of an N-terminal fibronectin type-3
(FN3) domain and a carboxyterminal catalytic domain (NodB). BA0330 lacked de-Nacetylase activity against common polysaccharide deacetylase substrates.
In this study we performed biochemical and biophysical analysis of the distinct
structural domains of BA0330. ba0330(fn3) and ba0330(nodb) were expressed in
E.coli and recombinant BA0330(FN3) was isolated employing two chromatographic
steps (Ni-NTA agarose, Sephacryl S100).
Summarizing the results of this study we demonstrated that the N-terminal
fibronectin type-3 (FN3) domain, BA0330(FN3) exhibit a high melting point and a
completely reversible form after heating at 90oC and then cooling back to 10 oC. It
seems that it can be fold independently from the catalytic domain maintaining
mainly β-sheets in the secondary structure. Initial results demonstrated that
BA0330(FN3) contributes to the interaction of BA0330 with peptidoglycan. The
analysis of BA0330(FN3) by Multi-angle light scattering (MALS) revealed the
maintenance of the domain in one population as monomer while no effect of ionic
strength on oligomerization was observed.
The results of this study provide important information on the role of fibronectin
type-3 (FN3) domain in the function of the native BA0330 and contributes to further
understanding of the pathophysiology of the pathogenic bacterium Bacillus
anthracis.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
DTT: 1,4-διθειοθρεϊτόλη, Tris: τρις(υδροξυμεθυλ)μεθυλαμίνη, IPTG: ισοπρόπυλο-βD-θειογαλακτοπυρανοσίδιο, PMSF: φαινυλ-μεθυλ-σουλφονύλιο φθορίδιο, SDS:
δωδεκυλθειϊκό νάτριο, ATP: αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ, EDTA: αιθυλένο-διαμινοτετρα-οξικό οξύ, GlcNAc: Ν-ακέτυλo-γλυκοζαμίνη, MurNAc: Ν-ακέτυλο-μουραμικό
οξύ, ΒΗΙ : θρεπτικό εκχυλίσματος εγκεφάλου-καρδιάς
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 BACILLUS ANTHRACIS
Ο παθογόνος μικροοργανισμός Bacillus anthracis (βάκιλος του άνθρακα) είναι
υπεύθυνος για την πρόκληση της λεγόμενης «ασθένειας του άνθρακα». Πήρε το
όνομά του από την ελληνική λέξη «άνθραξ» εξαιτίας της δερματικής μορφής που
παίρνει η νόσος σχηματίζοντας μεγάλες, μαύρες αλλοιώσεις στο δέρμα. Το
Σεπτέμβριο του 2001, ταχυδρομικά γράμματα τα οποία περιείχαν σπόρια του B.
anthracis εστάλησαν στις ΗΠΑ έπειτα από το τρομοκρατικό χτύπημα στους
δίδυμους πύργους. Ανήκει στην ομάδα Bacillus cereus sensu lato, είναι κατα Gram
θετικό βακτήριο, έχει ραβδόμορφο σχήμα με πλάτος 1-1,2 μm και μήκος 3-5μm,
ειναι αερόβιο, κατα περιπτώσεις αναερόβιο σχηματίζοντας ενδοσπόρια για να
επιβιώσει σε αντίξοες συνθήκες και συναντάται στο έδαφος. Προσβολή ξενιστή από
το βακτήριο B. anthracis προκαλεί τρεις μορφές νόσου:

τη δερματική, την

αναπνευστική και την γαστροεντερική. Συνήθως η γαστροεντερική και η
αναπνευστική/πνευμονική μορφή είναι θανατηφόρες ενώ η δερματική τις
περισσότερες φορές προκαλεί τοπικές βλάβες στο δέρμα [1].
Τα ενδοσπόρια προσλαμβάνονται από τα μακροφάγα του ξενιστή πυροδοτώντας
τη διαδικασία της εκβλάστησής τους τα οποία εν συνεχεία ελευθερώνονται στην
κυκλοφορία του αίματος όπου πολλαπλασιάζονται προκαλώντας σηπτικό σοκ,
αναπνευστική καταπόνηση και οργανική ανεπάρκεια. Τα παθογόνα στελέχη του B.
anthracis περιέχουν τα πλασμίδια pXO1 και το pXO2 στα οποία

οφείλεται η

μολυσματικότητά του. To πλασμίδιο pXO1 περέχει γονίδια που κωδικοποιούν την
τοξίνη του B. anthracis και ένα μολυσματικό παράγοντα που ρυθμίζει την έκφραση
των γονιδίων στα πλασμίδια pXO1 και pXO2. Το πλασμίδιο pXO2 φέρει γονίδια που
κωδικοποιούν για τη σύνθεση της κάψουλας (παράγραφος 1.1.1) [2].
1.1.1 ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΒΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ B. ANTHRACIS
Ο B. anthracis συναντάται σε δυο μορφές, εκείνη του βλαστικού κυττάρου και
εκείνη του ενδοσπορίου. Η δομή της επιφάνειας του βλαστικού κυττάρου (Εικόνα 1)
με τα προσδεδεμένα πολυμερή και πρωτεΐνες, από μέσα προς τα έξω είναι η εξής:
7

κυτταρική μεμβράνη, πεπτιδογλυκάνη, «S-layer» και κάψουλα. Το εσωτερικό του
βλαστικού κυττάρου αποτελείται από τον πυρήνα όπου περιέχεται το γενετικό
υλικό, ενώ η πλασματική μεμβράνη που το περιβάλλει αποτελείται από
φωσφολιπίδια και λιπαρά οξέα. Τα φωσφολιπίδια στην πλασματική μεμβράνη
έχουν συνδεθεί με την ανθεκτικότητα που παρουσιάζεται ως προς τα κατιοντικά
αντιμικροβιακά πεπτίδια, ενω παρά τη μέχρι προτινος θεώρηση πως στο B.
anthracis απουσιάζουν τα λιποτειχοϊκά οξέα, τελικά επιβεβαιώθηκε πρόσφατα η
παρουσία τους στη μεμβράνη [10]. In silico ανάλυση, προέβλεψε την ύπαρξη 13
λιποπρωτεϊνών οι οποίες πολύ πιθανό να συμμετέχουν στους «ABC μεταφορείς» ή
στη μολυσματικότητα του B.anthracis.
Στο παχύ στρώμα πεπτιδογλυκάνης (παράγραφος 1.2), 20-50nm στα κατα Gram+
βακτήρια, αγκυροβολούν πολλές πρωτεΐνες, ομοιοπολικά ή μη ομοιοπολικά
προσδεδεμένες, καθώς και ανιοντικά πολυμερή των οποίων η σύνδεση στη
πεπτιδογλυκάνη είναι ομοιοπολικής φύσεως. Ο ουδέτερος πολυσακχαρίτης είναι το
ανιοντικό πολυμερές που βρίσκεται στα βλαστικά κύτταρα και τα σπόρια του B.
anthracis, έχει μοριακό βάρος 12kDa και αποτελείται από γαλακτόζη, Ν-ακέτυλογλυκοζαμίνη (GlcNac, NAG) και Ν-ακέτυλο-μουραμικό οξύ (MurNac, NAM). Ο
σκελετός του πολυσακχαρίτη αποτελείται από αμινοσάκχαρα, ->6)-α-GlcNAc-(1->4)β-ManNac-(1->4)-β-GlcNAc-(1->

όπου

το

α-GlcNAc

κατάλοιπο

μπορεί

να

αντικατασταθεί με α-γαλακτόζη και β-γαλακτόζη στη θέση Ο-3 και Ο-4 αντίστοιχα
και το β-GlcNac με α-γαλακτόζη στη θέση Ο-3 [11-12]. Ο ουδέτερος πολυσακχαρίτης
συνδέεται με τη πεπτιδογλυκάνη μέσω μονάδων σύνδεσης μουρεΐνης όπως το
GlcNAc-MurNAc το οποίο συνδέεται με το υδροξύλιο C6 του MurNAc με
φωσφοδιεστερικό δεσμό [66].
Απομονωμένος

ουδέτερος

πολυσακχαρίτης

έχει

βρεθεί

οτι

είναι

πυρουβυλιωμένος, μια απαραίτητη τροποποίηση για την ηλεκτροστατική
αλληλεπίδρασή του με τις λεγόμενες «SLH πρωτεϊνες» στις οποίες ανήκουν μερικές
αυτολυσίνες απαραίτητες για τη διχοτόμηση του κυτταρικού τοιχώματος κατά τη
διάρκεια

της

κυτταρικής

διαίρεσης.

Ο

ουδέτερος

πολυσακχαρίτης

έχει

χαρακτηριστεί ανοσογόνος και πιθανολογείται οτι μπορεί να προσφέρει
ανθεκτικότητα σε κάποια κατιοντικά αντιμικροβιακά πεπτίδια (α defensins) τα
οποία δρουν κατά του B. anthracis [13-14].
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Εξωτερικά της πεπτιδογλυκάνης, βρίσκεται η επιφάνεια «S layer». Στο B. anthracis
μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί 24 πρωτεΐνες οι οποίες περιέχουν τη δομικά
συντηρημένη ομόλογη περιοχή SLH μέσω της οποίας προσδένονται στον ουδέτερο
πολυσακχαρίτη. Δύο από αυτές τις πρωτείνες είναι η «Sap» (Surface array protein)
και η «EA1» (Extractable Antigen 1) οι οποίες αυτοσυναρμολογούνται σε μια
τρισδιάστατη

κρυσταλλική

επιφάνεια

προσφέροντας

μια

προστατευτική

επικάλυψη. Με αυτό τον τρόπο η «S layer» συνεισφέρει στην προσκόλληση των
κυττάρων, στο σχηματισμό της προστατευτικής επίστρωσης των σπορίων (coat) και
λειτουργεί ως μοριακή ή ιοντική παγίδα [15-16].
Η τελευταία εξωτερικά στιβάδα του B. anthracis είναι εκείνη της κάψουλας. Σε
αντίθεση με τα περισσότερα είδη είναι πολυπεπτιδικής φύσεως και όχι
πολυσακχαριτικής. Αποτελείται από επαναλαμβανόμες επικράτειες καταλοίπων Dγλουταμικού οξέος τα οποία συνδέονται μεταξύ τους μέσω γ- και οχι α- τύπου
δεσμό όπως πίστευαν αρχικά. Το μέγεθος του πολυμερούς διαφοροποιείται
ανάλογα με τις συνθήκες ανάπτυξης των κυττάρων (μέχρι και 215 kDa έχουν
απομονωθεί). Τα γονίδια που είναι απαραίτητα για τη σύνθεση της κάψουλας
φιλοξενούνται
διαδραματίζει

στο πλασμίδιο pXO2 [17-18]. Η εξωτερική αυτή στιβάδα
σημαντικό

ρόλο

στη

μολυσματικότητα

του

B.

anthracis

αναστέλλοντας τη φαγοκυττάρωσή του από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή
[8,19].

Εικόνα 1. Κυτταρικό τοίχωμα Bacillus anthracis. m: κυτταροπλασματική μεμβράνη, p:
πεπτιδογλυκάνη, s: S-layer, c: κάψουλα [59].
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1.2 ΠΕΠΤΙΔΟΓΛΥΚΑΝΗ
Η πεπτιδογλυκάνη, γνωστή και ως μουρεΐνη,είναι ένα πολυμερές το οποίο
αποτελείται απο σάκχαρα και αμινοξέα σχηματίζοντας την εξωτερική στοιβάδα της
κυτταροπλασματικής μεμβράνης των περισσότερων βακτηρίων. 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 στο B. anthracis αποτελείται από δύο ενωμένα αμινοσάκχρα,
την Ν-ακέτυλο-γλυκοζαμίνη (GlcNac, NAG) και το Ν-ακέτυλο-μουραμικό οξύ
(MurNac, NAM), του οποίου η γαλακτική ομάδα είναι προσδεδεμένη ομοιοπολικά
με

το

πενταπεπτίδιο:

L-Ala-D-Glu-meso-DAP-D-Ala-D-Ala.

Η

σύνδεση

των

καταλοίπων GlcNac και MurNac πραγματοποιείται μέσω β-1,4-Ν-γλυκοζιτικών
δεσμών ενώ τα πεπτίδια συνδέονται (cross-linked) μεταξύ του meso-DAP και της DAla στη θέση 4 [3].

A.

B.

Εικόνα 2. Δομή πεπτιδογλυκάνης. Α. Μονομερές πεπτιδογλυκάνης στο B. anthracis, Β.
Πολυμερές πεπτιδογλυκάνης και ο τρόπος σύνδεσης μονομερών μέσω πεπτιδίων (NAM: Νακέτυλο-μουραμικό οξύ, NAG: Ν-ακέτυλο-γλυκοζαμίνη).
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1.2.1 ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΠΤΙΔΟΓΛΥΚΑΝΗΣ
H βιοσύνθεση της πεπτιδογλυκάνης πραγματοποιείται κατα τη διαδικασία
αύξησης του κυττάρου πριν την κυτταρική διαίρεση και επιτελείται σε δύο στάδια
(Εικόνα 3). Στο σημείο της διαίρεσης του κυττάρου, στο κυτταρικό τοίχωμα,
δημιουργούνται μικρά ανοίγματα λόγω της δράσης των αυτολυσινών ή υδρολασών
και η νέα πεπτιδογλυκάνη εναποτίθεται κατά μήκος αυτών των ανοιγμάτων.
Κατά το πρώτο στάδιο της βιοσύνθεσης σχηματίζονται τα μονομερή της
πεπτιδογλυκάνης στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου μέσω πρόδρομων μορίων
διφωσφορικής ουριδίνης (UDP) και λιπιδίων. Μέσω ενός βιοσυνθετικού
μονοπατιού (UDP-N-acetyl-D-glucosamine -> UDP-GlcNAc-pyruvate enol ether ->
UDP-N-acetylmuramate

->UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanine

acetylmuramoyl-L-alanyl-D-glutamate

->

->UDP-N-

UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanyl-D-

glutamyl-meso-2,6-diaminoheptanedioate) σχηματίζεται ένα UDP-ενεργοποιημένο
Ν-ακέτυλο-μουραμικό πενταπεπτίδιο (UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanyl-D-glutamylmeso-2,6-diaminoheptanedioate-D-alanyl-D-alanine).

Στη

συνέχεια,

πραγματοποιείται η πρόσδεση του φωσφο-Ν-ακέτυλο-μουραμικού πενταπεπτιδίου
σε ένα λιπίδιο (Lipid I), τη βακτοπρενόλη, για τη διευκόλυνση της μεταφοράς αυτού
του υδρόφιλου μορίου διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης. H βακτοπρενόλη είναι
μια υδρόφοβη αλκοόλη η οποία προσδένεται ομοιοπολικά στην Ν-ακέτυλογλυκοζαμίνη με συνέπεια το σχηματισμό του λιπιδίου ΙΙ (Lipid II) το οποίο
διαδραματίζει το ρόλο του μεταφορέα βοηθώντας το δισακχαριτικό πενταπεπτίδιο
να διασχίσει την κυτταροπλασματική μεμβράνη (Εικόνα 3) [6-7].
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Εικόνα 3. Στάδια βιοσύνθεσης πεπτιδογλυκάνης.

Κατα το δεύτερο στάδιο της βιοσύνθεσης της πεπτιδογλυκάνης συντελείται ο
πολυμερισμός της στην εξωτερική πλευρά της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Οι
αυτολυσίνες (υδρολάσες) καταλύουν τη διάσπαση των γλυκοζιτικών δεσμών μεταξύ
των μονομερών κατά μήκος της υπάρχουσας αλυσίδας (τα ίδια ένζυμα καταλύουν
και τη διάσπαση των πεπτιδικών γεφυρών) στο σημείο που πρόκειται να γίνει η
επιμήκυνση. Μακριές σακχαριτικές αλυσίδες

εναλλασόμενων καταλοίπων Ν-

ακέτυλο-γλυκοζαμίνης και Ν-ακέτυλο-μουροπεπτιδίων σχηματίζονται μέσω β-1,4-Νγλυκοζιτικών δεσμών. Οι τρασπεπτιδάσες καταλύουν το σχηματισμό των
πεπτιδικών

γεφυρών

μεταξύ

των

μονομερών

για

τη

δημιουργία

των

νεοσυντιθέμενων μονάδων πεπτιδογλυκάνης στο ήδη υπάρχον κυτταρικό τοίχωμα.
Κατά την τρανσπεπτιδίωση, η τερματική D-Ala αφαιρείται από τη μια από τις
πεπτιδικές αλυσίδες, 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. Στην περίπτωση των κατα Gram+ βακτηρίων όπου
παρουσιάζεται μια γέφυρα γλυκίνης, η σύνδεση πραγματοποιείται κατά μήκος της
γέφυρας, συνήθως μεταξύ μιας L-λυσίνης και μιας D-αλανίνης. Το ρόλο των
τρανσπεπτιδασών επιτελούν πρωτεϊνες πρόσδεσης πενικιλλίνης (penicillin-binding
proteins, PBPs). Ονομάζονται έτσι διοτι η δράση τους αναστέλλεται από την ειδική
πρόσδεση των αντιβιοτικών β-λακτάμης στο ενεργό τους κέντρο [6-7].
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Η πεπτιδογλυκάνη που αφαιρείται κατά τη διαδικασία αύξησης και διαίρεσης του
κυττάρου στο B. anthracis αποβάλλεται και ίσως μόνο τα πεπτίδια να
ανακυκλώνονται σε αντίθεση με τα κατα Gram- βακτήρια όπου η πεπτιδογλυκάνη
ανακυκλώνεται (Opp μονοπάτι) και επαναχρησιμοποιείται για την εκ νέου
βιοσύνθεσή της ή για άλλους σκοπούς.
1.2.2 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΠΕΠΤΙΔΟΓΛΥΚΑΝΗΣ
Κύριος βιολογικός ρόλος της πεπτιδογλυκάνης αποτελεί η συμβολή της στη
σταθερότητα του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος, η διαμόρφωση και
διατήρηση του κυτταρικού σχήματος καθώς και η προστασία του βακτηριακού
κυττάρου από διάρρηξη λόγω εσωτερικής ωσμωτικής πίεσης. Η υψηλή
συγκέντρωση διαλυτών ουσιών στο κυτταρόπλασμα οδηγεί σε λύση του κυττάρου
όταν αυτό βρεθεί σε υποτονικό περιβάλλον οπότε η ύπαρξη κυτταρικού τοιχώματος
που θα προσδίδει ανθεκτικότητα και σταθερότητα κρίνεται αναγκαία.
Η πεπτιδογλυκάνη υφίσταται πολλές τροποποιήσεις κατά τον κύκλο ζωής του
κυττάρου λόγω του κεντρικού ρόλου που κατέχει κατα την αυτόλυση και τη
σπορίωσή του. Οι λειτουργίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την εμπλοκή ενός
μεγάλου αριθμού παραγόντων και κυρίως ενζύμων ώστε το κύτταρο ανάλογα με
την αναπτυξιακή φάση στην οποία βρίσκεται να πετυχαίνει κάθε φορά την ιδανική
δομή του τοιχώματός του. Μερικά χαρακτηρισμένα ένζυμα που λαμβάνουν μέρος
σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν οι γλυκοζυλο-τρανσφεράσες, οι τρανσπεπτιδάσες
και

οι

υδρολάσες

(DD-καρβοξυπεπτιδάσες,

λυτικές

τρανς-γλυκοζυλάσες,

ενδοπεπτιδάσες, Ν-ακέτυλο-γλυκοζαμινιδάσες).
Η πεπτιδογλυκάνη έχει δειχθεί οτι αποτελεί ισχυρό βιολογικό παράγοντα που
σχετίζεται με διάφορες λειτουργίες όπως η ενεργοποίηση μακροφάγων και Τκυτταροτοξικών

λεμφοκυττάρων,

την

επαγωγή

παραγωγής

αντισωμάτων,

κυτοκινών και αυτοάνοσων νοσημάτων. Βασικό ρόλο σε όλες τις παραπάνω
διαδικασίες διαδραματίζουν τα διάφορα μικρά κομμάτια της πεπτιδογλυκάνης, τα
μουροπεπτίδια τα οποία προκύπτουν κατά την υδρόλυση και την ανακύκλωση των
συστατικών της [4].
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1.3 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΣΤΕΡΑΣΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 4 (CE4)
Οι

εστεράσες

υδατανθράκων

της

οικογένειας

4

(CAZY

database,

http://www.cazy.org/) είναι μεταλλο-εξαρτώμενα ένζυμα τα οποία καταλύουν την
υδρόλυση της N-ακέτυλο συνδεδεμένης ομάδας της Ν-ακέτυλο-γλυκοζαμίνης
(απακετυλάση Ν-ακέτυλο-γλυκοζαμίνης πεπτιδογλυκάνης, απακετυλάση χιτίνης,
NodB) ή της Ο-ακέτυλο συνδεδεμένης ομάδας της Ο-ακέτυλο-ξυλόζης (ξυλανάσες,
εστεράσες ακέτυλο-ξυλάνης) [22].
Το κοινό χαρακτηριστικό των μελών της CE4 είναι μια καλά συντηρημένη
καταλυτική περιοχή απακετυλίωσης πολυσακχαριτών. Αναφέρεται και ως περιοχή
ομολογίας ΝοdB, εξαιτίας της ομοιότητας που παρουσιάζει με τις NodB πρωτεΐνες
των ριζοβίων. Η κρυστάλλωση της απακετυλάσης PdaA του Bacillus subtilis έφερε
στο φως τα δομικά χαρακτηριστικά της περιοχής NodB η οποία υιοθετεί μια κοινή
δομή (β/α)8 βαρελιού (Εικόνα 4) με το ενεργό κέντρο να περιλαμβάνει
συντηρημένες ιστιδίνες και ασπαρτικά οξέα με ιδιαίτερο ρόλο στην κατάλυση [2022].

Εικόνα 4. Πολυ-β-1,6 ακετυλάση Ν-ακέτυλο-γλυκοζαμίνης, IcaBm (4wcj.pdb).

Έχουν καθοριστεί πέντε συντηρημένες αλληλουχίες-μοτίβα τα οποία είναι
απαραίτητα για την ενεργότητα της περιοχής NodΒ της οικογένειας CE4 ενώ έχει
προταθεί πως η κατάλυση ακολουθεί το γενικότερο μηχανισμό κατάλυσης οξέος14

βάσεως. Το πρώτο κατάλοιπο ασπαρτικού οξέος (D) από το μοτίβο 1 (TFDD) δρα ως
καταλυτική βάση η οποία ενεργοποιεί το καταλυτικό νερό ενώ το δεύτερο
ασπαρτικό οξύ συντονίζει το μεταλλικό ιόν. Το μοτίβο 2 (H(S/T)XXH) συνεισφέρει
δύο κατάλοιπα ιστιδίνης (H) τα οποία επίσης συντονίζουν το μέταλλο. Το μοτίβο 3
(RpPXG) προσφέρει μια συντηρημένη αργινίνη (R) η οποία συντονίζει την
καταλυτική βάση και ένα αυστηρά συντηρημένο κατάλοιπο προλίνης (P). Το
καταλυτικό οξύ είναι ένα κατάλοιπο ιστιδίνης το οποίο βρίσκεται στο μοτίβο 5 και
το οποίο συντονίζεται από ένα κατάλοιπο ασπαρτικού οξέος (D) που παρέχεται από
το μοτίβο 4 [23].

1.3.1 ΑΠΑΚΕΤΥΛΑΣΕΣ ΠΕΠΤΙΔΟΓΛΥΚΑΝΗΣ
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ασυνήθιστη ύπαρξη 11 πιθανών απακετυλασών
πολυσακχαριτών, 5 εκ των οποίων κωδικοποιούν για πιθανές απακετυλάσες
πεπτιδογλυκάνης στο γένωμα του B. anthracis και B. cereus. Οι απακετυλάσες
πεπτιδογλυκάνης SpPgdA και BsPdA από το S. pneumoniae και B. subtilis αντίστοιχα
αποτελούν τα πρώτα μέλη της οικογένειας CE4 των οποίων καθορίστηκε η
τριτοταγή δομή και φάνηκε να διατηρούν τη συντηρημένη κοινή δομή NodB.
Ο βιολογικός ρόλος των απακετυλασών πεπτιδογλυκάνης είναι άμεσα
συνδεδεμένος με την ανθεκτικότητα στη λυσοζύμη. Η λυσοζύμη είναι μια υδρολάση
και αποτελεί το συστατικό-κλειδί στο έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα των
θηλαστικών οργανισμών ξενιστών. Πρόκειται για μια κατιοντική πρωτείνη 14.5 KDa
η οποία βρίσκεται στα δάκρυα, στο γαστρικό υγρό και στο γάλα. Θετικά φορτισμένη
λυσοζύμη προσδένεται ισχυρά στο αρνητικά φορτισμένο βακτηριακό κυτταρικό
τοίχωμα μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων καταλύοντας το σπάσιμο των β(1,4) γλυκοζιτικών δεσμών μεταξύ της Ν-ακέτυλο-γλυκοζαμίνης και του Ν-ακέτυλομουραμικού οξέος της βακτηριακής πεπτιδογλυκάνης.
Τρεις είναι οι τροποποιήσεις του σκελετού της πεπτιδογλυκάνης που θεωρούνται
υπεύθυνες για την ανθεκτικότητα στη λυσοζύμη στα βακτήρια: η Ν-γλυκοζυλίωση
του Ν-ακέτυλο-μουραμικού οξέος, η Ο-ακετυλίωση του Ν-ακέτυλο-μουραμικού
οξέος και η Ν-απακετυλίωση της Ν-ακέτυλο-γλυκοζαμίνης. Με την Ν-απακετυλίωση
οι ηλεκτροστατικές ιδιότητες της επιφάνειας αλλάζουν, αποκτώντας ανθεκτικότητα
15

ενάντια σε διάφορα αντιμικροβιακά πεπτίδια όπως η λυσοζύμη που είναι κυρίως
κατιοντική [24]. Μετά την πρώτη απακετυλάση πεπτιδογλυκάνης απο το
Streptococcus pneumoniae που βρέθηκε να προσφέρει ανθεκτικότητα στη λυσοζύμη
(PgdA) [20], πληθώρα άλλων λειτουργικών ομόλογων αυτής και σε άλλα βακτήρια
έχουν βρεθεί όπως στο B. anthracis (BA1977) [25], B. cereus (BC1974) [21], Listeria
monocytogenes (PgdA) [26], Lactococcus lactis (PgdA) [27], Streptococcus suis (PgdA)
[28], Shigella flexneri (SfpgdA)[29] και Enterococcus faecalis (PgdA) [30].
Ο ρόλος των απακετυλασών πολυσακχαριτών στο σχηματισμό των σπορίων έχει
αναφερθεί εδώ και καιρό. Δύο γονίδια, ονόματι pgdA από τον Streptococcus
pneumonia και pdaA από τον B. subtilis βρέθηκε να κωδικοποιούν μια απακετυλάση
Ν-ακέτυλο-γλυκοσαμίνης της πεπτιδογλυκάνης και μια απακετυλάση Ν-ακέτυλομουραμικού οξέως αντίστοιχα απαραίτητη για την παραγωγή μουραμικής δλακτάμης στο περίβλημα σπορίων του B. subtillis κατά την σπορίωση [31]. Η PdaA
δρα συνεργατικά με μια αμιδάση της μουραμόυλ-L-αλανίνης, η οποία καταλύει την
υδρόλυση των πλευρικών πεπτιδίων από τα κατάλοιπα MurNac. Κατόπιν ακολουθεί
η Ν-απακετυλίωση των MurNac από την PdaA, προς σχηματισμό μουραμικής δλακτάμης, το φυσικό υπόστρωμα υδρολυτικών ενζύμων των τοιχωμάτων των
σπορίων. Τα ένζυμα αυτά είναι αναγκαία για την ενυδάτωση των σπορίων και
κατ’επέκταση την εκβλάστησή τους. Πειράματα μεταλλαγής ή απενεργοποίησης του
γονιδίου pdaA έδωσαν φαινότυπο παντελούς έλλειψης μουραμικής δ-λακτάμης και
ανέστειλαν τη βλάστηση των σπορίων. Ομόλογες της PdaA έχουν επίσης βρεθεί και
σε άλλα κατα Gram+ βακτήρια όπως στο B. anhracis η BA0424 (απακετυλάση του Νακέτυλο-μουραμικού οξέος) [32] και στο B. subtilis, η PdaB η οποία έχει συνδεθεί
άμεσα με την σπορίωση και έιναι υψηλά συντηρημένη σε βακτήρια που
σχηματίζουν σπόρια.
Απακετυλάσες πεπτιδογλυκάνης φαίνεται να εμπλέκονται έμμεσα και στη
ρύθμιση ενεργότητας αυτολυσινών [33] όπως για παράδειγμα η BA1961 και η
BA3679 από το B. anrthracis [25]. Οι αυτολυσίνες είναι βακτηριακά ένζυμα τα οποία
υδρολύουν την πεπτιδογλυκάνη των βακτηρίων συμβάλλοντας σε διάφορες
κυτταρικές διεργασίες όπως η κυτταρική διαίρεση και η επιμήκυνση.
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Απακετυλάσες της πεπτιδογλυκάνης έχουν βρεθεί να συμβάλουν στη σύνδεση
του ουδέτερου πολυσακχαρίτη με την πεπτιδογλυκάνη όπως η ΒΑ5436 και σε
τροποποιήσεις πολυσακχαρίτη όπως η ΒΑ2944 [25].
1.4 Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΚΕΤΥΛΑΣΗ ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΗ, ΒΑ0330, ΑΠΟ B. ANTHRACIS
Η λιποπρωτεΐνη ΒΑ0330 αποτελεί μια εκ των 11 πιθανών απακετυλασών
πολυσακχαρίτη του B. anthracis. Η ΒΑ0330 εμφανίζει 54% ταύτιση αλληλουχίας με
την επίσης πιθανή απακετυλάση πολυσακχαρίτη και λιποπρωτεΐνη ΒΑ0331.
Ομόλογη της ΒΑ0330 αποτελεί η BC0361 από το B. cereus με την οποία μοιράζονται
90% ταύτιση.
Η ΒΑ0330 εντοπίζεται πλευρικά στο κυτταρικό τοίχωμα του κυττάρου και κυρίως
στο διάφραγμα. Πρόσφατα, αποκαλύφθηκε ο δομικός ρόλος που φαίνεται να
διαδραματίζει, σταθεροποιώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ μεμβράνης και
πεπτιδογλυκάνης του βακτηρίου. Σε πειράματα διαγραφής του γονιδίου που
κωδικοποιεί για τη ΒΑ0330 (Δba0330) παρατηρήθηκε αποκόλληση μεταξύ της
μεμβράνης και της πεπτιδογλυκάνης πιθανόν λόγω αδυναμίας αλληλεπίδρασης
μεταξύ των στοιβάδων. Σημαντική αλληλεπίδραση της ΒΑ0330 με την
πεπτιδογλυκάνη

έδειξαν

ειδικές

δοκιμές

αλληλεπίδρασης

με

καθαρή

πεπτιδογλυκάνη ενώ φαίνεται να συμβάλλει και στην προσαρμογή και ανάπτυξη
του B. anthracis σε σε υψηλές συγκεντρώσεις αλατιού. Από την άλλη μεριά, δεν
φαίνεται να συμμετέχει στην ανθεκτικότητα του βακτηρίου στη λυσοζύμη [34].
Ο καθορισμός της δομής της ΒΑ0330 (Εικόνα 5) έχει αποκαλύψει την ύπαρξη μιας
καρβοξυτελικής περιοχής που φέρει τη τυπική αναδίπλωση πρωτεϊνών της ομάδας
CE4 (NodB) και μιας αμινοτελική περιοχής, μοναδικής για τη συγκεκριμένη ομάδα,
αποτελούμενη από το λεγόμενο (4+3) β-«σάντουιτς» (two layered 4+3 β-sandwich)
το οποίο δομικά μοιάζει με την επικράτεια της φιμπρονεκτίνης τύπου-3 (Fibronectin
type 3 domain, FN3) [34].
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Εικόνα 5. Δομή της BA0330. Με μπλε παρουσιάζονται οι α-έλικες, με ροζ τα β-φύλλα και με
γκρι το μέταλλο. Διακρίνεται η καταλυτικήπεριοχή, NodB, στο καρβοξυτελικό άκρο (πάνω)
και η FN3 περιοχή στο αμινοτελικό άκρο (κάτω).

Μέχρι σήμερα, καμία μελέτη δεν επιβεβαιώνει τυχόν ενεργότητα της ΒΑ0330 σε
διάφορα υποστρώματα που έχουν δοκιμαστεί παρά την ύπαρξη των βασικών
συντηρημένων καταλοίπων για την κατάλυση και την πρόσδεση του μετάλλου που
απαντώνται στη NodB καταλυτική περιοχή των ενζύμων της ομάδας CE4 (Εικόνα 6).
Περιέχει δηλαδή την τυπική διάταξη ασπαρτικού (Asp206)-ιστιδίνης(His264)ιστιδίνης(His268) για την πρόσδεση του μετάλλου (κατιόν) στο ενεργό κέντρο, το
ασπαρτικό οξύ στο μοτίβο 1 (Asp205) το οποίο δρα ως καταλυτική βάση καθώς και
την ιστιδίνη (His150) η οποία δρα ως καταλυτικό οξύ. Μια συντηρημένη αργινίνη
(Arg343) δημιουργεί τον υδρόφοβο πυρήνα με την καταλυτική βάση (Asp205)
απαραίτητο για την κατάλυση [34]. Επιπλέον, τόσο η ΒΑ0330 όσο και η ομόλογή
της BC0361 από το B. cereus, περιέχουν μια Cα-τροποποιημένη προλίνη στο ενεργό
κέντρο, την α-ύδροξυ-L-προλίνη [64]. Ο λειτουργικός ρόλος και ο μηχανισμός
τροποποίησής της παραμένει άγνωστος.
18

Εικόνα 6. Θεωρητικό ενεργό κέντρο ΒΑ0330 με τα συντηρημένα καταλυτικά κατάλοιπα και
κατάλοιπα πρόσδεσης μετάλλου.

1.5 ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗ (FIBRONECTIN)
Η φιμπρονεκτίνη (Fibronectin) είναι μια μεγάλη γλυκοπρωτεΐνη, ένα διμερές
αποτελούμενο από δύο μονομερή 230-270 kDa, η οποία αποτελεί το βασικό
σύνδεσμο μεταξύ των κυττάρων και της εξωκυττάριας μήτρας τους. Κάθε
μονομερές αποτελείται απο τρεις διαφορετκούς τύπους επαναλαμβανόμενων
μονάδων που ονομάζονται επικράτειες φιμπρονεκτίνης. Υπάρχουν 12 επικράτειες
τύπου-1 (Fn1), 2 επικράτειες τύπου-2 (Fn2) ενώ εξαιτίας του εναλλακτικού
ματίσματος ο αριθμός των μονάδων τύπου-3 (Fn3) της φιμπρονεκτίνης
μεταβάλλεται μεταξύ 15 και 18 (Εικόνα 7) [35].
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Εικόνα 7. Δομή φιμπρονεκτίνης [35].

Οι αμινοξικές αλληλουχίες των διάφορων τύπων φιμπρονεκτίνης δεν είναι
ταυτόσημες ενώ παρουσιάζουν παρόμοια τρισδιάστατη δομή (Εικόνα 8).
Απαντώνται σε ένα ευρύ φάσμα διαφόρων πρωτεϊνών και οργανισμών από
βακτήρια μέχρι τον άνθρωπο.
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Εικόνα 8. Τρισδιάστατες δομές των διαφορετικών μονάδων φιμπρονεκτίνης (Fn1, Fn2, Fn3).

Ο ρόλος της φιμπρονεκτίνης είναι η σύνδεση του κυτταροσκελετού των κυττάρων
με το εξωκυττάριο υλικό. Έχει διαπιστωθεί οτι η φιμπρονεκτίνη δεσμεύεται στην
κυτταρική επιφάνεια μέσω μιας μεγάλης οικογένειας ετεροδιμερών γνωστών ως β1
ιντεγκρινών ενώ υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για πιθανή συμβολή της στη
σηματοδότηση [35].

1.5.1 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ-3 (FN3)
Η επικράτεια φιμπρονεκτίνης τύπου-3 (Fibronectin Type 3, FN3) είναι μια μικρή
σφαιρική δομική περιοχή 90-100 αμινοξέων η οποία απαντάται σε χιλιάδες
πρωτεϊνών που συνήθως σχετίζονται με λειτουργίες σηματοδότησης και
αλληλεπίδρασης με άλλα μόρια στο κύτταρο. Αν και τα περισσότερα παραδείγματα
FN3 σε πρωτεϊνες έχουν βρεθεί στα γενώματα των μεταζώων, πλέον έχουν
αναφερθεί σε φυτά, αρχαία αλλά και βακτήρια. Στα μετάζωα συνήθως απαντώνται
ως δίδιμες επαναλήψεις σε πρωτεΐνες εξωκυττάριου υλικού όπως η φιμπρονεκτίνη
και η τενασίνη, σε υποδοχείς κυτταρικής επιφάνειας, σε ένζυμα και πρωτεΐνες
μυών. Υπολογίζεται οτι βρίσκεται σε ποσοστό περίπου 2% του συνόλου των
πρωτεϊνών στα ζώα [36]. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο αν σκεφτούμε οτι το
FN3 αποτελεί ειδικό μέλος της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών (Ig-like
domain), παρουσιάζοντας παρόμοια τοπολογία [60]. Μικρής έκτασης, αμινοξικών
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αλληλουχιών, περιοχές αλληλεπίδρασης με άλλα μόρια έχουν χαρτογραφηθεί όπως
οι RGD αλληλουχίες (αργινίνη- γλυκίνη- ασπαρτικό) που εντοπίζονται σε πολλά
FN3. Οι συγκεκριμένες RGD αλληλουχίες συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση με την
ιντεγκρίνη [61].
Παρά τη μικρή ομολογία στην αλληλουχία και τη μεγάλη διαφοροποίηση ως προς
τις ιδιότητες, τα FN3 μοιράζονται μια κοινή υψηλά συντηρημένη τρισδιάστατη
δομή. Πάνω από 230 δομές του FN3 από διάφορους οργανισμούς έχουν
ταυτοποιηθεί και καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της PDB δείχνοντας πως η
δομή τους αποτελείται από 7 αντιπαράλληλες β δέσμες οι οποίες συγκροτούν
τελικά 2 αντιπαράλληλα β-φύλλα (β sandwich) τα οποία πακετάρονται το ένα πάνω
στο άλλο δημιουργώντας ένα υδρόφοβο πυρήνα [37] (Εικόνα 8). Εξαιτίας αυτού
του

υδρόφοβου

πυρήνα

που

δημουργείται

υπάρχει

παντελής

απουσία

δισουλφιδικών δεσμών σε αντίθεση με τους άλλους τύπους φιμπρονεκτίνης. Η
έλλειψη αυτή βέβαια μπορεί να είναι αποτέλεσμα και του βιολογικού ρόλου που
επιτελούν αυτού του τύπου οι δομές (Fn3) σε σχέση με τις υπόλοιπες δύο.

Εικόνα 9. FnFN10 A. Δομή της επικράτειας FnFN10 [55], B. Δευτεροταγής δομή της FnFN10
[56]. Σε λευκούς κύκλους τα β-φύλλα. Σε γκρι κύκλους οι λούπες. Τα κατάλοιπα που
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περιβάλονται σε κύκλου με έντονη γραμμή απεικονίζουν εκείνα που συμμετέχουν στο
σχηματισμό του υδρόφοβου πυρήνα.

Οι β δέσμες (Εικόνα 9) συνδέονται μεταξύ τους με λούπες. Εκτός από λίγες
εξαιρέσεις, διαφοροποιήσεις στη δομή του FN3 εντοπίζονται αποκλειστικά σε αυτές
τις «λούπες» που συνδέουν τις β δέσμες, ενώ οι ίδιες παραμένουν δομικά
συντηρημένες. Σε πολλές ζωικές πρωτεΐνες, οι επικράτειες φιμπρονεκτίνης FN3
εμφανίζονται ως μέσα αλληλεπίδρασης με άλλες πρωτεϊνες χρησιμοποιώντας
διάφορους συνδυασμούς των περιοχών της λούπας τους. Η σημαντικότητα της
αλληλουχίας της «λούπας» για αναγνώριση διαφόρων μορίων αποδείχθηκε από την
κατασκευή μιας τεχνητής επικράτειας FN3 για ισχυρή πρόσδεση ουβικιτίνης
τροποιώντας την αλληλουχία των «λουπών» αυτών. Έχει δειχθεί επίσης πως τα FN3
έχουν την τάση να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργώντας ολιγομερή κάτω από
συγκεκριμένες συνθήκες αλατότητας [39, 47].
Ο ρόλος των μονάδων φιμπρονεκτίνης τύπου-3 στα βακτήρια δεν είναι ακόμα
ξεκάθαρος. Στις εξωκυττάριες γλυκόζυλο-υδρολάσες που απαντώνται όπως
χιτινάσες, αμυλάσες, κυτταρινάσες, πιστεύεται οτι βοηθούν την υδρόλυση των
υδατανθρακικών υποστρωμάτων τροποποιώντας τις επιφάνειές τους. Στις βασικές
λειτουργίες συμπεριλαμβάνεται και η αλληλεπίδράση με άλλες πρωτεϊνες (proteinprotein interactions) ή μόρια καθώς και η δράση του ως δομικός συνδέτης (spacer)
για το σωστο προσανατολισμό άλλων δομικών μονάδων στο σωστό χώρο.
Θεωρείται οτι ως συνδέτες, μεσολαβούν στη σωστή αλληλεπίδραση μεταξύ της
καταλυτικής περιοχής και της περιοχής πρόσδεσης υποστρώματος [38, 39, 43].
1.5.2 ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗ ΤΥΠΟΥ-3 (FN3) ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Αυξανόμενες ενδείξεις, υποδεικνύουν οτι η οριζόντια γονιδιακή μεταφορά
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των βακτηριακών γενωμάτων. Ένα
παράδειγμα οριζόντιας γονιδιακής μεταφοράς από τα ζώα σε προκαρυώτες
αποτελεί η επικράτεια FN3 [39,62]. Η σύσταση των αλληλουχιών που κωδικοποιούν
για FN3 σε «G+C» στα βακτήρια, αντιστοιχεί τις περισσότερες περιπτώσεις με τη
σύσταση «G+C» των αλληλουχιών που τις περιβάλλει, κατι το οποίο σημαίνει οτι οι
περιοχές που κωδικοποιούν για FN3 έχουν μετατεθεί στα βακτήρια αρκετό καιρό
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πριν ώστε τελικά να έχουν αποκτήσει το ίδιο ποσοστό «G+C» με το βακτήριο ξενιστή
[42]. Στα βακτήρια η παρουσία των επικρατειών FN3 εντοπίζεται αποκλειστικά σε
εξωκυττάριες γλυκόζυλο-υδρολάσες ενώ απούσες είναι στα αντίστοιχα ομόλογα
ένζυμα των ευκαρυωτών. Για αυτό το λόγο, πιστεύεται πως η λειτουργία του FN3
είναι περισσότερο βοηθητική και όχι ζωτικής σημασίας [42].
Η πρώτη αναφορά σε βακτηριακή πρωτεΐνη η οποία διαθέτει δύο επικράτειες
φιμπρονεκτίνης τύπου-3 στη δομή της, έγινε το 1990 για τη χιτινάση Α1 από το
Bacillus circulans [40]. Η χιτινάση Α1 αποτελείται από μια αμινοτελική καταλυτική
περιοχή, δύο επικράτειες φιμπρονεκτίνης FN3 και μια καρβοξυτελική περιοχή
πρόσδεσης χιτίνης. Εκτός απο την αυστηρά συντηρημένη δομική ομοιότητα με άλλα
FN3, συγκρίνοντας την αμινοξική της αλληλουχία με άλλες βακτηριακές
αλληλουχίες FN3, διαπιστώθηκε η συντήρηση και κάποιων βασικών καταλοίπων
που συγκροτούν τον υδρόφοβο πυρήνα. Ρόλος των επικρατειών φιμπρονεκτίνης
FN3 στη χιτινάση Α1 του B. circulans φαίνεται να αποτελεί η ρύθμιση της
κατάλληλης θέσης και προσανατολισμού της καταλυτικής περιοχής. Δεν έχει καμία
συμμετοχή στη πρόσδεση χιτίνης αλλά παρατηρείται σημαντική μέιωση της
ενεργότητας του ενζύμου απουσία της [41].
Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και στην περίπτωση της κυτταρινάσης CbhA από το
Clostridium thermocellum. Η CbhA αποτελείται από δύο επικράτειες φιμπρονεκτίνης
τύπου-3 οι οποίες βρίσκονται μεταξύ μιας καταλυτικής περιοχής (Gh9) και μιας
περιοχής πρόσδεσης υδατάνθρακα (CBDIII). Μετά από πειράματα διαγραφής των
διάφορων επικρατειών της CbhA διαπιστώθηκε πως οι επικράτειες FN3 δεν
συμμετέχουν στη πρόσδεση υποστρώματος αλλά μάλλον κατευθύνουν μονές
αλυσίδες κυτταρίνης στο ενεργό κέντρο του ενζύμου [43].
Η χιτινάση ChiA από το Serratia marcescens αποτελείται από μια επικράτεια
φιμπρονεκτίνης στο αμινοτελικό άκρο και μια καταλυτική επικράτεια. Το FN3 στην
περίπτωση αυτή συμπεριφέρεται διαφορετικά σε σχέση με εκείνα των άλλων
βακτηριακών ενζύμων όπου απαντάται μεταξύ μιας περιοχής πρόσδεσης
υποστρώματος και μιας καταλυτικής περιοχής. Δεν περιέχει τα τρία χαρακτηριστικά
συντηρημένα αρωματικά κατάλοιπα που σχηματίζουν τον υδρόφοβο πυρήνα της
επικράτειας φιμπρονεκτίνης και επίσης σε αντίθεση με το FN3 της χιτινάσης ChiA1
από B. circulans, προσδένεται στο υπόστρωμα και το προσανατολίζει στο ενεργό
24

κέντρο του ενζύμου [63]. Πιστεύεται πως η ChiA προσδένεται στη κρυσταλλική
χιτίνη μέσω τριών εκτιθέμενων καταλοίπων Trp, δύο στο αμινοτελικό FN3 και ένα
στην καταλυτική περιοχή [41].
Mονάδα φιμπρονεκτίνης τύπου-3 της οποίας ο ρόλος δεν έχει διαλευκανθεί, έχει
βρεθεί στην τρασπεπτιδάση η οποία προσδένει πενικιλλίνη, PΒP1, από το B. subtilis.
Η PΒP1

αποτελείται απο

μια

διαμεμβρανική

περιοχή,

μια υπομονάδα

τρασγλυκοζυλίωσης, μια επικράτεια τρασπεπτιδάσης, μια επικράτεια FN3 και μια
επιπλέον άγνωστη περιοχή (Εικόνα 10) [45,46].

Εικόνα 10. Σχηματική απεικόνιση της PΒP1 από το B. subtilis: διαμεμβρανική περιοχή
(καφε), μονάδα τρανσγλυκοζυλίωσης (πράσινο), επικράτεια τρασπεπτιδάσης (πορτοκαλί),
FN3 (μωβ), άγνωστη περιοχή (γκρι) [45].

Έχει βρεθεί πως η PΒP1 συμμετέχει στην κυτταρική διαίρεση και επιμήκυνση και ως
εκ τούτου στη διατήρηση της σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος και του
σχήματος

του

κυττάρου

αλληλεπιδρώντας

με

άλλες

πρωτεϊνες

(MreB).

Απενεργοποίηση του γονιδίου που κωδικοποιεί τη PΒP1 επηρεάζει το σχηματισμό
του διαφράγματος κατά το σχηματισμό των σπορίων ενώ η απουσία της PDP1 στο
στάδιο των βλαστικών κυττάρων επιβραδύνει το ρυθμό ανάπτυξής τους και το
σχήμα τους [45, 46].
Περισσότερα

βακτηριακά

ένζυμα

με

μια

ή

περισσότερες

επικράτειες

φιμπρονεκτίνης τύπου-3 που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1.
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Ένζυμο

Οργανισμός

Gram

Polygalacturonosidase

Erwinia chrysanthemi

-

Endoglucanase B

Cellulomonas fimi

+

Endoglucanase D

Cellulomonas fimi

+

Cellulase

Cellulomonas flavigena

+

Chitinase D

Bacillus circulans

+

Exochitinase

Streptomyces
olivaceoviridis
Streptomyces plicatus

+

+

Amylase A-180

Clostridium
thermohydrosulfuricum
Clostridium
thermohydrosulfuricum
Clostridium
thermosulfurogenes
Alkaliphilic eubacteria

PHB depolymerase

Alcaligenes faecalis

-

Chitinase

Kurthia zopfii

+

PBP depolymerase

Acidovorax

-

PBP depolymerase

Comamonas
testosteroni
Burkholderia pickettii

-

-

+

Collagenase

Pseudomonas
aeruginosa
Xanthomonas
maltophilia
Thermomonospora
fuscca
Streptomyces
coelicolor
Cytophaga

Xylanase

Ruminococcus albus

+

Chitinase

Lactococcus lactis

+

Exopolygalacturonase

Y. enterocolitica

-

Chitinase 63
Pullulanase 1
Pullulanase 2
Pullulanase

PBP depolymerase
Chitinase
Chitinase
Endoglucanase
α-Amylase

+

+
+
+

-

-

+
-

Πίνακας 1. Ένζυμα στα οποία έχουν ταυτοποιηθεί επικράτειες φιμπρονεκτίνης τύπου-3
[39, 42]
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1.5.3 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ-3 (FN3)
Μεγάλης σημασία για πολλές εφαρμογές κρίνεται η ικανότητα των επικρατειών
FN3 να αναδιπλώνονται σε μια κοινή δομή ενώ παράλληλα παρουσιάζουν μεγάλη
απόκλιση στις αλληλουχίες τους. Με αυτό τον τρόπο μας δίνεται η δυνατότητα
δημιουργίας αρκετών μεταλλαγμάτων στοχεύοντας στην απόκτηση συγκεκριμένων
επιθυμητών ιδιοτήτων (π.χ ως προς τη σταθερότητα, αλληλεπιδραση με άλλα
μόρια) για αυτές τις FN3 περιοχές. Παρά όμως τις ομοιότητες που παρουσιάζουν ως
προς τη δομή αλλά και ως προς τα μονοπάτια αναδίπλωσης, οι επικράτειες FN3
εμφανίζουν σημαντικές διαφορές ως προς τη δομική τους σταθερότητα.

Για

παράδειγμα, η FnFN10 και η TnFN3 περιοχή παρουσιάζουν σταθερότητα
διαμόρφωσης στα 9.4 και 6.7 kcal mol-1 αντίστοιχα, ενώ η FnFN9 που γειτνιάζει
ακριβώς δίπλα από την FnFN10 περιοχή παρουσιάζει μέχρι και περίπου 5 φορές
μικρότερη σταθερότητα από την FnFN10 [48-51]. Η διαλεύκανση των αιτιών αυτών
των διαφοροποιήσεων είναι σημαντική για τη δημιουργία μονάδων FN3 για
εφαρμογή σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας και της βιοτεχνολογίας.
Οι περισσότερες φαρμακοβιομηχανίες προσπαθούν συνεχώς να ανακαλύψουν
ουσίες ικανές να αλληλεπιδρούν με μεγάλη συγγένεια με άλλες πρωτεΐνες ή μόρια
για θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτή ακριβώς την έμφυτη ικανότητά που
παρουσιάζουν οι επικράτειες FN3, προσπαθούν να εκμεταλευτούν προσπαθώντας
να δημιουργήσουν εξειδικευμένες τεχνητές επικράτειες FN3.
Τέλος, το μικρό μέγεθος και η απλή δομή του FN3 το έχουν μετατρέψει σε ένα
σημαντικό εργαλείο κατανόησης της αναδίπλωσης και της σταθερότητας των
πρωτεϊνών [48-51].
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1.6 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ανάλυση των γενωμάτων από το B. anthracis αποκάλυψε την ύπαρξη 11 γονιδίων
που κωδικοποιούν για πιθανές απακετυλάσες πολυσακχαριτών. Μια απο αυτές
αποτελεί η λιποπρωτεΐνη ΒΑ0330 η οποία δεν εμφανίζει καμια ενεργότητα στα
υποστρώματα πολυσακχαριτών και ολιγοσακχαριτών που έχουν δοκιμαστεί μέχρι
σήμερα παρά την ύπαρξη των συντηρημένων καταλοίπων για κατάλυση και
πρόσδεσης μετάλλου. Η ίδια φαίνεται να σταθεροποιεί το κυτταρικό τοίχωμα του B.
anthracis, να είναι σημαντική για την προσαρμογή του βακτηρίου σε υψηλές
συγκεντρώσεις αλατιού και να αλληλεπιδρά με την πεπτιδογλυκάνη. Η αποκάλυψη
της δομής της ΒΑ0330 δείχνει την ύπαρξη μιας καρβοξυτελικής περιοχής ΝοdB και
μιας αμινοτελικής περιοχής μοναδικής για τη συγκεκριμένη ομάδα που παρουσιάζει
δομική ομολογία με την επικράτεια φιμπρονεκτίνης τύπου-3 (FN3).
Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί ο βιοχημικός, βιοφυσικός και
φαινοτυπικός χαρακτηρισμός των δύο αυτών επικρατειών της ΒΑ0330 για τον
καθορισμό των ιδιοτήτων και του ρόλου της καθεμίας ξεχωριστά στη λειτουργία
ολόκληρης της πιθανής απακετυλάσης πολυσακχαρίτη ΒΑ0330 με απώτερο σκοπό
τη διαλεύκανση της λειτουργίας της για την περαιτέρω κατανόηση της
παθοφυσιολογίας του παθογόνου βακτηρίου B. anthracis, το σχεδιασμό
αναστολέων με αντιβακτηριακή δράση καθώς και για χρήσιμες εφαρμογές στη
βιομηχανία και τη βιοτεχνολογία.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 ΥΛΙΚΑ
Τα στελέχη Escherichia coli που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα DH5a και τα BL21 DE3
τα οποία αγοράστηκαν από την Novagen όπως και ο πλασμιδιακός φορέας pet26b
(Εικόνα 11) που χρησιμοποιήθηκε ενώ ο pWΗ1520 (Εικόνα 12) πλασμιδιακός φορές
είναι της Mobitec. Τα περιοριστικά ένζυμα με τα αντίστοιχα διαλύματα είναι της
εταιρείας

MINOTECH Biotechnology και New England Biolabs. Η συσκευή

Ellectroporator 2510 είναι της εταιρείας Eppendorf Netheler-Hinz GmbH. Για τον
καθαρισμό τμημάτων DNA μετά από τις αντιδράσεις PCR, αντιδράσεις
περιοριστικών ενζύμων καθώς και για την εκχύλιση τμημάτων DNA από πήκτωμα
αγαρόζης, χρησιμοποιήθηκε στήλη QIAquick της QIAGEN. Η μικρής κλίμακας
απομόνωση πλασμιδιακού DNA από υγρή βακτηριακή καλλιέργεια έγινε χρήση του
Nucleospin plasmid Kit της Macherey Nagel. Τα θρεπτικά υλικά για την καλλιέργεια
των βακτηρίων είναι της εταιρείας Difco Laboratories, Merck και Sigma-Aldrich. Τα
διαλύματα των αντιβιωτικών παρασκευάστηκαν σύμφωνα με τους Sambrook et al.
Τα υπόλοιπα αντιδραστήρια είναι των εταιριών Sigma Aldrick Inc., Promega
Corporation, Boehringer Mannheim GmbH, Amersham Pharmacia Biotech Europe
GmbH, Qiagen Ltd. Τα χρωματογραφικά υλικά Ni-NTA agarose και Sephacryl S100
προμηθεύτηκαν από την εταιρεία Amersham Biosciences ενώ ο μάρτυρας χαμηλού
μοριακού

βάρους

που

χρησιμοποιήθηκε

στα

αποδιατακτικά

πηκτώματα

πολυακρυλαμίδης είναι της GE Healthcare. Τα φίλτρα υπερδιήθησης είναι της
AMICON.
Οι

εκκινητές

που

χρησιμοποιήθηκαν

συντέθηκαν

από

το

εργαστήριο

Μικκροχημείας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBBFORTH).
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2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ
2.2.1 ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ba0330(fn3), ba0330(nodb)
2.2.1.1 ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ (PCR)
Οι

αλληλουχίες

ba0330(fn3)

που

αντιστοιχεί

στα

κατάλοιπα

20-140,

ba0330(nodB) που αντιστοιχεί στα κατάλοιπα 146-360 και ba0330(fn3) που
αντιστοιχεί στα κατάλοιπα 1-140 της ΒΑ0330, απομονώθηκαν από το γενωμικό DNA
του οργανισμού B. anthracis. Χρησιμοποιώντας ως μήτρα το γενωμικό DNA και οι
κατάλληλοι εκκινητές (Πίνακας 2) πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις PCR (χρήση
Phusion πολυμεράσης της εταιρείας New England BioLabs) για τον πολλαπλασιαμό
των αλληλουχιών με τις κατάλληλες περιοριστικές θέσεις. Ο καθαρισμός των
προϊόντων PCR έγινε χρήση του πρωτοκόλλου της Qiagen.
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
FORWARD

REVERSE

ba0330(fn3)

CGGGATCCATGACTAGCAATGTAAGCCA
-περιοριστικήθέσηBamHI-

CCCAAGCTTGAAAGTAATAGCAGATTTTGTG
-περιοριστική θέση HindIII-

ba0330(nodb)

CGGGATCCATGGTTCTTATGTACCATGCA
-περιοριστικήθέσηBamHI-

CCCAAGCTTTTTAATCGAAGAAGCAAATTG
-περιοριστική θέση HindIII-

ba0330(fn3)

GGGGTACCATGAGAAAATACGCAGCAATC
-περιοριστικήθέσηKpnI-

GAAGATCTTTAGAAAGTAATAGCAGATTTT
-περιοριστική θέση BglII-

(κατάλοιπο 20140)
(κατάλοιπο
146-360)

(κατάλοιπο 1140)

Πίνακας 2. Εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για τα ba0330(fn3) και ba0330(nodb).

Για την ενσωμάτωση των ba0330(fn3) που αντιστοιχεί στο κατάλοιπο 20-140 και
ba0330(nodb) στον πλασμιδιακό φορέα pΕΤ26b (υπο τον Τ7 lac υποκινητή και την
καρβοξυτελική 6-His tag αλληλουχία) και του ba0330(fn3) που αντιστοιχεί στο
κατάλοιπο 1-140 στο pWΗ1520 (υπο τον ξυλόζης-επαγόμενο υποκινητή) ήταν
αναγκαία η τροποποίηση των φορέων και των αντίστοιχων γονιδίων με τα
κατάλληλα περιοριστικά ένζυμα (Πίνακας 2), μέσω υδρόλυσης των πεπτιδικών
δεσμών στις περιοριστικές θέσεις που ενσωματώθηκαν κατα τις αντιδράσεις PCR
ώστε να υπάρχουν συμβατά άκρα μεταξύ τους κατά την αντίδραση συγκόλλησης.
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2.2.1.2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (LIGATION)
Για

την

πραγματοποίηση

της

κλωνοποίησης

των

αλληλουχιών

στους

πλασμιδιακούς φορείς προηγείται η ολονύχτια αντίδραση συγκόλλησης

στους

16οC. Οι ποσότητες για καθένα από τα προϊόντα της PCR και καθώς των αντίστοιχων
πλασμιδιακών φορέων προσδιορίστηκαν από την παρακάτω εξίσωση:

Η

αναλογία

μορίων

προϊόντος

PCR:

μόρια

πλασμιδιακού

φορέα

που

πραγματοποιήθηκε η αντίδραση συγκόλλησης είναι 5:1 και 10:1 ενώ σε όλες τις
αντιδράσεις χρησιμοποιήθηκαν 30ng πλασμιδιακού φορέα. Προστέθηκαν επίσης
τα παρακάτω αντιδραστήρια σε τελικό όγκο 10μl:


1X ρυθμιστικό διάλυμα λιγάσης (10Χ: 0.5M 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 τον τελικό όγκο 10μl

Με τη συγκόληση επιτυγχάνεται η τοποθέτηση του γονιδίου στους κατάλληλους
πλασμιδιακούς φορέις. Ακολουθεί ο μετασχηματισμός σε κατάλληλα δεκτικά
κύτταρα E.coli DH5a (βλέπε πρωτόκολλο «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΕΚΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Ε.coli DH5a-ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ») τα οποία εν
συνεχεία ελέγχθηκαν για την ενσωμάτωση των αλληλουχιών ενδιαφέροντος στους
πλασμιδιακούς φορείς μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (Colony
PCR, χρήση ως μήτρα ολόκληρη αποικία από μετασχηματισμένα κύτταρα). Τέλος,
έγινε απομόνωση των ανασυνδυασμένων πλασμιδίων και εστάλησαν για
νουκλεοτιδική αλληλούχιση όπου επιβεβαιώθηκε η ένθεση των επιθυμητών
αλληλουχιών στους πλασμιδιακούς φορείς (επιβεβαίωση επιθυμητού «ανοιχτού
πλαισίου ανάγνωσης,ORF»).
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2.2.1.3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΕΚΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Ε.coli
DH5a (pΕΤ26b/ba0330(fn3), pΕΤ26b/ba0330(nodb), pWΗ1520/ba0330(fn3)) ΚΑΙ
E.coli GM48 (dam-)* (pWΗ1520/ba0330(fn3)) - ΧΗΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ


Επώαση των δεκτικών κυττάρων E.coli DH5a στον πάγο για 5-10min.



Προσθήκη πλασμιδιακής κατασκευής pET26b/ba0330(fn3) και
pET26b/ba0330(nodb) (μέχρι 200ng) στα κύτταρα.



Επώαση 30 λεπτά στον πάγο.



Επώαση 1 λεπτού και 20sec στους 42οC (heat shock).



Επώαση 2 λεπτών στον πάγο.



Προσθήκη 900μl θρεπτικού (LB).



Επώαση 45 λεπτά στους 37οC σε ανάδευση (shaking).



Φυγοκέντρηση 5 λεπτών στις 3400rpm στροφές.



Αφαίρεση 700μl από το υπερκείμενο και επαναδιάλυση της
κυτταρικής πάστας στο θρεπτικό που έμεινε.



Άπλωμα σε τρυβλίο LB καναμυκίνης (pET26b/ba0330(fn3),
pET26b/ba0330(nodb)) και LB αμπικιλίνης (pWΗ1520/ba0330(fn3)).



Επώαση στους 37οC για 16-18 ώρες.

Τα μετασχηματισμένα στελέχη αποθηκεύτηκαν στους -80οC σε 30% γλυκερόλη.
*Ο μετασχηματισμός της πλασμιδιακής κατασκευής pWΗ1520/ba0330(fn3) στα
κύτταρα E.coli GM48 (dam-) πραγματοποιείται για την απομεθυλίωση του
πλασμιδιακού DNA για το μετέπειτα μετασχηματισμό του μέσω ηλεκτρικής
πόρωσης σε κύτταρα B. anthracis Δbα0330 (βλέπε παρακάτω).
2.2.1.4 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ E.coli DH5a
Η απομόνωση των πλασμιδιακών φορέων από κύτταρα E.coli DH5a υγρής
καλλιέργειας έγινε με τη χρήση του Μacherey-Nagel GmbH Kit.
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2.2.1.5 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΕΚΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ B. anthracis Δbα0330–
ΜΕΘΟΔΟΣ

ΗΛΕΚΡΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

pWΗ1520/ba0330(fn3)


Παρασκευή δεκτικών κυττάρων B. anthracis Δbα0330 σύμφωνα με τη
μέθοδο «Koehler» [52].



Προσθήκη

πλασμιδιακής

κατασκευής

pET26b/ba0330(fn3)

και

pET26b/ba0330(nodb) (μέχρι 200ng) στα κύτταρα.


Προσθήκη κυττάρων σε ειδική κυψελίδα όπου τα κύτταρα
υποβάλλονται σε ηλεκτρικό πεδίο 2500 Volt στιγμιαία.



Προσθήκη 800 μl κατάλληλου θρεπτικού (Fluorescamine and Brainheart infusion, BHI, 10% Glycerol, 0.4% Glucose, 10mM MgCl2).



Επώαση για 60 λεπτά στους 37οC.



Φυγοκέντριση 5 λεπτά στις 3500rpm.



Απομάκρυνση

μεγαλύτερης

ποσότητας

υπερκειμένου

και

επαναδιάλυση των κυττάρων.


Άπλωμα σε τρυβλίο BHI τετρακυλίνης.



Επώαση στους 37οC για 16-18 ώρες.

Τα μετασχηματισμένα στελέχη αποθηκεύτηκαν στους -80οC σε 30% γλυκερόλη.
2.2.1.6 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΕΚΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ E.coli BL21(CE3)–
ΜΕΘΟΔΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΜΕ

ΤΙΣ

ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

pET26b/ba0330(fn3) ΚΑΙ pET26b/ba0330(nodb)


Ξεπάγωμα των δεκτικών κυττάρων από τους -80οC στον πάγο.



Προσθήκη

πλασμιδιακής

κατασκευής

pET26b/ba0330(fn3)

και

pET26b/ba0330(nodb) στα κύτταρα.


Προσθήκη κυττάρων σε ειδική κυψελίδα όπου τα κύτταρα
υποβάλλονται σε ηλεκτρικό πεδίο 1800 Volt στιγμιαία.



Προσθήκη 800 μl LB.



Επώαση για 60 λεπτά στους 37οC.



Φυγοκέντριση 5 λεπτά στις 3500rpm.



Απομάκρυνση

μεγαλύτερης

επαναδιάλυση των κυττάρων.
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ποσότητας

υπερκειμένου

και



Άπλωμα σε τρυβλίο LB καναμυκίνης.



Επώαση στους 37οC για 16-18 ώρες.

Τα μετασχηματισμένα στελέχη αποθηκεύτηκαν στους -80οC σε 30% γλυκερόλη.
2.2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ba0330(fn3) ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ B. anthracis Δbα0330
Από τρυβλίο με τα μετασχηματισμένα κύτταρα B. anthracis Δbα0330 συλλέγεται
αποικία με την οποία μολύνεται υγρή καλλιέργεια BHΙ τετρακυκλίνη με 0.5%
γλυκερόλη και επωάζεται για 16-18 ώρες στους 37οC υπό ανάδευση. Στη συνέχεια,
προστίθεται 2.5ml σε κάθε φιάλη των 250ml BHΙ τετρακυκλίνη με 0.5% γλυκερόλη
(1/100 αραίωση) και ακολουθεί επώαση στους 37οC μέχρι η οπτική απορρόφηση
της καλλιέργειας στα 600nm να φτάσει τα 0.6. Στις καλλιέργειες προστίθενται
διαφορετικές συγκεντρώσεις επαγωγέα 1% ξυλόζης και 0.5% ξυλόζης και
πραγματοποιείται επώαση στους 37ο C για 2 ώρες, 5 ώρες και 18 ώρες για κάθε
συγκέντρωση ξυλόζης. Οι καλλιέργειες φυγοκεντρούνται για 20 λεπτά στις 5000rpm
στους 4οC. Οι βακτηριακές πελέτες επαναδιαλύονται (1g βακτηριακής πελέτας σε
3ml) σε ρυθμιστικό διάλυμα 50mM Tris-HCl και 200mM NaCl. Ακολουθεί διάρρηξη
των κυττάρων με τη μέθοδο των υπερήχων για χρονικά διαστήματα 6 x 30
δευτερόλεπτα με ενδιάμεσα διαλείμματα των 30 δευτερολέπτων σε πάγο. Ανα 30
λεπτά προστίθεται αναστολέας πρωτεασών (PMSF) σε τελική συγκέντρωση 1mM.
Φυγοκέντριση στις 14.000rpm στους 4οC και ηλεκτροφόρηση σε 15 % πηκτή
πολυακρυλαμίδης.
2.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ba0330(nodb) ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ E.coli BL21 DE3
Απο το τρυβλίο με τα μετασχηματισμένα κύτταρα E.coli BL21 DE3 συλλέγεται
αποικία με την οποία μολύνεται υγρή καλλιέργεια 15ml LB καναμυκίνη και
επωάζεται για 16-18 ώρες στους 37οC υπό ανάδευση. Στη συνέχεια, προστίθεται
2.5mL σε κάθε φιάλη των 250ml LB καναμυκίνη (1/100 αραίωση) και ακολουθεί
επώαση στους 37οC μέχρι η οπτική απορρόφηση της καλλιέργειας στα 600nm να
φτάσει τα 0.7. Στις καλλιέργεια προστίθεται επαγωγέας 0.5mM ΙPTG (IsoPropylbeta-D-ThioGalactopyranoside) και πραγματοποιείται επώαση στους 25οC, 30οC και
37οC για 5 ώρες και για 18 ώρες για την κάθε θερμοκρασία. Οι καλλιέργειες
φυγοκεντρούνται για 20 λεπτά στις 5000rpm στους 4οC. Οι βακτηριακές πελέτες
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επαναδιαλύονται (1g βακτηριακής πελέτας σε 3ml) σε ρυθμιστικό διάλυμα 50mM
Tris-HCl και 200mM NaCl. Ακολουθεί διάρρηξη των κυττάρων με τη μέθοδο των
υπερήχων για χρονικά διαστήματα 6 x 30 δευτερόλεπτα με ενδιάμεσα διαλείμματα
των 30 δευτερολέπτων σε πάγο. Ανα 30 λεπτά προστίθεται αναστολέας πρωτεασών
(PMSF) σε τελική συγκέντρωση 1mM. Φυγοκέντριση στις 14.000rpm στους 4οC και
ηλεκτροφόρηση σε 15 % πηκτή πολυακρυλαμίδης.
2.2.4 ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

BA0330(FN3)

ΣΕ

ΚΥΤΤΑΡΑ E.coli BL21 DE3
Απο το τρυβλίο με τα μετασχηματισμένα κύτταρα E.coli BL21 DE3 συλλέγεται
αποικία με την οποία μολύνεται υγρή καλλιέργεια 30ml LB καναμυκίνη και
επωάζεται για 16-18 ώρες στους 37οC υπό ανάδευση. Στη συνέχεια, προστίθεται
10mL σε κάθε φιάλη του 1lt LB καναμυκίνη (1/100 αραίωση) και ακολουθεί επώαση
στους 37οC μέχρι η οπτική απορρόφηση της καλλιέργειας στα 600nm να φτάσει τα
0.7. Στην καλλιέργεια προστίθεται επαγωγέας 0.5mM ΙPTG (IsoPropyl-beta-DThioGalactopyranoside) και πραγματοποιείται επώαση στους 25οC για 5 ώρες. Μετά
το πέρας της επώασης, η καλλιέργεια φυγοκεντρείται για 20 λεπτά στις 5000rpm
στους 4οC. Η βακτηριακή πάστα συλλέγεται και αποθηκεύεται στους -20οC.

2.2.5 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ BA0330(FN3)
2.2.5.1

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Βακτηριακή πελέτα επαναδιαλύεται (1g βακτηριακής πελέτας σε 3ml) σε
ρυθμιστικό διάλυμα 25mM Tris-HCl pH 7.6, 500mM NaCl και 300μg/ml λυσοζύμη.
Ακολουθεί επώαση στον πάγο υπο ανάδευση για 2.5 ώρες. Ανα 30 λεπτά
προστίθεται αναστολέας πρωτεασών (PMSF) σε τελική συγκέντρωση 1mM. Μετά το
πέρας 45 λεπτών προστίθεται ξανά λυσοζύμη και έπειτα από επώαση 1.5 ώρας στον
πάγο προστίθεται DNAse και MgCl2 σε τελική συγκέντρωση 10μg/ml και 10mM
αντίστοιχα. Μετά από 1 ώρα επώαση στον πάγο πραγματοποιείται φυγοκέντριση
στους 4οC, 14000 rpm για 15 λεπτά. Συλλέγουμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε
σε τελική συγκέντρωση δείγματος 20mM Ιμιδαζόλιο.
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2.2.5.2

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΗ «Ni-NTA AGAROSE»

Το πρωτεϊνικό εκχύλισμα του υπερκειμένου από το προηγούμενο στάδιο (2.2.3.1)
φορτώνεται σε εξισορροπημένη με 10 όγκους διαλύματος Α (25mM Tris-HCl pH 7.6,
500mM NaCl, 20mM Imidazole) χρωματογραφική στήλη συγγένειας Ni-NTA agarose
(Qiagen, Germany). Ο προσροφητής ξεπλύθηκε με 20 όγκους διαλύματος Β (25mM
Tris-HCl pH 7.6, 1M NaCl, 50mM ιμιδαζόλιο) ενώ οι προσδεδεμένες στο υλικό
πρωτεΐνες αναλύθηκαν σε κλάσματα όγκου 15ml με σταδιακή διαβάθμιση
ιμιδαζολίου (3 κλάσματα x 100mM ιμιδαζόλιο, 3 x 200mM ιμιδαζόλιο, 3 x 300mM
ιμιδαζόλιο, 3 x 400mM ιμιδαζόλιο, 3 x 500mM ιμιδαζόλιο). Τα κλάσματα στα οποία
ανιχνεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος της πρωτεΐνης έπειτα από ηλεκτροφόρηση σε
15% πηκτή πολυακρυλαμίδης, ενώθηκαν για ολονύχτια διαπίδυση σε διάλυμα Δ
(25mM Tris-HCl pH 7.6, 200mM NaCl, 5mM EDTA).

2.2.5.3

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΗ Sephacryl
S100

Η

χρωματογραφία

μοριακής

διήθησης

σε

Sephacryl

S100

(320ml)

πραγματοποιήθηκε στους 16oC με τη χρήση του συστήματος «AKTA» από την
«Amersham Biosciences» και συσκευάστηκε με χρωματογραφικό υλικό Sephacryl
S100 (320ml). Η στήλη εξισορροπήθηκε με το διάλυμα Δ και φορτώθηκε το
πρωτεϊνικό δείγμα σε όγκο 3ml. O ρυθμός ροής της ρυθμίστηκε στο 1ml/min. Τα
κλάσματα στα οποία ανιχνεύτηκε η πρωτεΐνη έπειτα από ηλεκτροφόρηση σε 15%
πηκτή πολυακρυλαμίδης, συγκεντρώθηκαν και αποθηκεύτηκαν στους 4οC.
2.2.6 ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (WESTERN BLOTTING ANALYSIS)
Δείγμα από προϊόν λύσης κυττάρων αφού αναλύθηκε σε αποδιατακτικό πήκτωμα
πολυακρυλαμίδης 15% (SDS-PAGE), αποτυπώθηκε και ανιχνεύτηκε με τη χρήση των
παρακάτω αντισωμάτων: Anti –Mouse IgG –Peroxidase antibody (αραίωση 1:2500),
Anti-His Mouse Monoclonal Antibody (αραίωση 1:500).
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2.2.7 ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (SDS-PAGE)
Η

ηλεκτροφορητική

πολυακρυλαμίδης

ανάλυση

(SDS-PAGE)

έγινε

πυκνότητας

σε

αποδιατακτικά

15%,

με

ασυνεχή

πηκτώματα
συστήματα

ρυθμιστικών διαλυμάτων. Η εμφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε με χρώση από
Coomassie Brilliant Blue R. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τον
έλεγχο των διαφόρων πρωτεϊνικών κλασμάτων που προέκυψε από τη διαδικασία
καθαρισμού των πρωτεϊνών καθώς και για τον προσδιορισμό των σχετικών
μοριακών βαρών των πρωτεϊνών.
2.2.8 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΧΡΩΙΣΜΟΥ (CD)
Η μέτρηση των δειγμάτων έγινε στο φασματοφωτόμετρο J-810 της Jasco μεταξύ
της περιοχής UV από 190 μέχρι 260nm. Η λήψη των φασμάτων έγινε σε
συγκέντρωση πρωτεΐνης 0.2mg/ml σε διάλυμα 10mM Na2SO4 στους 25οC.

Η

ανάλυση των φασμάτων έγινε με τα προγράμματα «Spectra Analysis» και «Interval
Analysis» της Jasco. Η ελλειπτικότητα μετατράπηκε σε Μοριακή Ελλειπτικότητα
(Molecular Residual Ellipticity-MRE) βάσει του αριθμού καταλοίπων και της
συγκέντρωσης του δείγματος ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση φασμάτων
πρωτεϊνών διαφορετικών μεγεθών.
2.2.9 ΣΚΕΔΑΣΗ ΦΩΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΩΝΙΩΝ (MULTI-ANGLE LIGHT SCATTERING,
MALS)
Η δυναμική σκέδαση φωτός [57] των δειγμάτων πρωτεΐνης BA0330(FN3)
συγκέντρωσης 1.4mg/ml σε διάλυμα 25mM Tris-HCl pH 7.6, 200mM NaCl, 5mM
EDTA και 1.4mg/ml σε διάλυμα 25mM Tris-HCl pH 7.6, 5mM EDTA στους 20oC
πραγματοποιήθηκε με τη συσκευή HELEOS8 MALS (Multi-angle light scattering)
(Wyatt Technology Corp., Santa Barbara, CA, USA). Η συσκευή λειτουργεί σε
συνδυασμό με τον προσροφητή χρωματογραφίας μοριακής διήθησης, Superdex
200HR 10/30 (GE Healthcare). Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν μέσω του
προγράματος ASTRA® 6.1.117. Η συγκεκριμένη ανάλυση επιτρέπει την εκτίμηση της
μοριακής μάζας των εκλουσμάτων, την ακτίνα περιστροφής (radius gyration, RH) και
ως εκ τούτου την ολιγομερική κατάσταση και το σχήμα της πρωτεΐνης.
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2.2.10 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΠΤΙΔΟΓΛΥΚΑΝΗΣ
Η απομόνωση της πεπτιδογλυκάνης από βλαστικά κύτταρα B. anthracis Δbα0330
στο στάδιο της εκθετικής φάσης έγινε με βάση το πρωτόκολλο που έχει περιγραφεί
από τον Mesnage [53].
2.2.11 ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (SDS PAGE) ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
ΠΕΠΤΙΔΟΓΛΥΚΑΝΗΣ- BA0330(FN3)
Απομονωμένη πεπτιδογλυκάνη (100μg) από βλαστικά κύτταρα B. anthracis
Δbα0330 στο στάδιο της εκθετικής φάσης, επωάστηκε με καθαρή επικράτεια
BA0330(FN3) (30μg) σε 20mM Tris-HCl, pH 8.0, σε τελικό όγκο 90 μl για 30 λεπτά
στους 4oC σε ανάδευση. Το δείγμα φυγοκεντρήθηκε για 10 λεπτά στις 14000rpm
στροφές. Η πελέτα από τη φυγοκέντρηση πλύθηκε δύο φορές με 250μl 20mM TrisHCl, pH 8.0 και στη συνέχεια επαναδιαλύθηκε σε 90μl του ίδιου διαλύματος (μη
διαλυτό μέρος). Η μη προσδεδεμένη διαλυτή επικράτεια του υπερκειμένου και η
προσδεδεμένη μη διαλυτή επικράτεια αναλύθηκε μέσω ηλεκτροφόρησης σε
αποδιατακτικά πηκτώματα πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE) πυκνότητας 15%. Η
εμφάνιση των πρωτεϊνικών ζωνών έγινε με χρώση από Coomassie Brilliant Blue R.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 IN SILICO ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ BA0330(FN3)
Κατάλοιπα αρκετά συντηρημένα μεταξύ βακτηριακών FN3, τα οποία σχηματίζουν
τον υδρόφοβο πυρήνα, αποτελούν κατάλοιπα προλίνης (P), ισολευκίνης (I),
λευκίνης (L), τρυπτοφάνης (W), σερίνης (S), θρεονίνη (T), βαλίνης (V), αλανίνης (A)
και φαινυλαλανίνης (F). Στοίχιση της BA0330(FN3) (Clustal Omega πρόγραμμα) με
άλλες βακτηριακές επικράτειες φιμπρονεκτίνης τύπου-3 (FN3) (Εικόνα 11)
αποκαλύπτει την ύπαρξη τέτοιων συντηρημένων αμινοξέων για τη συγκρότηση του
υδρόφοβου πυρήνα. Αρκετά μεγάλη ταύτιση αμινοξικής αλληλουχίας της τάξης του
20% παρουσιάζεται μεταξύ της BA0330(FN3) με το FN3 από τη χιτινάση ChiA από
Serratia marcescens (Εικόνα 11Β). Περίπου στο μισό (9,9%) κυμαίνεται η ταύτιση με
το FN3 από τη χιτινάση ChiA1 από B. circulans (Εικόνα 11Α).

A.
BA0330(FN3) tsnvsqepnkerkvqetkkqaetvqeqgkisynpithestnttihmtdikdtltevqyki
BCChiA1
----psvpgnarstg---vta----nsvtlawn--------------astdnvgvtgynv
. * : *..
*
:. .:::*
.*.: . *::
BA0330(FN3) wrtadgket----akslsskekekqfslpfdtkefegkrgefqieaigikedgktipltk
BCChiA1
ynganlatsvtgttatisgltagtsytftikakdaagn-----------------lsaas
:. *:
:
: ::*.
..::: :.:*: *:
: :.
BA0330(FN3) saitf-BCChiA1
navtvst
.*:*.

B.
BA0330(FN3) ------------------tsnvsqepnkerkvqetkkqaetvqeqgkisynpithestnt
SRChiA
mrkfnkpllalligstlcsaaqaaapgkptiawgntkfaivevdqaataynnlvkv---:: : * *
. ..* * . :*. :** :.:
BA0330(FN3) tihmtdikdtltevqykiwrtadgketakslsskekekqfslpf----dtkefe-gkrge
SRChiA
------knaadvsvswnlwngdtgttakvllngkea---wsgpstgssgtanfkvnkgg
: : ..*.:::*.
*. :
*..**
:* *
* :*: * *.
BA0330(FN3) fqieaigikedgkti-----------------pltksai----tf------SRChiA
yqmqvalcnadgctasdateivvadtdgshlaplkeplleknkpykqnsgkv
:*::.
: ** *
**.: :
:

Εικόνα 11. Στοίχιση αμινοξικής αλληλουχίας της επικράτειας φιμπρονεκτίνης τύπου-3 της
BA0330 μέσω του προγράματος «Clustal Omega», A. με το FN3 της χιτινάσης Α1 (ChiA) από
το B. circulans και B. το FN3 της χιτινάσης ChiA από το Serratia marcescens.
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Η δομική ομοιότητα της επικράτειας φιμπρονεκτίνης τύπου-3 από την ΒΑ0330,
BA0330(FN3), συγκριτικά με τις υπόλοιπες επικράτειες FN3 από την πρωτεϊνική
τράπεζα (Protein Data Bank, PDB) διακρίνεται παρακάτω (Εικόνα 12). Η εικόνα
αποτελεί ευγενική προσφορά του εργαστηρίου Γενετικής του καθηγητή Ηλία
Ηλιόπουλου και των συνεργατών του, του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εικόνα 12. Δομική στοίχιση της επικράτειας φιμπρονεκτίνης τύπου-3 της BA0330 μέσω του
προγράματος «PDBefold» και «PROMALS3D» με άλλες από ολόκληρη τη πρωτεϊνική βάση
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δεδομένων (Protein Data Bank, PDB). Οι δομικά συντηρημένες περιοχές σημειώνονται με
μπλε χρώμα.

3.2 ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ
BA0330(FN3) KAI BA0330(NODB)
Το αμινοτελικό άκρο της ΒΑ0330 (1-140 κατάλοιπα) του B. anthracis μαζί με τη
περιοχή (1-19 κατάλοιπα) με τη χαρακτηριστική σηματοδοτική αλληλουχία
(Lipobox) των αμινοξέων [LVI][ASTVI][GAS][C] για την πρόσδεση λιπιδίου στη θέση
της κυστεΐνης, κλωνοποιήθηκε στο πλασμιδιακό φορέα pWΗ1520 υπο τον ξυλόζηςεπαγόμενο υποκινητή (Σχήμα 1) για τον έλεγχο της έκφρασή της σε κύτταρα B.
anthracis Δbα0330 και κατεπέκταση την παρατήρηση των δειγμάτων στο
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για το φαινοτυπικό χαρακτηρισμό των κυττάρων B.
anthracis απουσία της καταλυτικής NodB περιοχής από την ΒΑ0330. Το μοριακό
βάρος της ΒΑ0330(FN3) από το κατάλοιπο 1-140 της ΒΑ0330 υπολογίζεται στα
15.49kDa.
ba0330(fn3)
5’

3’

pWΗ1520

Σχήμα 1 Απεικόνιση πλασμιδιακής κατασκευής pWΗ1520/ba0330(fn3).

Μετά την κλωνοποίηση της αλληλουχίας στο pWΗ1520 και την επιβεβαίωση της
σωστής ένθεσής της με αλληλούχιση, πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός της
πλασμιδιακής κατασκευής pWΗ1520/ba0330(fn3) σε κύτταρα B. anthracis Δbα0330
(παράγραφος 2.2.1.5). Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες υπερέκφρασης της
πρωτεΐνης ΒΑ0330(FN3) από το

κατάλοιπο 1-140 της ΒΑ0330 σε διάφορες
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συνθήκες, μεταβάλλοντας το χρόνο επαγωγής (2 ώρες, 5 ώρες, 18 ώρες) και τη
συγκέντρωση της ξυλόζης (0.5%, 1%) στους 37oC, τη βέλτιστη θερμοκρασία
ανάπτυξης του B. anthracis, δεν παρατηρήθηκε καμία υπερέκφρασή μετά από
ανάλυση των δειγμάτων σε 15% SDS-PAGE.
Η αμινοτελική αλληλουχία που αντιστοιχεί στη επικράτεια φιμπρονεκτίνης
τύπου-3, ΒΑ0330(FN3) (20-140 κατάλοιπα), χωρίς τη χαρακτηριστική σηματοδοτική
αλληλουχία (Lipobox) με μοριακό βάρος 13.54 kDa καθώς και η καρβοξυτελική
καταλυτική αλληλουχία, BA0330(NODB) (146-360 κατάλοιπο), που αντιστοιχεί στην
πιθανή καταλυτική περιοχή NodB, με μοριακό βάρος 24.69 kDa κλωνοποιήθηκαν
στον πλασμιδιακό φορέα pET26b υπό τον μεταγραφικό έλεγχο του Τ7 lac υποκινητή
(Σχήμα 2).

A.

B.
ba0330(fn3)

5’

6X-His tag

ba0330(nodb)

3’ 5’

pET26b

3’

pET26b

Σχήμα 2 Απεικόνιση πλασμιδιακών κατασκευών Α. pET26b/ba0330(fn3), Β.
pET26b/ba0330(nodb).

Το μοριακό βάρος της BA0330(FN3) που κωδικοποιεί από το κατάλοιπο 20-140 και
BA0330(NODB) μαζί με την αλληλουχία των έξι ιστιδινών (6X-His tag) στο
καρβοξυτελικό άκρο για τη μετέπειτα βοήθεια στον καθαρισμό, υπολογίζεται στα
14.6kDa και 25.75kDa αντίστοιχα. Έγινε επιβεβαίωση της σωστής ένθεσης των
αλληλουχιών μέσω αλληλούχισης και πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός μέσω
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6XHis tag

ηλεκτροδιάτρησης των πλασμιδιακών κατασκευών pET26b/ba0330(fn3) και
pET26b/ba0330(nodb) σε κύτταρα E.coli BL21 DE3 (παράγραφος 2.2.1.6). Διάφορες
συνθήκες επαγωγής δοκιμάστηκαν (συγκέντρωση IPTG, χρόνος επώασης,
θερμοκρασία). Στην περίπτωση της ΒΑ0330(FN3) το μεγαλύτερο μέρος της
ποσότητας της πρωτεΐνης δεν εκφράζεται σε διαλυτή μορφή. Ως βέλτιστη συνθήκη
έκφρασης της ΒΑ0330(FN3) σε διαλυτή μορφή επιλέχτηκε εκείνη στις 5 ώρες, 25οC
με 0.5mM IPTG. Από την άλλη μεριά, η BA0330(NODB) έπειτα από ανάλυση
πρωτεϊνών σε 15% SDS-PAGE και Western Blot (χρήση αντισώματος κατά του 6HisTag) για μεγαλύτερη ευαισθησία δεν φάνηκε να εκφράζεται σε διαλυτή μορφή σε
καμία απο τις συνθήκες που δοκιμάστηκαν: 0.5mM IPTG στους 25οC, 30oC και 37oC
για 5 και 18 ώρες στην κάθε θερμοκρασία. Όλη η ποσότητα της BA0330(NODB)
εκφράζεται σε μη διαλυτή μορφή στους 37oC με 0.5mM IPTG σε 5 ώρες αλλα και
ολονύχτια επώαση.
kDa

1

2

3

4

5

6

7

8

97.0
66.0
45.0
30.0
20.1
14.4

Εικόνα 13. Ηλεκτροφορητική ανάλυση 15% SDS PAGE βακτηριακών εκχυλισμάτων μη
διαλυτών (πελέτες) σε διάφορες συνθήκες επώασης. 1. Χαμηλού μοριακού βάρους
πρωτεϊνικός δείκτης, 2. 25οC- 5ώρες-0.5mM IPTG, 3. 25οC- ολονύχτια-0.5mM IPTG, 4. 30οC5ώρες-0.5mM IPTG, 5. 30οC- ολονύχτια-0.5mM IPTG, 6. 37οC- 5ώρες-0.5mM IPTG, 7. 37οCολονύχτια-0.5mM IPTG, 8. 37οC- ολονύχτια-0mM IPTG (control). Σε τετράγωνο η
εκφρασμένη μη διαλυτή BA0330(NODB).
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3.3 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ BA0330(FN3)
To

πρωτόκολλο

καθαρισμού

που

χρησιμοποιήθηκε

για

την

πρωτεΐνη

BA0330(FN3) έχει τελική απόδοση περίπου 2mg από κάθε 10 g βακτηριακής
πάστας, ποσότητα πολύ χαμηλή σε σχέση με την ποσότητα άλλων πρωτεϊνών που
εκφράζονται στο ίδιο βακτηριακό ετερόλογο σύστημα, υπό βέλτιστες συνθήκες. Η
απομόνωση γίνεται σε δύο χρωματογραφικά στάδια (παράγραφος 2.2.4.2, 2.2.4.3).
Μέρος της πρωτεΐνης εκλούεται στο «νεκρό όγκο» (Void) της χρωματογραφίας
μοριακής διήθησης Sephacryl S100 (Εικόνα 14, Εικόνα 15) ενώ το υπόλοιπο μέρος
της πρωτεΐνης εκλούεται σε ένα κύριο πληθυσμό (κορυφή 2) (Εικόνα 14).
2η
κορυφή

Απορρόφηση (280nm)

Void

1η
κορυφή

Όγκος (ml)

kDa
14.3

Void

1η
κορυφή

kDa

2η
κορυφή

14.3

Εικόνα 14. Ηλεκτροφορητική ανάλυση 15% SDS PAGE του προφίλ έκλουσης από στήλη
χρωματογραφίας μοριακής διήθησης Sephacryl S100. Η στήλη πραγματοποιήθηκε σε
διάλυμα 25mM Tris-HCl, 200mM NaCl και 5mM EDTA.
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Εικόνα 15. Ηλεκτροφορητική ανάλυση 15% SDS PAGE των σταδίων απομόνωσης της
BA0330(FN3) 1. Χαμηλού μοριακού βάρους πρωτεϊνικοί δείκτες, 2. Εκχύλισμα
κυτταροκαλλιέργειας, 3. Πρωτεϊνικό δείγμα μετά από προσροφητή Ni-NTA agarose, 4.
Τελικό

πρωτεϊνικό

δείγμα

BA0330(FN3)

υψηλής

καθαρότητας

έκλουσης

από

χρωματογραφία Sephacryl S100.

3.4 ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ BA0330(FN3)
Δείγμα υψηλής καθαρότητας BA0330(FN3) 0.2mg/ml σε διάλυμα 10mM
Na2SO4, μετρήθηκε μέσω της μεθόδου του κυκλικού διχροϊσμού (far-UV CD spectra).
Το φάσμα CD μεταξύ της περιοχής 190-260nm στους 10οC εμφανίζει ένα
χαρακτηριστικό ισχυρό ελάχιστο στα 199nm και ένα μέγιστο στα περίπου 215nm
(Εικόνα 16Α). Η ύπαρξη ισοδιχρωικού σημείου στα 210nm καταδεικνύει αποδιάταξη
της BA0330(FN3) με απλή κινητική ενός βήματος (two state unfolding mechanism),
από την αναδιπλωμένη μορφή στην αποδιατεταγμένη όπως συμβαίνει και στην
περίπτωση της επικράτειας φιμπρονεκτίνης τύπου-3 της ανθρώπινης τενασίνης
TNFn3 σε αντίθεση με εκείνη από την ανθρώπινη FNfn10 η οποία αποδιατάσεται σε
τρία στάδια (three-state unfolding mechanism) [49] δηλαδή με την παρουσία μιας
επιπλέον ενδιάμεσης κατάστασης κάτι το οποίο δε σημαίνει απαραίτητα
διαφορετικά μονοπάτια αναδίπλωσης (folding pathways) μιας και γνωρίζουμε οτι
μια πρωτεΐνη θα μπορούσε να μεταβεί από τα δύο στάδια αποδιάταξης στα τρία ή
αντίστροφα κάτω απο συγκεκριμένες συνθήκες [49].
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Εικόνα 16. A. Φάσμα UV της BA0330(FN3) (0.2mg/ml σε διάλυμα 10mM Na2SO4) στους
10οC, B. Φάσμα UV της BA0330(FN3) (0.2mg/ml σε διάλυμα 10mM Na2SO4) στους 10οC μετά
από αποδιάταξή της στους 90οC, Γ. Φάσματα UV της BA0330(FN3) (0.2mg/ml σε διάλυμα
10mM Na2SO4) σε διάφορες θερμοκρασίες από 10οC μέχρι 90οC. Η θερμοκρασία ανεβαίνει
ανα 10 μονάδες. Με βέλος σημειώνεται το ισοδιχρωικό σημείο.
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Το χαρακτηριστικό φάσμα με το κύριο ελάχιστο στα 199nm και μέγιστο στα
περίπου 215nm σε συνδυασμό με την ύπαρξη του ισοδιχρωικού σημείου
υποδεικνύει την ύπαρξη βΙΙ δευτεροταγής δομής επιβεβαιώνοντας προηγούμενες
αναφορές στη βιβλιογραφία για την αναδίπλωση των επικρατειών φιμπρονεκτίνης
τύπου-3 σε β-φύλλα και ενισχύοντας την πιθανότητα για αυτόνομη αναδίπλωση της
BA0330(FN3) στο χαρακτηριστικό «β-σάντουιτς» ανεξάρτητα από την υπόλοιπη
από Clostridium

αλληλουχία της ΒΑ0330 [54]. Στην περίπτωση του Fn31,2

thermocellum εμφανίζεται ένα ισχυρό ελάχιστο στα 215nm και ένα μέγιστο γύρω
στα 232nm [43] όπως και στην επικράτεια φιμπρονεκτίνης τύπου-3, FnTm2 των
θηλαστικών και πτηνών με αρνητικό ελάχιστο στα 218nm, δείχνοντας την ύπαρξη βφύλλων στη δευτεροταγή δομή [68].
Πειράματα θερμοσταθερότητας έδειξαν την αξιοσημείωτη θερμοανθεκτικότητα
(Εικόνα 16Γ) που παρουσιάζει η BA0330(FN3) και που συνηθίζουν να παρουσιάζουν
οι επικράτειες φιμπρονεκτίνης τύπου-3 (όπως η ανθρώπινη FNfn10 με σημείο τήξης
στους περίπου 88oC [49]) με σημείο τήξης γύρω στους 60οC, καθώς και την
ικανότητά της να αναδιπλώνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (reversible) μετά απο
θερμική αποδιάταξή της (Εικόνα 16Β) σε αντίθεση με την FnTm2 των θηλαστικών
και πτηνών όπου σε υψηλή θερμοκρασία, 85oC, δημιουργούνται συσσωματώματα
(aggregation) αποτρέποντας την επαναδίπλωσή της στην αρχική μορφή
(irreversible) [68]. Αξίζει να σημειωθεί οτι ακόμα και στους 90οC η BA0330(FN3) δεν
έχει αποδιαταχτεί εντελώς διατηρώντας τις χαρακτηριστικές κορυφές στο φάσμα
κατι το οποίο δείχνει την πιθανότητα ύπαρξης β-δομών και σε αυτή τη θεμοκρασία
που συγκρατούν κατα κάποιο τρόπο ακόμα τη δομή της πρωτεΐνης.
3.5 ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΙΓΟΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
BA0330(FN3)
Τα πειράματα σκέδασης φωτός (Multi-angle light scattering,

MALS) [58]

διεξήχθησαν παρουσία υψηλής συγκέντρωσης αλατιού (200mM NaCl) και απουσίας
του (0mM NaCl) σε συνδυασμό με μια αναλυτική χρωματογραφία μοριακής
διήθησης σε προσροφητή Superdex 200HR με σκοπό τη μελέτη τυχόν προτύπου
ολιγομερισμού

της

BA0330(FN3)

όπως
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συμβαίνει

με

άλλες

επικράτειες

φιμπρονεκτίνης τύπου-3 [47]. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων φαίνονται στην
εικόνα 17 και η πλήρης λίστα των μοριακών βαρων δίνεται στον πίνακα 3.

Α.

Β.

Εικόνα 17. Καμπύλες σκέδασης φωτός πολλαπλών γωνιών (Multi-angle light scattering,
MALS) Α. BA0330(FN3) συγκέντωσης 1.4mg/ml σε διάλυμα 25mM Tris-HCl pH 7.6, 5mM
EDTA. Με μπλε σκίαση η κορυφή έκλουσης της BA0330(FN3), Β. BA0330(FN3) συγκέντωσης
1.4mg/ml σε διάλυμα 25mM Tris-HCl pH 7.6, 200mM NaCl, 5mM EDTA.
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MALS
Διάλυμα

Μοριακή μάζα (g/mol)

25mM Tris-HCl pH 7.6,

25mM Tris-HCl pH 7.6,

200mM NaCl, 5mM EDTA

5mM EDTA

1,014 x 104 (±0,802%)

1,839 x 104 (±3,435%)

Πίνακας 3. Εκτίμηση μοριακής μάζας BA0330(FN3) σε συνθήκες υψηλής αλατότητας και μη,
βάση πειραμάτων MALS.
kDa
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2

3
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Εικόνα 18. 10% μη αποδιατακτική ανάλυση BA0330(FN3) 1. Υψηλού μοριακού βάρους
πρωτεϊνικός δείκτης, 2. BA0330(FN3) συγκέντωσης 1.4mg/ml σε διάλυμα 25mM Tris-HCl pH
7.6, 5mM EDTA, 3. BA0330(FN3) συγκέντωσης 1.4mg/ml σε διάλυμα 25mM Tris-HCl pH 7.6,
200mM NaCl, 5mM EDTA.

Οι μετρήσεις δεν έδειξαν καμία διαφοροποίηση μεταξύ των δυο διαφορετικών
συνθηκών. Η BA0330(FN3) φαίνεται να μην ολιγομερίζεται, να παραμένει δηλαδη
μονομερές και να μην επηρεάζεται απο διαβαθμίσεις ιονικής ισχύος. Διαφορές ως
προς τις εκτιμώμενες τιμές μοριακής μάζας που παρατηρούνται (Πίνακας 3)
συμπεριλαμβάνονται στα πλαίσια σφάλματος κατά τις μετρήσεις, λαμβάνοντας
υπόψη τη χαμηλή συγκέντρωση δείγματος (1,4mg/ml) προς μέτρηση που
διαθέταμε. Η πιθανότητα αυτή του σφάλματος ενισχύεται παρατηρώντας το προφίλ
έκλουσης όπου η BA0330(FN3) εκλούεται την ίδια χρονική στιγμή (στο 40 λεπτό) και
στις δυο περιπτώσεις (Εικόνα 17) καθώς και από τη μη αποδιατακτική ανάλυση
πρωτεϊνών των ίδιων δειγμάτων όπου επίσης δε παρατηρήθηκε καμία
διαφοροποίηση

ως

προς

το

πρότυπο

ολιγομερισμού

της

BA0330(FN3),

υποδεικνύοντας ένα μοναδιαίο πληθυσμό (μονομερές) (Εικόνα 18). Επανάληψη
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πειραμάτων σκέδασης φωτός (Multi-angle light scattering, MALS) με δείγματα
μεγαλύτερης συγκέντρωσης κρίνονται απαραίτητα για επιβεβαίωση των παραπάνω
ενδείξεων.
3.6 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ BA0330(FN3) ΜΕ ΠΕΠΤΙΔΟΓΛΥΚΑΝΗ ΑΠΟ B.
ANTHRACIS Δbα0330
Οι

επικράτειες

φιμπρονεκτίνης

τύπου-3

έχουν

ενοχοποιηθεί

για

την

αλληλεπίδρασή τους με τα υποστρώματα των ενζύμων στα οποία εντοπίζονται,
βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στο προσανατολισμό τους στο ενεργό κέντρο. Αυτό,
σε συνδυασμό με την πρόσφατη ανακάλυψη της ικανότητα της πιθανής
απακετυλάσης πεπτιδογλυκάνης ΒΑ0330 να αλληλεπιδρά με απομονωμένη
πεπτιδογλυκάνη από B. anthracis Δbα0330, οδήγησε στην προσπάθεια κατανόησης
του τρόπου αυτής της αλληλεπίδρασης στοχεύοντας στον εντοπισμό της
επικράτειας της ΒΑ0330 που ευθύνεται για αυτή την αλληλεπίδραση.
Προς αυτή την κατεύθυνση,
ΒΑ0330(FN3)
απομονωμένης

με

έγινε έλεγχος τυχόν αλληλεπίδρασης της

πεπτιδογλυκάνη
ΒΑ0330(FN3)

με

από

B.

anthracis

πεπτιδογλυκάνη,

Δbα0330.

Δείγματα

αναλύθηκαν

μέσω

αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης (SDS PAGE) (Εικόνα 19) απ’όπου δεν μπορούμε να
αποδείξουμε τυχόν αλληλεπίδραση εξαιτίας του ότι μέρος της BA0330(FN3)
μετατρέπεται σε αδιάλυτη μορφή και εμφανίζεται στην πελέτα χωρίς να έχει
προηγηθεί επώαση με πεπτιδογλυκάνη. Παρόλα αυτά, η ποσότητα της BA0330(FN3)
που επωάστηκε με πεπτιδογλυκάνη και εμφανίζεται στην κυτταρική πάστα είναι
αρκετά μεγαλύτερη οπότε θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πολύ πιθανή την
αλληλεπίδραση μαζί της. Περαιτέρω πειράματα επιβεβαίωσης της αλληλεπίδρασης
της ΒΑ0330(FN3) με πεπτιδογλυκάνη είναι απαραίτητα.
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Υπερκείμενο
-

Κυτταρική πάστα
+

-

+

Πεπτιδογλυκάνη
BA0330(FN3)

Εικόνα 19. 15% αποδιατακτική ανάλυση BA0330(FN3) έπειτα από επώαση με
πεπτιδογλυκάνης από B. anthracis Δbα0330.
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
H BA0330 αποτελεί μια εκ των πολλαπλών πιθανών απακετυλασών
πολυσακχαριτών του B. anthracis και εμφανίζει 90% ταύτιση αμινοξικής
αλληλουχίας με την ομόλογή της ΒΑ0361 από το B. cereus. Πρόσφατα,
αποκαλύφθηκε ο δομικός ρόλος που διαδραματίζει, σταθεροποιώντας την
αλληλεπίδραση μεταξύ μεμβράνης και πεπτιδογλυκάνης. Συμβάλλει στην
προσαρμογή του βακτηρίου σε υψηλές συγκεντρώσεις αλατιού και προσδένεται σε
πεπτιδογλυκάνη. Ο καθορισμός της δομής της αποκάλυψε την ύπαρξη μιας
περιοχής με την τυπική αναδίπλωση των πρωτεϊνών της CE4 ομάδας, NodB,
συμπεριλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα συντηρημένα καταλυτικά κατάλοιπα και
τα κατάλοιπα για την πρόσδεση του μετάλλου, καθώς και μιας περιοχής (βsandwich) που μοιάζει με εκείνη της επικράτειας φιμπρονεκτίνης τύπου-3 (FN3).
Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί καμία ενεργότητα της ΒΑ0330 σε μια
πληθώρα υποστρωμάτων που έχουν δοκιμαστεί [34].
Στη συγκεκριμένη εργασία, πραγματοποιήθηκε βιοχημικός και βιοφυσικός
χαρακτηρισμός των επικρατειών της ΒΑ0330 σε μια προσπάθεια καθορισμού του
ρόλου

της

καθεμίας

ξεχωριστά,

με

ιδιαίτερη

έμφαση

στη

επικράτεια

φιμπρονεκτίνης τύπου-3, μιας και είναι πολυ πιθανό ο ρόλος της συγκεκριμένης
ιδιόμορφης επικράτειας, τελικά να αποτελεί το κλειδί για τη διαλεύκανση της
λειτουργίας ολόκληρης της ΒΑ0330.
Μπορεί η αμινοτελική περιοχή της ΒΑ0330 που κωδικοποιεί την επικράτεια
φιμπρονεκτίνης τύπου-3 (20-140 κατάλοιπο), BA0330(FN3), με τη χαρακτηριστική
δομή του «β-sandwich» να διπλωθεί ως ανεξάρτητη επικράτεια απουσία της
υπόλοιπης αλληλουχίας? Με βάση τη βιοχημική και βιοφυσική ανάλυση που
πραγματοποιήθηκε, τα αποτελέσματα ενισχύουν αυτή την πιθανότητα. Πιο
συγκεκριμένα, πειράματα φασματοσκοπίας κυκλικού διχρωισμού (CD) για τη
μελέτη της δευτεροταγούς δομής της BA0330(FN3) απέδειξαν την ύπαρξη κυρίως βφύλλων κατι το οποίο ταυτίζεται με τη δομή του «β-sandwich» της φιμπρονεκτίνης
τύπου-3 που είχε στη ΒΑ0330. Η ανάλυση της δομής της ΒΑ0330(FN3) βέβαια θα
επιβεβαιώσει ή θα απορρίψει τελικά αυτές τις ενδείξεις. Παράλληλα, η μελέτη της
θερμοανθεκτικότητας της ΒΑ0330(FN3) έδειξε μια αξιοσημείωτη αντοχή σε υψηλές
θερμοκρασίες

όπως

έχει

παρατηρηθεί
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και

στην

ανθρώπινη

επικράτεια

φιμπρονεκτίνης τύπου-3, FNfn10, διαμορφώνοντας τελικά ένα σημείο τήξης γύρω
στους 60οC. Όμως, ακόμα και σε υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι και τους 90οC, η
BA0330(FN3) φαίνεται να διατηρεί κάποιες β-δέσμες οι οποίες συγκρατούν ακόμα
τη δομή της από την πλήρη αποδιάταξη (Εικόνα 16Γ). Εντυπωσιακή είναι η
δυνατότητα επαναφοράς της BA0330(FN3) (reversible) στην αρχική δομή της μετα
από θέρμανση στους 90oC και ψύξη ξανά πίσω στους 10oC (Εικόνα 16Β).
Η επίδραση της ιοντικής ισχύς στο προφίλ ολιγομερισμού μερικών FN3 δε
φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση της BA0330(FN3) η οποία μάλλον παραμένει
μονομερές σε υψηλές συγκέντρωσεις αλατιού αλλά και σε παντελή απουσίας του.
Από την άλλη μεριά όμως, η ιδιότητα των επικρατειών φιμπρονεκτίνης τύπου-3 να
αλληλεπιδρούν με άλλες πρωτεΐνες χρήζει περαιτέρω μελέτης για την BA0330(FN3)
μιας και υπάρχουν πιθανές ενδείξεις τέτοιων αλληλεπιδράσεων εξαιτίας της
αδυναμίας καθαρισμού της από ορισμένες πρωτεΐνες στα διάφορα στάδια
χρωματογραφίας που πραγματοποιήθηκαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται πειράματα

φασματοσκοπίας μάζας για την ταυτοποίηση αυτών των πρωτεϊνών που πιθανά
μπορεί να αλληλεπιδρά η BA0330(FN3) στο ετερογενές σύστημα έκφρασης της
E.coli που χρησιμοποιήθηκε, ώστε βρίσκοντας τις ομόλογες αυτών στον B. anthracis
να μελετήσουμε την ύπαρξη, τη φύση και το ρόλο αυτών των αλληλεπιδράσεων
(protein-protein interactions) με άλλες πρωτεΐνες στη λειτουργία της ΒΑ0330.
Ποιος ο λόγος ύπαρξης μιας επικράτειας φιμπρονεκτίνης τύπου-3 στη ΒΑ0330? Ο
ρόλος των βακτηριακών επικρατειών FN3 δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος. Το γεγονός
οτι απαντώνται μονο σε μια κατηγορία βακτηριακών ενζύμων, των γλυκόζυλο
υδρολασών, οι οποίες δρουν σε μη διαλυτά υποστρώματα δείχνει οτι οι
συγκεκριμένες επικράτειες FN3 βοηθούν στην υδρόλυση αυτών των υποστρωμάτων
από τα ένζυμα. Συνήθως, απαντώνται μεταξύ μιας περιοχής πρόσδεσης
υποστρώματος και μιας καταλυτικής περιοχής, όπου τις περισσότερες φορές έχουν
το ρόλο του συνδέτη, ρυθμίζοντας τον προσανατολισμό της καταλυτικής περιοχής
και της περιοχής πρόσδεσης υποστρώματος κατα την αποικοδόμιση του
υποστρώματος, χωρίς οι ίδιες να αλληλεπιδρούν με το αυτό όπως συμβαίνει στη
χιτινάση ChiA1 από το Bacillus circulans [39]. Όμως, στη περίπτωση της ΒΑ0330 από
το B. anthracis που μελετάμε, η υποτιθέμενη απακετυλάση πολυσακχαρίτη
αποτελείται μόνο απο το FN3 και απο μια καταλυτική επικράτεια. Απουσιάζει
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δηλαδή μια επιπρόσθετη επικράτεια πρόσδεσης για το υπόστρωμα πανω στο οποίο
θεωρητικά δρα η ΒΑ0330 όπως συνηθίζεται. Στη βιβλιογραφία, άλλη μια τέτοια
διάταξη έχει παρατηρηθεί στη χιτινάση ChiA από το Serratia marcescens η οποία
διαθέτει αμινοτελικά μια επικράτεια φιμπρονεκτίνης τύπου-3 και καρβοξυτελικά
μια καταλυτική επικράτεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το FN3 διατελεί το ρόλο
της αλληλεπίδρασης με το υπόστρωμα [41, 65] και μάλιστα η αλληλουχία της με τη
ΒΑ0330(FN3) που μελετάμε παρουσιάζει υψηλή ομοιότητα αμινοξικής αλληλουχίας
γύρω στο 20% και κυρίως σε συντηρημένα υδρόφοβα κατάλοιπα (Εικόνα 11Β). Σε
πειράματα αλληλεπίδρασης της BA0330(FN3) με πεπτιδογλυκάνης από B. anthracis
Δbα0330 είχαμε ενδείξεις συμμετοχής της στην πρόσδεση σε πεπτιδογλυκάνης κατι
το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω έλεγχο της δράσης της ΒΑ0330 σε υποστρώματα
πεπτιδογλυκάνης και πρόδρομα αυτής που προκύπτουν κατα τη διαδικασία της
βιοσύνθεσή της. Ως εκ τούτου, ακομα δεν είναι ξεκάθαρος ο ρόλος της επικράτειας
φιμπρονεκτίνης τύπου-3 στη ΒΑ0330.
Η

επικράτεια

φιμπρονεκτίνης

τύπου-3

από

τη

ΒΑ0330

εξαιτίας

της

αξιοσημείωτης θερμοανθεκτικότητας και της αναστρεψιμότητά της μετά απο
θέρμανση στους 90oC μπορεί να βρει ευρεία εφαρμογή στο τομέα των βιουλικών
καθώς και σε φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες προσπαθούν συνεχώς να
ανακαλύψουν μόρια ικανά για αλληλεπίδραση με άλλα μόρια όπως η BA0330(FN3)
με πεπτιδογλυκάνη. Μέσω γενετικής μηχανικής, τροποποιώντας συνήθως τις
αλληλουχίες των «λουπών» μπορούν να δημιουργηθούν τεχνητά μόρια FN3 με
εξειδικευμένη αλληλεπίδραση με συγκεκριμένα μόρια για χρήση σε θεραπευτικούς
σκοπούς σε ρόλο μεταφορέων σε στοχευμένους ιστούς του οργανισμού.
Όσον αφορά την καταλυτική, NodB, επικράτεια της ΒΑ0330 (146-360 κατάλοιπα),
ΒΑ0330(NODB), δεν έγινε δυνατός ο χαρακτηρισμός της εξαιτίας της αδιάλυτης
μορφής που παρουσιάζει κατα την έκφρασή της. Μια πιο προσεκτική ματιά στην
τρισδιάστατη δομή της, θα μπορούσε να δικαιολογίσει αυτή τη συμπεριφορά μιας
και η αλληλουχία σύνδεσης των δύο επικρατειών της ΒΑ0330 (141-145 κατάλοιπο)
αποτελείται απο υδρόφοβα κατάλοιπα τα οποία συμμετέχουν στη διαμόρφωση του
υδρόφοβου πυρήνα της καταλυτικής περιοχής και τα οποία δε συμπεριλήφθηκαν
στην πλασμιδιακή κατασκευή για την έκφραση της ΒΑ0330(NODB) επικράτειας. Ως
εκ τούτου, νέα πλασμιδιακή κατασκευή με αλληλουχία που θα κωδικοποιεί από το
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141-360 κατάλοιπο συμπεριλαμβάνοντας τα υδρόφοβα αμινοξέα του συνδέτη των
δύο μονάδων πολυ πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχή ανεξάρτητη
αναδίπλωση της NodB καταλυτικής περιοχής της ΒΑ0330 για μελέτη της
ενεργοτητάς της.
Συνοψίζοντας,

έχουμε ενδείξεις ότι η επικράτεια φιμπρονεκτίνης τύπου-3

συμβάλλει στην αλληλεπίδραση της ΒΑ0330 με τη πεπτιδογλυκάνη. Φαίνεται οτι
μπορεί να αναδιπλωθεί αυτόνομα και ανεξάρτητα απο την υπόλοιπη αλληλουχία
της ΒΑ0330 διατηρώντας το υψηλό ποσοστό των β-φύλλων στη δευτεροταγή της
δομή, ενώ παρουσιάζει σημαντικές φυσικοχημικές ιδιότητες με υψηλό σημείο τήξης
και εντελώς αναστρέψιμη μορφή μετά απο θέρμανση στους 90οC και εν συνεχεία
ψύξη πίσω στους 10οC. Για τη περαιτέρω μελέτη του ρόλου της BA0330(FN3),
κρίνεται απαραίτητος ο ποσοτικός προσδιορισμός της αλληλεπίδρασης της
BA0330(FN3) με πεπτιδογλυκάνη μέσω της τεχνικής των βιοαισθητήρων καθώς και
πειραμάτων συμπληρωματικότητας (complementation) του στελέχους B. anthracis
Δbα0330 με την BA0330(FN3) για την παρατήρηση του φαινοτύπου με τη χρήση
ηλεκτρονικής μικροσκοπίας με σκοπό τον έλεγχο τυχόν επαναφοράς του
φαινοτύπου του αγρίου τύπου της ΒΑ0330 χωρίς την αποκόλληση μεταξύ
μεμβράνης και πεπτιδογλυκάνης που παρατηρείται στα στελέχη διαγραφής της
ΒΑ0330, B. anthracis Δbα0330. Συνέχεια αυτών, αποτελούν σίγουρα πειράματα
κρυσταλλογραφικής ανάλυσης για επιβεβαίωση της αυτόνομης αναδίπλωσης της
BA0330(FN3) στη μορφή του «β-σάντουΐτς», όπως και αναλυτικότερα πειράματα
πρωτεομικής για εύρεση αλληλεπιδράσεων με άλλες πρωτεΐνες καθοριστικών για
τη λειτουργία της ΒΑ0330.
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