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Περίληψη:
Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας, θέλαμε να γίνει μία μελέτη της
πρόσδεσης και του σχήματος μια πρωτεΐνης σε λιπιδική διπλοστιβάδα, σε
λιποσώματα και σε επιφάνειες όπως ο χρυσός και το πυρίτιο. Το επιθυμητό
χαρακτηριστικό της πρωτεΐνης ήταν μία ουρά ιστιδινών, ώστε να μπορεί
μέσω του μοντέλου NTA και νικελίου να προσδεθεί σε λιπιδική διπλοστιβάδα
και σε λιποσώματα. Την ίδια περίοδο αναζήτησης πρωτεΐνης αυτών των
χαρακτηριστικών, το εργαστήριο του κ. Κ. Πετράτου είχε απομονώσει, μια
τριφωσφατάση (ATPase) στην οποία, μέσω τροποποιήσεων, έχει προστεθεί στο
καρβοξυτελικό άκρο της μια ουρά ιστιδινών. Η προσθήκη αυτή διευκολύνει
τον καθαρισμό της, κυρίως με τη χρήση κολώνας νικελίου.
Μετά την παραγωγή της secA ακολούθησαν μια σειρά από πειράματα
στον ακουστικό αισθητήρα QCM-D. Μετρήθηκε ο λόγος ΔF/ΔD=ratio της
secA

σε διάφορα υποστρώματα (βιομόρια), προκειμένου να έχουμε μία

εικόνα της μορφής της. Η secA διαπιστώθηκε πως είναι διμερές κυρίως και
πως δένει σε λιπιδική διπλοστιβάδα και σε λιποσώματα μέσου του μοντέλου
πρόσδεσης His-Ni-NTA ( ιστιδίνη-νικέλιο-NTA) . Μάλιστα, παρατηρήθηκε
πως ο ακουστικός λόγος (ratio) εξαρτάται από τη καμπυλότητα της φύσης των
λιποσωμάτων εν συγκρίσει με αυτής της λιπιδικής διπλοστιβάδας. Μετρήσεις
του ratio της πραγματοποιήθηκαν και σε επιφάνεια πυριτίου και χρυσού που
ειδικά στην πρώτη έδειξαν μία πιθανή εξάρτηση του σχήματος με τη
συγκέντρωση.
Τέλος, χρησιμοποιήθηκε και μία άλλη μη σημασμένη πρωτεΐνη, η
νιουτραβιδίνη, ως ‘’κοντρόλ’’ πρόσδεσης και σχήματος εν συγκρίσει με τη
SecA.
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1.Εισαγωγή:
1.1 Βιοαισθητήρες:
Ο άνθρωπος αποτελείται από πολλά αισθητήρια όργανα όπως η μύτη,
τα αυτιά, η γλώσσα, τα μάτια. Η χρήση αυτών των οργάνων έδωσε και την
ιδέα για την κατασκευή των βιοαισθητήρων. Οι βιοαισθητήρες είναι μικρές
αναλυτικές συσκευές που έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν βιολογικές
αντιδράσεις με τη μορφή ηλεκτρικών σημάτων. Υπάρχουν πολλά είδη
αισθητήρων όπως φυσικοί (μέτρηση απόστασης, μάζας, θερμοκρασίας, πίεσης
κ.λ.π.), χημικοί (μέτρηση χημικών ουσιών) και βιοαισθητήρες (μέτρηση
βιο/χημικών ουσιών με τη χρήση βιο/μορίων). Το τρίτο είδος των
μικροσυσκευών συγκροτείται από τα εξής τρία στοιχεία:
1. αναλύτης (ουσία προς μέτρηση)
2. υποδοχέας (βιολογικό στοιχείο αναγνώρισης του αναλύτη-στόχου)
2. μεταγωγός (βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον υποδοχέα) [1].
Ο μεταγωγός (transducer) μετρά την ποσότητα του αναλύτη. Κάθε είδους
αλληλεπίδραση του αναλύτη με
τον υποδοχέα καταγράφεται από
τον μεταγωγό ως αλλαγή στη
συχνότητα,

στην

ηλεκτρική

ένταση ή και ως δημιουργία
οπτικού σήματος. (εικ.1 ) [2].
Οι

μικροσυσκευές

αυτές

διακρίνονται είτε ως προς το
είδος του υποδοχέα είτε ως προς
Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση του αναλύτη,
του υποδοχέα και του μεταγωγού ως στοιχεία του
βιοαισθητήρα

το

είδος

του

μεταγωγού.

Ο

υποδοχέας ως βιο-υλικό μπορεί

να είναι ένζυμο με καταλυτικές ιδιότητες ως προς το μόριο στόχο ή να
εκμεταλλεύεται σχέση συγγένειας

με το μόριο στόχο, όπως αντιγόνο-

αντίσωμα, DNA-νουκλεϊκό οξύ, κυτταρικοί υποδοχείς-ολόκληρα κύτταρα, ή
βιοσυνθετικοί υποδοχείς (biomimetic) που έχουν κατασκευαστεί για να
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μιμούνται κάποιο

τμήμα ενός φυσικού υποδοχέα. Ως προς το είδος του

μεταγωγού μπορούμε να έχουμε ηλεκτρικό, οπτικό (απαραίτητο φθορίζον
μόριο, εκτός αν έχουμε SPR βιοαισθητήρα) και τέλος πιεζοηλεκτρικός ή
ακουστικός (δεν χρειάζεται ιχνηθέτη) [2-5].

Εικόνα 2: Παρουσίαση των 3 τύπων ανάλυσης

Επίσης, σημαντικό κομμάτι είναι το είδος της ανάλυσης που κάνουμε
που μπορεί να είναι άμεση, «sandwich» ή ανταγωνιστική. Στην πρώτη
περίπτωση δένουμε το αντίσωμα ειδικό για τον αναλύτη μας πάνω στην
επιφάνεια και έπειτα ο αναλύτης συνδέεται με αυτό (εικ.2 (a)). Στη sandwich
ανάλυση περνώ το αντίσωμα στο ο οποίο δένει ο αναλύτης και έπειτα περνώ
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ένα δεύτερο σημασμένο αντίσωμα ειδικό για τον αναλύτη.( εικ.2 (b)). Τέλος,
στην συναγωνιστική ανάλυση μπορώ να δέσω στην επιφάνεια μου το
αντίσωμα και μετά τον αναλύτη μου, αλλά σημασμένο, είτε δένω πρώτα τον
αναλύτη και έπειτα το σημασμένο αντίσωμα ειδικό για τον αναλύτη (εικ.2
(c)). Βέβαια, το ποιο είδος ανάλυσης θα ακολουθήσω εξαρτάται κάθε φορά
από το μόριο που εξετάζω.

Εικόνα 3: Μη εξειδικευμένη επιφάνεια: δεν έχουμε συγκεκριμένο προσανατολισμό και μπορεί να
κολλήσουν στην επιφάνεια και άλλα μόρια του διαλύματος εκτός από το αντίσωμα και τον αναλύτη.

Εκτός όμως από το είδος της ανάλυσης και η εξειδίκευση της
επιφάνειας καθορίζεται από το είδος του μορίου. Η επιφάνεια μπορεί να
είναι μη εξειδικευμένη αλλά και εξειδικευμένη. Στην πρώτη περίπτωση στην
επιφάνεια το αντίσωμα δεν κολλά στην επιφάνεια με συγκεκριμένο
προσανατολισμό οπότε δεν προσδένει και την μέγιστη ποσότητα αναλύτηαντιγόνου. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα το αντιγόνο να δέσει πάνω στην
επιφάνεια μόνο του, χωρίς να έχει προσδεθεί πάνω στο αντίσωμα ή κάποιο
άλλο μόριο από το διάλυμα να προσδεθεί πάνω της(εικ.3). Αντίθετα, στην
δεύτερη περνάμε στην επιφάνεια την πρωτεΐνη Α που ακινητοποιεί το
αντίσωμα συνδεόμενη μαζί του στην σταθερή περιοχή. Έτσι, οι θέσεις
πρόσδεσης για το αντιγόνο μένουν ελεύθερες (εικ.4). Έτσι, είμαστε σίγουροι
πως το σήμα που παίρνουμε είναι μόνο από το αντιγόνο μας.
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Εικόνα 4: Εξειδικευμένη επιφάνεια: δένουμε με συγκεκριμένο προσανατολισμό
το αντίσωμα πάνω στην πρωτεΐνη Α και αφήνουμε τις θέσεις πρόσδεσης του
αντιγόνου ελεύθερες να για το αντιγόνο.

Σημαντικό κομμάτι στη χρήση ενός βιοαισθητήρα είναι η μέθοδος
ακινητοποίησης του βιολογικού μορίου. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι
μέθοδοι είναι η παγίδευση, ο εγκλωβισμός, η ομοιοπολική πρόσδεση και τέλος
με «cross-linking». Η κάθε μία από αυτές δίνει διαφορετική διάρκεια
σταθερότητας στον υποδοχέα. Με τη σειρά που αναφέρθηκαν δίνουν
διάρκεια 3-4 εβδομάδες, μία μέρα, 4-14 μήνες, ενώ στη περίπτωση του «crosslinking» ποικίλει.
Αξίζει επίσης να σημειωθούν τα κριτήρια τα οποία κάνουν τους
βιοαισθητήρες να

είναι τόσο αξιόπιστοι και εύχρηστοι στη χρήση τους.

Πρώτον, η ευαισθησία της μεθόδου. Η απόκριση του βιοαισθητήρα ανά
συγκέντρωση αναλύτη κυμαίνεται από sub-mM. Ακόμη, χαρακτηρίζεται από
εξειδίκευση (σε ένα καλά σχεδιασμένο πείραμα) και γραμμικότητα. Πρέπει να
μετρά μόνο τον επιθυμητό αναλύτη και έτσι παρατηρείται και γραμμική
σχέση μεταξύ απόκρισης βιοαισθητήρα και συγκέντρωσης αναλύτη (καμπύλη
βαθμονόμησης). Τελευταία κριτήρια είναι η ακρίβεια, που μπορεί να φτάσει
μέχρι της τάξης του 95% και ο χρόνος απόκρισης. Αυτός δεν είναι τίποτα
άλλο από τον χρόνο που απαιτείται για να έχουμε 95% της μέγιστης
απόκρισης.
Στα πλαίσια της πτυχιακής

έγινε

χρήση ακουστικού αισθητήρα

QCM-D. Ένας ακουστικός ή πιεζοηλεκτρικός βιοαισθητήρας επιτρέπει την
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ανίχνευση και την ανάλυση βιολογικών γεγονότων χωρίς τη χρήση ιχνηθετών
και η λειτουργία του στηρίζεται στο πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο. Το
πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1880 από τους αδελφούς Curie
[6]. Ο πιεζοηλεκτρισμός ως φαινόμενο αναφέρεται στη δημιουργία
ηλεκτρικού φορτίου μετά την εφαρμογή μηχανικού στρες κι αντίστροφα.
Συνεπώς, η εφαρμογή εναλλασσόμενης τάσης δημιουργεί μηχανικά κύματα
που διαδίδονται μέσω του υποστρώματος και το οποίο μετατρέπεται ξανά σε
ηλεκτρικό πεδίο και έτσι καταγράφεται ως ηλεκτρικό σήμα [2-6-8]. Ένα
μάλιστα μεγάλο ποσοστό κρυστάλλων έχουν πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες, όπως
ο χαλαζίας κι ο χρυσός, με συχνότητες λειτουργίας από 10ΚHz μέχρι και
μερικά GHz. Το βασικό όμως πλεονέκτημα των ακουστικών βιοαισθητήρων
είναι ότι υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ της προσροφημένης μάζας και στην
συχνότητα του κρυστάλλου. Μ’ αυτό τον τρόπο το ηλεκτρικό σήμα, ως
αποτέλεσμα αλλαγής στη συχνότητα του ακουστικού, έδινε πληροφορίες για
τον αριθμό των μορίων πάνω στην επιφάνεια αλλά και επέτρεπε την κινητική
μελέτη των αλληλεπιδράσεων [9].
Εκτός όμως από το ηλεκτρικό σήμα, το ακουστικό κύμα επηρεάζεται
και από την ενέργεια (δηλ. πλάτος κύματος) με την οποία αυτό διαδίδεται.
Συνεπώς, μεταβολές στην ενέργεια του κύματος είναι χαρακτηριστικές του
φορτίου των αντιδρώντων μορίων καθώς και των ιξωδοελαστικών ιδιοτήτων
του. Αποκτάται λοιπόν η δυνατότητα μελέτης των αλλαγών στη διαμόρφωση
των μορίων που λαμβάνουν μέρος στις βιομοριακές αλληλεπιδράσεις [10-11].

Εικόνα 5: Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο: α) τυχαίος προσανατολισμός των πολικών περιοχών
πριν πολωθούν b) πόλωση μέσα σε εναλλασσόμενη τάση c) παραμένουν πολωμένα και μετά
την εφαρμογή του ηλεκτρικού πεδίου
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Ένα ακουστικό κύμα που διαδίδεται μέσα σε στερεό μέσο προκαλεί
παραμόρφωση του μέσου στο οποίο διαδίδεται [12]. Η παραμόρφωση αυτή
δεν είναι τίποτα άλλο από μεταβολή των αποστάσεων των ατόμων του υλικού
μέσου, ενώ ταυτόχρονα ασκούνται σ’ αυτά δυνάμεις επαναφοράς. Οι
δυνάμεις επαναφοράς είναι ανάλογες των δυνάμεων παραμόρφωσης και σε
συνδυασμό με τις δυνάμεις αδράνειας προκαλούν την ταλάντωση των
ατόμων γύρω από μια θέση ισορροπίας και τη διάδοση κύματος που
ονομάζεται ελαστικό ή απλώς ακουστικό. Τα ακουστικά κύματα μπορεί να
είναι διαμήκη ή εγκάρσια ως προς την κατεύθυνση διάδοσης του και ανάλογα
με τις διαστάσεις του μέσου μέσα στο οποίο διαδίδονται μπορεί να είναι
επιφανειακά ή όγκου. Αντίστοιχα και οι αισθητήρες μπορεί να είναι
ακουστικοί επιφάνειας (SAW) και όγκου ( BAW) [2-13-14].

Εικόνα 6: Εικόνα του λεπτού δίσκου χαλαζία με τα παράλληλα
κυκλικά ηλεκτρόδια. Η αριστερή είναι η επιφάνεια στην οποία
περνά το διάλυμα μας

Ο QCM-D στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις στα πλαίσια
της πρακτικής άσκησης είναι ακουστικός βιοαισθητήρας όγκου με εγκάρσια
κύματα. Αποτελείται από ένα λεπτό δίσκο χαλαζία (πιεζοηλεκτρικό υλικό) με
παράλληλα κυκλικά ηλεκτρόδια. Η εφαρμογή τάσης στα ηλεκτρόδια
προκαλεί εγκάρσια παραμόρφωση του κρυστάλλου. Οι σύνηθες συχνότητες
λειτουργίας κυμαίνονται από 5 έως 50ΜHz.
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Γενικά, σε όλους τους ακουστικούς αισθητήρες οποιαδήποτε μάζα
εναποτίθεται πάνω στην επιφάνεια, λόγω της διάδοσης του ακουστικού
κύματος αρχίζει και αυτή και ταλαντώνεται σε συγχρονισμό με αυτό και θα
παράγει αλλαγές στο ακουστικό σήμα. Αρχικά, είχε αποδειχθεί η σχέση
μεταξύ συχνότητας και μάζας στον αέρα (εξίσωση Saurbrery,1959). Όμως όταν
έχουμε ένα υδάτινο σύστημα (βιολογικό σύστημα), το υγρό που βρίσκεται σ’
επαφή με την επιφάνεια θα ταλαντώνεται μαζί της αλλά παράλληλα θα
δημιουργεί και ένα

αποσβένον πεδίο στην επιφάνεια μεταξύ στερεού κι

υγρού. Γι’ αυτό και αυτή η εξίσωση δεν ισχύει αν και γίνονται προσπάθειες
προσαρμογής της και στα πλαίσια του υδάτινου περιβάλλοντος.
Το αποσβένον πεδίο χαρακτηρίζεται από το βάθος διείσδυσης δ το
οποίο εξαρτάται από το ιξώδες η του υγρού, την πυκνότητα ρ του υγρού και
τη συχνότητα f διάδοσης του κύματος (εικ.7). Η εξίσωση 1 περιγράφει τα
παραπάνω και είναι η εξής:

δ=(2η/2πρf)1/2

εξ.1

Εικόνα 7: απεικόνιση ενός ακουστικού αισθητήρα, της μεσεπιφάνειας υγρού-στερεού
καθώς και το αποσβένον πεδίο με το χαρακτηριστικό βάθος διείσδυσης δ.

Από τη σχέση αυτή γίνεται κατανοητό πώς οποιαδήποτε αλλαγή στο
αποσβένον πεδίο οδηγεί και σε αλλαγές στις ιδιότητες του κύματος. Δηλαδή
μεταβολές στην ταχύτητα διάδοσης και στην ενέργεια, οδηγούν αντίστοιχα σε
αλλαγή της συχνότητας και του πλάτους ταλάντωσης του κύματος.
Σε έναν QCM αισθητήρα μπορούμε επίσης να μεταβάλλουμε και την
ευαισθησία

του

μεταβάλλοντας

το

πάχος

του

κρυστάλλου.

Αυτό

επιτυγχάνεται μέσω της σχέσης (εξ.2) :
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f=V/2d

εξ. 2

όπου έχουμε f συχνότητα κύματος αντιστρόφως ανάλογη του πάχους d του
κρυστάλλου και V ταχύτητα διάδοσης του κύματος [2-13].Βέβαια από την
σχέση αυτή προκύπτει πως δεν μπορούμε να έχουμε υψηλών συχνοτήτων
QCM μιας και αυτό προϋποθέτει πολύ λεπτούς κρυστάλλους, οι οποίοι θα
είναι και πολύ εύθραυστοι [7].
Με τον αισθητήρα QCM-D έγινε εφικτή η μελέτη του ιξώδες, του
πάχους και της ελαστικότητας και όλα αυτά προκύπτουν από τις ενεργειακές
απώλειες ( D, dissipation) του συστήματος[10-15-16]. Οι πληροφορίες όμως
από έναν τέτοιο βιοαισθήτηρα εξαρτώνται πάρα πολύ από το είδος των
αλληλεπιδράσεων που αναλύονται. Αν για παράδειγμα έχουμε άκαμπτες
δομές όπως αντιγόνο αντίσωμα, τότε η σχέση μεταξύ μάζας και συχνότητας
είναι σχεδόν γραμμική. Αντίθετα, αν όταν έχουμε μεγάλη δομική ευλυγισία
μεταξύ των μορίων που μελετάμε καθώς και μεγάλα μόρια (π.χ. νουκλεϊκά
οξέα) πρέπει να λάβουμε υπόψην και τις ενεργειακές απώλειες (D) και
λαμβάνουμε

πληροφορίες

για

τις

ιξωδοελαστικές

ιδιότητες

των

σχηματιζόμενων φιλμ (17-18). Επίσης, έχει αποδειχθεί πως το πηλίκο ΔD/ΔF
δίνει πληροφορίες για το σχήμα του μορίου (19).

Εικόνα 8: Παράδειγμα πρόσδεσης αντιγόνου-αντισώματος σε QCM-D βιοαισθητήρα.
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Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από έναν τέτοιο αισθητήρα έχει τη
μορφή της εικόνας 8. Αρχικά F και D είναι σταθερά, έπειτα προσδένεται το
αντιγόνο στην επιφάνεια (F μειώνεται και D αυξάνεται) (περιοχή 1 στην
εικόνα 8) μέχρι να φτάσουμε σε κατάσταση ισορροπίας. Αυτό σημαίνει πως
έχει δέσει μία ποσότητα αντιγόνου που εισάγαμε και όσο δεν έδεσε ξεπλύθηκε
από το σύστημα. Το ίδιο συμβαίνει και με την πρόσδεση του αντισώματος και
με την αφαίρεση του.

1.2. SecA:
Σε όλα τα είδη κυττάρων, η μεταφορά πρωτεϊνικών μορίων δια μέσω
των μεμβρανών αποτελεί διεργασία απαραίτητη για τη βιοσύνθεση των ίδιων
των μεμβρανών και των κυτταρικών τοιχωμάτων, την πρόσληψη θρεπτικών
συστατικών, την αποβολή τοξικών παραπροϊόντων, τη διακυτταρική
επικοινωνία και συνεπώς τη βιωσιμότητα του κυττάρου. Στη διεργασία αυτή
κύριο ρόλο διαδραματίζουν πρωτεϊνικά σύμπλοκα-κανάλια. Μία τέτοια δομή
αποτελεί και η βακτηριακή πρωτεϊνική τρανσλοκάση secY που εμπλέκεται στο
βακτηριακό εκκριτικό μονοπάτι Τύπου II. Η εν λόγω τρανσοκάση
απαρτίζεται από έναν ετεροτριμερικό διαμεβρανικό πυρήνα ( secY, secE,
secG) και μία περιφερική αδενιλική τριφωσφατάση (ATPase) (secA) [20-21].
Ουσιαστικά η secA προσδενόμενη στην

κυτταροπλασματική πλευρά του

καναλιού secYEG και εκμεταλευόμενη της ενέργειας που παράγεται από την
υδρόλυση ενός μορίου ATP, προωθεί την μεταφορά πολυπεπτιδικών
αλυσίδων προς τον εξωκυττάριο χώρο μετά τη σύνθεσή τους [22-23]. Η εικόνα
9 δείχνει μια σύνοψη του προαναφερόμενου μηχανισμού.
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Εικόνα 9: Έκκριση Βακτηριακών Πρωτεϊνών: a)Μία σχηματική απεικόνιση της βακτηριακής
προ-πρωτεϊνικής υπομονάδας τρανσλοκάσης. Η τρανσλοκάση αποτελείται από το πρωτεϊνικό
σύμπλοκο-κανάλι secYEG (κίτρινο) και την κυτταροπλασματική ATPάση secA (κόκκινο).
b)Μια γενική σχεδιαγραμματική περιγραφή της εκκριτικής διαδικασίας. Οι εκκρινόμενες
προ-πρωτεΐνες (πορτοκαλί γραμμή) συντίθενται με ένα οδηγό-πεπτίδιο στο αμινοτελικό τους
άκρο (πορτοκαλί παραλληλόγραμμο) και οδηγούνται στην τρανσλοκάση είτε με την βοήθεια
του σωματιδίου SRP (μπλε) αμέσως μόλις εξέλθουν του ριβοσωμικού τούνελ, είτε μέσω της
τετραμερούς τσαπερόνης secB (ροζ) αφότου η μετάφραση έχει σχεδόν φθάσει στο τέλος της
(στάδιο 1). Και τα δύο μονοπάτια μεταφοράς οδηγούν στο κανάλι secYEG το οποίο μπορεί
να είναι ή όχι σε αλληλεπίδραση με την secA. Οι προ-πρωτεΐνες μεταφέρονται μέσω του
καναλιού (στάδιο 2) και αναδιπλώνονται είτε στην εξωτερική πλευρά της μεμβράνης είτε
ενσωματώνονται στην διλιπιδική στιβάδα ύστερα από την απομάκρυνση του οδηγούπεπτιδίου (στάδιο 3). Η απαιτούμενη ενέργεια προκύπτει με την υδρόλυση ενός μορίου ATP
από την secA και λόγω πρωτονιεγερτικής δύναμης (ΔμΗ+) [21]

Αρκετές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη δομή της secA και έχουν
δημοσιευθεί δεδομένα από κρυσταλλώσεις υψηλής ανάλυσης τόσο σε E.Coli
[24] όσο και σε διάφορα άλλα είδη βακτηρίων [25-28]. Ειδικά στην πρώτη
περίπτωση, υπάρχει κρυσταλλογραφική ανάλυση και για το μονομερές
(εικόνα 10) μόριο και για τη διμερή διαμόρφωση (εικόνα11). H ecSecA (secA
από E.Coli) αποτελείται από 29 α-έλικες, 23 β-πτυχωτές επιφάνειες, οι οποίες
οργανώνονται σε τέσσερις δομικές επικράτειες: μία επικράτεια πρόσδεσης
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νουκλεοτιδίων NBD (nucleotide binding domain), μία πρόσδεσης πρωτεϊνών
PBD (protein binding domain), την επικράτεια ενδομοριακής ρύθμισης της
ATPase IRA2 (intramolecular regulator of ATPase2) και τέλος μια
καρβοξυτελική επικράτεια C-domain (Εικόνα 10).
Η πρωτεΐνη secA που μελετήσαμε είναι από το Staphylococcus aureus
(SwissProt: SECA1_STAA8) και έχει 60% ταυτότητα με τη SecA από το

βακτήριο Bacillus subtilis (pdb: 1M6N). Μέχρι σήμερα δεν έχει λυθεί
ακόμα η δομή της γι’ αυτό όσα στοιχεία περί δομής αναφέρονται είναι για
τη secA από Bacillus subtilis.
Αντικρουόμενες παραμένουν οι απόψεις για το κατά πόσο η secA στη
λειτουργική της μορφή εμφανίζεται ως μονομερές ή ως διμερές. Γεγονός είναι
ότι ecSecA σχηματίζει σταθερά διμερή σε διάλυμα συγκέντρωσης συγκρίσιμης
με εκείνης του κυτταροπλάσματος [29-31]. Κάποιες μελέτες υποστηρίζουν πως
είναι λειτουργική ως ομοδιμερές κατά την πρωτεϊνική μεταφορά [32-34] και
κάποιες άλλες ότι η secA είναι λειτουργική τόσο ως μονομερές [35-36], όσο και
ως διμερές [35-38] και φαίνεται να μονομερίζεται κατά την πρόσδεση σε αυτό,
είτε βρίσκεται σε διαλυτή μορφή [39], είτε προσδεδεμένο σε λιπίδια [36].
Τέλος, παρουσιάζεται ένας πίνακας με όλες τις βασικές πληροφορίες
για το μόριο της secA, όπως το ισοηλεκτρικό της σημείο (pI), το μοριακός της
βάρος, τον αριθμό των όξινων και βασικών αμινοξέων καθώς και τις
διαστάσεις της (Πίνακας 1)

Πίνακας 1: Παρουσίαση βασικών πληροφοριών για τη secA (pdb: 1M6N )[69}.

Μοριακο Βάρος (kDa)
pΙ
Διαστάσεις (nm)
Αριθμός Αμινοξικών
Καταλοίπων
Αριθμός Όξινων
Αμινοξέων
Αριθμός Βασικών
Αμινοξέων
Όξινα αμινοξέα (acidic aa)
Βασικά αμινοξέα (basic aa)

secA
102.024
5.4
10.5 x 8.0 x 5.5 nm.
901
144
139
51 D (Asp) & 93 E(Glu)
66 R( Arg) & 22 H (His) & 51 K (Lys)
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Εικόνα 10: Κρυσταλλική δομή της μονομερούς ecSecA. a) Διάγραμμα Ribbon με χρωματική
απεικόνιση των επικρατειών: NBD (μπλέ σκούρο), IRA2 (γαλάζιο), IRA2-VAR ( κόκκινο),
IRA2-Joint (γκρι), PBD (μώβ) και υπο-επικράτειες της C-επικράτεια: SD (πράσινο), WD
(πράσινο ‘’αχνό’’) IRA1 (κίτρινο) και STD (πορτοκαλί) b) Διάγραμμα επιφάνειας με
χρωματική απεικόνιση και ονοματολογία των κύριων επιφανειών: NBD (μπλέ σκούρο), IRA2
(γαλάζιο), IRA2-VAR ( κόκκινο), IRA2-Joint (γκρι), PBD (μώβ) και C-επικράτεια ( πράσινη)
[24]
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Εικόνα 11: Κρυσταλλική δομή της διμερούς

ecSecA: Η χρωματική απεικόνιση

του

μονομερούς α είναι πανομοιότυπη με αυτήν που εμφανίζεται στην εικόνα 10b, το δεύτερο
μονομερές β παρουσιάζεται μόνο με ένα χρώμα (μπλέ). a) πρόσοψη (front) και b) κάτοψη του
διμερούς. Τα δύο μόρια εμφανίζονται σε σχεδόν αντιπαράλληλη διάταξη (179,4ο) [24]
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2.Υλικά και μέθοδοι:
2.1.Έκφραση πρωτείνης:
1.Μετασχηματισμός επιδεκτικών κυττάρων E.Coli με πλασμιαδικό DNA
(transformation) :


Ένα aliquot (κλάσμα)100λ επιδεκτικών κυττάρων BL21Plys
αφήνεται να ξεπαγώσει σε πάγο για 5-10min



Προστίθενται 1-10ng πλασμιδιακού DNA



Επωάζονται σε πάγο για 30min



90sec επώαση στους 42οC



2min επώαση σε πάγο



Προσθήκη 400λ LB και επώαση υπό ανάδευση των κυττάρων
στους 37οC για 1h



Ανάδευση στους 8 οC για 5 min στις 14.500 rpm [g= (rpm/1000)2
*190.06]



Αφαιρείται 400-430λ LB από το υπερκείμενο



Επαναδιαλύεται η πελέτα και επιστρώνεται σε τρυβλία, με LB
και ως αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται αμπικιλίνη (Amp) και
χλωροφαινικόλη (chloramphenicol=Chlo).



Τέλος, ολονύχτια επώαση στους 37οC (~16 ώρες=ολονύχτια)

2. Την επόμενη μέρα ( απομονώνεται με λούπα

μία αποικία από το

τρυβλίο και προστίθεται σε μικρή καλλιέργεια LB (50ml)

μαζί με

αμπικιλίνη (100mg/ml) και χλωροφαινικόλη (34mg/ml) (50λ από το
καθένα· είναι 1000Χ). Επώαση ολονύχτια στους 37οC με ανακίνηση.
3.

Την επομένη γίνεται το βήμα της μεγάλης καλλιέργειας: 1ml από τη
μικρή καλλιέργεια προστίθεται σε μεγάλη 1Lt (μαζί με 1ml Chlo
(34mg/ml)

και Amp(100mg/ml), 1000Χ). Επίσης, προστίθεται

ψευδάργυρος Zn (250μΜ τελική συγκέντρωση) επειδή η secA είναι
μεταλλοπρωτεΐνη και πραγματοποιείται επώαση στους 37οC με
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ανάδευση για περίπου 4 ώρες, έως ότου η βακτηριακή καλλιέργεια να
έχει O.D.600nm =0,5-0,7

οπτική πυκνότητα (optical density -O.D.).

Μόλις, φτάσει σε αυτή την O.D. οι φλάσκες τοποθετούνται στον πάγο
για να σταματήσει η ανάπτυξη των κυττάρων (ελάχιστο 30 min).
Έπειτα, προστίθεται IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) που
επάγει την έκφραση των κυττάρων ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί
και υπερέκφραση της secA. Το IPTG έχει την ικανότητα να δένεται
στον lac καταστολέα και να απελευθερώνει τον τετραμερή καταστολέα
από τον lac operator- χειριστή με αλλοστερική σύνδεση, επιτρέποντας
έτσι την έναρξη της μεταγραφής των γονιδίων του οπερονίου αυτού.
Σημαντικό πλεονέκτημα του IPTG σε in vivo μελέτες είναι ότι η E.coli
δεν μπορεί να μεταβολίσει το IPTG , συνεπώς η συγκέντρωση του
παραμένει σταθερή και συνεπώς ο ρυθμός της έκφρασης των γονιδίων
του lac είναι ελεγχόμενη καθόλη τη διάρκεια του πειράματος [40].
Επιθυμητή συγκέντρωση IPTG είναι 1mΜ σε κάθε φλάσκα του 1Lt.
Ακολουθεί επώαση όλο το βράδυ στους 18 οC με ανάδευση 220rpm.
Από προηγούμενα πρωτοκόλλα στο εργαστήριο του κ. Πετράτου, έχει
δειχθεί

πως

στους
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οC

επιτυγχάνεται

η

καλύτερη

δυνατή

υπερέκφραση με αποφυγή του κινδύνου καταστροφής της πρωτείνης.
4. Tην επόμενη μέρα ακολουθεί φυγοκέντρηση του υλικού για 15 min ,
8οC σε 5000rpm [ g=(rpm/1000)2 *190.06 ] και η πελέτα (κυτταρικά
ιζήματα) αποθηκεύεται στους -20 οC.

2.2. Καθαρισμός πρωτεΐνης :
Αρχικά, τα κυτταρικά

ιζήματα (~15,8gr από 4Lt καλλιέργειας)

επαναδιαλύονται σε ρυθμιστικό διάλυμα λύσης μέσα σε πάγο, μέχρι η
«πάστα» να λιώσει. Ρυθμιστικό διάλυμα λύσης (lysis buffer) 20ml (50mΜ
Tris pH 8.0, 200mM NaCl, 5% γλυκερόλη, 10mM β-μερκαπτοαιθανόλη
(σπάει τους δισουλφιδικούς δεσμούς) [41]. Προστίθενται και αναστολείς
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πρωτεασών (protein inhibitor) ( μία ταμπλέτα σε 40ml νερού) που έχουν
την ικανότητα να δεσμεύουν τις πρωτεάσες προκειμένου να μην
«καταστρέψουν» τις πρωτεΐνες. Μόλις λιώσουν τα κύτταρα προσθέτω τη
λυσοζύμη (N-acetylmuramide glycanhydrolase) για 30min. Η λυσοζύμη
είναι ένα ένζυμο (glycoside hydrolase) που έχει την ικανότητα να σπάει
το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων καταλύοντας την υδρόλυση μεταξύ
του N-acetylmuramic acid και N-acetyl-D-glucosamine [42]. Στη συνέχεια
προστίθεται DNase 10μg/ml και 10mM μαγνήσιο που ενισχύει τη δράση
της DNase και ανακινείται για 30min. Η DNase είναι ένα ένζυμο που
καταλύει την υδρόλυση των φωσφορικών δεσμών στη ραχοκοκαλιά
(backbone) του DNA [43]. Έπειτα, φυγοκεντρείται για 60min στους 8 οC
στις

14800rpm

[g=(rpm/1000)2

*18500].

Το

υπερκείμενο

της

φυγοκέντρησης φορτώνεται στην εξισορροπημένη κολόνα και επωάζεται
με, τα περιέχοντα ιόντα Ni2+, ρητίνη (όγκος ~40ml ) όλη τη νύχτα στο
«λούνα παρκ»( συσκευή με θέσεις για «φάλκον» των 50ml που τα
περιστρέφει αργά). Έχει προηγηθεί όμως η εξισορρόπηση της κολώνας
νικελίου που είναι η πρώτη κολώνα που θα χρησιμοποιηθεί για τον
καθαρισμό της πρωτεΐνης.
Η κολώνα νικελίου ανήκει στην κατηγορία της

χρωματογραφίας

συγγένειας. Η χρωματογραφία αυτή στηρίζεται στην προσρόφηση του
επιθυμητού βιομορίου σε κατάλληλο χρωματογραφικό υλικό (ρητίνη), που
φέρει ειδικό δεσμευτή (NTA). Στην συγκεκριμένη περίπτωση η πρωτεΐνη
προς απομόνωση, secA, φέρει έναν ειδικό επίτοπο έξι ιστιδινών που με τη
βοήθεια νικελίου προσδένεται στο ειδικό δεσμευτή NTA (nitrilotriacetic
acid) και πρόκειται για το γνωστό από το 1975 είδος χρωματογραφίας
IMAC (Immobilized-metal affinity chromatography). Η κολώνα, το
πρωτόκολλο καθώς και το χρωματογραφικό υλικό είναι της

εταιρίας

QIAexpression 01/2000 [44]. Η τεχνολογία Ni-NTA αγαρόζη συντίθεται
από Ni-NTA

συνδεδεμένο με Sepharose CL-6B και προσφέρει υψηλή

ικανότητα δέσμευσης καθώς και ελάχιστο ποσοστό μη-ειδικής δέσμευσης
(non specific binding). Μάλιστα αυτό το υλικό έχει πολύ καλές ιδιότητες
ως υλικό για κολώνες και χαμηλής πίεσης FPLC (Fast protein liquid

20

chromatography) [46]. Η υψηλή συγκέντρωση του NTA είναι αρκετή για
να δέσει 5-10mg σημασμένης πρωτεΐνης για κάθε ml αγαρόζης[45] .
Συνεπώς, λόγω της σύνδεσης με το NTA (δεσμεύει τέσσερις θέσεις
υποκαταστάτη), δυο θέσεις σύνδεσης του νικελίου παραμένουν ελεύθερες
για να αλληλεπιδράσουν με την ουρά των ιστιδινών. Τελικά, 3 ιόντα
νικελίου αρκούν για τη δέσμευση των έξι ιστιδινών που φέρει κάθε μόριο.
Κατά το πέρασμα του πρωτεϊνικού εκχυλίσματος από κολόνα Ni2+-ΝΤΑ,
κατακρατείται μόνο η πρωτεΐνη που φέρει τον επίτοπο των ιστιδινών, ενώ
οι τυχόν μη ειδικές αλληλεπιδράσεις με άλλες πρωτεΐνες εξαλείφονται με
εκπλύσεις της κολόνας με ρυθμιστικό διάλυμα, που περιέχει κατάλληλη
ποσότητα ιμιδαζολίου. Με την παρουσία αυξημένης συγκέντρωσης
ιμιδαζολίου εκλούεται από την κολώνα και η επιθυμητή πρωτεΐνη. Το
ιμιδαζόλιο ανταγωνίζεται τη δέσμευση του επιτόπου ιστιδινών στο
νικέλιο.
Η διαδικασία έχει ως εξής:


Διαδικασία αναγέννησης υλικού ( reuse)
o Πλύσιμο κολώνας με 2 όγκους με ρυθμιστικό διάλυμα
αναγέννησης (0,5Ν NaOH)
o 5 όγκους με νερό
o 3 όγκους με SDS 2%
o 1 όγκο με 25% EtOH
o 1 όγκο με 50% EtOH
o 1 όγκο με 75% EtOH
o 5 όγκους με 100% EtOH
o 1 όγκο με 75% EtOH
o 1 όγκο με 50% EtOH
o 1 όγκο με 25% EtOH
o 1 όγκο με νερό
o 5 όγκους από 100mM EDTA, pH=8
o 1 όγκο με νερό
o 2 όγκους με 100mM NiSO4
o 2 όγκους νερό
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o 2 όγκους από το ρυθμιστικό διάλυμα αναγέννησης
o Τέλος εξισορρόπηση με 2 όγκους από το ρυθμιστικό
Α( 50mM Tris, 20mM ιμιδαζόλιο , 300mM NaCl, 5%
γλυκερόλη)
o Σ΄ αυτό το σημείο το υλικό

είναι έτοιμο για την

προσθήκη του υπερκειμένου της φυγοκέντρησης και
για ολονύχτια επώαση στο «λούνα παρκ» στο ‘’cold
room’’
o Την

επόμενη

μέρα,

πραγματοποιούνται

φυγοκεντρίσεις των 5min 300rpm

5

[g=(rpm/1000)2

*190.06] και 8º C ( 10ml το υλικό και 15ml buffer A).
Τα υπερκείμενα φυλάσσονται προκειμένου να τα
τρέξουμε μετά σε πηκτή ακρυλαμίδης.
o Φορτώνεται το υλικό στην κολώνα και γίνονται 10
όγκοι πλυσίματος της κολώνας με το buffer A (80ml
με ταχύτητα 0,8ml/min)
o Έπειτα με 0,8ml/min γίνεται βαθμίδση συγκέντρωσης
από το buffer A στο B (300mM NaCl, 0,18M
ιμιδαζόλιο, 5% γλυκερόλη)
o Αφού φανεί η κορυφή στο καταγραφικό ( γνωστή από
προηγούμενους καθαρισμούς) και επιστρέψει πίσω σε
ηρεμία, διακόπτεται η ροή και σε πολυακρυλαμιδική
πηκτή

φορτώνεται

δείγμα,

ώστε

επιλεγούν

τα

θραύσματα της έκλουσης που θα συλλεχθούν.
o Αφού γίνει η επιλογή αυτών των θραυσμάτων που
περιέχουν την secA

(με τη χρήση μάρτυρα)

επιλέγονται αυτά και τοποθετούνται σε μεμβράνη
διάλυσης με το buffer 1 ( 2Lt: 150mM φωσφορικά
pH=6,8· ρυθμίζεται με NaOH) για την επόμενη
κολώνα του υδροξυαπατίτη και επωάζεται ολονύχτια
στο ‘’cold room’’.
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ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

ΣΕ

ΠΗΚΤΗ

ΔΩΔΕΚΥΛΘΕΙΪΚΟΥ

ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΑΜΙΔΙΟΥ, ΥΠΟ ΑΠΟΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ (SDSPAGE) :

Η τεχνική της ηλεκτροφόρησης που βασίζεται στη δυνατότητα
μετακίνησης φορτισμένων μορίων μέσα σε ηλεκτρικά πεδία, προσφέρει έναν
αναλυτικό τρόπο για να διαχωριστούν πρωτεΐνες και άλλα μακρομόρια όπως
DΝΑ και RΝΑ. H ταχύτητα μετακίνησης (υ) της πρωτεΐνης (ή κάθε μορίου) σε
ένα ηλεκτρικό πεδίο, εξαρτάται από την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (Ε), το
καθαρό φορτίο της πρωτεΐνης (z) και το συντελεστή τριβής (s).
υ = Εz / s
Η ηλεκτροστατική δύναμη Εz που κατευθύνει το φορτισμένο μόριο
προς το αντίθετα φορτισμένο ηλεκτρόδιο είναι αντίθετη της τριβής που
εμφανίζεται μεταξύ του μορίου που μετακινείται και του μέσου μετακίνησης.
Η σταθερά τριβής s εξαρτάται από τη μάζα και το σχήμα του μορίου που
μετακινείται, καθώς και από την πυκνότητα του μέσου.
Ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός γίνεται σχεδόν πάντα σε πήκτωμα
και όχι σε διάλυμα, επειδή το πήκτωμα λειτουργεί ως μοριακός ηθμός
καθιστώντας έτσι ευκολότερους τους διαχωρισμούς μορίων κι επιπλέον
καταστέλλει τα ρεύματα που δημιουργούνται από μικρές βαθμίδες της
θερμοκρασίας, προϋπόθεση απαραίτητη για σωστό διαχωρισμό μορίων. Το
πήκτωμα της πολυακρυλαμίδης είναι ένα τρισδιάστατο πλέγμα από μακριές
αλειφατικές αλυσίδες πολυακρυλαμίδης που ενώνονται μεταξύ τους με μόρια
Ν-Ν μεθυλενο-δις-ακρυλαμίδης (MBA). Τα πηκτώματα πολυακρυλαμίδης
είναι τα καταλληλότερα για ηλεκτροφόρηση γιατί αποτελούνται από χημικά
ουδέτερες ενώσεις και σχηματίζονται εύκολα. Επίσης το μέγεθος των πόρων
μπορεί να ρυθμιστεί με την επιλογή διαφορετικών συγκεντρώσεων
ακρυλαμίδης και MBA. Τα μικρότερα μόρια μετακινούνται πιο εύκολα
διαμέσου των πόρων του πηκτώματος, ενώ τα μεγαλύτερα καθυστερούν.
Μόρια ενδιαμέσου μεγέθους μετακινούνται με διαφορετικές ταχύτητες.
Ο σχηματισμός του πηκτώματος, με πολυμερισμό των μονομερών
ακρυλαμίδης και ΜΒΑ, γίνεται σε θερμοκρασία δωματίου με τη βοήθεια δύο
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πολυμεριστικών παραγόντων: του υπερθειϊκού αμμωνίου (ammonium
persulfate,

APS)

και

του

TEMED

(N,N,N,N-τετραμεθυλο-1,2-διαμινο-

αιθάνιο), το οποίο καταλύει το σχηματισμό ελεύθερων ριζών από το APS. Έτσι
σχηματίζεται ένα πλέγμα, με μέγεθος πόρων που κυμαίνεται αφενός ανάλογα
με την ολική συγκέντρωση ακρυλαμίδης (%Τ) και ΜΒΑ (%C, crosslinker) και,
αφετέρου, ανάλογα με τη σχετική συγκέντρωση της ΜΒΑ ως προς την
ακρυλαμίδη. Γενικά πηκτώματα με μικρή συγκέντρωση πολυακρυλαμίδης
έχουν μεγαλύτερους πόρους και το αντίστροφο.
Ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός γίνεται κυρίως με βάση διαφορές
στο φορτίο (ηλεκτροφόρηση ισοηλεκτρικής εστίασης), στη μάζα ή σε διάφορες
άλλες φυσικές ιδιότητες των μορίων. Σε μία τυπική ηλεκτροφόρηση σε
αποδιατακτικές συνθήκες (SDS-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis, SDSPAGE) οι πρωτεΐνες διαχωρίζονται κυρίως με βάση τη μάζα τους. Το μίγμα
των πρωτεϊνών πρώτα διαλύεται σε διάλυμα δωδεκακυλοθειικού νατρίου
(SDS), ενός ανιονικού απορρυπαντικού που αποδιατάσσει τις πρωτεΐνες και
τις

φορτίζει

αρνητικά.

Προστίθεται

επίσης

μερκαπτοαιθανόλη

ή

διθειοθρειτόλη, που ανάγουν τους δισουλφιδικούς δεσμούς, οι οποίοι
αναπτύσσονται
σε

δύο

ανάμεσα

ομάδες

-SH

κυστεινών της ίδιας ή δύο
διαφορετικών
πολυπεπτιδικών αλυσίδων
και

η

αποδιάταξη

ολοκληρώνεται

με

θέρμανση.
Τα ανιόντα του SDS
δεσμεύονται

στις

πρωτεΐνες σε αναλογία ένα Εικόνα 12: Παρουσίαση της συσκευής χρήσης για κάθετη
ηλεκτροφόρηση

–SDS

PAGE.

Φαίνεται

ο

τρόπος

μόριο ανά 2 αμινοξέα, «φόρτωσης» των δειγμάτων και η συνδεσμολογία της
δίνοντας

στο

συσκευής.

Πιο ψηλά βρίσκονται οι πρωτεΐνες με

σύμπλοκο μεγαλύτερο μοριακό βάρος

ισχυρό φορτίο, περίπου ανάλογο της μάζας της πρωτεΐνης. Οι μικρές
πρωτεΐνες μετακινούνται εύκολα διαμέσου του πηκτώματος ενώ οι μεγάλες
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μένουν στην κορυφή κοντά στο σημείο εκκίνησης (Εικόνα 12, δεξιά). Η
απόσταση μετακίνησης των περισσότερων πολυπεπτιδικών αλυσίδων κάτω
από αυτές τις συνθήκες σε ομοιογενή πηκτώματα (Rs) είναι αντιστρόφως
ανάλογη με το λογάριθμο της μάζας τους. Αυτή η εμπειρική σχέση δεν
ακολουθείται σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. σε πρωτεΐνες πλούσιες σε
υδατάνθρακες. Το αρχικό φορτίο της φυσικής πρωτεΐνης καθίσταται πλέον
αμελητέο καθώς το αρνητικό φορτίο που αποκτάται με τη δέσμευση του SDS
είναι πολύ μεγαλύτερο από το αρχικό φορτίο σε μία ευρεία κλίμακα pH. Έτσι,
τα

σύμπλοκα

SDS-αποδιαταγμένης

πρωτεΐνης

ηλεκτροφορούνται

με

κατεύθυνση από την κάθοδο προς την άνοδο (Εικ. 12, δεξιά). Μετά την
ολοκλήρωση της ηλεκτροφορητικής διαδρομής (που κρίνεται από το μέτωπο
του διαλύτη) οι πρωτεΐνες στο πήκτωμα εμφανίζονται με χρώση κυανού του
Coomassie, χρώση αργύρου, ή χρώση ειδική για τα σιαλικά οξέα των
γλυκοφορινών. Εναλλακτικά, οι πρωτεΐνες μπορούν να ανιχνευτούν με
ραδιενεργή σήμανση και εμφάνισή τους σε φιλμ αυτοραδιογραφίας.
Σε περιπτώσεις ανάλυσης σύνθετων πρωτεϊνικών δειγμάτων που
χαρακτηρίζονται από μεγάλες διαφορές στα μοριακά τους βάρη, ή σε
περιπτώσεις άγνωστων δειγμάτων, επιλέγεται ο διαχωρισμός σε πήκτωμα
γραμμικής ή εκθετικής κλίσης συγκέντρωσης ακρυλαμίδης. Τέτοια πηκτώματα
παρασκευάζονται με τη βοήθεια του κατασκευαστή κλίσης (gradient maker).
Για γραμμική αύξηση της συγκέντρωσης ακρυλαμίδης τοποθετούνται ίσοι
όγκοι πυκνού και αραιού διαλύματος σε δύο ανεξάρτητους χώρους της
συσκευής και με τη σταδιακή τους ανάμειξη προκύπτει το πήκτωμα κλίσης.
Στις

περισσότερες

περιπτώσεις,

η

ηλεκτροφόρηση

είναι

ασυνεχής

(discontinuous) επιτελείται δηλαδή σε δύο διαδοχικά πηκτώματα: ένα
πήκτωμα πακεταρίσματος (stacking gel) στο οποίο τοποθετούνται τα δείγματα
και ένα πήκτωμα διαχωρισμού (separating ή resolving gel) το οποίο
ακολουθεί ακριβώς κάτω από το πήκτωμα πακεταρίσματος. Σύμφωνα με το
πρωτόκολλο ηλεκτροφορητικού διαχωρισμού του Laemmli, το πήκτωμα
πακεταρίσματος δε διαχωρίζει τις πρωτεΐνες αλλά μάλλον τις «συμπυκνώνει»
σε μία μικρή ζώνη, γεγονός που εξασφαλίζει ότι οι πρωτεΐνες κάθε δείγματος
θα φθάσουν ταυτόχρονα στο κυρίως πήκτωμα διαχωρισμού. Μετά την
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ολοκλήρωση του πολυμερισμού, το πήκτωμα στερεώνεται κατακόρυφα στην
ειδική συσκευή ηλεκτροφόρησης και προστίθεται ρυθμιστικό διάλυμα
ηλεκτροφόρησης (running buffer) τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω μέρος της
συσκευής, σε άμεση επαφή με το πήκτωμα. Διαβιβάζεται ρεύμα σταθερής
έντασης (γιατί χρειάζεται πολικότητα) με τη βοήθεια τροφοδοτικού,
αντισταθμίζοντας τις αλλαγές που προκαλούνται από το γεγονός ότι η
αντίσταση που προβάλλει το υλικό μέσα στο οποίο γίνεται η ηλεκτροφόρηση,
μεταβάλλεται με το πέρασμα του χρόνου, κυρίως λόγω της αύξησης της
θερμοκρασίας [46].
Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν πηκτές: 8% για το
“running gel” και 4% για το “stacking gel”.
Επόμενη, κολώνα στη διαδικασία του καθαρισμού είναι αυτή του
υδροξυαπατίτη [hydroxyapatite (HA)] [48]. Το υλικό αυτό με χημικό τύπο
Ca5(PO4)3(OH)

είναι

μια φυσική πηγή απατίτη ασβεστίου. Ως υλικό

συναντάται αρκετά στο ανθρώπινο σώμα. Μάλιστα έως 50% των οστών, κατά
βάρος, αποτελείται από μια τροποποιημένη μορφή του υδροξυαπατίτη
(γνωστή

ως

οστική).

Επίσης,

ανθρακούχο

με

έλλειψη

ασβεστίου

υδροξυαπατίτη είναι το κύριο ορυκτό του οποίου οδοντικού σμάλτου και της
οδοντίνης. Οι κρύσταλλοι υδροξυαπατίτη επίσης βρέθηκαν στον εγκέφαλο ως
σώματα ‘’ arenacea’’ ή «άμμο του εγκεφάλου» [48].
Στη χρωματογραφία, ο μηχανισμός του ΗΑ είναι αρκετά περίπλοκος
και

έχει

περιγραφεί

ως

μια

σύνθετη

μορφή

χρωματογραφίας

ιοντοανταλλαγής. Περιλαμβάνει μη ειδικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ θετικά
φορτισμένων

ιόντων

ασβεστίου

και

αρνητικά

φορτισμένων

ιόντων

φωσφορικού άλατος στην στατική φάση του HA με τις αρνητικά φορτισμένες
καρβοξυλικές ομάδες των πρωτεϊνών και τα θετικά τους φορτισμένα
αμινοξέα. Γενικά, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η αποτελεσματικότητα της
χρωματογραφίας ΗΑ με βάση τις φυσικές και χημικές ιδιότητες της
επιθυμητής πρωτεΐνης για να καθαριστεί. Για να επιτευχθεί στο τέλος η
έκλουση της πρωτεΐνης χρησιμοποιείται buffer με αυξημένη συγκέντρωση
φωσφορικών ιόντων [48].
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Για την περίπτωση της secA, το πρωτόκολλο έχει ως εξής:


Σε φάλκον των 50ml προστίθεται 50ml από το υλικό του ΗΑ
και αφήνεται να ηρεμήσει. Μόλις το υλικό κατακαθίσει, θα
πρέπει να υπάρχουν 15ml υλικό και 15ml buffer ( 20mM
Tris)



Φορτώνεται το υλικό στο FPLC αφού έχει προηγηθεί πλύσιμο
του, με το buffer του ΗΑ.



Πακετάρισμα της κολώνας με το buffer αυτό με ταχύτητα
1,5ml/min. (μέχρι εδώ η διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί
τις προηγούμενες μέρες.



Στο σημείο αυτό, πραγματοποιείται καθαρισμός της αντλίας
Α με νερό και μετά με buffer Α (150mM KH2PO4 )



Απομακρύνεται η πρωτεΐνη από τη μεμβράνη διάλυσης και
φορτώνεται στην κολώνα.



Πλύσιμο με 15ml buffer A με ταχύτητα 0,5ml/min.



Πλύσιμο με 150ml byffer A (10 όγκοι κολώνας)



Ακολουθεί βαθμίδωση συγκέντρωσης από το buffer A στο
buffer B (0,6Μ KH2PO4 ) σε συνολικό όγκο 150ml και αλλάγη
στο “ρότορα” κάθε 3ml.



Ακολουθεί πήκτωμα πολυακρυλαμίδης για να εντοπιστούν
τα «θραύσματα» που φέρουν την επιθυμητή ποσότητα
πρωτεΐνης και να φορτωθεί πάλι σε μεμβράνη διάλυσης με το
buffer της επόμενης κολώνας. Buffer

5300(buffer for gel

filtration) ( 20mM tris, 300mM NaCl, 5% glycerol) και
ολονύχτια επώαση στο “cold room”.
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Εικόνα 13: Μία «κάρτουν» απεικόνιση της θεωρίας της χρωματογραφίας της μοριακής
διήθησης [47].

Η τρίτη μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η χρωματογραφία
μοριακής διήθησης (Gel Filtration Chromatography). Σύμφωνα με αυτή ο
διαχωρισμός των πρωτεϊνών εξαρτάται από την υδροδυναμική τους ακτίνα.
Η οποία είναι ανάλογη του μοριακού βάρους για σφαιρικές πρωτεΐνες. Το
χρωματογραφικό υλικό (Sephadex, Sephacryl, Sepharose) αποτελείται από
σφαιρίδια που φέρουν πόρους. Τα μικρού μεγέθους μόρια κινούνται στο
χώρο εντός των πόρων των σφαιριδίων, ενώ τα μεγάλου μεγέθους μόρια
αποκλείονται από αυτόν, κινούμενα στο χώρο εκτός των σφαιριδίων. Ως
νεκρός όγκος, χαρακτηρίζεται ο όγκος εκτός των σφαιριδίων. Με αυτόν τον
τρόπο, η έκλουση των πρωτεϊνών γίνεται σταδιακά, οι μεγάλου μοριακού
βάρους πρωτεΐνες εκλούονται πρώτες από τη στήλη και ακολούθως εκείνες με
διαδοχικά μικρότερα μοριακά βάρη [47].
Ως διαδικασία έχουμε τα εξής:


Απομακρύνεται η πρωτεΐνη από τη μεμβράνη διάλυσης και
τοποθετείται σε milipore για να συγκεντρωθεί και ακολουθεί
φυγοκέντρηση για 15min, 12ºC, 230000 rpm [ g=(rpm/1000)2
*18500 ] μέχρι να έχε τελικό όγκο 1,5 ml.



Προστίθεται ΑDP 1mM και φυγοκεντρείται για 3 min , 16
ºC,25000 rpm [ g=(rpm/1000)2 *18500 ] .



Επώαση στους 16 ºC για 1 ώρα



Φυγοκέντρηση 10 min, 16 ºC, 14500 rpm [g=(rpm/1000)2 *18500]
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Αφαιρείται η πρωτεΐνη χωρίς τη πελέτα (= aggregate πρωτεΐνης)



Πλύσιμο της κολώνα με 10 όγκους buffer 5300(buffer for gel
filtration) ( 20mM tris, 300mM NaCl, 5% glycerol)



Φορτώνεται η πρωτεΐνη (1,5 ml) και τρέχει με ροή 1ml/min.



Ακολουθεί πάλι πηκτή πολυακρυλαμίδης για να επιλεγούν τα
«θραύσματα» και τέλος σε μεμβράνη διάλυσης σε TBS.



Και τέλος μέτρηση της συγκέντρωσης της secA στο φωτόμετρο
(Nanodrope) όπου c=4mg/ml

2.3.. Χρήση ακουστικού αισθητήρα:

Εφόσον, έχει επιτευχθεί η έκφραση και ο καθαρισμός της secA
ακολουθεί η μελέτης στο QCM-D. Πραγματοποιούνται πειράματα σε πυρίτιο
και σε χρυσό (ανάλογα με το είδος του επιθυμητού μοντέλου πρόσδεσης).
Πριν όμως ο κρύσταλλος τοποθετηθεί στο QCM πρέπει πρώτα να καθαριστεί.
Σε πρώτη φάση ξεπλένουμε την επιφάνεια με νερό και ακετόνη. Έπειτα,
«φυσάμε» πάνω στην επιφάνεια υγρό άζωτο προκειμένου να στεγνώσει. Το
τοποθετούμε σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα και το βάζουμε στη συσκευή
«πλάσμα-καθαριστή»(εικ.12). Αυτό γιατί στην ατμόσφαιρα υπάρχουν πολλοί
ρύποι (θείο, ανόργανες ενώσεις και άλλα μόρια που αντιδρούν με την
επιφάνεια του μετάλλου). Βέβαια, πάντα πριν από κάθε χρήση πρέπει να
καθαρίζεται. Η τεχνική του καθαρισμού με χημεία πλάσματος βασίζεται στη
δημιουργία πλάσματος, ενός μερικώς ιονισμένου αερίου που αποτελείται από
ηλεκτρόνια, ιόντα και ουδέτερα άτομα ή μόρια. Σε συνθήκες τώρα χαμηλής
πίεσης (λιγότερο από 1 torr) παράγεται ηλεκτρικό πεδίο μέσα στην περιοχή
του αερίου το οποίο επιταχύνει και θερμαίνει τα ηλεκτρόνια. Αυτά λόγω της
επιτάχυνσης συγκρούονται με νέα άτομα, δημιουργώντας νέα ελεύθερα
ηλεκτρόνια. Η ενέργεια των ηλεκτρονίων του πλάσματος και των ιόντων είναι
ικανή να ιονίσει ουδέτερα άτομα, να διασπάσει μόρια ελευθερώνοντας ρίζες,
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να διεγείρει άτομα ή μόρια και να αυξήσει τοπικά τη θερμοκρασία της
επιφάνειας. Έτσι, το πλάσμα καθαρίζει την επιφάνεια χημικά με την
αλληλεπίδραση των ριζών με την επιφάνεια. Η τεχνική αυτή επιδρά μόνο
στην επιφάνεια και δεν αφήνει καθόλου οργανικά κατάλοιπα. Ο καθαρισμός
με πλάσμα γενικά είναι μια αποτελεσματική και καθόλου χρονοβόρα
διαδικασία και επιτυγχάνεται κυρίως με τη μέθοδο της απόσπασης. Αυτό
επιτυγχάνεται καθώς τα ηλεκτρόνια και τα ιόντα βομβαρδίζουν την
επιφάνεια και καταστρέφουν τους δεσμού C-H

που δημιουργούνται. Τα

μόρια τώρα που διασπώνται υφίστανται συνεχόμενη διάσπαση των αλυσίδων
τους, μέχρι το μοριακό τους βάρος να ελαττωθεί τόσο ώστε να «λιώσουν» στο
κενό [51-54].
Εφόσον λοιπόν έχει τοποθετηθεί στο plasma-cleaner ο κρύσταλλος,
ακολουθούνται τα εξής βήματα:


Ο κρύσταλλος τοποθετείται σε μία αντικειμενοφόρο και μέσα
στο plasma-cleaner.



Δημιουργείται κενό στο
θάλαμο

και

η

πίεση

φτάσει

στα

πέφτει.


Όταν

100millitorr, μειώνεται η
πίεση μέχρι να
τα 600.


Εφαρμόζεται

φτάσει

Εικόνα 14: Φωτογραφία της συσκευής στην
οποία επιτυγχάνεται καθαρισμός της
«πλάσμα» επιφάνειας του κρυστάλλου [49].

και εμφανίζεται μια μωβ
λάμψη του πλάσματος και το αφήνουμε για 3-5min.


Έπειτα, παύση του «πλάσματος» και αφήνεται να πέσει η πίεση

Χρήση QCM-D:


Έπειτα ο κρύσταλλος τοποθετείται γρήγορα και με προσοχή στο
θάλαμο μετρήσεων (εικόνα 15) και βιδώνεται καλά.



Ενεργοποιείται ο μετρητής θερμοκρασίας και το ρυθμίζεται στην
επιθυμητή θερμοκρασία, δηλ 25ºC .



Ενεργοποιείται το QSoft301 (λογισμικό του βιοαισθητήρα)
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Έπειτα : run-intilize- settings-open-desktop-shotcut QSoft water
settings



Settings-edit-acquisition-activate temperature controller-applyok-ok



Μέσω των καλωδίων κάθε φορά εισάγεται το επιθυμητό
αντιδραστήριο αφού πρώτα περάσει συνήθως πρώτα buffer.

Εικόνα 15: μικροσυσκευή ακουστικού βιοαισθητήρα QCM : (1) κρύσταλλοι QCM, (2)
θάλαμος μετρήσεων, (3) σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της θερμοκρασίας, (4)
ηλεκτρονικός υπολογιστής και λογισμικό για τις μετρήσεις.

2.4 Παρασκευή λιποσωμάτων:

Εικόνα 16: φωσφατιδυλοχολίνη [Εgg-PC 95%(GMP), L-α-phosphatidylcholine,
μοριακός τύπος: C42H82NO8P ] [50]
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Επίσης, πολύ σημαντική για τη μελέτη της secA ήταν η παρασκευή
λιποσωμάτων, τα οποία λειτουργούν ως προσομοίωση κυτταρικής μεμβράνης.
Τα λιπίδια που χρησιμοποιούνται είναι η φωσφατιδυλοχολίνη [Εgg-PC
95%(GMP), L-α-phosphatidylcholine, μοριακός τύπος: C42H82NO8P ] [28]και
το

DGS-NTA(Ni)

1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-

carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl], C53H93N2O15Ni [55]. Το πρώτο
αποτελεί ένα από τα φυσικά συστατικά των αυγών της κότας και σε πολλά
άλλα αυγά. Η μορφή αυτή Εgg-PC (εικόνα 16) χρησιμοποιείται συχνά σε
μελέτες βιομιμιτικής μεμβράνης, επειδή σε υδάτινο μέσο τοποθετούνται το
ένα κοντά στο άλλο σε μορφή διπλοστιβάδας με στόχο την ελαχιστοποίηση
των ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του υδατικού διαλύματος και
των μεγάλων υδρογονονθρακικών αλυσίδων των λιπαρών οξέων [56]. Οι
αλληλεπιδράσεις αυτές εξαφανίζονται τελείως όταν οι στιβάδες αυτές
διπλώνονται και σχηματίζουν σφαιρίδια. Σημαντικό γενικά πλεονέκτημα του
είναι η χαμηλή τιμή του και το ουδέτερο φορτίο του. Το δεύτερο λιπίδιο φέρει
το επιθυμητό NTA , το οποίο δένει το νικέλιο και αυτό με τη σειρά του το
ιμιδαζόλιο ή την ουρά ιστιδινών που φέρει η secA. Η αναλογία πρώτου
λιπιδίου ως προς δεύτερο 19/1.
Παρασκευή λιποσωμάτων:


Χρήση των stock λιπιδίων (φύλαξη -20°C) αγορασμένων από
την εταιρεία Avanti [55-56]



Προσθήκη σε γυάλινο φιαλίδιο

μίας μικρής ποσότητας

χλωροφορμίου (CHCl3)στην οποία διαλύονται 3λ GDS-NTA
(c=30mg/ml, 5% moles DGS-NTA) και 1mg Εgg-PC (95%
moles)


Ακολουθεί εξάτμιση του χλωροφορμίου με τη χρήση αέριου
αζώτου για περίπου 1h όπου φαίνεται στο γυάλινο φιαλίδιο
μια ζελατινώδη μεμβράνη-λεπτή ομοιογενής στιβάδα.



Προσθήκη 500λ TBS και ήπια ανάδευση για 1h με στόχο την
επαναδιάλυση των λιπιδίων σε υδατικό διαλύτη (χρήση
vortex). Στο στάδιο αυτό σπάζει η στιβάδα και σχηματίζει
MLVs=Multilamellar Vesicles
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Έπειτα, γίνεται χρήση του mini- extruder της εταιρείας
Avanti [57]. Με τη χρήση αυτού και ενός φίλτρου με
διάμετρο πόρων

50nm δημιουργούνται τα LUVs =large

Unilamellar Vesicles μέσω εξώθησης. Οπότε 21 φορές περνά
το υλικό από το φίλτρο.


Τέλος, αποθηκεύεται στους 4ºC και έχουν διάρκεια χρήσης
περίπου 10 μέρες.

Στο σημείο αυτό, αφού έχει προηγηθεί η προετοιμασία όλων
αυτών των υλικών, ακολουθούν μια σειρά από πειράματα που
στοχεύουν να καταδείξουν το μοντέλο πρόσδεσης της και τη
διαμόρφωσή της secA σε λιπιδική διπλοστιβάδα ή σε επιφάνειες (π.χ.
χρυσό και πυρίτιο). Η ποσότητα της secA που προστίθεται στα
περισσότερα πειράματα είναι: C(3μl από τo “stock” (c=4 μg/ml) και
αραιώνεται σε 1ml TBS). Τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν είναι
τα παρακάτω:
1. λιπιδική διπλοστιβάδα (50λ λιπιδίων σε 950λ TBS ( 50
mM Tris.HCl, pH 7.4 and 150 mM NaCl) σε επιφάνεια
πυριτίου όπου θα δώσουν λιπιδική διπλοστιβάδα, ενώ σε
χρυσό δίνουν λιποσώματα), προσθήκη Ni, έπειτα secA
συγκέντρωσης

C,

και

(Ethylenediaminetetraacetic

ξέπλυμα
acid).

με
Το

EDTA
τελευταίο

λειτουργεί ως χηλικός παράγοντας που συνδέεται με
μεταλλικά ιόντα μονοσθενή κ.τ.λ. και προσδένεται στο
Ni και απομακρύνει έτσι την secA [58].
2. Χρήση του μοντέλου (1) χωρίς νικέλιο. Στόχος να
επιβεβαιωθεί ο τρόπος σύνδεσης της secA
3. Εφαρμογή του μοντέλου (1) αλλά αντί λιπιδική στιβάδα,
λιποσώματα (σε επιφάνεια χρυσού)
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4. Προσρόφηση πρωτεΐνης σε επιφάνεια χρυσού secA ( C &
C/100).
5. Προσρόφηση πρωτεΐνης σε επιφάνεια πυριτίου secA ( C
& C/100).
6. Χρήση

μη

σημασμένης

πρωτεΐνης

(νιουτραβιδίνης)

προκειμένου να σύγκριθεί με το μοντέλο πρόσδεσης της
σημασμένης σε επιφάνειες και λιποσώματα.
Η νιουτραβιδίνη είναι μια απογλυκοζυλιωμένη

στρεπταβιδίνη, η

οποία χρησιμοποιείται ευρέως λόγω του ισχυρού δεσμού που κάνει με τη
βιοτίνη και χρησιμοποιείται ευρέως στο εργαστήριο. Προμηθεύεται από τη
Thermo Scientific (No. 31000) [70-71] και οι βασικές της πληροφορίες
φαίνονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Παρουσίαση βασικών πληροφοριών για νιουτραβιδίνη.
Neutravidin
Μοριακο Βάρος (kDa)

60

pΙ

6.3

Διαστάσεις (nm)

~5.6 x 5.0 x 4.0
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Εικόνα 17: Η εικόνα αυτή από προηγούμενη δουλειά του εργαστηρίου δείχνει την
προσρόφηση της νιουτραβιδίνης σε επιφάνεια χρυσού και τη χρήση της για να δεσμεύει
μόρια μέσω της βιοτίνης. Οι διαστάσεις της είναι ~5,6 x5,0x4,0 nm [72].

3.Αποτελέσματα:

Εικόνα 18: Στην εικόνα φαίνεται ο δακτύλιος του ιμιδαζολίου και η χημική του απεικόνιση
στο αμινοξύ της ιστιδίνης.
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Η αρχική ιδέα είναι η πρόσδεση μιας σημασμένης πρωτεΐνης (όπου
σήμανση: μια ουρά ιστιδινών-His tag) (εικόνα 18) σε λιπιδική διπλοστιβάδα
ως προσομοίωση μεμβράνης κυττάρου. Το μοντέλο αυτό προσεγγίζεται στα
πειράματα του πίνακα 1 και συγκεκριμένο πείραμα παρουσιάζεται στο
γράφημα 1. Αρχικά, σε επιφάνεια πυριτίου ( η μόνη επιφάνεια ικανή για
δημιουργία λιπιδικής διπλοστιβάδας) και σε buffer TBS προστίθενται τελικού
όγκου 1ml Εgg-PC /NTA (αναλογία 19/1) (950μl TBS-50μl από το προϊόν
παρασκευής λιποσωμάτων) . Αν δημιουργηθεί λιπιδική διπλοστιβάδα, θα
έχουμε ένα σήμα όπως φαίνεται στο γράφημα 1 (από 50-65min). Πρακτικά η
συχνότητα μειώνεται, ενώ η ιξωδελαστικότητα αυξάνεται και μετά επιστρέφει
εκεί που ξεκίνησε το σήμα. Από προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες που
έχουν γίνει έχει αποδειχθεί πως μια τέτοια μορφή σήματος με ΔF=200 Ηz &
ΔD=~0 (*10-6) είναι εικόνα λιπιδικής διπλοστιβάδας (εικόνα 19) [60]. Στην
περίπτωση των λιποσωμάτων το ΔD≠0 διάφορο του μηδενός [60]. Έπειτα,
προστίθεται TBS και ακολουθεί προσθήκη νικελίου που δένει στο NTA των
λιπιδίων και στις ιστιδίνες της πρωτεΐνης μας.

Εικόνα 20: Στην εικόνα φαίνεται η μεταλλοχηλική σύνδεση του EDTA-4 που συνήθως
συνδέεται με ένα κατιόν μετάλλου μέσω των δύο αμινών και τα τεσσάρων καρβοξυλίων.

Το νικέλιο ανήκει στα μέταλλα μετάβασης και είναι σκληρό, όλκιμο
και με έλλειμμα ηλεκτρονίων. Το νικέλιο έχει ως ηλεκτρονιακή μορφή [Ar]
2

4s 3d

8

και συνεπώς δύο μονήρη ηλεκτρόνια στην 3d στιβάδα που

δημιουργούν δεσμούς με τις ιστιδίνες. Οι ιστιδίνες έχουν έναν αρωματικό
δακτύλιο, τον δακτύλιο του ιμιδαζολίου όπως φαίνεται και στην εικόνα 18. Ο
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πλευρικός αυτός δακτύλιος αποτελεί τον συνδέτη με μεταλλοπρωτεΐνες και
αποτελεί και μέρος του καταλυτικού τους κέντρου [59].

Εικόνα 19: Λιποσώματα (διαμέτρου περίπου 70nm) από Εgg-PC και NTA τα οποία
ανοίγουν και φτιάχνουν λιπιδική διπλοστιβάδα (πάνω). Πρόσδεση Ni με το NTA και
πρόσδεση της secA μέσω His-tag στο Ni. Με χρήση EDTA έχουμε αναγέννηση της επιφάνειας
όπου απομακρύνει Ni και πρωτεΐνη επαναφέροντας το στην αρχική κατάσταση [60].
Γράφημα 1: Παρουσίαση πειράματος σε QCM-D αισθητήρα. Το μοντέλο είναι πρόσδεση της secA σε λιπιδική
διπλοστιβάδα. (buffer TBS)

secA-bilayer-TBS

TBS
EDTA

8

-50
45

65

85

105

125

145

frequency (Hz)

-100
TBS

Ni

165

185

205

6
4

secA

-150

2

-200

0
-2

-250

-4
-300
-350

dissipation (*10-6 )

λιποσώματα

-6
time(min)

-8
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Συνεπώς, όπως φαίνεται και στο γράφημα 1 στο 72min προστίθενται
νικέλιο και μετά TBS και στο 119min δείγμα από τη secA (3μl secA
συγκέντρωσης 4mg/ml σε 1ml buffer TBS). Με τη προσθήκη της πρωτεΐνης
παρατηρείται πτώση της συχνότητας F και αύξηση της απώλεια της ενέργεια
του κύματος D και κατά συνέπεια της ιξωδοελαστικότητας. Αυτό υποδεικνύει
και την πρόσδεση της με ratio=76. Για τον έλεγχο αυτού του μοντέλου γίνεται
το ίδιο πείραμα χωρίς προσθήκη νικελίου και δεν παρατηρείται πρόσδεση της
πρωτεΐνης. Τέλος, στο πείραμα του γραφήματος στο 169min προστίθεται
EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) και στο 191min tbs και παρατηρείται
το σήμα να επιστρέφει εκεί που «ξεκίνησε» πριν τη προσθήκη της πρωτεΐνης.
Άρα η πρωτεΐνη «ξεπλένεται» από τη λιπιδική διπλοστιβάδα μαζί με το
νικέλιο. Το EDTA λειτουργεί ως “hexadentate”

συνδέτης και χηλικός

παράγοντας και απομονώνει ιόντα όπως Ni+2, Ca+2 και Fe+3. Στην ουσία τα
μεταλλικά ιόντα ανταγωνίζονται τα πρωτόνια και τελικά δεσμεύονται αυτά
στο EDTA, όπως φαίνεται στην εικόνα 20. Τα ιόντα παραμένουν στο διάλυμα
αλλά επειδή σε μεγάλο ποσοστό περιβάλλονται από το EDTA οι καταλυτικές
τους ιδιότητες καταστέλλονται [62].
Αυτό το μοντέλο πειράματος επαναλήφθηκε αρκετές φορές, τόσες όσες
φαίνονται στον πίνακα 1. Σε κάποιες μετρήσεις επαναλήφθηκε προσθήκη
secA χωρίς να έχει προηγηθεί «ξέπλυμα» της προηγούμενης προσθήκης. Αυτό
πρακτικά σημαίνει πώς το Ft (F total) είναι διαφορετικό από το F του
συγκεκριμένου βήματος. Αυτό γιατί ήδη έχει γίνει πλήρωση των θέσεων
NTA-Ni.
Ακολουθεί πίνακας με παρουσίαση των τιμών των μετρήσεων σε
λιπιδική διπλοστιβάδα καθώς και τα δύο γραφήματα με τις μετρήσεις ratioFt και ratio-F για να γίνει η σχετική σύγκριση.

Πίνακας 3: αποτελέσματα μετρήσεων secA σε λιπιδική διπλοστιβάδα. Οι τιμές με «ροζ» έχουν
προκύψει από δεύτερη προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα. Γι’ αυτό Ft διαφορετικό από το ΔF .
(buffer TBS)
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αριθμός
-6

ΔF (Hz)

ΔD(*10 )

-6

Ft (Hz)

-6

ΔF/ΔD (Hz/*10 )

ΔD/ΔF (*10 /Hz)

πειράματος

76

0,94

81

0,012368

76

1o

54

0,58

93

0,010741

54

3o

323

0,7

461

0,002167

323

3o

50

1,13

44

0,0226

50

4o

66

1,26

52

0,019091

66

4o

70

1,71

41

0,024429

70

22o

42

0,18

233

0,004286

42

22o

27

0,16

169

0,005926

69

22o

139

0,75

185

0,005396

139

24o

48

0,17

282

0,003542

187

24o

130

0,38

342

0,002923

130

24o

175

1,4

125

0,008

175

29o

180

0,64

281

0,003556

180

31o

59

0,38

155

0,006441

239

31o

89

0,44

202

0,004944

328

31o

312

5,8

54

0,01859

312

40o

Μ.Ο.=175 &
std=±121

Γράφημα 2: Παρουσίαση του ratio ως προς Ft. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν πρώτη
προσθήκη της secA στη λιπιδική διπλοστιβάδα, ενώ οι ροζ, προσθήκη και σε ήδη καλυμμένη
επιφάνεια, γι’ αυτό το γράφημα ratio-F έχει άλλη μορφή (γράφημα 3)
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Γράφημα 3: Παρουσίαση του ratio ως προς F. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν πρώτη
προσθήκη της secA στη λιπιδική διπλοστιβάδα, ενώ οι ροζ, προσθήκη και σε ήδη καλυμμένη
επιφάνεια, γι’ αυτό το γράφημα ratio-F έχει άλλη μορφή (γράφημα 2)
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Αντίστοιχα πειράματα πραγματοποιήθηκαν κι ως υπόστρωμα λιπίδια
(επιφάνεια Au). Επίσης, και προσρόφηση της secA σε επιφάνειες όπως χρυσός
και πυρίτιο που παρουσιάζονται αντίστοιχα πίνακες και γραφήματα
παρακάτω.

Πίνακας 4 Αποτελέσματα μετρήσεων secA σε λιποσώματα. Οι τιμές με «ροζ» έχουν προκύψει
από δεύτερη προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα. (buffer TBS)
αριθμός
ΔF(Hz)

ΔD (*10-6)

ΔF/ΔD (Hz/*10-6)

ΔD/ΔF (*10-6/Hz)

Ftotal(Hz)

πειράματος

290

2,57

113

0,008862

290

51o

64

0,95

67

0,014844

354

51o

146

1,73

84

0,011849

146

53o

329

2,43

135

0,007386

329

54o

102

2,42

42

0,023725

431

54o

302

5,41

56

0,017914

302

56o

43

0,82

52

0,01907

345

56o

138

2,15

64

0,01558

138

57o

78

1,8

43

0,023077

216

57o

Μ.Ο.=73 &
std=±32
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Γράφημα 4: Πείραμα με προσθήκη secA σε λιποσώματα σε buffer TBS. Στο γράφημα φαίνονται: 0min
TBS, 3min liposomes, 27 min νικέλιο, 60 min secA, 104min secA, 130min EDTA και τέλος 150 min TBS.
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Γράφημα 5: Παρουσίαση του ratio ως προς Ftotal. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν
πρώτη προσθήκη της secA σε λιποσώματα, ενώ οι ρόζ, μετέπειτα προσθήκη.
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Γράφημα 6: Παρουσίαση του ratio ως προς Ftotal. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν
πρώτη προσθήκη της secA σε λιποσώματα, ενώ οι ρόζ, μετέπειτα προσθήκη.
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Πίνακας 5: Αποτελέσματα μετρήσεων secA σε επιφάνεια χρυσού. Οι τιμές με «ροζ» έχουν
προκύψει από δεύτερη προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα. (buffer TBS)
-6

ΔF(Hz)

ΔD(*10 )

-6

ΔF/ΔD (Hz/*10 )

-6

ΔD/ΔF (*10 /Hz)

Ftotal

αριθμός

(Hz)

πειράματος

31

0,27

115

0,00871

31

43o

33

0,23

143

0,00697

64

43o

141

0,59

239

0,004184

141

44o

62

0,33
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Γράφημα 7: Παρουσίαση πειράματος 50ου, με προσθήκη secA σε επιφάνεια χρυσού. Ο min TBS,
6min secA και 41min secA
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Γράφημα 8 Παρουσίαση του ratio ως προς Ft. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν πρώτη
προσθήκη της secA σε επιφάνεια χρυσού, ενώ οι ρόζ, μετέπειτα προσθήκη
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Γράφημα 9: Παρουσίαση του ratio ως προς F. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν πρώτη προσθήκη
της secA σε επιφάνεια χρυσού, ενώ οι ρόζ, μετέπειτα.
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Πίνακας 6 :Αποτελέσματα μετρήσεων secA σε επιφάνεια πυριτίου. Οι τιμές με «ροζ» έχουν
προκύψει από δεύτερη προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα. (buffer tbs)
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Γράφημα 10: Παρουσίαση πειράματος 18ου όπου πραγματοποιείται προσθήκη secA σε
επιφάνεια πυριτίου (Si): 8min TBS, 34min secA, 81min EDTA, 102min TBS
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Γράφημα 11: Παρουσίαση του ratio ως προς Ftotal της secA σε επιφάνεια πυριτίου. Οι
μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν πρώτη προσθήκη της secA σε επιφάνεια χρυσού, ενώ οι
ροζ, μετέπειτα.
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Γράφημα 12: Παρουσίαση του ratio ως προς F της secA σε επιφάνεια πυριτίου. Οι μετρήσεις με μπλε
χρώμα αποτελούν πρώτη προσθήκη της secA σε επιφάνεια χρυσού, ενώ οι ροζ, μετέπειτα.

secA-Si-tbs

F/D (Hz/*10-6)

300
250
200
150
100
50
0

100

200

300

400

500

600

F(Hz)

Εκτός, όμως από τη secA που μετρήσαμε πάνω σε επιφάνειες,
μετρήσαμε και τη νιουτραβιδίνη. Μία πρωτεΐνη που δεν έχει his-tag για να
δούμε το σχήμα της και την πρόσδεση της σε επιφάνειες σε σύγκριση με τη
secA. Έτσι, πραγματοποιήσαμε μια σειρά από πειράματα πάνω σε επιφάνειες
χρυσού, πυριτίου (σε buffer TBS και TRIS) και σε λιπιδική διπλοστιβάδα.
Παρακάτω παρατίθενται πίνακες και γραφήματα των μετρήσεων.

Πίνακας 7: Αποτελέσματα μετρήσεων νιουτραβιδίνης (Neu) σε επιφάνεια χρυσού. Οι τιμές
με «ροζ» έχουν προκύψει από δεύτερη προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα. (buffer TBS)
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Γράφημα 13: Παρουσίαση 12ου πειράματος όπου πραγματοποιείται προσθήκη Neutr σε
επιφάνεια χρυσού. 12min TBS, 47min Neutr, 79min Neutr και 116min Neutr
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Γράφημα 14: Παρουσίαση του ratio ως προς Ft. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν
πρώτη προσθήκη της νιουτραβιδίνης (Neutr) σε επιφάνεια χρυσού, ενώ οι ροζ, μετέπειτα
χωρίς «ξέπλυμα» της πρώτης.
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Γράφημα 15: Παρουσίαση του ratio ως προς F. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν πρώτη
προσθήκη της νιουτραβιδίνης (Neutr) σε επιφάνεια χρυσού, ενώ οι ροζ, μετέπειτα χωρίς
«ξέπλυμα» της πρώτης
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα μετρήσεων νιουτραβιδίνης (Neu) σε επιφάνεια πυριτίου. Οι τιμές
με «ροζ» έχουν προκύψει από δεύτερη προσθήκη στην ήδη υπάρχουσα. (buffer TBSή TRIS )
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Γράφημα 16: : Παρουσίαση του ratio ως προς Ft. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν
προσθήκη της νιουτραβιδίνης (Neutr) σε επιφάνεια πυριτίου με buffer TBS, ενώ οι ροζ με
TRIS.
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Γράφημα 17: Παρουσίαση του ratio ως προς F. Οι μετρήσεις με μπλε χρώμα αποτελούν
προσθήκη της νιουτραβιδίνης (Neutr) σε επιφάνεια πυριτίου με buffer TBS, ενώ οι ροζ με
TRIS.
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Επίσης, παρατηρήθηκε πώς αν γίνει προσθήκη της secA σε πυρίτιο και
δώσει ΔF πολύ μεγάλο, με ένα όμως βήμα, τότε το διάγραμμα

D-F

(dissipation-frequency) παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα. Σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις πειραμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, δίνουν μία
γραμμική σχέση D-F όπως στο γράφημα

19. Μάλιστα ακόμα και στην

περίπτωση της secA σε bilayer με μεγάλο ΔF =312 δεν παρουσιάζει «γόνατα».
Με το ratio να είναι μέσα στα όρια. Στην περίπτωση όμως του πυριτίου είναι
γραμμική η σχέση κατά τρία χρονικά διαστήματα, δηλαδή τρείς διαφορετικές
κλίσεις με μέσο όρο low ratio=207 (std±27) medium ratio=793 (std±173) και
high ratio=209 (std±33). Αυτό φυσικοχημικά θα μπορούσε να ερμηνευτεί με
τρείς διαφορετικές διαμορφώσεις της πρωτεΐνης (γράφημα 23).

σε λιπιδική διπλοστιβάδα, πρώτο βήμα
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Γράφημα 18:Παρουσιάζεται μέτρηση της secA
προσθήκης με ΔF =312 . Πείραμα αρ. :40

-0,50
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Γράφημα 19 :Παρουσίαση μέτρησης της secA σε λιπιδική διπλοστιβάδα σε γράφημα D-F.
Τουρκουάζ γραμμή ratio=47 (low ratio), ratio(medium)=67 ροζ γραμμή, κόκκινη και ολική
ratio=53.
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Γράφημα 20: Παρουσίαση μέτρησης της secA σε λιποσώματα σε γράφημα D-F με ΔF =302 και
όπως φαίνεται η σχέση είναι γραμμική.
secA-lip-TBS
6,00
5,00

D (*10-6)

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
-300
-1,00

-250

-200

-150

-100

-50

0

F (Hz)

Γράφημα 21: Παρουσίαση μέτρησης της secA σε επιφάνεια χρυσού
φαίνεται η σχέση είναι γραμμική.
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Γράφημα 22: SecA σε επιφάνεια πυριτίου ΔF=425 με ένα βήμα προσθήκης της.
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Γράφημα 23: secA σε επιφάνεια πυριτίου με ΔF =425 και ratio=254, διάγραμμα D-F της
μέτρηση του πειράματος που φαίνεται στο γράφημα 20, ( ratio low=226, ratio medium=671,
ratio high=233)
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4.Συζήτηση – Συμπεράσματα:
Στόχος όλων αυτών των πειραμάτων ήταν να προκύψουν μια σειρά
από πληροφορίες που θα καταδεικνύουν το σχήμα και την αλληλεπίδραση
της secA σε λιπιδική διπλοστιβάδα, λιποσώματα και μεταλλικές επιφάνειες. Η
SecA ως πρωτεϊνικό μόριο υφίσταται διαμοριακές δυνάμεις.
Η μία από αυτές είναι πολύ ισχυρή και οι άλλες τρεις ασθενείς. Οι
αλληλεπιδράσεις υφίστανται μεταξύ νετρονίων, πρωτονίων, ηλεκτρονίων και
άλλων στοιχειωδών σωματιδίων. Η ισχυρή δύναμη της φύσης είναι ο
ομοιοπολικός δεσμός, ο οποίος σχηματίζεται μεταξύ δύο ατόμων και είναι η
αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων. Τα άτομα που συνεισφέρουν ηλεκτρόνια
έλκονται, και από την έλξη προκύπτει ο ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ τους. Τα
ατομικά τροχιακά δύο ατόμων συνδεδεμένων ομοιοπολικά αλληλεπιδρούν,
και, αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης είναι ένα μοριακό τροχιακό, που μπορεί
να θεωρηθεί σαν επικάλυψη των ατομικών τροχιακών. Για παράδειγμα δύο
άτομα υδρογόνου αποκτούν σταθερές ηλεκτροστατικές διευθετήσεις

όταν

μοιράζονται τα ηλεκτρόνια τους, και από την αλληλεπίδραση προκύπτει ένα
νέο μοριακό τροχιακό. Ο ομοιοπολικός δεσμός μπορεί να είναι μονός
(απλός), διπλός ή και τριπλός (δύο ή τρία ζευγάρια ηλεκτρονίων
αντίστοιχα)[63]. Η δύναμη ενός ομοιοπολικού δεσμού ποικίλει και εξαρτάται
από τα άτομα. Για παράδειγμα από 150 KJ/mol (ατόμων φθορίων F2) έως και
900 KJ/mol ( 875 KJ/mol τριπλός δεσμός αζώτου άνθρακα) [64].
Εκτός από τον ομοιοπολικό δεσμό, υπάρχουν και οι ασθενείς
αλληλεπιδράσεις: α) δεσμοί υδρογόνου, β) αλληλεπιδράσεις van der Waals
και γ) ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις.
Ο δεσμός υδρογόνου έχει κυρίως ιονικό χαρακτήρα και σχηματίζεται
μόνο μεταξύ ηλεκτροαρνητικών ατόμων, όπως φθόριο, οξυγόνο, άζωτο. Όταν
ένα από αυτά τα άτομα είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένο μ’ ένα άτομο
υδρογόνου, τα ηλεκτρόνια του δεσμού έλκονται περισσότερο από το
ηλεκτροαρνητικό άτομο, αφήνοντας το υδρογόνο θετικά φορτισμένο, με
ταυτόχρονο σχηματισμό μιας πολικής ομάδας. Μ’ αυτόν τον τρόπο το θετικά
φορτισμένο υδρογόνο έλκεται προς την αρνητική περιοχή ενός γειτονικού
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ηλεκτροαρνητικού ατόμου[63]. Ο δεσμός αυτός αν και δεν είναι ισχυρός είναι
πολύ σημαντικός στον καθορισμό των ιδιοτήτων των ουσιών, γιατί λόγω της
μικρής ενέργειας δεσμού και της μικρής ενέργειας ενεργοποίησης που
απαιτείται για το σχηματισμό και τη θραύση του, είναι ειδικά κατάλληλος για
να παίζει ρόλο σε αντιδράσεις που γίνονται σε κανονικές θερμοκρασίες.
Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό στερεοδιάταξης βιομορίων
και στην οργάνωση βιολογικών δομών [63].
Οι

δυνάμεις

van

der

Waals

είναι

ένας

γενικός

όρος

που

συμπεριλαμβάνει τις διαμοριακές δυνάμεις διπόλου-διπόλου και τις London
(ή δυνάμεις διασποράς). Οι πρώτες είναι μια ασθενής διαμοριακή δύναμη
που προκύπτει από την τάση πολικών μορίων να ευθυγραμμίζονται έτσι ώστε
το θετικό άκρο ενός μορίου να είναι κοντά στο αρνητικό ενός άλλου. Ενώ οι
δυνάμεις διασποράς είναι ασθενείς ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των ορίων οι
οποίες προκύπτουν από τα μικρά στιγμιαία δίπολα που δημιουργούνται
λόγω της αλλαγής θέσεων των ηλεκτρονίων στη διάρκεια της κίνησής τους
γύρω από τους πυρήνες [65]. Γενικά, αν και οι δυνάμεις αυτές είναι ασθενείς
επειδή αθροίζονται, δίνουν σχετικά μεγάλες τιμές ενέργειας σταθεροποίησης
(τάξης των 10 Kcal/mol(=~41,820ΚJ/mol) ή και μεγαλύτερες [66]), εφ’ όσον
πολλά άτομα συμμετέχουν στην αλληλεπίδραση. Συνεπώς, είναι πολύ
σημαντικές δυνάμεις για τον καθορισμό της στερεοδιάταξης βιομορίων και
των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους.
Τέλος, υπάρχουν οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Με τον όρο
αυτό αναφερόμαστε στους διάφορους τύπους αλληλεπιδράσεων φορτίων ή
κατανομών φορτίων σε βιομόρια (π.χ. φορτίου-φορτίου, φορτίου-διπόλου,
διπόλου-διπόλου κ.λ.π.) (εξαιρούνται οι δυνάμεις διασποράς και ο δεσμός
υδρογόνου) [63]. Πολλά βιομόρια έχουν ομάδες ιονισμένες σε φυσιολογικό
pH. Για παράδειγμα οι πλευρικές αλυσίδες του γλουταμινικού και του
ασπαραγινικού είναι αρνητικές ενώ της λυσίνης και της αργινίνης θετικές.
Έτσι, στις πρωτεΐνες δημιουργούνται οι ιδιαίτερα σημαντικοί δεσμοί αλάτων
(salt bond) ή ζευγαριών ιόντων (ion pairs) [63].
Όλες αυτές οι δυνάμεις ασκούνται στα βιομόρια και βέβαια και στην
secA, όπου σε συνδυασμό με τις υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις και τη δομή
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του νερού θα καθορίσουν το δίπλωμα της στο χώρο. Οι υδρόφοβες (μη
πολικές ομάδες) θα έχουν τη «τάση» να φεύγουν μακριά από τα μόρια του
νερού [63]. Η πρωτεΐνη αναδιπλώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι υδρόφοβες
περιοχές να μη βρίσκονται σε επαφή με τα μόρια του νερού, οι υδρόφιλες να
βρίσκονται σε επαφή και η συνολική εντροπία του μορίου να είναι η ελάχιστη
στην «διπλωμένη-οργανωμένη» δομή της. Και βέβαια όλα αυτά αλλάζουν τη
δομή του βιομορίου ανάλογα με το αν βρίσκεται σε διαφορετικά διαλύματα
(pH, συγκέντρωση άλατος, θερμοκρασία) ή αν βρίσκεται σε αλληλεπίδραση
με κάποια άλλα μόρια (λιποσώματα, διλιπιδική στιβάδα) ή σε κάποια
επιφάνεια.
Σύμφωνα με κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, έχει δειχθεί πως αν και η
secA μπορεί να συναντάται και ως διμερές και ως μονομερές (όπως
αναφέρθηκε και στην εισαγωγή), σε παρουσία μεμβρανών με όξινα
φωσφολιπίδια ή συγκεκριμένων απορρυπαντικών αποδιατάσσεται το διμερές
και συναντάται μόνο ως μονομερές [67]. Μ’ αυτό τον τρόπο, καταδεικνύεται
και η σημασία όλων των προαναφερθέντων δυνάμεων.
Εκτός από τα λιπίδια πολύ σημαντική είναι και η μελέτη προσρόφηση
της σε μεταλλικές επιφάνειες. Είναι ευρέως γνωστό εδώ και χρόνια πως οι
περισσότερες πρωτεΐνες έχουν την τάση να προσροφώνται σε επιφάνειες.
Η προσρόφηση σε επιφάνειες όλων των τύπων είναι αναπόφευκτη και
θεωρείται πρακτικά αξιωματική. Από θερμοδυναμικής άποψης αυτό εξηγείται
γιατί η προσρόφηση σε επιφάνεια οδηγεί το σύστημα τελικά σε χαμηλότερη
ενέργεια. Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας Gibbs, (ΔG) για την
προσρόφηση μιας

πρωτεΐνης περιλαμβάνει μια ενθαλπική (ΔΗ) και μια

εντροπική (ΔS) συνιστώσα που δίνεται από την εξής σχέση:
ΔG= ΔΗ-ΤΔS

Όπου Τ θερμοκρασία, και για να είναι η διαδικασία αυθόρμητη θα πρέπει ΔG
να είναι αρνητικό. Αυτό σημαίνει ότι ΔΗ αρνητικό, ΔS θετικό, ώστε ΔG
αρνητικό. Συνεπώς, πρακτικά η προσρόφηση πρέπει ως αντίδραση να είναι
εξώθερμη ή να συνοδεύεται από μεγάλη αύξηση της εντροπίας. Βέβαια
εξαρτάται πάντα από το pH του διαλύματος και pI της πρωτεΐνης [68].
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Ο εξώθερμος χαρακτήρας για την προσρόφηση πρωτεϊνών είναι
αποτέλεσμα διαφόρων αλληλεπιδράσεων: ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις,
δημιουργία ιοντικού δεσμού ή δεσμού υδρογόνου. Επίσης, σε αρκετές
περιπτώσεις η αύξηση της εντροπίας συνδέεται με την υδροφοβικότητα των
μορίων και την επιθυμία τους να απομακρύνονται από το υδατικό κυρίως
διάλυμα. Οι πρωτεΐνες λόγω της ταυτόχρονης ύπαρξης

πολικών και μη

πολικών ομάδων έχουν την τάση να συγκεντρώνονται στις επιφάνειες καθώς
εκεί υπάρχουν διαφορές στην πολικότητα. Μ’ αυτόν τον τρόπο η
προσρόφηση οδηγεί στη μείωση της επιφανειακής τάσης του μέσου, η οποία
μπορούμε να πούμε πως είναι και η κινητήρια δύναμη για την προσρόφηση
[68].
Η μειωμένη διαλυτότητα των πρωτεϊνών είναι ένας ακόμα παράγοντας
για την προσρόφηση των πρωτεϊνών σε επιφάνειες. Για τις περισσότερες
πρωτεΐνες η διαλυτότητα δεν ξεπερνά το

1%

κατά βάρος, ενώ όσο

μεγαλύτερο το μοριακό βάρος τόσο μικραίνει η διαλυτότητα [68].
Όσο αφορά στην προσρόφηση σε επιφάνειες ένα ερώτημα που τίθεται
είναι η αντιστρεπτότητα του φαινομένου. Γενικά, η προσρόφηση σε στερεές
επιφάνειες είναι μη αντιστρεπτό φαινόμενο, δηλαδή δεν εκροφώνται. Αυτό
έχει διαπιστωθεί πειραματικά κυρίως για υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις.
Αντίθετα, για υδρόφιλες επιφάνειες σε αρκετές περιπτώσεις έχει βρεθεί ότι η
προσρόφηση είναι αντιστρεπτή και οι πρωτεΐνες εκροφώνται από την
επιφάνεια και απομακρύνονται στο κυρίως διάλυμα (αποδίδεται σε
ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις) [68].
Όλη αυτή η βιβλιογραφική πληροφορία μπορεί να εξηγήσει και την
προσρόφηση της secA στην επιφάνεια του χρυσού και του πυριτίου που
παρατηρήθηκε στα παραπάνω πειράματα.

Η secA δεν φαίνεται να

εκροφάται από την επιφάνεια αν δε χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό μέσο,
όπως και η νιουτραβιδίνη.
Συζητώντας ένα ένα τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν παραπάνω:
1. SecA σε λιπιδική διπλοστιβάδα: στην περίπτωση της λιπιδικής
διπλοστιβάδας παρατηρούμε πως έχουμε μέσο όρο 175 και τυπική
απόκλιση ±121 [standard deviation= υπολογίζει την τυπική
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απόκλιση ενός πληθυσμού βάσει δείγματος. Η τυπική απόκλιση
αποτελεί μέτρο της διασποράς των τιμών σε σχέση με την τιμή του
μέσου όρου (αριθμητικού μέσου)]. Επίσης περνώντας πάντα την
ίδια ποσότητα secA μπορούμε να έχουμε ratio από 40 έως 300 (δεν
λαμβάνεται υπόψη το 461, μιας και δεν είναι επαναλλήψιμο) .
Πιθανόν λοιπόν αφενός η secA να δένει στη μεμβράνη με μία από
τις ουρές ιστιδινών αλλά να είναι αρκετά ελεύθερη να κινείται και
έτσι να μπορεί να παίρνει κάποιες από τις πιθανές στερεοδιατάξεις
που φαίνονται στην εικόνα 21. Μάλιστα μιας και οι θέσεις NTA
είναι σε ευθεία (εν αντιθέσει με τα λιπίδια) να δίνει τη δυνατότητα
στο μόριο να αλληλεπιδρά με τα γειτονικά (εικόνα 21). Έτσι, μπορεί
να εξηγηθεί και η μεγάλη διαφοροποίηση στο ratio. Επίσης, η
μεγάλη διαφοροποίηση και ειδικά τα μεγάλα ratio μπορούν να
εξηγηθούν με σχήματα όπως η εικόνα 22 όπου το μόριο ξαπλώνει
πάνω στη λιπιδική διπλοστιβάδα. Βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει
πως το μόριο ‘’βεντουζάρει’’, μιας και αν συνέβαινε θα έδινε ratio
πολύ μεγάλο (>300) (όπως και η νιουτραβιδίνη). Ακόμη η όποια
πιθανή αλληλεπίδραση με τη λιπιδική διπλοστιβάδα δεν είναι
αρκετά ισχυρή, εφόσον απουσία νικελίου η secA δε δένει στη
λιπιδική διπλοστιβάδα. Τέλος, αν παρατηρήσουμε και συγκρίνουμε
τις τιμές του γραφήματος 2 και 3 που παρουσιάζουν το ratio ως
προς Ft και ως προς

F, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε πως

πολλές από τις μεγάλες τιμές του ακουστικού λόγου ( οι ροζ τιμές
στο γράφημα 2) έχουν μικρά F και μεγάλα Ft

.

Αυτό πρακτικά

σημαίνει πώς όταν παίρνουμε μεγάλο ακουστικό λόγο με μία
προσθήκη με μεγάλο F τότε τα μόρια αυτά ‘’ξαπλώνουν΄΄ στη
λιπιδική διπλοστιβάδα όπως φαίνεται στη εικόνα 22 αλλά επίσης
‘’ξαπλώνουν’’ και με σταδιακή προσθήκη (ροζ τιμές στο γράφημα
2).

Αυτό πιθανόν μαρτυρά και μια συσχέτιση του ακουστικού

λόγου (σχήματος) με τον αριθμό των μορίων (coverage) στην
επιφάνεια.
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2. SecA σε λιπιδική διπλοστιβάδα χωρίς νικέλιο: Για να γίνει ο
έλεγχος του μοντέλου των ιστιδινών πραγματοποιήθηκαν και
κάποιες μετρήσεις σε λιποσώματα και λιπιδική διπλοστιβάδα που
έγινε προσθήκη πρωτεΐνης χωρίς να έχει προηγηθεί πρώτα
προσθήκη νικελίου. Και στις δύο περιπτώσεις η secA δεν κόλλησε.
Το πείραμα για τη λιπιδική διπλοστιβάδα φαίνεται στο γράφημα
24.

Εικόνα 21: Στην παραπάνω εικόνα έχουμε μία προσομοίωση της πρόσδεσης της secA σε λιπιδικη
διπλοστιβάδα. Στο πάνω σχήμα φαίνεται πως το λιπίδιο ανοίγει και δίνει τη λιπιδική διπλοστιβάδα με
τις θέσεις NTA. Στο κάτω σχήμα απεικονίζεται το διμερές της secA με τις δύο ουρές ιστιδινών
[πράσινες σφαίρες συνδεδεμένες στο λαχανί τμήμα (καρβοξυτελικό άκρο) του μονομερούς της secA]
που προσδένονται μέσω νικελίου (κίτρινη σφαίρα) στη θέση NTA. Επίσης, φαίνεται και η δράση του
EDTA που απομακρύνει νικέλιο και secA. Τέλος, απεικονίζεται η secA με κάποιες από τις πιθανές
στερεοχημικές διαμορφώσεις.
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Εικόνα 22: Στην εικόνα αυτή η secA φαίνεται να δένεται με την ουρά ιστιδινών στα NTA,
αλλά έπειτα ‘’ξαπλώνει’’ πάνω στα λιποσώματα και έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί ο μεγάλος
ακουστικός λόγος. Μάλιστα από τον πίνακα 3 και τα γραφήματα

Γράφημα 24: Στο πείραμα 1ο που φαίνεται παρακάτω έχει δημιουργηθεί η λιπιδική
διπλοστιβάδα και στο 220min secA προστίθεται αλλά όπως φαίνεται και στο γράφημα δε
«κολλάει» τίποτα.
secA χωρίς νικέλιο πριν

1,9
225

230

235

-229

240

245
1,85

-230
1,8

-231
-232
-233

1,75

-234
-235

1,7
time(min)
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dissipation (10-6 )

frequency (Hz)

-227
-228220

secA-bilayer-TBS

3. SecA σε λιποσώματα (εικόνα23): Στα λιποσώματα ο μέσος όρος
δίνει 73 και τυπική απόκλιση ±32. Μία τιμή που είναι αναμενόμενη
για τη secA αν δένει με την ουρά ιστιδινών και δεν έχουμε
αλληλεπίδραση με τα λιποσώματα ή με τις γειτονικές secA. Μία
πιθανή εξήγηση είναι πως η καμπυλότητα της φύσης των
λιποσωμάτων εν συγκρίσει με αυτής της λιπιδικής διπλοστιβάδας
δεν αφήνει πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων, σ’
αντίθεση με τη λιπιδική διπλοστιβάδα που οι θέσεις NTA είναι σε
μία ευθεία. Μ’ αυτόν τον τρόπο εξηγείται η διαφοροποίηση των
τιμών του ακουστικού λόγου ανάμεσα σε αυτά τα δύο βιομόρια.
Τέλος, και στα λιποσώματα όπως και στη λιπιδική διπλοστιβάδα
μαρτυράτε μία συσχέτιση του ratio-coverage.

Εικόνα 23: Στην εικόνα αυτή απεικονίζεται το διμερές της secA να δένει σε λιποσώματα
(διαμέτρου περίπου 70nm) μέσω της ουράς ιστιδινών (πράσινες σφαίρες) και του νικελίου
(κίτρινες σφαίρες). Επίσης, σε μορφή «καρτούν» φαίνονται πιθανές διαμορφώσεις της secA
καθώς δένει στα κυκλικά λιπίδια.

4. Προσρόφηση secA σε επιφάνεια χρυσού (εικόνα24): Οι μετρήσεις
δίνουν μέσο όρο 158 και τυπική απόκλιση ±68. Η secA προσροφάτε
στην επιφάνεια και δεν ξεπλένεται με τη χρήση TBS ή EDTA, παρά
μόνο με τη χρήση απορρυπαντικού. Το νούμερο αυτό καταδεικνύει
πως η πρωτεΐνη

δε «βεντουζάρει» γι’ αυτό και ο μέσος όρος
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προσρόφησης σε επιφάνεια είναι κοντά στο μέσο όρο που δίνει στη
λιπιδική διπλοστιβάδα και στα λιποσώματα. Αλλιώς, αν δηλαδή
«βεντούζαρε», θα βλέπαμε τιμές αντίστοιχες με αυτές της
νιουτραβιδίνης, δηλαδή ratio πολύ μεγαλύτερο με 300.

Εικόνα 24: Απεικόνιση «καρτούν» της προσρόφησης της secA σε επιφάνεια χρυσού (με
πράσινες σφαίρες –ιστιδίνες). Η προσρόφηση είναι τυχαία και ανεξάρτητη από την ουρά
ιστιδινών.

5. Προσρόφηση secA σε επιφάνεια πυριτίου (εικόνα24 & 25): Οι
μετρήσεις δίνουν μέσο όρο 195 και τυπική απόκλιση ±130. Η secA
όπως και στην επιφάνεια του χρυσού προσροφάτε

και δεν

ξεπλένεται με τη χρήση TBS ή EDTA. Στην περίπτωση όμως του
πυριτίου παρατηρείται κάτι που δεν έχει παρατηρηθεί στις
υπόλοιπες περιπτώσεις πειραμάτων με τη secA. Σε μετρήσεις που
χρησιμοποιήθηκε η συγκέντρωση C (δες υλικά και μέθοδοι σελ. 34)
σε γράφημα D-F παρατηρούνται γόνατα (γράφημα 23) που
πρακτικά σημαίνει διαφορετικά

ratio, δηλαδή διαφορετικές

διαμορφώσεις της secA. Ενώ σε συγκεντρώσεις C/100 δεν
παρατηρούνται «γόνατα». Τα ratio στα τρία αυτά «γόνατα» είναι:
με μέσο όρο low ratio=207 (std±27) medium ratio=793 (std±173)
και

high ratio=209 (std±33). Αυτό σε φυσικοχημική δομή θα
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μπορούσε να σημαίνει ότι τα πρώτα μόρια που φτάνουν στην
επιφάνεια του πυριτίου προσροφόνται «πιο όρθια» , όπως και στο
χρυσό εικόνα 24. Καθώς φτάνουν όλο και περισσότερα μόρια στην
επιφάνεια το ratio αυξάνεται (793) που σημαίνει πως το μόριο
ξαπλώνει και έχει μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής με την επιφάνεια
του πυριτίου (εικόνα 25). Τέλος, καθώς έρχονται και άλλα μόρια και
‘’προσπαθούν να βρουν’’, όπως αναφέραμε και πριν, τη μορφή με
τη χαμηλότερη ενέργεια, το μόριο ‘’σηκώνεται’’ στην όρθια πάλι
θέση (εικόνα 24). Βέβαια αυτή είναι μία πιθανή εξήγηση για τη
μορφή της secA

που να ανταποκρίνεται σ’ αυτά τα νούμερα.

Ταυτόχρονα όμως αυτό το φαινόμενο με τις διαφορετικές
διαμορφώσεις μαρτυρά ίσως και μία συσχέτιση του ratio (σχήμα)
με τον αριθμό των μορίων (coverage) στην επιφάνεια, πράγμα που
φάνηκε και στην περίπτωση 1 και 2 (secA σε λιπιδική διπλοστιβάδα
και λιποσώματα).

Εικόνα 25:

Απεικόνηση «καρτούν» του διμερούς της secA καθώς αυτό φαίνεται να

«ξαπλώνει» με τη μεγαλύτερη επιφάνεια του. Η προσρόφηση δεν εξαρτάται από τις ιστιδίνες
αφού με EDTA δεν «ξεπλένεται»

6. Μελέτη Νιουτραβιδίνης: Η τελευταία περίπτωση έχει να κάνει με
μία άλλη πρωτεΐνη μη σημασμένη για σύγκριση, τη νιουτραβιδίνη.
Αυτή μετρήθηκε πάνω σε επιφάνεια χρυσού και πυριτίου για
σύγκριση με τη secA. Στο εργαστήριο και σε προηγούμενες
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δημοσιεύσεις, υπάρχουν μετρήσεις με μεγάλο ΔF που δίνουν εξίσου
μεγάλο ratio, τουλάχιστον πάνω από 300. Εδώ προσπαθήσαμε να
πάρουμε μικρά ΔF για να υπάρχει σύγκριση με τη secA και να
δούμε αν παραμένει σταθερό το ratio. Όπως φάνηκε και στα
αποτελέσματα, στην περίπτωση της νιουτραβιδίνη, ακόμα και για
μικρά ΔF το ratio παραμένει σταθερό με μέσο όρο 256 και με τυπική
απόκλιση ±104. Η νιουτραβιδίνη είναι ένα μόριο που, όπως έχει
δειχθεί από προηγούμενες μελέτες, ‘’βεντουζάρει’’ και αλληλεπιδρά
ισχυρά με την επιφάνεια. Αυτό πιθανόν να δείχνει πως αλλάζει η
στερεοδιάταξή της και η διαμόρφωση της σε ένα ποσοστό. Το
σίγουρο είναι πως είναι πολύ κοντά με την επιφάνεια ώστε να μην
επιτρέπει την ροή μορίων νερού ανάμεσα σε αυτήν και τη
μεταλλική επιφάνεια.

Εικόνα 26: Καρτούν απεικόνση της νιουτραβιδίνης πάνω σε επιφάνεια χρυσού.
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Συνοψίζοντας, η secA παίρνει μια σειρά από προτεινόμενες
διαμορφώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρόλα αυτά μπορούν ακόμα
να γίνουν μια σειρά από πειράματα στο μέλλον που να δώσουν περισσότερες
πληροφορίες για τη δομή της και να ανοίξουν νέους δρόμους και στο χώρο
των βιοαιθητήρων.
Αρχικά, θα μπορούσε να γίνει μία μελέτη για τη συσχέτιση του ratio με
τον αριθμό μορίων πρωτεΐνης στην επιφάνεια (coverage-σχήμα της
πρωτεΐνης). Οι μετρήσεις αυτές σε κλιμάκωση συγκέντρωσης θα πρέπει να
γίνουν σε λιπιδική διπλοστιβάδα, σε λιπίδια και σε επιφάνειες. Μ’ αυτόν τον
τρόπο θα υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα.
Χρήσιμο θα ήταν να επαναλαμβάνονταν όλα τα πειράματα σε
ρυθμιστικό διάλυμα TRIS ( δηλαδή TBS χωρίς αλάτι). Αυτό θα αποτελούσε
έναν καλό δείκτη του κατά πόσο η συγκεκριμένη πρωτεΐνη επηρεάζεται από
το άλας και ειδικά το σχήμα της και οι δυνατότητα αλληλεπιδράσεων της με
άλλες πρωτεΐνες, άλλα βιομόρια και επιφάνειες μεταλλικές.
Επίσης, με βάση μια άλλη δημοσιευμένη δουλειά [36], όταν η secA
έρχεται σε επαφή με όξινα φωσφολιπίδια από διμερές μετατρέπεται σε
μονομερές. Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα μπορούσε να γίνει ένας έλεγχος
βοηθητικός της μεθόδου FRET που χρησιμοποίησαν εκείνοι. Παράλληλα, θα
γίνει και μία παρατήρηση σε real time της αντίδρασης μονομερισμού της
πρωτεΐνης.

Μια

μέθοδος

που

θα

δώσει

αρκετές

απαντήσεις

στους

κρυσταλογράφους.
Ακόμα,

εφόσον

στον

ακουστικό

αισθητήρα

μπορούμε

να

προσομοιώσουμε τη λειτουργία ενός κυττάρου, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε
το μοντέλο της πρόσδεσης της secA στο σύμπλοκο secYEG και να δούμε κατά
ποσό αυτή η πρόσδεση επηρεάζει τη δομή της και ποιες άλλες πρωτεΐνες
πιθανόν

αλληλεπιδρούν

και

πώς

με

αυτήν.

Πιθανές

αλλαγές

στη

στερεοδιάταξη της και χημική συγγένεια με άλλες πρωτεΐνες. Το τελευταίο θα
μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα γρήγορο πείραμα ελέγχου και για μόρια
που πιθανόν εμπλέκονται σε αυτό το μονοπάτι.
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Μ’ αφορμή την παραπάνω σχέση, η μελέτη αυτής της πρωτεΐνης θα
μπορούσε να αποτελέσει την αρχή για μελέτη μιας άλλης πρωτεΐνης για την
οποία υπάρχει η υποψία πως εμπλέκεται σαν υποδοχέας για την εισαγωγή
ουσιών στο κύτταρο ή την εμπλοκή της σε κάποια μονοπάτια (π.χ.
φωσφοριλιώσεων ή καρκινικά).
Το 2008 επίσης στο εργαστήριο έχει γίνει μία μελέτη συσχέτισης του
μήκους του DNA με το ratio [73] θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και με την
περίπτωση των πρωτεϊνών. Δηλαδή, ratio σε συσχέτιση με το σχήμα των
πρωτεϊνών. Αυτό πιθανόν που θα βλέπαμε είναι πως διαφορετικό σχήμα δίνει
και διαφορετικό ratio. Μάλιστα όσο πιο ‘’ανοιχτό’’ σχήμα έχει μία πρωτεΐνη
ίσως τόσο και μεγαλύτερο ratio έχει. Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε να
προκύψει μια καμπύλη (γραμμή) που θα συσχετίζει αυτά τα δύο μεγέθη και
θα αποτελούσε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους πρωτεϊνικούς βιολόγους.
Αυτό βέβαια προϋποθέτει την παραγωγή και τη μελέτη αρκετών πρωτεϊνών
με διαφορετικά σχήματα.
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