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Προσωπικά στοιχεία
Όνομα
Διεύθυνση
Tηλέφωνο
Κινητό
E-mail

Αρβανίτη Κατερίνα
Ιωνίας κ Κ.Παλαμά 21-23 71305 Ηράκλειο
2810227800
6957289873
katarv87@gmail.com

Εθνικότητα

Ελληνική

Ημ/νία γέννησης
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαίδευση

17/11/1987
1ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου
2010: Πτυχίο Χημείας
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας
2012: Mεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης:
Πρωτεομική ανάλυση της λευχαιμικής σειράς Κ562 παρουσία αναλόγων του
Gleevec.
Διδάκτωρ του τμήματος Χημείας. Εργασία με τίτλο: Μελέτη του εκκριτικού
συστήματος του φορέα του πυρετού Q Coxiella burnetii και της απόκρισης του
κυττάρου ξενιστή.
Κάτοχος βεβαίωσης Οινολογικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 2014.
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.
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EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Ημερομηνία
• Επωνυμία και είδος του
οργανισμού
• Απασχόληση
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
• Ημερομηνία
• Επωνυμία και είδος του
οργανισμού
•Απασχόληση
• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες
Ημερομηνία
• Επωνυμία και είδος
οργανισμού
• Απασχόληση
•

• Κύριες
δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

Ημερομηνία
• Επωνυμία και είδος
οργανισμού
• Απασχόληση

10/07/2008-20/09/2009
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας
Διατριβή στο εργαστήριο βιοχημείας
Ανάπτυξη μεθόδων για το διαχωρισμό εξωτερικής από εσωτερική μεμβράνη του
βακτηρίου Pseudomonas sp στέλεχος phDV1
01/10/2011-31/03/2012
VIB institute, Τμήμα έρευνας πρωτεϊνικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Γάνδης ,
Βέλγιο
Erasmus student in Ghent, Belgium
Ενασχόληση με την τεχνική Stable Isotopic Labelling σε κυτταροκαλλιέργειες.
14-20 Ιουλίου 2013
Παραμονή στο Ινστιτούτο Μοριακής Παθολογίας, Τμήμα στρατιωτικών
επιστημών υγείας, Υπουργείο Άμυνας στο Hradec Kralove της Τσεχίας.
Πρόγραμμα συνεργασίας Ελλάδας-Τσεχίας.

Ενασχόληση με το πακετάρισμα στηλών χρωματογραφίας και εκμάθηση της
τεχνικής απομόνωσης και διαχωρισμού μεμβρανών που δεν διαλυτοποιούνται
σε απορρυπαντικά.

•

• Κύριες
δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

10/10/13-30/11/13, 1/6/2014-30/6/2014 και 29/10/2014-13/11/2014
Παραμονή στο Max Planck Institute for biophysics της Φρανκφούρτης
Υποτροφία DAΑD, Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας
Ενασχόληση με τεχνικές μοριακής βιολογίας.
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•

• Hμερομηνία
Επωνυμία και είδος
Φρανκφούρτης
Οργανισμού
• Απασχόληση

• Κύριες δραστηριότητες και
αρμοδιότητες

01/10/2015-29/01/2016
Παραμονή στο Max Planck Institute for biophysics της
Πρακτική άσκηση στα πλαίσια Erasmus
Δομική βιολογία του εκκριτικού συστήματος τύπου 4.

•

Ημερομηνία
• Επωνυμία και
είδος Οργανισμού

5/8/2016-24/11/2016
Βρεφονηπιακός και παιδικός σταθμός <<Η Χώρα των Παρα
μυθιών>> Μαστοράκη Γεωργία Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

•

Απασχόληση

Πρακτική άσκηση στα πλαίσια του voucher τουρισμού

•

Κύριες δραστηριότητες
και αρμοδιότητες

Ενασχόληση με το σχεδιασμό προγράμματος των σχολικών
λεωφορείων, γραμματειακή θέση και υποδοχή γονέων

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνικά

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ
• Ικανότητα ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα ομιλίας

Άριστη
Άριστη
Άριστη
Δεκέμβριος 2006: University of Cambridge Certificate of Proficiency in English
Μάρτιος 2007: University of Michigan Certificate of Proficiency in English
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• Ικανότητα ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα ομιλίας

•

Ικανότητα ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα ομιλίας

ΓΑΛΛΙΚΑ
Καλή
Καλή
Καλή
Μάιος 2003: DELF - Diplôme d'études en langue française

IΤΑΛΙΚΑ
Πολύ καλή
Πολύ καλή
Πολύ καλή
Νοέμβριος 2010: Certificato statale di conoscenza delle lingue
Livello B2

•

Ικανότητα ανάγνωσης
• Ικανότητα γραφής
• Ικανότητα ομιλίας

ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Πολύ καλή
Καλή
Αρκετά Καλή
Μάιος 2013: Δίπλωμα A2 DELE

TΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Άριστες γνώσεις σε Microsoft Windows,
Microsoft office, ORIGIN, CHEM DRAW
Αριστες γνώσεις σε συσκευές εργαστηρίου όπως λάμπα υπεριώδους, Υγρή
χρωματογραφία, Aτομική απορρόφηση, Φασματομετρία μάζας (MALDI-TOF)
Bακτυριακές και ευκαρυωτικές καλλιέργειεςηλεκτροφόρηση σε πηκτή
ακριλαμιδίου 1D και 2D PAGE, ισοηλεκτρική εστίαση, επισήμανση με τη
μέθοδο SILAC, τεχνική ανοσοανίχνευσης, πεχαμέτρηση.
Τεχνικές μοριακής βιολογίας: Τεχνική PCR, ανασυνδιασμός πλασμιδίων,
χρήση περιοριστικών ενζύμων, γεννετικά τροποιημένοι οργανισμοί, πηκτή
αγαρόζης, eξαγωγή πλασμιδιακού DNA, χρωματογραφία συγγένειας με στήλη
νικελίου και στρεπταβισίνης για ανασυνδιασμένες πρωτεΐνες.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σεμινάρια και
παρουσιάσεις
15/07-04/08/2016: Σεμινάριο τουριστικών επιχειρήσεων (80 ώρες).
2015 ΙΝΣΕΤΕ Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας έως 29 ετών σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις στο κλάδο τουρισμού για απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

26-27 Μαρτίου 2016: 18ο Συνέδριο μεταπτυχιακών φοιτητών τμήματος Χημείας
Παρουσίαση με τίτλο: Υπερέκφραση και καθαρισμός μιας υπομονάδας του
εκκριτικού συστήματος του βακτηρίου C.burnetii.

Ιούλιος 2015: Πρόγραμμα δια βίου μάθησης ΕΣΠΑ 2007-2013 με τίτλο
«Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις του 21ου αιώνα στην
παθοβιολογία του καρκίνου».
Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

12-15 Μαΐου 2014: Συμμετοχή στο “Discussion Forum 2014- Host Pathogen
Interaction” στο Mikulov της Τσεχίας. Παρουσίαση με θέμα: Secretion system of
Coxiella burnetii.

21-25 Ιουλίου 2013: Συμμετοχή στο 5ο συνέδριο Μικροβιολογίας (Federation of
European Microbiological Societies) στη Ληψία της Γερμανίας.Ποστερ με θέμα:
Comparison of the secretome of two strains of the obligate intracellular
pathogen Coxiella burnetii by N-terminal proteomics.

25-27 Μα΄ϊου 2012: 15ο Ελληνικό Συμπόσιο Ιατρικής Χημείας Αθήνα, Ελλάδα
Παρουσίαση με τίτλο: Global proteome quantification of novel imatinib
derivative in K562 human chronic myeloid leukaemia cells.

23-24 Απριλίου 2012: 2η Συνάντηση Χρηστών του Orbitrap ‘Ιδρυμα Τεχνολογίας
και ‘Ερευνας, Ηράκλειο Κρήτης
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15-18 Ιουλίου 2011:Συνέδριο συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών Χημείας,
Τμήμα Χημείας Πανεπιστήμιο Κρήτης
Παρουσίαση με τίτλο: Investigation of the newly synthesized anticancer agents
related to imatinib.

12-19 Μαίου 2011: Συστήματα διαχείρησης ποιότητας
(12 ώρες), Ηράκλειο Κρήτης
(Από την Ενωση Ελλήνων Χημικών)

29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2010: Σεμινάριο: Συστήματα ΙSO 22000: 2005
Συστήματα επιθεωρητών HACCP (30 ώρες), Ηράκλειο Κρήτης
(Από την TUV Hellas)

9-21 Ιουλίου 2009: Θερινό σχολείο: “From Chemistry to Biology & Medicine via
metals” Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
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Δημοσιεύσεις
Antigoni Nikolaki,Anastasia Papadioti, Aikaterini Arvaniti, Eleni Kassotaki, Julian D.Langer and
Georgios Tsiotis
The membrane complexome of a new Pseudomonas strain during growth on lysogeny broth medium
and medium containing glucose or phenol.
Published in EuPA Open Proteomics: Volume 4, 2014, Pages 1-9

Katerina Arvaniti, Anastasia Papadioti, Maria Kinigopoulou, Vassiliki Theodorou, Konstantinos
Skobridis and Georgios Tsiotis
Proteome Changes Induced by Imatinib and Novel Imatinib Derivatives in K562 Human Chronic
Myeloid Leukemia Cells.
Published in Proteomes: Volume 2 (3), 2014, Pages 363-381
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PERSONAL INFORMATION
Name
Address
Telephone
Mobile
E-mail

Arvaniti Katerina
Ionias Av &K.Palama 71305 Heraklion Crete, Greece
00302810227800
00306957289873
katarv87@gmail.com

Nationality

Greek

Date of birth
Secondary Education

17/11/1987
1st High school, Heraklion Crete 2005

Higher Education

Degree in Chemistry
University of Crete, Department of Chemistry (March 2010)

Higher Education

M.Sc in Biochemistry: Proteomic analysis of Gleevec and its derivatives on
K562 leukemic cell line
University of Crete, Department of Chemistry (November 2012)

Higher Education

phD in Biochemistry: Study of the secretion system of the bacterium Coxiella
burnetii causing Q fever and the host cells’ response.
University of Crete, Department of Chemistry (July 2017)
Certificate of enology
University of Crete, Department of Chemistry

11

EDUCATION AND TRAINING
• Dates
• Name and address of
institute
• Occupation or position held
• Main activities and
responsibilities
• Dates
• Name and address of
institute
• Occupation or position held
• Main activities and
responsibilities

• Dates
Occupation or position held

•

10/07/2008-20/09/2009
University of Crete, Department of Chemistry
Theses Student in Biochemistry Lab
Development of methods for separation of internal and external
membrane of the bacterial Pseudomonas sp strain ph DV1
01/10/2011-31/03/2012
VIB institute, Department of Medical Protein Research, University of Ghent ,
Belgium
Erasmus student in Ghent, Belgium
Stable Isotopic Labeling in cell culture

October 2012- Jauary 2013 and March 2013- June 2013
Teaching assistant in the laboratory course of Inorganic chemistry for two
semesters.
October 2013- Jauary 2014 and March 2014- June 2014
Teaching assistant in the laboratory course of Biochemistry lab for two
semesters.

• Dates
Name and address of
the institute
•

•

Occupation and
position held

14-20 July 2013
Institute of Molecular Pathology
Faculty of Military Health Sciences, University of Defence,
Hradec Kralove
Cooperation program between Greece and Czech Republic

Main activities and
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responsibilities

•

• Dates
Name and address of
the institute
•

Occupation and
position held

Micro-gradient column preparation.
Isolation and purification of detergent resistance membranes.

10/10-30/11/2013
Max Planck Institute for Biophysics, Frankfurt, Germany

Scholarsip DAAD

Cooperation program Greece and Germany
Main activities and
responsibilities
• Dates
Name and address of
the institute

•

•

•

Occupation and
position held

Molecular biology techniques.
2/6/2014-30/62014
Max Planck Institute for Biophysics, Frankfurt, Germany
Scholarsip DAAD

Cooperation program Greece and Germany
Main activities and
responsibilities

•

•
•
•

Large scale preparation, expression and purification of protein complex.

• Date
Name and address of
the institute
Occupation and position
Held
Main activities and
Responsibilities

01/10/2015-29/01/2016
Max Planck Institute for Biophysics, Frankfurt, Germany
Erasmus Placement
Structural biology of Type IV secretion system.
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PERSONAL SKILLS

AND COMPETENCES

MOTHER TONGUE

GREEK

OTHER LANGUAGES
• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills

ENGLISH
Excellent
Excellent
Excellent
December 2006: University of Cambridge Certificate of Proficiency in English
March 2007: University of Michigan Certificate of Proficiency in English

• Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills

•

Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills

FRENCH
Good
Good
Good
May2003: DELF - Diplôme d'études en langue française

ITALIAN
Very Good
Very Good
Very Good
November 2010: Certificato statale di conoscenza delle lingue
Livello B2

SPANISH
•

Reading skills
• Writing skills
• Verbal skills

Very good
Good
Good
May 2013: Diploma A2 DELE, Instituto Cervantes
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TECHNICAL SKILLS
AND COMPETENCES

Excellent knowledge of Microsoft Windows,
Microsoft office, ORIGIN, CHEM DRAW
Excellent use of Chemical devises (UV lamp, nano liquid-chromatography, High
Pressure Liquid Chromatography, Atomic Absorption, Mass Spectrometry
(MALDI-TOF), photometer, pHmeter)
Bacterial and eukaryotic cell culture, gel electroforesis and agarose gel
electrophoresis,PCR, gel extraction, isoelectric focusing, expression and vector
cloning, protein expression and purification, SILAC labelling, microscopy, gramnegative staining, immune-fluorescent assays, western-blot analysis, agarose
gel, plasmid DNA extraction, cloning and expression in different strains of E.coli,
affinity chromatography with Nickel and strep-tactin columns for recombinant
proteins, gel filtration.

15

ADDITIONAL INFORMATION
Seminars and
presentations

26-27 March 2016: 18th Chemistry Postgraduates’ conference, University of
Crete, department of Chemistry
27 March 2016 Announcement: Over-expression and purification of a subunit of
C.burnetii secretion system.

July 2015: Life-learning Program funded from European Union (2007-2013)
entitled “Diagnostic and therapeutic approaches of the 21st century on the
pathobiology of cancer”.
Medical School, University of Crete

12-15 May 2014: Discussion Forum 2014 Host Pathogen Interaction
Mikulov, Czech Republic
15th May 2014 Announcement: Secretion System of Coxiella burnetii.

21-25 July 2013: 5th Congress of Eutopean Microbiologists (FEMS 2013)
Leipzig, Germany
Poster presentation entitled: Comparison of the secretome of two strains of the
intracellular pathogen Coxiella burnetii by N-terminal proteomics.

25-27 May 2012: 15ο Hellenic symposium of Medicinal chemistry
26 Μay 2012: Announcement: Global proteome quantification of novel imatinib
derivative in K562 human chronic myeloid leukaemia cells.

23-24 April 2012: 2nd Greek Orbitrap Users Meeting.

15-18 July 2011: post-graduates seminar, Department of Chemistry
17 July 2011: Announcement: Investigation of the newly synthesized anticancer
16

agents related to imatinib.

12-19 May 2011: Quality management systems
(12 hours)
(From Association of Greek Chemists)

29-3 July 2010: Seminar on topic: Systems ΙSO 22000: 2005
Seminar of HACCP systems inspectors (30 hours)
(From TUV Hellas)

9-21 July 2009: summer school with topic “From Chemistry to Biology &
Medicine via metals”

Publications
Antigoni Nikolaki,Anastasia Papadioti, Aikaterini Arvaniti, Eleni Kassotaki, Julian D.Langer and
Georgios Tsiotis
The membrane complexome of a new Pseudomonas strain during growth on lysogeny broth medium
and medium containing glucose or phenol.
Published in EuPA Open Proteomics: Volume 4, 2014, Pages 1-9

Katerina Arvaniti, Anastasia Papadioti, Maria Kinigopoulou, Vassiliki Theodorou, Konstantinos
Skobridis and Georgios Tsiotis
Proteome Changes Induced by Imatinib and Novel Imatinib Derivatives in K562 Human Chronic
Myeloid Leukemia Cells.
Published in Proteomes: Volume 2 (3), 2014, Pages 363-381
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Περίληψη
Το ενδοκυττάριο βακτήριο Coxiella burnetii είναι υπεύθυνο για τον πυρετό Q, μια ζωονόσος
με

παγκόσμια

εξάπλωση

burnetii διατηρείται

(εξαίρεση

Νέα

στη φύση μέσα από

Ζηλανδία
πολύπλοκους

και

Ανταρκτική).

κύκλους,

στους

Η

C.

οποίους

εμπλέκεται ένα ευρύ φάσμα φυσικών ξενιστών (άγρια και οικόσιτα θηλαστικά, πτηνά,
αρθρόποδα ακόμα και ερπετά). Ο άνθρωπος είναι περιστασιακός ξενιστής. Στη μετάδοση
κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν τα παραγωγικά ζώα (βοοειδή, αίγες και πρόβατα), ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια του τοκετού. Τα μολυσμένα ζώα συνήθως είναι ασυμπτωματικά, αλλά
πιθανόν να συμβούν αποβολές. Τα βακτήρια αποβάλλονται στο περιβάλλον από τις εκκρίσεις
των μολυσμένων ζώων (ούρα, κόπρανα, γάλα) κυρίως όμως από τα προϊόντα του τοκετού/
λοχείας. Η αερογενής οδός είναι ο κύριος τρόπος μετάδοσης (εισπνοή μολυσμένων
αεροσταγονιδίων είτε απευθείας από τις εκκρίσεις μολυσμένων ζώων ή δευτερογενώς από το
περιβάλλον).
Ο πυρετός Q απαντάται σε δύο μορφές την οξεία και τη χρόνια με διαφορετικά συμπτώματα.
Οι συνηθέστερες εκδηλώσεις του οξέος πυρετού-Q (χρόνος επώασης: 2-5 εβδομάδες) είναι ο
πυρετός χωρίς σαφή εστία λοίμωξης (γριπώδης συνδρομή), η πνευμονία ή η ηπατίτιδα Η
οξεία μορφή της νόσου πιθανόν να είναι ασυμπτωματική. Κλασική εκδήλωση του πυρετού Q
αποτελεί η άτυπη πνευμονία με ή χωρίς συνοδό πλευριτική συλλογή, ενώ συχνότερη
εκδήλωση θεωρείται η ηπατίτιδα, που μπορεί να λάβει χαρακτήρες: i) πυρετού αγνώστου
αιτιολογίας με συνοδό ανάπτυξη κοκκιωμάτων στη βιοψία ήπατος, ii) ιογενούς ηπατίτιδας με
ηπατομεγαλία αλλά σπάνια ίκτερο, iii) ασυμπτωματικής πλην του πυρετού αύξησης των
αμινοτρανσφερασών στον ορό. Λόγω της μεγάλης ετερογένειας των συμπτωμάτων, η
διάγνωση συνήθως καθυστερεί από 1 ως 14 μήνες.
Η χρόνια λοίμωξη από την Coxiella burnetii ορίζεται ως η παραμονή της λοίμωξης
περισσότερο από 6 μήνες και εκδηλώνεται πολλούς μήνες ή έτη μετά την πρωτολοίμωξη.
Συχνότερα (μέχρι 75%), παρουσιάζεται ως βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα με αρνητικές
καλλιέργειες. Προσβάλλονται συνήθως η μιτροειδής και η αορτική βαλβίδα. Προϋπάρχουσες
βαλβιδικές βλάβες, αγγειακές ανωμαλίες (ανευρύσματα, μοσχεύματα) και ενδεχόμενη
ανοσοκαταστολή είναι οι κύριοι προδιαθεσικοί παράγοντες.
Επιπλέον, η χρόνια μορφή μπορεί να εμφανίζεται ως λοίμωξη προϋπάρχοντος αορτικού
ανευρύσματος ή μοσχεύματος, αρθρίτιδα, οστεομυελίτιδα, χρόνια ηπατίτιδα με ανάπτυξη
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ίνωσης

και

κίρρωσης,

πνευμονική

ίνωση,

ψευδο-όγκος

του

πνεύμονα,

μικτή

κρυοσφαιριναιμία και σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.
Το βακτήριο απαντάται σε δύο μορφές ανάλογα με τη δομή του, τα small cell variants
(SCVs) large cell variants (LCVs). Η πρώτη είναι η μεταβολικά ανενεργή μορφή του
βακτηρίου και μικρότερη σε μέγεθος σε σχέση με τα LCVs όπου θεωρείται η μεταβολικά
ενεργή μορφή του βακτηρίου. Επίσης, ανάλογα με τη δομή του λιποπολυσακχαρίτη το
βακτήριο χωρίζεται σε δύο φάσεις, φάση Ι και φάση ΙΙ. Η φάση Ι απαντάται στη φύση και
αποτελεί τη μολυσματική φάση του βακτηρίου ενώ η φάση ΙΙ δημιουργείται από τη φάση Ι
έπειτα από μία σειρά περασμάτων σε κύτταρα.
Μετά την εισαγωγή του βακτηρίου στο κύτταρο ξενιστή ξεκινά ο κύκλος μόλυνσης. Με τη
βοήθεια του εκκριτικού συστήματος τύπου IVb το βακτήριο εκκρίνει πρωτεΐνες στο κύτταρο
ξενιστή που είναι απαραίτητες για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό του μέσα σε
κυστίδια που ονομάζονται Coxiella containing vacuoles (CCV). Όσο προχωρά η μόλυνση το
κυστίδιο γεμίζει με βακτήρια
Στη παρούσα μελέτη έγιναν προσπάθειες απομόνωσης του υποσυμπλόκου του πυρήνα του
εκκριτικού συστήματος αλλά και των τριών υπομονάδων του χωριστά IcmG, IcmK και
IcmE. Ένας ακόμη στόχος ήταν η μελέτη της απόκρισης του κυττάρου ξενιστή στην μόλυνση
με το παθογόνο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ( 1, 3 και 10 μέρες μετά τη μόλυνση) και
πως διαφοροποιείται το πρωτέομα του. Επίσης, να παρατηρηθεί η μορφολογία του
ευκαρυωτικού κυττάρου στις αντίστοιχες χρονικές στιγμές με ηλεκτρονική μικροσκοπία.

Λέξεις κλειδιά: πυρετός Q, ενδοκυττάριο βακτήριο, Coxiella burnetii, ενδοκυττάριος
πολλαπλασιασμός
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Abstract
The intracellular pathogen Coxiella burnetii responsible for Q fever is a zoonosis with global
distribution (but new Zeeland and Antarctica). C. burnetii is maintained in nature through
complex cycles with host organisms (wild and domestic mammals, birds, arthropods even
reptiles). Human is an occasional host. Sheep, goats and cattle are the main source of
transmission especially during parturition. Infected animals are usually asymptomatic
although miscarriages may occur. Bacteria are excreted in the urine, feces and milk but
mostly in birth products. Aerosol is the main way of transmission either through excretions of
infected animals or via the environment.
Two forms of Q fever are reported; acute and chronic form with different symptoms.
Common manifestation of acute Q fever is fever with no clear infection (incubation period 25 weeks), pneumonia or hepatitis. Acute form of the disease may be asymptomatic. Classic
manifestation of Q fever is atypical pneumonia and hepatitis. Hepatitis appears as fever with
granulomas development in liver biopsy, viral hepatitis with hepatomegaly but rarely
jaundice and hepatitis with no symptoms but fever with increase in serum aminotranserase
levels. Due to these heterogeneous symptoms, diagnosis usually delays from 1-14 months.
Chronic infection from Coxiella burnetii is the persistent infection for more than 6 months
and manifests several months or years after the first infection. Usually (75%), it appears as
bacterial endocarditis. Mitral valve and aortic valve are usually affected. Preexisting valve
damages, vascular abnormalities (aneurysm, implants) and possible immunosuppression are
the main predisposing factors. Moreover, chronic form may appear as aneurysm or implant
infection, arthritis, osteomyelitis, chronic hepatitis with fibrosis development, lung fibrosis,
lung pseudo-tumor, mixed cryoglobulinemia and chronic fatigue syndrome.
Based on structure, the pathogen has two different forms; small cell variants (SCVs) and
large cell variants (LCVs). SCVs are the metabolically inactive form of the bacterium and
smaller in size compared to LCVs which are considered the metabolic active form of the
pathogen. Based on the structure of the lipopolysaccharide there are two different phases of
the bacterium; phase I and phase II. Phase I is present in nature and is highly infectious
whereas phase II is created from phase I in culture cells during several passages.
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After transmission, Coxiella burnetii targets alveolar macrophages and cell infection begins.
Type IVb secretion system, is responsible for effector proteins secreted in host cells’
cytoplasm necessary for survival and intracellular replication inside vacuoles named Coxiella
containing vacuoles (CCV). As the infection progresses the CCV gets full of bacteria.
In the present study, efforts have been made to isolate the core sub complex of the type
IVsecretion system but also the three subunits IcmG, IcmK and IcmE separately. Another
target was studying the response of the host cell when infected with the pathogen in different
time points (1, 3 and 10 days post infection) and if or how the proteome of the host cell is
differentiated. Also, the morphology of the eukaryotic cell at the corresponding time points
by electron microscopy is observed.

Key words: Q-fever, intracellular bacterium, Coxiella burnetii, intracellular replication
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1.Εισαγωγή

1.1 Περιγραφή του παθογόνου Coxiella burnetii
Το βακτήριο Coxiella burnetii Nine Mile I απομονώθηκε για πρώτη φορά το 1938 από δύο
διαφορετικές ομάδες, μία στην Αυστραλία και η άλλη στις Ηνωμένες Πολιτίες της Αμερικής.
Το όνομα προκύπτει από τον ερευνητή Cox ο οποίος ήταν ο πρώτος που απομόνωσε και
περιέγραψε το βακτήριο και από τον ερευνητή Βurnet ο οποίος το ταυτοποίησε ως Rickettsia
(Derrick 1983). Από αυτό το στέλεχος ύστερα από μια σειρά “περασμάτων” σε
γονιμοποιημένα αυγά κότας και ινδικά χοιρίδια, απομονώθηκε το μη μολυσματικό στέλεχος
C.burnetii Nine Mile II.
Όταν καλλιεργείται σε κύτταρα-ξενιστές ή ωάρια, το βακτήριο επιδεικνύει διαφορετική
αντιγονική ποικιλομορφία που σχετίζεται με τη μολυσματική του ικανότητα. Το αγρίου
τύπου μολυσματικό βακτήριο φάσης Ι, μετατρέπεται σε μία μη μολυσματική μορφή φάσης ΙΙ
έπειτα από διαδοχικά περάσματα σε κυτταροκαλλιέργιες. Στο στέλεχος Nine Mile αυτή η
μετατροπή προκαλείται από διαγραφή περιοχής χρωμοσώματος. Η περιοχή αυτή αποτελείται
από γονίδια που σχετίζονται με τα σάκχαρα στον ολιγοσακχαρίτη και τη σύνθεση της
βιρανόζης, ένα σάκχαρο που απαντάται στο λιποπολυσακχαρίτη φάσης Ι (D Raoult, T J
Marrie et al. 2005). Το στέλεχος C.burnetii Nine Mile II, χρειάζεται μόνο χώρο BL2
(biosafety level 2) για τη καλλιέργεια του ενώ το στέλεχος Ι εργαστήρια τύπου BL3.
Η Coxiella burnetii είναι ένα Gram-αρνητικό βακτήριο και είναι υπεύθυνο για το πυρετό Q
στον άνθρωπο. Αποτελείται από δύο μεμβράνες, μια εσωτερική και μια εξωτερική και ένα
στρώμα πεπτιδογλυκάνης προσδεδεμένο στην εσωτερική μεμβράνη.

Κατάταξη του βακτηρίου
Βασίλειο

βακτήρια

Φύλο

πρωτεοβακτήρια

τάξη

γ-πρωτεοβακτήρια
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Order

leggionellales

Οικογένεια coxiellaceae
Γένος

Coxiella

Είδος

C.burnetii

Εικόνα 1.1. Βακτήρια που ανήκουν στη γ τάξη των πρωτεοβακτηρίων (Weisburg WG, Dobson ME et al. 1989)
και τα διαφορετικά στελέχη του βακτηρίου Coxiella burnetii με βάση (Paul A. Beare, Nathan Unsworth et al.
2009).

Το στέλεχος Nine Mile της Coxiella burnetii, απομονώθηκε στην Αμερική το 1935 από
τσιμπούρι και πρόσφατα έχει αναλυθεί το γονιδίωμα του (Rekha Seshadri, Ian T. Paulsen et
al. 2003). Το μέγεθος του είναι 1.995.275 ζεύγη βάσεων και αποτελείται από 2.094 ORFs.
Έχουν βρεθεί έξι διαφορετικά στελέχη του βακτηρίου (εικόνα 1.1) και τέσσερα ήδη
πλασμιδίων: QpH1 (36kb), QpRS (39kb), QpDG (42kb) και QpDV (33kb) όπου το QpH1
σχετίζεται με την οξεία μορφή της ασθένειας και το QpRS με τη χρόνια (Dimitrios
Frangoulidis, Wolf D. Splettstoesser et al. 2013).

1.2 Πυρετός Q.
Το βακτήριο C.burnetii είναι υπεύθυνο για το πυρετό Q. Η μεγάλη μολυσματική ικανότητα
του, είχε ως αποτέλεσμα τον χαρακτηρισμό του ως παράγοντα Β τρομοκρατίας σύμφωνα με
το κέντρο ελέγχου ασθενειών των Ηνωμένων πολιτειών (Centers of Disease Control and
Preventions, USA).
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Η πρώτη εμφάνιση του πυρετού Q παρατηρήθηκε το 1933, στους εργάτες ενός σφαγείου στο
Queensland της Αυστραλίας. Με βάση τα συμπτώματα τους (κυρίως υψηλός πυρετός) και
αφού αποκλείστηκαν διάφορες άλλες ασθένειες όπως τυφοειδής, παρατυφοειδής πυρετός και
λεπτοσπείρωση,

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα νέο είδος ασθένειας που

ονομάστηκε Query, Q πυρετός. Ο Edward Holbrook Derrick δε κατάφερε να απομονώσει
ούτε να δει τον παράγοντα που προκαλούσε το πυρετό κι έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
επρόκειτο για ιό. Οι Burnet και Freeman παρέλαβαν δείγμα από τον Derrick, κατάφεραν να
παρατηρήσουν διαμεμβρανικά κυστίδια γεμάτα με υλικό σε κοκκώδη μορφή και με χρήση
χρωστικών ανέφεραν τη πιθανή ομοιότητα με Rickettsia (Derrick 1983) .
Παράλληλα, o Davis το 1935, μελετώντας περιστατικά πυρετού στα Rocky Mountains των
Ηνωμένων Πολιτειών,

απομόνωσε τσιμπούρια και μετέδωσε την ασθένεια σε ινδικά

χοιρίδια. Τα συμπτώματα όμως ήταν διαφορετικά από τον πυρετό που είχε παρατηρηθεί στη
περιοχή. Λαμβάνοντας αίμα από μολυσμένα ινδικά χοιρίδια μπορούσε να μολύνει τα υγιή
ενώ ο αιτιολογικός παράγοντας δεν ήταν δυνατό να καλλιεργηθεί σε αξενικό μέσο. Το 1938 ο
Cox δουλεύοντας μαζί με τον Davis, πέτυχε να πολλαπλασιάσει το βακτήριο σε εμβρυοφόρα
αυγά όρνηθας (Derrick 1983) (M. Maurin and Raoult 1999).
Υπάρχουν δύο μορφές της ασθένειας, η οξεία, όπου τα συμπτώματα σε ένα ποσοστό 50-60%
δεν εκδηλώνονται καθόλου ή μπορεί αν εκδηλωθούν σε 1 έως 3 εβδομάδες και
χαρακτηρίζεται από πυρετό, πονοκεφάλους, βήχα, μυαλγίες και οσφυαλγίες και μπορεί να
οδηγήσει σε μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα αλλά και πνευμονία ή ηπατίτιδα. Ένα ποσοστό
5-15% περιστατικών της οξείας μορφής θα οδηγήσει σε χρόνια και σε κάποιες ομάδες
ασθενών όπως ασθενείς σε ανοσοκαταστολή, καρκινοπαθείς ή προσβεβλημένους από τον ιό
ΗΙV καθώς και έγκυες γυναίκες μπορεί να εμφανίσουν πυρετό Q στη χρόνια μορφή που ένα
ποσοστό 5% είναι θανατηφόρα. Η κλινική εξέλιξη του ασθενούς μπορεί να διαρκέσει πάνω
από έξι μήνες. Συχνά εκδηλώνεται ως ενδοκαρδίτιδα και σπανιότερα ως οστεομυελίτιδα,
οστεοαρθρίτιδα και πνευμωνική ίνωση. (Emmanouil Angelakis and Rault 2010), (M. Maurin
and Raoult 1999). Αν η διάγνωση δε γίνει έγκαιρα το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από
25-60%.

1.2.1 Παθοφυσιολογία του πυρετού Q.
Μετά την έκθεση στο βακτήριο, επέρχεται λοίμωξη που όμως, στις περισσότερες
περιπτώσεις (60%) είναι ασυμπτωματική για τον άνθρωπο. Ακολουθεί ανοσολογική
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απόκριση όπου το βακτήριο πολλαπλασιάζεται, όμως και πάλι μπορεί να μην εμφανιστούν
συμπτώματα. Τα

αντισώματα ανιχνεύονται 2-3 εβδομάδες μετά την εμφάνιση των

συμπτωμάτων (Teunis PF, Schimmer B et al. 2013). Ανιχνεύονται αντισώματα για τα
αντιγόνα της φάσης ΙΙ, ενώ το DNA του βακτηρίου ανιχνεύεται στον ορό του ασθενούς με
PCR στα αρχικά στάδια της νόσου. Όταν η συγκέντρωση των αντισωμάτων αυξηθεί,
συνήθως δεν είναι πλέον δυνατή η ανίχνευση του DNA του βακτηρίου με τη μέθοδο της
PCR (D Raoult, T J Marrie et al. 2005).
Σπανιότερα, το βακτήριο μπορεί να εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισμό από το πεπτικό
σύστημα μετά από την κατανάλωση μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων
προερχόμενων από μολυσμένα με το βακτήριο ζώα, ή μέσω του δέρματος.
Η οξείας μορφή του πυρετού μπορεί να εκδηλωθεί ως πνευμονία ή σπανιότερα ως ηπατίτιδα.
Επιπλοκές της οξείας μορφής του πυρετού Q περιλαμβάνουν μηνιγγίτιδα

ή

μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Στη εικόνα 1.2 φαίνεται η παθοφυσιολογία του πυρετού Q (D Raoult,
T J Marrie et al. 2005).

Εικόνα 1.2. Παθοφυσιολογία του πυρετού Q.

28

1.2.2 Θεραπεία
Η λοίμωξη από το βακτήριο Coxiella burnetii συχνά αναγνωρίζεται λανθασμένα ή απλά δεν
αναγνωρίζεται αφού τα συμπτώματα ομοιάζουν με μία απλή γρίπη και υψηλό ποσοστό του
πληθυσμού σε κάποιες περιοχές έχει ενδείξεις προηγούμενης ή ασυμπτωματικής λοίμωξης
(Richardus JH, Donkers A et al. 1987). Η οξεία μορφή της ασθένειας μπορεί να
αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά αλλά η απόκριση είναι αργή. Όταν όμως προχωρήσει στη
χρόνια μορφή της (ενδοκαρδίτιδα ή ηπατίτιδα), η πρόγνωση γίνεται δύσκολη και ορισμένες
φορές σχετίζεται με καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος.
Η δοξικυκλίνη μαζί με υδροξυ-χλωροκίνη είναι η βασική θεραπεία για τους ασθενείς που
πάσχουν από τον πυρετό Q αλλά το χρονικό διάστημα πρόσληψης δεν έχει αποσαφηνιστεί.
Μπορεί να διαρκέσει από 18 μήνες μέχρι αορίστου χρόνου πρόσληψη. Η έναρξη της
κατάλληλης αγωγής νωρίς στην πορεία της νόσου (ως την τρίτη ημέρα του πυρετού) αυξάνει
την αποτελεσματικότητά της (Achilleas Gikas, Diamantis P. Kofteridis et al. 2001). Η
δοξικυκλίνη, είναι ένα μερικώς συνθετικό, δεύτερης γενιάς αντιβιοτικό, που αναπτύχθηκε
κλινικά στις αρχές του 1960 από την τετρακυκλίνη. Η συνέχιση της αγωγής με δοξυκυκλίνη
και υδροξυχλωροκίνη για ένα έτος σε περίπτωση προϋπάρχουσας αγγειακής βλάβης
προφυλάσσει από την ανάπτυξη ενδοκαρδίτιδας στο 30% (Neil R Parker, Jennifer H Barralet
et al. 2006). Η θεραπεία της χρόνιας λοίμωξης από την Coxiella burnetii περιλαμβάνει τη
δοξυκυκλίνη (100mg x2 per os) σε συνδυασμό με υδροξυχλωροκίνη για τουλάχιστον 18
μήνες. Η πτώση του τίτλου των IgG και IgA αντισωμάτων φάσης I <200 σηματοδοτεί την
επιτυχή θεραπεία. Στη συνέχεια απαιτείται περιοδική παρακολούθηση εφ’όρου ζωής.
Οι τετρακυκλίνες αναστέλλουν τη πρωτεϊνοσύνθεση των βακτηρίων εμποδίζοντας τη
πρόσδεση του αμινοάκυλο-tRNA στο ριβόσωμα. Επειδή όμως η πρόσδεση της
τετρακυκλίνης στο ριβόσωμα είναι αναστρέψιμη, υπάρχει αντίσταση. Επίσης σε περίπτωση
αντένδειξης ή αλλεργίας στις τετρακυκλίνες εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν
κοτριμοξαζόλη και ριφαμπίνη

(Iosif Vranakis, Pieter-Jan De Bock et al. 2012). Η

κοτριμοξαζόλη είναι αντιβιοτικό και αποτελείται απο θειο-μεθυλοξαζόλη και τριμεθοπρίμη.
Στην κύηση, συστήνεται η θεραπεία με κοτριμοξαζόλη σε συνδυασμό με φολλικό οξύ μέχρι
τον τοκετό. Στα παιδιά <8 ετών συστήνεται η αγωγή με κοτριμοξαζόλη ή νεότερες
μακρολίδες ενώ η δοξυκυκλίνη θα πρέπει να συνταγογραφείται σε λοίμωξη απειλητική για
τη ζωή (Emmanouil Angelakis and Rault 2010).
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Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μακρολίδες ή κινολόνες όπως είναι οι
φθοριοκινολόνες ειδικά σε ασθενείς με μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, επειδή διεισδύουν στο
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Οι κινολόνες είναι αναστολείς των ενζύμων DNA γυράση και DNA
τοποισομεράση ΙV. Και τα δύο αυτά ένζυμα χρησιμοποιούνται για την αντιγραφή,
μεταγραφή και τον ανασυνδιασμό των αλυσίδων του DNA (Iosif Vranakis, Pieter-Jan De
Bock et al. 2011). Αντοχή στις κινολόνες υπάρχει και σε αυτή τη περίπτωση λόγω
μεταλλάξεων των στόχων του φαρμάκου ή πλασμιδίων που προστατεύουν τα κύτταρα.
Εμβόλιο με σκοπό τον περιορισμό της ασθένειας χρησιμοποιείται σε εργάτες σφαγείου ή
αγρότες στην Αυστραλία εδώ και αρκετά χρόνια οι οποίοι έρχονται σε επαφή με πρόβατα. Τα
πρώτα εμβόλια παρασκευάζονταν από βακτήρια στα οποία είχαν γίνει περάσματα σε αυγά
κότας και είχαν απενεργοποιηθεί σε φορμαλδεΰδη σε σχέση με φρέσκο απομονωμένο
στέλεχος που δεν είχε αποτέλεσμα (Ormsbee RA, Bell EJ et al. 1964). Αυτό σχετίζεται με
την εμφάνιση δύο φάσεων του βακτηρίου, τη λοιμογόνο φάση Ι και τη μη λοιμογόνο φάση
ΙΙ. Πολλές προσπάθειες έγιναν για να βρεθεί εμβόλιο κατάλληλο για τον άνθρωπο, χωρίς
παρενέργειες, αλλά δίχως μεγάλη επιτυχία (Smadel JE, Snyder MJ et al. 1948). Έτσι άρχισε
να γίνεται εμβολιασμός των ζώων με ολόκληρα βακτήρια της φάσης Ι με σκοπό να
περιορίσουν τη εξάπλωση του βακτηρίου στο περιβάλλον (Bilberstein EL, Riemann HP et al.
1977),(Schmeer N, Muller P et al. 1987),(Arricau-Bouvery N, Souriau A et al. 2005).
Έπειτα από μεγάλη έξαρση της ασθένειας σε Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία το 2009, ο
περιορισμός της ασθένειας στη κτηνοτροφία έγινε προτεραιότητα. Στην Ολλανδία για το
περιορισμό της μόλυνσης στα ζώα (μη κυοφορούντα ζώα), εφάρμοσαν πρόγραμμα μαζικών
εμβολιασμών με εμβόλιο που περιείχε απενεργοποιημένο στέλεχος βακτηρίου ΝΜ της
φάσης Ι. Τα αποτελέσματα ήταν να μειωθούν οι αποβολές στα ζώα που δεν είχαν προσβληθεί
αλλά έπρεπε να σφαγιαστούν αυτά που κυοφορούσαν [CEVA, Libourne, France, (Frankel D,
Richet H et al. 2011), (Richardus JH, Donkers A et al. 1987)].
Η νέα γενιά εμβολίων για το πυρετό Q εστίασε σε ολόκληρα απενεργοποιημένα κύτταρα με
την απομάκρυνση παραγόντων που είναι υπεύθυνοι για την ευαισθησία πχ LPS (Kazar J,
Brezina R et al. 1982; Williams JC, Damrow TA et al. 1986; Fries LF, Waag DM et al. 1993;
Waag DM, England MJ et al. 1997; David M Waaga, Marilyn J Englanda et al. 2002; Waag
DM, England MJ et al. 2008).
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1.3 Μορφές του βακτηρίου
Σε ένα παρασιτοφόρο κυστίδιο, το βακτήριο απαντάται σε 2 μορφές όπως αναφέρθηκε
παραπάνω: SCV (small cell variant) και LCV (large cell variant). Τα SCVs εκτείνονται από
0.2-0.5μm, έχουν ραβδοειδές σχήμα, με συμπυκνωμένη δομή χρωματίνης και είναι οι
μεταβολικά αδρανείς μορφές του βακτηρίου in vitro ενώ τα LCVs μπορούν να ξεπεράσουν
και το 1 μm σε μήκος. Η LCV μορφή έχει εξωτερική μεμβράνη, περιπλασματικό χώρο και
εσωτερική μεμβράνη και η δομή της χρωματίνης είναι περισσότερο διάσπαρτη. Θεωρούνται
οι μεταβολικά ενεργές μορφές του βακτηρίου (Robert A. Heinzen, Hackstadt et al. 1999). Αν
και οι δύο μορφές είναι μολυσματικές τόσο σε in vitro όσο και σε in vivo μοντέλα, δεν
θεωρείται πιθανό τα LCVs να μεταδίδονται και να προσβάλλουν τον άνθρωπο σε αντίθεση
με τα SCVs, διότι δεν αντέχουν εκτός κυττάρων για μεγάλες χρονικές περιόδους. Οι μορφές
SCVs όπως αναφέρθηκε στους (Sherry A. Coleman, Elizabeth R. Fischer et al. 2004) είναι
πολύ ανθεκτικές και σταθερές στο περιβάλλον άρα είναι πιθανό να είναι οι μολυσματικές
μορφές της Coxiella. Παρατηρήσεις ενδοκυττάριου πολλαπλασιασμού των SCVs με τη
βοήθεια μικροσκοπίας διέλευσης ηλεκτρονίων (ΤΕΜ) έδειξαν την μετατροπή των SCVs σε
LCVs και αντίστροφα. Αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις του κυτταρικού
κύκλου του βακτηρίου (φάση προσαρμογής, φάση ανάπτυξης και στατική φάση).
Παράλληλα, με τη χρήση γονιδιακής και πρωτεομικής ανάλυσης έγιναν προσπάθειες για τη
ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών γονιδίων των SCVs και LCVs.

Παρακάτω, φαίνονται σχηματικά, οι δύο διαφορετικές μορφές του βακτηρίου (Heinzen RA,
Howe D et al. 1996).
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Εικόνα 1.3. Εικόνες απο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο του βακτηρίου Coxiella burnetii. Φαίνονται οι μορφές small
cell variants (SCVs) and large cell variants (LCVs).
(a) Τα SCVs σε καθαρή μορφή. Φαίνεται η δομή της συμπυκνωμένης χρωματίνης.
(b) Τα LCVs σε καθαρή μορφή. Κι εδώ φαίνεται η δομή της χρωματίνης
Scale bar 0.5 μm.

1.4 O κύκλος μόλυνσης του βακτηρίου
Έχει δειχθεί ότι μετά την είσοδο του μέσω της αναπνευστικής οδού (μετάδοση με εισπνοή
μορφή αεροσόλ), το παθογόνο προσβάλλει τα μακροφάγα κύτταρα (Erin J. van Schaik, Chen
Chen et al. 2013). Η φαγοκυτταρική και μικροβιοκτόνος δράση των μακροφάγων είναι
ουσιώδης για τη διατήρηση στον οργανισμό αποστειρωμένου και απαλλαγμένου
ξενοβιοτικών ουσιών περιβάλλοντος. Η C.burnetii με τη βοήθεια της α ν β 3 ιντεγκρίνης
προσδένεται στους αντίστοιχους υποδοχείς των κύτταρων και με φαγοκυττάρωση εισέρχεται
στο εσωτερικό τους. Το νεογεννηθέν φαγόσωμα ονομάζεται Coxiella containing vacuole
(CCV) ή parasitophorous vacuole (PV) μετατρέπεται σε πρώιμο CCV προσλαμβάνοντας τη
μικρού μεγέθους GTPase RAB5. Αυτή η GTPase διεγείρει τη σύντηξη με ενδοσώματα με
αποτέλεσμα τη δημιουργία όξινου περιβάλλοντος (pH= 5.4). Το ώριμο CCV προσλαμβάνει
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τις GTPase RAB7, LAMP1 (lysosome associated membrane glycoprotein 1) και LAMP2
καθώς και τη vacuolar ΑΤΡase που μειώνει το pH στο 5 με την εισαγωγή πρωτονίων. Οι
πρωτεΐνες LAMP1 και LAMP2 αποτελούν περίπου το 50% των πρωτεϊνών των
λυσοσωμάτων και είναι υπεύθυνες για την διατήρηση ενός ευρύχωρου CCV (Jan SchulzeLuehrmann, Rita A. Eckart et al. 2016). Η RAB7 παραμένει προσδεδεμένη στο ώριμο CCV
και προκαλεί σύντηξη με ενδοσώματα (Lara J. Kohler and Roy 2015). Το μέγεθος του
αυξάνεται καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το κυτταρόπλασμα του κυττάρου ξενιστή. Τελικά,
δύο ώρες μετά τη μόλυνση, το φαγόσωμα συντήκεται με λυσοσωμικά τμήματα για να
αποκτήσει πρωτεΐνες όπως κατεψίνη D (CTSD), φωσφατάση λυσοσομικού οξέος (ACP2) και
vacuolar ΑΤΡase για τη μείωση του pH στο 4.5.
Μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδο του βακτηρίου στο CCV, η μεμβράνη του CCV αποκτά
την πρωτεΐνη του μικροσωληνίσκου ελαφριάς αλυσίδας 3 (LC3), ένα μάρτυρα “αυτοφαγίας”
και μέσα σε 60 λεπτά μετά τη μόλυνση το 90% των CCVs φέρει τη πρωτεΐνη LC3 (Jan
Schulze-Luehrmann, Rita A. Eckart et al. 2016). Πιθανολογείται ότι τα κυστίδια
“αυτοφαγίας” μεταφέρουν θρεπτικά στοιχεία για τη μετατροπή του παθογόνου από SCV σε
LCV. H αυτοφαγία λαμβάνει μέρος σε οργανίδια που καλούνται αυτοφαγοσώματα τα οποία
συντήκονται με λυσοσώματα και μεταφέρουν τα προς αποικοδόμηση προϊόντα στα
λυσοσώματα (Mizushima 2007), (He C and Klionsky 2009) . Ο μετασχηματισμός του
παθογόνου από SCV σε LCV συμπίπτει με τη διακοπή της αύξησης του CCV.
Οκτώ ώρες έως και δύο μέρες μετά τη μόλυνση, το κυστίδιο καταλαμβάνει όλο το χώρο του
κυτταροπλάσματος του κυττάρου- ξενιστή. Για να διατηρηθεί ένα μεγάλο κυστίδιο,
εμπλέκονται οι πρωτεΐνες που

εκκρίνονται από το βακτήριο αλλά και τα επίπεδα της

ακτίνης του κυτταροσκελετού. Ταυτόχρονα, ενεργοποιούνται κινάσες όπως οι κινάσες Α, C
και η κινάση της μυοσίνης του κυττάρου-ξενιστή. Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατη μελέτη
(S. Kauser Hussain, Laura J. Broederdorf et al. 2010) και οι τρεις παραπάνω κινάσες
εμπλέκονται

στο

σχηματισμό

του

παρασιτοφόρου

κυστιδίου

μέσα

στο

οποίο

πολλαπλασιάζεται το παθογόνο. Η κινάση Α φωσφορυλιώνει κάποιους παράγοντες που
σταθεροποιούν τη τοπολογία του CCV (Jennifer H.Moffatt, Patrice Newton et al. 2015) και
είναι υπεύθυνη για τη βιογένεση του κυστιδίου και το πολλαπλασιασμό του παθογόνου. Η
κινάση της μυοσίνης ρυθμίζει τις ακτίνες του κυτταροσκελετού και η κινάση C είναι
απαραίτητη για την εγκαθίδρυση του παρασιτοφόρου κυστιδίου (S. Kauser Hussain, Laura J.
Broederdorf et al. 2010).
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Έξι μέρες μετά τη μόλυνση, το κυστίδιο είναι γεμάτο από την LCV μορφή του βακτηρίου η
οποία μετατρέπεται σε SCVs. Παρ’όλα αυτά, η βιωσιμότητα του κυττάρου δεν επηρεάζεται
από την επέκταση του CCV. Η C.burnetii παρατείνει τη βιωσιμότητα του κυττάρου με δύο
τρόπους:
i.

εμποδίζει ενεργά το σηματοδοτικό μονοπάτι της απόπτωσης εκκρίνοντας τις
πρωτεΐνες beclin 1 και BCL2 (Anja Lührmann and Roy 2007),(Yang J, Liu X
et al. 1997)

ii.

επάγει τη παραγωγή παραγόντων επιβίωσης όπως για παράδειγμα των: ERK1
(γνωστή και ως MAPK3), ERK2 (γνωστή και ως ΜΑΡΚ1) και παραγόντων
της οικογένειας ΑΚΤ (Daniel E. Voth and Heinzen 2009).

Εικόνα 1.4. Κύκλος μόλυνσης της C.burnetii μέσα στο κύτταρο (Erin J. van Schaik, Chen Chen et al. 2013).

Για τη προσκόλληση τους τα βακτήρια της φάσης ΙΙ χρησιμοποιούν εκτός από την α ν β 3
ιντεγκρίνη και συμπληρωματικούς υποδοχείς CR3. Η είσοδος τους στα κύτταρα καθίσταται
έτσι περισσότερο αποτελεσματική και πολλαπλασιάζονται ταχύτερα από τα βακτήρια φάσης
Ι. Με την είσοδο τους, τα βακτήρια φάσης ΙΙ δεν πολλαπλασιάζονται μέσα σε μακροφάγα
γιατί θανατώνονται, ενώ τα βακτήρια φάσης Ι επιβιώνουν παρεμποδίζοντας τη σύντηξη
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φαγοσώματος-λυσοσώματος που περιέχει την πρωτεΐνη κατεψίνη όπως αναφέρεται από τους
Raoult et al. 2005. Η ιντερφερόνη γ επαναφέρει αυτή τη διαδικασία και έτσι η θανάτωση του
βακτηρίου επιτυγχάνεται με την πρόσληψη πρωτεϊνών όπως GTPase και RAB7. Εκτός από
την πρόσληψη πρωτεϊνών στο κυστίδιο, ο πολλαπλασιασμός των βακτηρίων παρεμποδίζεται
επίσης με τη δράση της ιντερφερόνης γ η οποία συμβάλλει στην αλλαγή του pH των
κυστιδίων, μέσα στα οποία αναπτύσσονται τα βακτήρια, καθιστώντας το πιο βασικό.
Ένας επιπλέον τρόπος θανάτωσης των βακτηρίων είναι η επαγωγή έκφρασης του παράγοντα
νέκρωσης (tumour necrosis factor, TNF) όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η ιντερφερόνη γ
επάγει την έκφραση της ιντεγκρίνης β 3 η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί τον παράγοντα
νέκρωσης που φέρει το σήμα για το θάνατο των μολυσμένων μονοκυττάρων (Christian Capo,
Jean-Louis Mege et al. 2002).

Μέχρι πρόσφατα, η Coxiella burnetii θεωρούνταν ένα αποκλειστικά ενδοκυττάριο βακτήριο.
Τα τελευταία χρόνια, κατέστη δυνατή η ανάπτυξη του σε αξενικό μέσο δηλαδή απουσία
κυττάρου-ξενιστή (Anders Omsland, Diane C. Cockrell et al. 2009). Οι προσπάθειες για τη
καλλιέργεια του βακτηρίου σε αξενικό μέσο ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως με την ανακάλυψη
του. Διαλύματα με ουδέτερο pH δεν έδειξαν μεταβολική δραστηριότητα του βακτηρίου σε
αυτά, ενώ όταν το pH του διαλύματος άλλαξε και έγινε περισσότερο όξινο και
δημιουργήθηκαν μικρο-οξυγονικές συνθήκες όπως του κυστιδίου που πολλαπλασιάζεται η
Coxiella, τότε παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολική δραστηριότητα (Omsland A, Beare PA
et al. 2011).

1.5 Λιποπολυσακχαρίτης (LPS) του βακτηρίου
Οι λιποπολυσακχαρίτες (LPSs) είναι πολύπλοκα μακρομόρια που βρίσκονται στο κυτταρικό
τοίχωμα των Gram αρνητικών βακτηρίων και σχηματίζουν το 75% του εξωτερικού τμήματος
της εξωτερικής μεμβράνης του κυτταρικού τοιχώματος. Είναι απαραίτητοι για την οργάνωση
και λειτουργία του κυτταρικού τοιχώματος και κατά συνέπεια για την ανάπτυξη και τον
πολλαπλασιασμό του βακτηρίου. Αποτελούν στόχο για βακτηριοφάγους, διαθέτουν θέσεις
πρόσδεσης αντισωμάτων και παράγοντες ανοσοσφαιρίνης ορού και έτσι συμβάλουν στην
αναγνώριση και καταπολέμηση των βακτηρίων από το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή
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(Alexander C 2001). Επίσης, ενεργοποιούν τα Β- λεμφοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα και
μονοπύρηνα κύτταρα

του

αίματος

που

θεωρούνται

διεγερτικοί

παράγοντες

του

ανοσοποιητικού.
Η δομή του λιποπολυσακχαρίτη αποτελείται από (α) ένα λιπίδιο Α, το οποίο βρίσκεται
προσκολλημένο στην εξωτερική μεμβράνη του κυτταρικού τοιχώματος μέσω ουρών ακυλίων
και είναι υπεύθυνο για τα ενδοτοξικά χαρακτηριστικά του LPS, (β) ένα κοντό μη
επαναλαμβανόμενο εσωτερικό και εξωτερικό πυρήνα που είναι προσκολλημένος στο λιπίδιο
Α και εκτείνεται προς τα έξω (πολυσακχαριδικός πυρήνας) και (γ) την αλυσίδα Ο-PS που
συνήθως συντίθεται από επαναλαμβανόμενα μόρια σακχάρων προσκολλημένα στο λιπίδιο
Α-πυρήνα και είναι υπεύθυνη για την ορολογική ετερογένεια ανάμεσα στα βακτηριακά
στελέχη (Alexander C 2001). Για την επιβίωση τους και για να έχουν φαινοτυπικά ένα αδρή
LPS, τα βακτήρια χρειάζονται τουλάχιστον ένα λιπίδιο Α και ένα 3-δεοξυ-D-μανο-οκτ-2ουλοσονικό οξύ (Kdo) αλλά χωρίς την αλυσίδα Ο-PS. Ενώ, βακτήρια με λιπίδιο Α-πυρήνα
προσδεδεμένο σε αλυσίδα Ο-PS διαθέτουν λείο λιποπολυσακχαρίτη (Christian R. H. Raetz
and Whitfield 2002). Ο λείος πολυσακαρίτης είναι αυτός που χαρακτηρίζει το λοιμογόνο
παράγοντα σε ένα παθογόνο.

Εικόνα 1.5. Τα μέρη του λιπολυσακχαρίτη φάσης Ι. Hep: D- glycero -D- manno -heptose, Kdo: 3-deoxy-Dmanno -oct-2-ulosonic acid, Man: D-mannose, Strep: dihydrohydroxystreptose [3-C-(hydroxymethyl)-Llyxose], Vir: virenose (6-deoxy-3-C-methyl-D-gulose), GalNAc: N-acetyl-D-galactosamine, GlcNAc: N-acetylD-glucosamine, Glc: D-glucose. Τα υπογραμμισμένα σάκχαρα είναι αυτά που απαντώνται συχνότερα στην
αλυσίδα Ο-PS.

Σύμφωνα με τους Ftacek et al. σε μελέτη τους σε εμβρυοφόρα αυγά όρνηθας, έδειξαν ότι
απομονωμένος λιποπολυσακχαρίτης μπορεί να είναι λείος ή αδρός ανάλογα με το στέλεχος
του βακτηρίου. Ο λιποπολυσακχαρίτης της Coxiella burnetii ανάλογα με τη φάση του
βακτηρίου είναι αδρός για τη φάση ΙΙ και φαινομενικά λείος για τη φάση Ι. Περιέχει δύο
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τύπους

σακχάρων

τη

βιρανόζη

(Vir,

6-δεοξυ-3-C-μεθυλ-D-γουλοπυρανόζη)

και

διυδρουδροξυ-στρεπτόζη [strep, 3-C-(υδοξυμεθυλ)-L-λουξοφουρανόζη], τα οποία δεν έχουν
βρεθεί σε άλλους λιποπολυσακχαρίτες και μπορούν να χαρακτηριστούν ως μοναδικοί
βιολογικοί δείκτες για το βακτήριο (R. Toman, Ľ. Škultety et al. 2013). H C.burnetii
ανέπτυξε εξελικτικούς μηχανισμούς για τη μετάβαση από μια απαιτητική ενεργειακά
κατάσταση (φάση Ι) σε μία λιγότερο απαιτητική ενεργειακά κατάσταση (φάση ΙΙ). Έτσι, τα
μεταλλάγματα ή στελέχη που δε βιοσυνθέτουν ένα πλήρη LPS I ενδεχομένως να έχουν
πλεονέκτημα ανάπτυξης (Ftacek Peter, Škultéty et al. 2000)
Μελέτες που έχουν γίνει για τη φάση ΙΙ του στελέχους Nine Mile (NM II, RSA 439) έδειξαν
ότι ένα μεγάλο μέρος γονιδίων υπεύθυνα για τη βιοσύνθεση της αλυσίδας Ο-PS

έχει

διαγραφεί (Denison AM, Massung RF et al. 2007).

1.6 Εκκριτικό σύστημα τύπου IV
Τα εκκριτικά συστήματα είναι νανομηχανές στη μεμβράνη των βακτηρίων και αποτελούνται
από πολλές διαφορετικές υπομονάδες που απαρτίζουν ένα πρωτεϊνικό σύμπλοκο (Karin
Wallden, Angel Rivera-Calzada et al. 2010) μέσω του οποίου μεταφέρονται μικρά μόρια,
πρωτεΐνες ή DNA στο κύτταρο-ξενιστή. Τα υποστρώματα αυτά συμβάλλουν στην
επικοινωνία του παθογόνου με το περιβάλλον του, στην προσκόλληση, στην προσαρμογή,
στην παθογένεια και στην επιβίωση του. Υπάρχουν έξι διαφορετικά είδη εκκριτικών
συστημάτων (Ι - VI). Ανάλογα με τον τύπο του εκκριτικού συστήματος τα υποστρώματα είτε
παραμένουν προσδεμένα στην εξωτερική μεμβράνη του βακτηρίου, ή ελευθερώνονται στον
εξωκυττάριο χώρο, ή εγχέονται σε ένα κύτταρο- στόχο.
Το εκκριτικό σύστημα τύπου IV

σχηματίζει ένα κανάλι μεταξύ της εσωτερικής και

εξωτερικής μεμβράνης του κυττάρου, από το οποίο μπορούν να μεταφερθούν πρωτεΐνες ή
DNA στο κύτταρο ξενιστή. Η ενέργεια που απαιτείται γι’ αυτή την μεταφορά προσφέρεται
από ΑΤΡάσες που ενδέχεται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην διαμόρφωση του
συμπλόκου του εκκριτικού συστήματος. Για παράδειγμα το Agrobacterium tumefaciens που
προκαλεί μια μορφή καρκίνου σε αρκετά είδη φυτών (crown gall disease), μεταφέρει και
ενσωματώνει στο γονιδίωμα των φυτών ένα μέρος από το δικό του DNA, το Τ- DNA.
Πρωτεΐνες τελεστές (effector) μαζί με το Τ- DNA μεταφέρονται στο φυτό μέσω του
εκκριτικού συστήματος τύπου IV. Τα ογκογονίδια που κωδικοποιούνται από το Τ- DNA
προκαλούν βιοσύνθεση των φυτο-ορμονών αυξίνη και κιτοκίνη που με τη σειρά τους
αυξάνουν το σχηματισμό και το πολλαπλασιασμό του καρκίνου (Jochen Gohlke and Deeken
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2014) (Gelvin 2003). Ένα άλλο παράδειγμα είναι το Helicobacter pylori, ένα gram-αρνητικό
βακτήριο που βρίσκεται στο γαστρικό επιθήλιο και μπορεί να προκαλέσει έλκος στομάχου,
καρκίνο και λέμφωμα γαστρικού βλεννογόνου ιστού (McColl 2010). H ογκο-πρωτεΐνη CagA
μεταφέρεται μέσω του εκκριτικού συστήματος τύπου IV και προσβάλει το βλεννογόνο του
στομάχου προκαλώντας καρκίνο. Τα Αgrobacterium tumefaciens και Helicobacter pylori
διαθέτουν ένα εκκριτικό σύστημα τύπου IVA εκκριτικό σύστημα. Ειδικότερα, το εκκριτικό
σύστημα του A. tumefaciens, του οποίου η δομή έχει μελετηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας υπό κρυογονικές συνθήκες και ακτίνων Χ , αποτελείται από 12 πρωτεΐνες
VirB1-VirB11 και VirD4 (Rémi Fronzes, Eva Schäfer et al. 2009), (Gabriel Waksman and
Fronzes 2010). Τρεις κυτταροπλασματικές ΑΤΡασες οι VirB4, VirB11 και VirD4 ενισχύουν
την έκκριση υποστρωμάτων και βοηθούν στη «συναρμολόγηση» του συστήματος. Ο
πυρήνας του εκκριτικού συστήματος αποτελείται από τις υπομονάδες VirB7, VirB9 και
VirB10 που συνδέουν την εσωτερική με την εξωτερική μεμβράνη (Harry H. Low, Francesca
Gubellini et al. 2014).
H L. pneumophila είναι ένα προαιρετικά ενδοκυττάριο βακτήριο που μπορεί να προσβάλει
τον άνθρωπο προκαλώντας τη νόσο των λεγεωνάριων. Η οξεία αυτή νόσος του
αναπνευστικού είναι μια μορφή άτυπης πνευμονίας με συχνά συμπτώματα βήχα, δυσκολία
στην αναπνοή, υψηλό πυρετό, πόνους σε μυς και πονοκεφάλους. Στη φύση μπορούμε να το
συναντήσουμε σε πρωτόζωα και αμοιβάδες στα οποία μπορεί και πολλαπλασιάζεται. Η L.
pneumophila χρησιμοποιεί το εκκριτικό σύστημα τύπου ΙVΒ Dot/Icm το οποίο
κωδικοποιείται από περίπου 27 γονίδια. Το 2002 διαπιστώθηκε ότι το πρωτεϊνικό υπόστρωμα
RaIF μεταφέρεται στο κύτταρο ξενιστή μέσω του συστήματος Dot/Icm (Hiroki Nagai,
Jonathan C. Kagan et al. 2002). Σήμερα γνωρίζουμε ότι μέσω του παραπάνω συστήματος το
βακτήριο μεταφέρει 300 πρωτεΐνες τελεστές στο κύτταρο ξενιστή. Οι Kubori et al εστίασαν
στον πυρήνα του εκκριτικού συστήματος. Με ηλεκτρονική μικροσκοπία μετάδοσης
ηλεκτρονίων παρατήρησαν δομές που έμοιαζαν με δακτυλίδι διαμέτρου 40nm (Tomoko
Kubori, Masafumi Koike et al. 2014) αποτελούμενες από πέντε διαφορετικές υπομονάδες
μοριακού βάρους 100, 45, 37, 32 και 16kDa. Οι πρωτεΐνες αυτές ταυτοποιήθηκαν ως DotG,
DotH, DotC, DotF και DotD. Οι υπομονάδες DotC, DotD και DotH είναι απαραίτητες για το
σχηματισμό του πυρήνα Dot/Icm και απαρτίζουν ένα υποσύμπλοκο της εξωτερικής
μεμβράνης. Οι λιποπρωτεΐνες DotC και DotD απαιτούνται για τη στόχευση της DotH στην
εξωτερική μεμβράνη. Η DotG ενώνει την εσωτερική και την εξωτερική μεμβράνη όπως η
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VirB10 ενώ η DotF το πιθανότερο είναι πως βοηθά στο σχηματισμό ή στη σταθεροποίηση
ενός λειτουργικού συμπλόκου.
Το εκκριτικό σύστημα τύπου IV της Coxiella burnetii str. Nine Mile I είναι συγγενές με
αυτό της L. pneumophila και κωδικοποιεί τις 25 από τις 27 Dot/Icm πρωτεΐνες που
βρίσκονται στη L. pneumophila (Gil Segal, Michael Feldman et al. 2004). Στην εικόνα 1.6
φαίνονται τα υπεύθυνα γονίδια για την κωδικοποίηση των παραπάνω πρωτεϊνών. Τα δύο
αυτά βακτήρια ανήκουν στα γ΄ πρωτεοβακτήρια, πολλαπλασιάζονται σε μακροφάγα μέσα
στο φαγόσωμα κατά της διάρκεια της λοίμωξης, και το γονιδίωμα τους έχει αναλυθεί (Rekha
Seshadri, Ian T. Paulsen et al. 2003), (Chien M, Morozova I et al. 2004).
Τα βακτήρια αυτά, όπως και η Rickettsiella grylli, χρησιμοποιούν το Τ4SSΒ που είναι
σημαντικό για την ενδοκυττάρια επιβίωση τους στο κύτταρο ξενιστή. Οι πρωτεΐνες τελεστές
που εκκρίνονται από το εκκριτικό σύστημα βοηθούν στο σχηματισμό ενός φαγοσώματος στο
οποίο μπορεί το παθογόνο να πολλαπλασιάζεται αλλά και στην αποφυγή των
ανοσοποιητικών αποκρίσεων του κυττάρου ξενιστή. Επίσης, το Τ4SSΒ εμπλέκεται στη
μεταφορά DNA στο κύτταρο ξενιστή (Vidya Chandran Darbari and Waksman 2015).

Εικόνα 1.6. LP: L.pneumophila CB: C.burnetii R64: Incl plasmid (R64) Τα γονίδια αποτυπώνονται σαν βέλη
δείχνοντας τη κατεύθυνση τους.

1.7 Κυτταροσκελετικές πρωτεΐνες
Με την είσοδο του παθογόνου στο κύτταρο ξενιστή αλλάζουν οι πρωτεΐνες του
κυτταροσκελετού. Ο κυτταροσκελετός είναι ένα πλέγμα πρωτεϊνών που πολυμερίζονται και
εκτείνεται στις τρεις διαστάσεις του κυττάρου προστατεύοντας τη δομή του και βοηθώντας
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διάφορες ζωτικές λειτουργίες όπως για παράδειγμα την κατευθυνόμενη μεταφορά κυστιδίων
σε όλο το κύτταρο (Pursini M. Colonne, Caylin G. Winchell et al. 2016). Ο κυτταροσκελετός
των ευκαρυωτικών κυττάρων αποτελείται από μικροινίδια, ενδιάμεσα ινίδια

και

μικροσωληνίσκους. Τα μικροινίδια και οι μικροσωληνίσκοι εξυπηρετούν τη μετανάστευση
του κυττάρου, την ενδοκυττάρια κυκλοφορία των κυστιδίων και τη δομική υποστήριξη του
κυττάρου ενώ τα ενδιάμεσα ινίδια βοηθούν στην “αγκυροβόληση” οργανιδίων στο
κυτταρόπλασμα και συμβάλλουν στη διατήρηση του σχήματος και της ακεραιότητας του
κυττάρου (Kirmse R., Portet S. et al. 2007 ; Oxana E. Nekrasova, Melissa G. Mendez et al.
2011). Οι Meconi et al. (Sonia Meconi, Véronique Jacomo et al. 1998) υποστήριξαν ότι με
την είσοδο του παθογόνου στα μακροφάγα του ξενιστή, αναδιοργανώνονται τα νημάτια της
ακτίνης στο σημείο εισόδου. Όπως ήδη αναφέρθηκε, μετά την είσοδο τους τα βακτήρια
πολλαπλασιάζονται σχηματίζοντας το CCV, γύρω από το οποίο συγκεντρώνονται νημάτια
ακτίνης για να δημιουργηθεί ένα λειτουργικό κυστίδιο για το πολλαπλασιασμό του
παθογόνου (Milton Aguilera, Romina Salinas et al. 2009). Ο πολυμερισμός της ακτίνης για
να επιτευχθεί, χρειάζεται εκτός από τα μονομερή της ακτίνης και πρωτεΐνες όπως Αrp 2/3 και
φορμίνες (Pollard 2007). Επιπλέον, προφιλίνες, κοφιλίνες και θυμοσίνες ρυθμίζουν το
πολυμερισμό (P J Goldschmidt-Clermont, M I Furman et al. 1992). Για το δίκτυο των
μικροσωληνίσκων απαραίτητες είναι η α και β τουμπουλίνες (Tatiana Vinogradova, Paul M.
Miller et al. 2009) ενώ για το σχηματισμό των ενδιάμεσων ινιδίων η σημαντικότερη
πρωτεΐνη είναι η βιμεντίνη (Oxana E. Nekrasova, Melissa G. Mendez et al. 2011).
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1.8 Στόχος
Ο σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη της απόκρισης του κυττάρου ξενιστή στη μόλυνση με
το παθογόνο Coxiela burnetii. Για αυτό το λόγο μολύνθηκαν κύτταρα Vero που είναι
επιθηλιακοί ινοβλάστες από το νεφρό του πράσινου αφρικανικού πιθήκου Chlorocebus
sabaeus

με το βακτήριο C .burnetii Nine Mile RSA 493 και έγινε απομόνωση του

κυτταροπλάσματος του κυττάρου ξενιστή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Με την

ανάλυση του κυτταροπλάσματος με πρωτεωμικές μεθόδους και ποσοτική ανάλυση ώστε να
εντοπιστούν διαφοροποιήσεις στα επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών του κυττάρου ξενιστή
που οφείλονται στη μόλυνση από το παθογόνο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις πρωτεΐνες που
επηρεάζονται από τη μόλυνση όπως είναι αυτές του κυτταροσκελετού για παράδειγμα.
Επίσης, στόχος ήταν να παρατηρηθεί η μορφολογία του ευκαρυωτικού κυττάρου στις
αντίστοιχες μέρες μόλυνσης για να εντοπίσουμε διαφορές στην απόκριση του κυττάρου
ξενιστή στις διαφορετικές μορφές του παθογόνου με μικροσκοπία μετάδοσης ηλεκτρονίων
(ΤΕΜ).
Ένας απώτερος στόχος ήταν η μελέτη του εκκριτικού συστήματος του παθογόνου. Για την
επιτευξη του στόχου αυτού έγιναν προσπάθειες για την κλωνοποίηση του εκκριτικού
συστήματος του βακτηρίου ως υποσύμπλοκο του πυρήνα με τις υπομονάδες ΙcmK-ΙcmEΙcmG σε ένα πλασμίδιο με σήμανση αναγνώρισης ουράς ιστιδινών στο βακτήριο Escherichia
coli. Η έκφραση, η απομόνωση, ο καθαρισμός και η ταυτοποίηση των υπομονάδων έδειξαν
κι άλλες πρωτεΐνες που συνελκύονταν. Ακολουθήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις για την
κλωνοποίηση του πυρήνα του εκκριτικού συστήματος με στοχο την απομάκρυνση των
προσμίξεων.
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2.Υλικά και μέθοδοι

Τα υλικά και χημικά που χρειάστηκαν προμηθεύτηκαν από τις παρακάτω εταιρίες.

Albumin biotin-free: Roth
Albumin: Roth
Arabinose: Sigma
Avidin: Cerbu biotechnik
BCA Reagent A: Pierce
BCA Reagent B: ThermoScientific
BCIP-NBT: ThermoScientific
Carbenicillin: Cerbu biotechnik
Chloroampenicol: Roth
Coomassie G-250: Thermoscientific
DDM: Glycon Biochemicals
Desthiobiotin: IBA
EDTA: Roth
Ethanol: Fischer
FBS: Gibco Laboratories
Gene Ruler: ThermoScientific
Glycerol: Roth
HABA (2- [4’-hydroxy-benzeneazo] benzoic acid): Fluka
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HEPES: Roth
IPTG: Cerbu biotechnik
K 2 HPO 4 : Fluka
KH 2 PO 4 : Fluka
KCl: Fluka
L-gloutamine: Gibco Laboratories
ΜΕΜ: Gibco Laboratories
MgCl 2 : Emsure
MOPS: Roth
NaCl: Analar Normapur
Ni-NTA column material: QIAGEN
PMSF: Cerbu biotechnik
Precast gels: Invitrogen
Prestained Marker: ThermoScientific
Protease Inhibitor Cocktail: Sigma
SDS: Roth
Streptactin column material: IBA
Tris: Roth
Tryptone: Roth
Tween: Roth
Yeast Extract: Fluka
AEBSF ή 4-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride (Pejablock inhibitor): Biochemical
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Όλοι οι εκκινητές που χρειάστηκαν και η διαδικασία της αλληλούχισης έγινε από την εταιρία
Eurofins (Frankfurt am Main, Germany). Τα πλασμίδια δημιουργήθηκαν με τη χρήση του
προγράμματος Clone Manager Pro 9.0

2.1 Μόλυνση κυτταροκαλλιεργειών Vero.
Τα κύτταρα Vero (CCL-81; American Type Culture Collection) είναι επιθηλιακοί ινοβλάστες
από το νεφρό του πράσινου αφρικανικού πιθήκου Chlorocebus sabaeus. Το βακτηριακό
στέλεχος C.burnetii Nine Mile RSA 493 (NC 002971) πολλαπλασιάζεται στα μακροφάγα
των ινοβλαστών. Όλα τα πειράματα των κυτταροκαλλιεργειών Vero, έγιναν σε εργαστήριο
ασφάλειας τύπου 3 (ΒSL-3) της Ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης στα
εργαστήρια Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας, Ζωονόσων και Γεωγραφικής
Ιατρικής.
Η κυτταρική σειρά Vero καλλιεργείται σε θρεπτικό μέσο Minimum Essential Medium Eagle
(ΜΕΜ) σε Corning cell culture φλάσκες 225cm2 με 10% Fetal Bovine Serum (FBS) και 1%
γλουταμίνη. Παραμένουν στους 37° C και σε ατμόσφαιρα 5% CO 2 έως ότου δημιουργηθεί
πλήρης τάπητας (περίπου 95% της επιφάνειας της φλάσκας). Έπειτα μολύνονται με το
βακτήριο Coxiella burnetii Nine Mile φάσης ΙΙ σε θρεπτικό ΜΕΜ με 4% FBS και αφήνονται
σε θερμοκρασία δωματίου για μία ώρα ώστε να γίνει η προσκόλληση και εισαγωγή του
βακτηρίου στο εσωτερικό του κυττάρου-ξενιστή. Μετά το πέρας της μιας ώρας,
μεταφέρονται σε θάλαμο διοξειδίου του άνθρακα 5% και σε θερμοκρασία 35° C.
Παραμένουν εκεί για μία, τρείς και δέκα μέρες μετά τη μόλυνση τους από το βακτήριο.
Παράλληλα καλλιεργούνται και κύτταρα Vero χωρίς μόλυνση που αντιπροσωπεύουν τα
δείγματα ελέγχου.
Μετά από το επιθυμητό διάστημα μόλυνσης, οι φλάσκες εξάγωνται από το θάλαμο CO 2
αποχύνεται το υπερκείμενο καλλιέργειας και ακολουθούν τρεις πλύσεις με ρυθμιστικό Κ36
(16.5mM KH 2 PO 4 , 33.5mM K 2 HPO 4 , 100mM KCl, 15.5mM NaCl pH=7). Με ειδικά
ξέστρα αποξύνεται ο τάπητας και ακολουθεί μια φυγοκέντριση στα 2600 x g στους 4° C για
μία ώρα. Απορρίπτεται το υπερκείμενο και στο ίζημα, που περιέχει μολυσμένα και μη
μολυσμένα κύτταρα, προστίθενται 2ml ρυθμιστικού Κ36 και αναστολείς πρωτεασών
(1mg/ml) και ακολουθεί διάρρηξη των κυττάρων με 20 “περάσματα” από σύριγγα
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ινσουλίνης. Έπειτα, προστίθενται 8 ml ρυθμιστικό Κ36 και αναστολείς πρωτεασών και
γίνεται φυγοκέντριση για 15 λεπτά στα 200 x g ώστε να διαχωρισθoύν τα άθικτα κύτταρα.
Στο υπερκείμενο μετά τη φυγοκέντριση προστίθεται ίσος όγκος σακχαρόζης 25% και
αναστολείς πρωτεασών. Το δείγμα φυγοκεντρείται εκ νέου για μία ώρα στα 4000 x g, στους
4° C. Συλλέγεται το υπερκείμενο το οποίο είναι το κυτταρόπλασμα και στο ίζημα βρίσκεται
το βακτήριο (Georgios Samoilis, Michalis Aivaliotis et al. 2010).

2.2 Διαδικασία FASP (Filter Aided Sample Preparation)
Η μέθοδος αυτή προσφέρει τη δυνατότητα ανάκτησης πεπτιδίων, που προέκυψαν μετά από
πέψη, από δείγματα ( κύτταρα και ιστούς) και την ανάλυση αυτών με nLC-MS. Πρόκειται
για μια μέθοδο που επιτρέπει τη μελέτη ολικού πρωτεόματος βιολογικών δειγμάτων. Η
μέθοδος έχει τέσσερα βασικά στάδια:
α) αποδιάταξη των πρωτεϊνών και απομάκρυνση των συστατικών χαμηλού μοριακού βάρους
που περιέχονται στα διαλύματα που χρησιμοποιούνται κατά την πειραματική διαδικασία,
β) αναγωγή και αλκυλίωση των δισουλφιδικών δεσμών ώστε να αποφευχθεί ο
επανασχηματισμός τους,
γ) πρωτεόλυση με χρήση ενός ή περισσότερων ενζύμων και
δ) συλλογή πεπτιδίων.
Ρυθμιστικά Α: 6,5Μ ουρίας σε 0,1Μ Tris/HCl pH= 8.5
Ρυθμιστικό B: 6,5Μ ουρίας σε 0,1Μ Tris/HCl pH= 8
0,05Μ ιωδακεταμίδιο σε διάλυμα Α όλα προετοιμασμένα την ίδια μέρα χρήσης.
50mM NH 4 HC0 3
0,5 M NaCl
0,1% TFA
0,5M TCEP (tris(2-carboxyethyl) phosphine)
Οι πρωτάσες που χρησιμοποιούνται για τη πέψη είναι η ενδοπρωτεϊνάση Lys-C και η
τρυψίνη.
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Σε φίλτρο (FASP tubes, Microcon-10, Merck Millipore, MRCPRT010 Ultracell YM-10, cutoff 10 kDa) φορτώνονται 80μg πρωτεΐνης για κάθε βιολογικό δείγμα και προστίθενται σε
αυτά 200 μl διαλύματος Α και φυγοκεντρείται στα 14.000 x g για 15 λεπτά σε μία Eppendorf
5415R. Προσθέτουμε πάνω στο φίλτρο 200μl διαλύματος Α και φυγοκεντρούμε εκ νέου για
15 λεπτά. Απομακρύνουμε με προσοχή αυτό που έχει περάσει από το φίλτρο και
προσθέτουμε 50 μl TCEP για την αναγωγή των δισουλφιδικών δεσμών και αναμιγνύουμε για
1 λεπτό στις 600rpm και μετά επωάζεται για άλλα 20 λεπτά χωρίς ανάδευση. Φυγοκεντρούμε
για 15 λεπτά στα 14.000 x g. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται αλκυλίωση του δείγματος με
100 μl διαλύματος IAA σε διάλυμα A, επαγωγή για ένα λεπτό στις 600rpm και επώαση για
20 λεπτά ακόμη χωρίς ανάδευση. Μετά το πέρας των 20 λεπτών το δείγμα φυγοκέντρείται
στα 14.000 x g για 20 min.
Στο φίλτρο προστίθενται 100 μl διαλύματος B και το δείγμα φυγοκεντρείται στα 14.000 x g
για 20 min. Επαναλαμβάνουμε το βήμα αυτό άλλες δύο φορές. Το φίλτρο μεταφέρεται σε
καθαρό 1,5 ml eppendorf tube και προστίθεται 40 μl διαλύματος Β και ποσότητα ενζύμου
Lys-C, έτσι ώστε ο λόγος ενζύμου προς πρωτεΐνη να είναι 1:50. Επωάζεται σε thermo-mixer
για

1 λεπτό υπό ανάδευση (600rpm) και έπειτα αφήνεται να επωαστεί ολονύκτια σε

σκοτεινό θάλαμο με υγρασία.
Το φίλτρο μεταφέρεται σε καθαρό 1,5 ml eppendorf tube και προστίθεται 120 μl NH 4 HCO 3
με θρυψίνη σε αναλογία ενζύμου- πρωτεΐνης 1:100. Το δείγμα επωάζεται σε thermo-mixer
για 1 λεπτό στις 600rpm και μετά αφήνεται να επωαστεί overnight σε σκοτεινό, υγρό
θάλαμο. Ακολουθεί φυγοκέντρηση του δείγματος στα 14.000 x g για 15 min. Έπειτα,
προστίθενται στο φίλτρο 50 μl 0.5M NaCl και το δείγμα φυγοκεντρείται ξανά στα 14.000 x g
για 15 min. Το φίλτρο απορρίπτεται, ενώ τα πεπτίδια βρίσκονται στο διάλυμα που πέρασε
μέσα από το φίλτρο. Τέλος, πραγματοποιείται οξίνιση του δείγματος με ελάχιστη ποσότητα
1% TFA, αφαλάτωση με ZipTip C18 (Wisniewski JR, Zougman A et al. 2009) και
απομάκρυνση του διαλύτη με SpeedVac. Tα πεπτίδια αποθηκεύονται στους -20 οC.
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2.3 Ανάλυση με φασματομετρία μάζας.
Τα πεπτίδια μετά το speed-vac επαναδιαλύονται σε 5% ακετονιτρίλιο με 0,1% φορμικό οξύ
και στη συνέχεια εισάγονται σε nano- HPLC (Dionex U3000 RSLC nano) με στήλη
αντίστροφης φάσης (trapping column: particle size 3mm, C18, L=20mm; analytical column:
particle <2mm, C18, L=50cm, PepMap, Dionex/Thermo Fischer Scientific). Τα πεπτίδια
εκλούονται σε ρυθμιστικά διαλύματα διαβάθμισης νερού (ρυθμιστικό A: νερό με 5% [v/v]
ακετονιτρίλιο και 0,1% φορμικό οξύ) και ακετονιτριλίου (ρυθμιστικό B: 20% [v/v] νερό,
80% [v/v] ακετονιτρίλιο, και 0,1% φορμικό οξύ). Η διαβάθμιση έγινε από 4% σε 48% Β σε
178 λεπτά με ροή 300nL/λεπτό. Τα πεπτίδια που εκλούσθηκαν εισήχθηκαν σε πηγή ιονισμού
Thermo nanoFlex ESI και αναλύθηκαν με φασματόμετρο μάζας Thermo “Q Exactive Plus”.
Τα φάσματα λήφθηκαν σε εύρος 350-1400m/z και το όργανο αλλάζει αυτόματα σε MS/MS
χρησιμοποιώντας τις ενέργειες σύγκρουσης με βάση τη μάζα και το φορτίο των υποψήφιων
ιόντων (TOP12, ανάλυση MS 70k, ανάλυση MS2 35k, χρόνος έγχυσης: 120ms). Το κάθε
βιολογικό μας δείγμα αναλύθηκε τρεις φορές.

2.4 Βιοπληροφορική
Τα αρχεία επεξεργάστηκαν στο MaxQuant (version 1.5.3.8) και αναλύονται με τη βάση
δεδομένων της Andromeda (Cox and Mann 2008). Εν συντομία τα φάσματα ταυτοποιήθηκαν
με την NCBI Chlorocebus sabaeus 20151221 σε συνδυασμό με τη βάση της Coxiella
burnetii 20151221. Το πρόδρομο ιόν ήταν στα 20ppm και τα θραύσματα στα 4.5 ppm.
Τρυψίνη είναι το ένζυμο που χρησιμοποιείται με επιτρεπόμενα δύο σημεία λάθους
κοψίματος. Οξείδωση μεθειονίνης (+15.995) και ακετυλίωση του Ν- τερματικού των
πρωτεϊνών (+42.011), ήταν οι μεταβλητές τροποποιήσεις και η σταθερή τροποποίηση
καρβοξυμεθυλίωση (+57.021). Το false discovery rate (FDR) των πεπτιδίων και πρωτεϊνών
είναι 0,01% και οι πρωτεΐνες με τουλάχιστον 2 πεπτίδια χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω
ανάλυση. Ποσοτικοποίηση χωρίς σήμανση έγινε με το MaxQuant όπως περιγράφεται
(Christian A. Luber, Jurgen Cox et al. 2010). Επίσης, χρησιμοποιείται η επιλογή του
MaxQuant “match between runs”. H πρωτεϊνική αφθονία υπολογίζεται με βάση τη
κανονικοποίηση της έντασης των πρωτεϊνικών φασμάτων (Label-free Quantitation LFQ
intensity). Η στατιστική ανάλυση γίνεται χρησιμοποιώντας το στατιστικό εργαλείο Perseus
(version 1.5.1.6). Οι πρωτεΐνες που ταυτοποιούνται ως προσμίξεις (reverse) φιλτράρονται και
οι εντάσεις των φασμάτων λογαριθμούνται. Για τη σύγκριση των διαφορετικών συνθηκών
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(μη μολυσμένα κύτταρα 1ης μέρας, 3ης μέρας και 10ης μέρας και μολυσμένων κυττάρων 1ης,
3ης και 10ης μέρας), τα βιολογικά δείγματα ομαδοποιούνται (δύο βιολογικά και τρία τεχνικά
δείγματα για κάθε ζευγάρι συνθηκών, 1control-1dpi, 3control-3dpi και 10control-10dpi) και
δύο δειγμάτων t-test των ομαδοποιημένων πρωτεϊνών εκτελείται με τη χρήση permutationbased FDR truncation. To FDR ορίζεται σε 1% και το s0=0,3. Τα διαγράμματα φαίνονται
στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων. Για να δημιουργηθούν, υπολογίζεται η διαφορά του t-test
προς τον αρνητικό λογάριθμο του P-value κάθε πρωτεΐνης.

2.5 Lysogeny Broth ή Luria-Bertani medium (LB medium).
Για 1 λίτρο: 10γρ tryptone
10γρ NaCl
5 γρ yeast extract
και συμπληρώνουμε με απιονισμένο νερό ως το λίτρο. Ρυθμίζεται το pH στο 7- 7.2 και
τοποθετείται σε κλίβανο για αποστείρωση.
Αντίστοιχα για τα τρυβλία ανάλογα με τη ποσότητα που χρειάζεται, προσθέτουμε την
αντίστοιχη ποσότητα αγαρόζης και τοποθετείται σε κλίβανο για αποστείρωση (για 1 λίτρο
12γρ αγαρόζης). Μετά την αποστείρωση και όταν έλθει σε θερμοκρασία σχεδόν δωματίου
προσθέτουμε το/τα κατάλληλα αντιβιοτικά στις αντίστοιχες συγκεντρώσεις.

2.6 Αντιβιοτικά και επαγωγείς
Χλωραμφενικόλη 34mg/ml σε αιθανόλη
Καρμπενικιλίνη 50mg/ml σε 50% γλυκερόλη
IPTG: 1M σε νερό
Αραβινόζη: 1% σε νερό
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2.7 Δημιουργία πλασμιδίων με τα επιθυμητά γονίδια της Coxiella burnetii.
Πίνακας 1: Υλικά για τη κλωνοποίηση.
Εταιρία
Thermo Fisher
Scientific

Εφαρμογή
Molecular cloning

DNA Clean & ConcentratorTM-25 Kit

Zymo Research

DNA purification

Fast-LinkTM DNA Ligation Kit

Epicentre

Molecular cloning

®

Clontech

Molecular cloning

®

Finnzymes

PCR

Qiagen

DNA extraction

CloneJET

TM

Όνομα
PCR Cloning Kit

In-Fusion HD Cloning Kit
PH=usion High-Fidelity DNA Polymerase
®

QIAprep Spin Miniprep Kit
®

QIAquick Gel Extraction Kit

Qiagen

DNA purification

SilverQuestTM Staining Kit

Invitrogen

Protein staining

T4 Polynucleotide Kinase

Thermo Fisher
Scientific

Molecular cloning

ZymocleanTM Gel DNA Recovery Kit

Zymo Research

DNA purification

Τα

γονίδια

CBU_1626,

CBU_1627

και

CBU_1628

του

βακτηρίου

C.burnetii,

πολλαπλασιάζονται με PCR και με αντίστοιχους εκκινητές (Πίνακας 3). Έπειτα, γίνεται
κλωνοποίηση σε pJET1.2/blunt vector με pJET Cloning Kit. Με μετασχηματισμό, ο
βέκτορας εισέρχεται σε DH5a κύτταρα του Ε.coli. Ελέγχονται οι θετικοί κλώνοι με
περιοριστικά ένζυμα και διαδικασία αλληλούχισης. Με PCR πολλαπλασιάζεται ο βέκτορας
και το παρεντιθέμενο γονίδιο και αφού απομονώσουμε το πλασμιδιακό DNA με
περιοριστικά ένζυμα ελέγχουμε αν είναι στο σωστό μέγεθος. Γίνεται συγκόλληση των
αλυσίδων του DNA με λιγάση και μετασχηματισμός στο στέλεχος DH5a για
πολλαπλασιασμό των πλασμιδίων. Ελέγχονται εκ νέου για θετικούς κλώνους μέσω
αλληλούχισης και τέλος μετασχηματισμό σε βακτηριακά στελέχη έκφρασης όπως ΤΟP10,
C43(DH 3 ), NM554.
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Πίνακας 2: Γονίδια για εισαγωγή σε πλασμίδια
RE

προϊόν

RE

PCR
xxBamHI-tg

CBU_1626

ac-EcoRI-xx

Χωρίς ATG/stopp

749bp

3

xxBamHI-tg

CBU_1627

ac-EcoRI-xx

Χωρίς ATG/stopp

3134bp

4

xxBamHI-tg

CBU_1628

ac-EcoRI-xx

Χωρίς ATG/stopp

1070bp

5

xxBamHI-tg

CBU_1628

ac-EcoRI-xx

CBU_1628 χωρίς ATG

4928bp

6

CBU_1627

CBU_1626

CBU_1626 χωρίς Stopp
xxBamHI-tg

42bp

CBU_1628

CBU_1627

CBU_1626

ac-EcoRI-xx

CBU_1626 χωρίς Stopp

4973bp

7

xxBamHI-tg

CBU_1643

ac-EcoRI-xx

Χωρίς ATG/stopp

524bp

9

xxBamHI-tg

CBU_1644

ac-EcoRI-xx

Χωρίς ATG/stopp

839bp

10

xxBamHI-tg

CBU_1643

ac-EcoRI-xx

CBU_1643 χωρίς ATG

1351bp

11

CBU_1644

CBU_1644 χωρίς Stopp

Οι εκκινιτές που χρησιμοποιήθηκαν για τα προϊόντα της PCR φαίνονται στο παρακάτω
πίνακα.

Πίνακας 3: Εκκινιτές
Προϊόν Πρωτεΐνη

Εμπρόσθιος εκκινητής

Οπίσθιος εκκινητής

PCR

3

icmG

CGGGATCCTGAGTATCGAAAATCAGAAAACCAT

CGGAATTCGTACGATCATTCGCTCCATAAC

4

icmE

CGGGATCCTGAAGGGTTGTAAAATGGCAGAGTT

CGGAATTCGTCGTGTTTTGATGCGCCGGTAAG

5

icmK

CGGGATCCTGAGTAAAGTGAGAAAGATGGTG

CGGAATTCGTCAACCCTTCAATCATCAACT

6

icmK-

CGGGATCCTGAGTAAAGTGAGAAAGATGGTG

CGGAATTCGTACGATCATTCGCTCCATAAC

CGGGATCCTGTCACACCGAATGCGGTAG

CGGAATTCGTACGATCATTCGCTCCATAAC

icmE-icmG

7

icmKicmE-icmG
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2.8 Μετασχηματισμός.
Έχοντας το πλασμίδιο με το ή τα επιθυμητά γονίδια, 0.5 μl από αυτό επωάζεται σε πάγο για
10 λεπτά μαζί με 50 μl κύτταρων που επιλέγονται για την έκφραση. Ακολουθεί επώαση για
90 δεπτερόλεπτα στους 42 ˚C και ξανά επώαση για 10 λεπτά σε πάγο. Με προσθήκη 1 ml
SOC θρεπτικού μέσου αφήνονται για επώαση στους 37 ˚C για μία ώρα υπό ανάδευση.
Ακολουθεί φυγοκέντριση στα 2347 x g, αφαιρείται το μισό υπερκείμενο και το υπόλοιπο
απλώνεται σε τρυβλίο με το κατάλληλο αντιβιoτικό. Αφήνεται να στεγνώσει για 10-15 λεπτά
και τοποθετείται στους 37˚C για επώαση όλη τη νύχτα.
Τα κύτταρα που επιλέγονται είναι ανάλογα με το πλασμίδιο. Για βέκτορα pBADΑ1(+) και
pBADΑ2(+) χρησιμοποιούται κύτταρα ΤΟP10 με ή χωρίς το πλασμίδιο pRARE (competent
E.coli cells). Για τον βέκτορα pTTQ18A1(+), pTTQ18A2 και για βέκτορα pTTQ18C3
χρησιμοποιούνται NM554 με ή χωρίς το πλασμίδιο pRARE και C43(DE 3 ) E.coli κύτταρα με
ή χωρίς το πλασμίδιο pRARE. Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συνδυασμοί
συγκεντρωτικά. Το πλασμίδιο pRARE χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή κωδικονίων που
είναι σπάνια όταν γίνεται ετερόλογη έκφραση πρωτεϊνών. Για παράδειγμα κωδικόνια όπως
AGA, AGG και CGA που κωδικοποιούν την αργινίνη, AUA για την ισολευκίνη και CUA για
τη λευκίνη αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 8% του αριθμού των κωδικονίων. Έτσι λοιπόν,
το πλασμίδιο pRARE κωδικοποιεί γονίδια tRNA για τα σπάνια κωδικόνια των αμινοξέων
αργινίνη, ισολευκίνη, γλυκίνη, λευκίνη και προλίνη (Robert Novy, Don Drott et al. 2001).
Πίνακας 4.
Πλασμίδιο

Κύτταρα E.coli

Πλασμίδιο pRARE

pBAD-A2

TOP10

+/-

pBAD-A1(+)

TOP10

+/-

pTTQ18-A1(+)

NM554, C43(DE 3 )

+/-

pTTQ18-A2

NM554, C43(DE 3 )

+/-

pTTQ18-C3

NM554, C43(DE 3 )

+/-

2.9 Καλλιέργειες βακτηρίου Escherichia coli.
Όταν στα τριβλία μας υπάρχουν οι αποικίες που χρειαζόμαστε, μία αποικία ενοφθαλμίζεται
σε 3ml LB με προσθήκη κατάλληλης ποσότητας αντιβιοτικού 50mg/ml και αφήνεται στους
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37 ˚C για οκτώ ώρες. Μετά το πέρας των οκτώ ωρών τα 3 ml ενοφθαλμίζονται σε 400 ml
ξανά με προσθήκη αντιβιοτικού και αφήνονται στους 37 ˚C για δεκαέξι ώρες. Την επόμενη
μέρα τα 400 ml προκαλλιέργειας θα χρησιμοποιηθούν για 12 lt LB. Μόλις τα κύτταρα
φτάσουν σε οπτική πυκνότητα 0,6 (600nm), γίνεται η επαγωγή (με IPTG ή αραβινόζη) και
αφήνονται για 3 ώρες στους 37 ˚C. Φυγοκεντρούνται στα 9000-10000 x g για 15 λεπτά, η
κυτταρική πελλέτα συλλέγεται και φυλάσσεται στους -20 ˚C.

2.10 Διάσπαση κυττάρων E.Coli και απομόνωση μεμβρανικού κλάσματος.
Η πελλέτα των κυττάρων επαναδιαλυτοποιείται με έξι όγκους ρυθμιστικού σε σχέση με τα
γραμμάρια των κυττάρων (20mM HEPES pH=7.5, 300mM NaCl και1mM EDTA pH=8).
Προστίθεται μικρή ποσότητα DNAάσης, φιλτράρεται με γάζα και πριν τη διάσπαση,
προστίθεται 1mM PMSF (αναστολείς πρωτεασών).
Τα κύτταρα διασπώνται είτε με τρία περάσματα σε French Press (40.000 PSI) ή με το
μηχάνημα

mikrofluidizer (80.000 PSI). Αυτές οι μέθοδοι διαρρηγνύουν το κυτταρικό

τοίχωμα των βακτηρίων με τη χρήση υψηλής πίεσης. Τρία περάσματα υπό πίεση είναι
αρκετά για να σπάσουν το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων.
Μετά τη διάρρηξη των κυττάρων ακολουθεί μια φυγοκέντριση στα 23.426 x g για 45 λεπτά
όπου διαχωρίζονται τα άσπαστα κύτταρα που έχουν μείνει στο ίζημα. Το υπερκείμενο
συλλέγεται και φυγοκεντρείται εκ νέου στα 200.000 x g όπου διαχωρίζονται το μεμβρανικό
κλάσμα

ως

ίζημα,

από

το

υδατοδιαλυτό

κλάσμα.

Το

μεμβρανικό

κλάσμα

επαναδιαλυτοποιείται στο ίδιο ρυθμιστικό σε αναλογία γραμμάρια πελέτας προς ml
ρυθμιστικού 1:1 και υπολογίζεται η πρωτεϊνική συγκέντρωση με τη μέθοδο Bradford ή
δικιγχονικού οξέος (BCA, κεφάλαιο 2.14 και 2.15).

2.11 Διαλυτοποίηση μεμβρανικού κλάσματος.
Το μεμβρανικό κλάσμα επανεωρείται σε ρυθμιστικό που περιέχει 20mM HEPES pH=7.5,
300mM NaCl και 1mM PMSF σε τελική συγκέντρωση πρωτεΐνης 5mg/ml.
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Το δείγμα επωάζεται στους 6˚ C για μία ώρα με αργή ανάδευση με 1% n-dodecyl β-Dmaltoside (DDM). Στην περίπτωση που η εκφραζόμενη πρωτεΐνη έχει το Strep-tag η
αναλογία πρωτεΐνης –απορρυπαντικού (DDM) είναι 1: 2,5

και προστίθενται 0,1mg/ml

αβιδίνη και αναστολείς πρωτεασών (AEBSF). Το δείγμα φυγοκεντρείται στα 200.000 x g
για μία ώρα και συλλέγεται το υπερκείμενο.

2.12 Χρωματογραφία συγγένειας με στήλη Νi2+-NTA.
Ρυθμιστικό Α: 20mM HEPES pH=7.5
300mM NaCl
και ρυθμιστικό Β: 20mM HEPES pH=7.5
300mM NaCl
500mM imidazole pH=7.4
Τα δύο ρυθμιστικά αναμιγνύονται για να μας δώσουν τις κατάλληλες συγκεντρώσεις σε
ιμιδαζόλιο που απαιτούνται.

Εικόνα 2.1: Στήλη Νi2-ΝΤΑ.

Η στήλη με το πληρωτικό υλικό (Ni2+) ισορροπείται με 10 όγκους
στήλης απιονισμένο νερό και στη συνέχεια με 10 όγκους στήλης
ρυθμιστικού το οποίο περιέχει 10mM ιμιδαζόλιο. Το υπερκείμενο της
διαλυτοποίησης στο οποίο έχει προστεθεί 10mΜ ιμιδαζόλιο τελική
συγκέντρωση, εισέρχεται στη στήλη. Το κλάσμα που δεν προσδένεται
συλλέγεται και η στήλη πλένεται με 10 όγκους στήλης 10mM
ιμιδαζόλιο και έπειτα με 10 όγκους στήλης 30mM ιμιδαζόλιο. Η
πρωτεΐνη εκλούεται με ρυθμιστικό που περιέχει 200mM, 300mM και
500mM ιμιδαζόλιο 5 όγκους στήλης κάθε φορά. Όλα τα κλάσματα
συλλέγονται για περαιτέρω ανάλυση. Το κλάσμα έκλουσης των 200mM συγκεντρώνεται σε
φίλτρο φράγματος (συγκεκριμένου μοριακού βάρους ανάλογα με το μέγεθος των πρωτεϊνών,
Αmicon, Ιnvitrogen). Φυγοκεντρείται στα 3.000 x g για 15-30 λεπτά μέχρι τελικού όγκου
500μl και μετράται η πρωτεϊνική συγκέντρωση.
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2.13 Χρωματογραφία συγγένειας με στήλη στρεπταβιδίνης.
Το ρυθμιστικό διάλυμα αποτελείται από 20mM HEPES pH=8, 150mM NaCl και 1mM
EDTA.

Aναγέννηση στήλης.
Διάλυμα ΗΑΒΑ: 100mM Tris pH=8
150mM NaCl
1mM EDTA
2mM HABA

Διάλυμα Τris pH=8

Οι διαλυτοποιημένες μεμβράνες φιλτράρονται με φίλτρο 0.4μm και επωάζονται με το
πληρωτικό υλικό της στήλης υπό αργή ανάδευση για μία ώρα στους 4˚C. Το πληρωτικό
υλικό της στήλης έχει ισορροπηθεί με 2 όγκους στήλης νερό και έπειτα με 2 όγκους στήλης
ρυθμιστικό με 0.05% DDM. Μετά την επώαση του με τις διαλυτοποημένες μεμβράνες
περνάει το δείγμα και γίνονται 5 πλύσεις με ρυθμιστικό με 0.05% DDM από ένα όγκο
στήλης κάθε φορά. Η έκλουση της πρωτεΐνης γίνεται με 5mM δεσθιοβιοτίνη 6 φορές από 0,5
όγκο στήλης. Τα παραπάνω κλάσματα συλλέγονται για περαιτέρω ανάλυση. Η αναγέννηση
της στήλης γίνεται με χρήση διαλύματος HABA 3 φορές από 5 όγκους στήλης και για να
αφαιρεθεί το ΗΑΒΑ γίνονται 2 πλύσεις από 4 όγκους στήλης με διάλυμα Tris pH=8. Τέλος,
η στήλη πλένεται με νερό και αποθηκεύεται στο ίδιο διάλυμα.
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Εικόνα 2.2. Διαδικασία στήλης στρεπταβιδίνης. 1+2 οι διαλυτοποιημένες μεμβράνες περνάνε από τη στήλη. 3.
Αυτές που προσδένονται εκλούονται με ρυθμιστικό που περιέχει δεσθιοβιοτίνη η οποία προσδένεται στις θέσεις
πρόσδεσης της βιοτίνης. 4. Για την αναγέννηση της στήλης το κίτρινο διάλυμα ΗΑΒΑ πρσδένεται στις θέσεις
της βιοτίνης και η στήλη παίρνει ένα κόκκινο χρώμα. 5. Το ΗΑΒΑ εκλούεται με διάλυμα Tris pH=8 και η
στήλη αναγεννάται.

2.14 Διάλυμα BRADFORD
Stock 30 ml
9,5ml απόλυτα καθαρή αιθανόλη
20,7ml φωσφορικό οξύ (H 3 PO4, 85%)
35mg Coomasie blue

Working
425ml dd H2O
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14,25ml απόλυτα καθαρή αιθανόλη
31,06ml φωσφορικό οξύ (H 3 PO4 85%)
30ml stock solution
Στο τέλος το διάλυμα φιλτράρεται.
Η μέθοδος Bradford χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης
σε βιολογικά δείγματα (Bradford 1976). Αρχικά δημιουργείται πρότυπη καμπύλη με γνωστές
συγκεντρώσεις της αλβουμίνης Τα δείγματα μετά από ισχυρή ανάδευση αφήνονται να
ηρεμήσουν για 5 λεπτά. Έπειτα, καταγράφεται η απορρόφηση στα 595nm που απορροφά το
σύμπλοκο χρωστικής-πρωτεΐνης και μέσω της εξίσωσης της καμπύλης υπολογίζεται η
συγκέντρωση της πρωτεΐνης. Η καμπύλη που κατασκευάζεται είναι η απορρόφηση σε
συνάρτηση των μg BSA.

2.15 Μέθοδος BCA (Pierce BCA Protein Assay Kit).
Αντιδραστήριο Α: δικιγχονικό οξύ (bicinchoninic acid), ανθρακικό νάτριο (sodium
carbonate), διτανθρακικό νάτριο (sodium bicarbonate) και τρυγικό νάτριο (sodium tartrate)
σε 0.1M υδροξείδιο του νατρίου (sodium hydroxide) τελικό pH=11.25
Αντιδραστήριο Β: 4% θειικός χαλκός (CuSO 4 x5Η 2 Ο)
Σε πιατάκι με 96 πηγάδια τοποθετούνται απο 1μl- 10μl ΒSA 1mg/ml για να πάρουμε τη
πρότυπη καμπύλη στο Tristar LB 941 microplate reader (Frankfurt am Main, Germany). Στη
δεύτερη σειρά βάζουμε το δείγμα του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε τη πρωτεϊνική
συγκέντρωση κάνοντας αραiώσεις αν χρειάζεται (1:20, 1:40, 1:80, 1:160). Τέλος,
αναμιγνύουμε τα αvτιδραστήρια Α και Β 1:50 αντίστοιχα και προσθέτουμε 200μl σε κάθε
πηγάδι. Το πιάτο επωάζεται στους 37 ˚ C για 30 λεπτά και μετράται η απορρόφηση στα
560nm.
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2.16 Διαλύματα παρασκευής αποδιατακτικών πηκτών πολυακριλαμιδίου
Tricine-SDS PAGE
AB διάλυμα (49,5%T, 3%C)
Ακρυλαμίδιο

48gr

Δισακρυλαμίδιο

1,5gr

Σε νερό μέχρι τον επιθυμητό όγκο
Gel buffer 3x

500ml

3M Tris

181,71gr

0,3% w/v SDS

1,5gr

Sample buffer
12%w/v

SDS

10%w/v

Γλυκερόλη

6%

Μερκαπτοαιθανόλη

0,05%

Coomassie Brilliant Blue G250

150mM

Tris-HCl pH=7

Ρυθμιστικό ανόδου 10x
1M Tris
pH=8.9 (ρύθμιση με HCl)
Ρυθμιστικό καθόδου 10x
1M Tris
1M Tricine
1%w/v SDS
pH=8.25
Διάλυμα πηκτής διαχωρισμού 30 ml
6ml AB διάλυμα
10ml Gel buffer 3x
5,5gr ουρία
σε τελικό όγκο 30 ml dd H2O
300 μl APS 10% w/v (παρασκευάζεται καινούριο κάθε φορά)
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40μl TEMED
Διάλυμα πηκτής επιστοίβασης 12ml
1ml AB διάλυμα
3ml Gel buffer 3x
100 μl APS 10% w/v
30μl TEMED

Αφού προσθέσουμε τον καταλύτη (ΑΡS) και τον εκκινητή (ΤΕΜΕD) ανακινούμε ώστε ο
πολυμερισμός να γίνει ομοιόμορφα. Στα δείγματα για την αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση
προστίθεται ρυθμιστικό μετουσίωσης σε αναλογια 2:1. Επωάζονται στους 40°C για 20
λεπτά. Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται υπό χαμηλή τάση (50-60V) μέχρι τα δείγματα
να περάσουν από την πηκτή επιστοίβασης στην πηκτή διαχωρισμού και μετά αυξάνεται στα
120V. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης, για την εμφάνιση των πρωτεϊνών γίνεται
χρώση με Βlue Silver (Gandiano G, Bruschi M et al. 2004)

2.17 Χρώση Blue Silver
Για 200 ml
20 ml Η 3 ΡΟ 4 (10%)
20 gr (ΝΗ 4 ) 2 SO 4 (10%)
Και 40 ml απιονισμένο νερό
0,24 gr Coomasie blue G-250 (0,12%)
40 ml μεθανόλη
Ενώνω τα δύο διαλύματα και συμπληρώνω με νερό μέχρι τα 200 ml.

2.18 Ανοσοαποτύπωση σε πολυβινιλοδιφθοριούχο (PVDF) μεμβράνη.
Ρυθμιστικό TBST: 10mM Tris/HCl pH=8
150mM NACl
0.05% (w/v) Tween 20
58

Ρυθμιστικό AP: 100mM Tris/HCl pH=9.5
100mM NaCl
5mM MgCl 2
2% ΒSA σε ρυθμιστικό TBST
Εμφάνιση μεμβράνης με χρώση.
BCIP: 50mg/ml σε DMF
NBT: 50mg/ml σε 70% DMF
ΝΒΤ/ΒCIP: 100μl NBT+50μl BCIP σε διάλυμα ΑΡ.

Με τη χρήση της συσκευής i-Blot ( Invitrogen, Frankfurt am Main, Germany) η μεταφορά
των πρωτεϊνών στη μεμβράνη γίνεται μέσα σε 7 λεπτά. Έπειτα, η μεμβράνη επωάζεται σε
διάλυμα 2% BSA για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου ή ολονύκτια στο ψυγείο. Μετά το
πέρας της επώασης γίνονται 3 πλύσεις από 5 λεπτά στη μεμβράνη με διάλυμα TBST και η
μεμβράνη επωάζεται για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου με αντίσωμα Anti-his ή
στρεπταβιδίνης (συζευγμένη με αλκαλική φωσφατάση) σε 1:2000 αραίωση. Ακολουθούν εκ
νέου 3 πλύσεις με TBST για 5 λεπτά και άλλες 3 με διάλυμα αλκαλικής φωσφατάσης (ΑΡ).
Τέλος γίνεται η εμφάνιση της μεμβράνης με χρώση NBT/BCIP. Αν τα κλάσματα
προέρχονται από στήλη στρεπταβιδίνης, η δέσμευση των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης της
μεμβράνης γίνεται με 2% BSA χωρίς βιοτίνη αλλίως 2% BSA αν προέρχονται από στήλη
νικελίου.

Πρότυπες πρωτεΐνες για τις πηκτές πολυακριλαμιδίου (Prestained protein
marker, BioLabs).

MBP-β- galactosidase*

138kDa

MBP-truncated-β-galactosidase*

66kda

MBP-CBD*

48kDa

CBD-Mxe Intein-2CBD*

35.5kDa

CBD-Mxe Intein*

25kDa
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CBD-E.coli par*

17kDa

Lysozyme

12.5kDa

Aprotinin

9kDa

*MBP=maltose binding protein. MBP-β-galactosidase=fusion of MBP and β-galactosidase.
MBP-truncated-β-galactosidase=fusion of MBP and a tructated β-galactosidase.
MBP-CBD=fusion of MBP and a chitin binding domain.
CBD-Mxe Intein-2CBD=fusion of the chitin binding domain, Mxe Intein followed by two
chitin binding domains.
CBD-E.coli par= fusion of the chitin binding domain followed by E.coli parvulin-like
protein.

2.19 Μη αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακριλαμιδίου σε native
συνθήκες.
Running buffer: 50mM BisTris
50mM Tricin pH=6.8

Stock solutions: 20x Running buffer
20x Coomasie G-250

Sample buffer 1x: 50mM BisTris
6N HCl
50mM NaCl
10% w/v Glycerol
0.001% Ponceau S pH=7.2

Anode buffer (600ml)
1x Running buffer

Cathode buffer (200ml)
1x Running buffer
1x Coomasie C-250
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Fixation (100ml)
40% MeOH, 10% CH 3 COOH
30sc microwave
15min RT shaking

Distaining (100ml)
8% CH 3 COOH
RT shaking
Αφού προετοιμαστούν τα δείγματα με τη προσθήκη sample buffer, φορτώνονται σε έτοιμες
πηκτές 4-16% (εταιρία Invitrogen) και η συσκευή τοποθετείται στους 4˚C.

Για την

ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιείται τάση 150V για τη πρώτη ώρα και μετά υψηλότερη τάση
στα 250V, για την επόμενη μισή ώρα. Με το πέρας της ηλεκτροφόρησης, στο τζελ
πραγματοποιείται η διαδικασία του fixation και μετά προστίθεται χρώση και αφήνεται όλη
νύχτα σε θερμοκρασία δωματίου με κίνηση.

Πρότυπες πρωτεΐνες για Native page.
IgM Hexamer

1236kD

IgM pentamer

1048kDa

Apiferritin band 1

720kDa

Apoferritin band 2

480kDa

B- phycoerythrin

242kDa

Lactase Dehydrogenase

146kDa

Βοvine serum albumin

66kDa

Soybean trypsin inhibitor

20kDa
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2.20 Χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού (SEC).
H χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους έγινε με στήλη superdex 200 10/300 GL σε
σύστημα ÄKTA purifier (GE Healthcare). Η στήλη είναι προπακεταρισμένη με cross-linked
σφαιρίδια σεφαρόζης και δεξτράνης. Ο όγκος της στήλης είναι 24ml και είναι κατάλληλη για
διαχωρισμό πρωτεϊνών μοριακού βάρους 10000-600000 Da.
Όλα τα διαλύματα φιλτράρονται και απαερώνονται. Πλένονται το loop και οι αντλίες με νερό
και έπειτα με ρυθμιστικό (20mM HEPES pH=7.5 ή 8, 150mM NaCl και 0,02% DDM). Το
νερό και το ρυθμιστικό περνούν και από το σύστημα

με ροή 0,5 ml/min για δύο όγκους

στήλης (24ml όγκος στήλης). Το έκλουσμα από τη χρωματογραφία συγγένειας το οποίο έχει
συμπυκνωθεί με φίλτρο φράγματος ορισμένου μοριακού βάρους ανάλογα με το μέγεθος της
πρωτεΐνης, φυγοκεντρείται για 10 λεπτά σε 18.406 x g. Με σύριγγα 1ml φορτώνεται πολύ
προσεκτικά στο loop του 1ml ώστε να μην έχει φυσαλίδες. Η πίεση στο σύστημα δε πρέπει
να ξεπεράσει τα 1,5ΜPa και ο ανιχνευτής είναι στα 280nm. Η έκλουση γίνεται με ροή 0,5
ml/min και για 1,5 όγκο στήλης (36 ml ρυθμιστικού σύνολο). Τέλος, συλλέγονται τα
κλάσματα.

Α
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Β

Εικόνα 2.3: Διαδικασία διαχωρισμού με τη στήλη SEC. Α. Σχηματική απεικόνιση σφαιριδίου από ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο με μεγέθυνση και σχηματική απεικόνιση των μορίων να διαχέονται μέσα στους πόρους των
σφαιριδίων. Β. Γραφική αναπαράσταση του διαχωρισμού και απεικόνιση του αντίστοιχου χρωματογραφήματος
http://proteins.gelifesciences.com/.

Το προφίλ έκλουσης που παίρνουμε από το χρωματογράφημα μας δείχνει τις μεταλλαλές στη
συγκέντρωση των δειγμάτων κυρίως με απορρόφηση UV στα 280nm γιατί εκεί απορροφούν
οι αρωματικοί δακτύλιοι των αμινοξέων των πρωτεϊνών. Το δείγμα διαχωρίζεται και
εκλούεται από τη στήλη ανάλογα με το μέγεθος των μορίων του. Όπως φαίνεται και από τη
γραφική αναπαράσταση του διαχωρισμού, το δείγμα που μπαίνει στη στήλη διαχωρίζεται σε
3 μπάντες. Το μικρότερο σε μέγεθος (κίτρινο χρώμα) καθυστερεί στην έκλουση γιατί
εισέρχεται στους πόρους της στήλης άρα βγαίνει τελευταίο στο χρωματογράφημα ενώ τα
μεγαλύτερα σε μέγεθος μόρια (κόκκινο χρώμα) εκλούωνται πρώτα.

2.21 Προετοιμασία δείγματος για μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων.
Τα κύτταρα (μολυσμένα και μη μολυσμένα) συλλέγονται με φυγοκέντριση και μένουν
ολονύκτια στους 4° C σε διάλυμα που περιέχει 2,5% γλουτεραλδεΰδη και 2,5% pφορμαλδεΰδη σε 100mM κακοδυλικό νάτριο [(CH 3 ) 2 AsO 2 H] pH=7.2. Μονιμοποιούνται με
1% τετροξείδιο του οσμίου (OsO 4 ) και χρωματίζονται ολονύκτια με 1% οξικό ουρανίλιο
(UO 2 (CH 3 COO) 2 ·2H 2 O). Έπειτα, πλένονται με απιονισμένο νερό, αφυδατώνονται με
αιθανόλη και ενσωματώνονται σε ρητίνη Durcupan ACM.
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Λεπτές τομές κόβονται με LKB μικροτόμο και χρωματίζονται με 1% οξικό ουρανίλιο και
κιτρικό μόλυβδο. Η παρατήρηση του δείγματος έγινε στα 80kV σε μικροσκόπιο JEM 2100.
Στα δείγματα με τις απομονωμένες πρωτεΐνες έγινε αρνητική χρώση με 1% οξικό ουρανίλιο
και παρατηρούνται σε μικροσκόπιο FEI 120V.

2.22. Διαδικασία κρυσταλλώσεων.
Η πλατφόρμα κρυσταλλώσεων από τον Rikagu είναι πλήρως αυτοματοποιημένη σε κάθε
βήμα από τη διαλογή μέχρι την απεικόνιση των κρυστάλλων και την ανάλυση τους. Το
λογισμικό που χρησιμοποιείται (CrystalTrak) παρέχει βάσεις δεδομένων για την ανάλυση και
τις μεθόδους για εύκολο σχεδιασμό και αυτόματο έλεγχο των κρυσταλλώσεων. Η διαλογή
γίνεται με το Alchemist™ II που παρέχει τη τεχνολογία του BirdFeeder™ για να μην υπάρχει
επαφή με τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στις κρυσταλλώσεις. Με το Phoenix™ RE
γίνεται εύκολο το στήσιμο του πιάτου από το γέμισμα του ντεπόζιτου μέχρι τη σταγόνα που
θα πέσει έχοντας 96 κεφαλές διανομής νανο-ποσοτήτων άμεσα και στις 96 θέσεις του πιάτου
κρυσταλλώσεων.
Η πλατφόρμα παρέχει ακόμη δύο επωαστές (Gallery™ 700) που λειτουργούν σε
διαφορετικές θερμοκρασίες 4° C και 18°C και το σύστημα Minstel™ HT που συνδέει
αυτόματα τις εικόνες που παίρνει από τα πιάτα με τα πειράματα που έχουν σεταριστεί.
Οι συνθήκες κρυστάλλωσης φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. Σε κάθε πηγάδι μπαίνουν
100nl της πρωτεΐνης και 100nl διαλύματος κρυστάλλωσης και η θερμοκρασία που φάνηκαν
οι δικοί μας κρύσταλλοι είναι οι 18°C.

Πίνακας 5.
Protein

Screen

Xtals solutions

1

icmG-1_7-F7

MemGold

0,1M MES pH= 6.5; 22% PEG 400

2

icmG-1_8-F4

Morpheus

Buffer Sytem 5 pH= 7.5; 50% Precipitant Mix 6; 4mM Alkalis

3

icmG-1_8-F7

Morpheus

Buffer Sytem 6 pH= 8.5; 50% Precipitant Mix 5; 4mM Alkalis
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4

icmG-1_8-H2

Morpheus

Buffer Sytem 4 pH= 6.5; 50% Precipitant Mix 5; 90mM LiNaK

5

icmG-2_2-C4

MemSys

0,1M Na-Ac pH= 4.5; 12% PEG 4000, 0,1M Li 2 SO 4 ; 0,1M NaCl

6

icmG-2_3-C5

MemSys

0,1M HEPES pH= 7.5; 12% PEG 4000, 0,1M MgCl 2 ; 0,1M NaCl

7

icmG-2_6-E9

MemGold2

0,05M Na-Ac pH= 4; 12% PEG 4000; 0,225M Ammoniumsulfat

8

icmG-3_3-F7

MemGold2

0,1M MES pH= 6.5; 22% PEG 400; 0,37M K-Nitrat

9

icmG-2_5-G10

MemGold

0,1M Glycine pH= 9.3; 30% PEG 400; 0,1M Li 2 SO 4

10

icmG-2_5-H2

MemGold

0,05M Bicine pH= 9; 33% PEG 300; 0,1M NaCl

11

icmG-3_2-H2

MemGold

0,05M Bicine pH= 9; 33% PEG 300; 0,1M NaCl

12

icmG-2_4-B8

MemMeso

0,1M Na-Citrat pH= 5; 30% PEG 300

Για το σύστημα Morpheus που φαίνεται στο πίνακα, τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται
είναι τα εξής:
LiNaK: 0,3Μ Li 2 SO 4 , 0,3M Na 2 SO 4 , 0,3M K 2 SO 4
Alkalis:10mM RbCl ,10mM Sr-(Ac)2,10mM Cs-Ac ,10mM Ba-(Ac)2
Buffer System 4: MOPSO, BisTris
Buffer System 5: BES, Triethylamine (TEA)
Buffer System 6: Gyl-Gly, AMPD
P Mix 5: 30 % PEG 3000, 40 % 1,2,4-Butanetriol, 2 % NDSB 256
P Mix 6: 25 % PEG 4000, 40 % 1,2,6-Hexanetriol
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3. Αποτελέσματα

3.1 ΄Εκφραση των πρωτεϊνών του υπο-συμπλόκου του πυρήνα του εκκριτικού
συστήματος

3.1.1 Δημιουργία πλασμιδίου, έκφρασης και απομόνωσης του υπο-συμπλόκου του πυρήνα
Αρχικά, έγινε προσπάθεια κλωνοποίησης, έκφρασης και απομόνωσης του συμπλόκου που
αποτελείται από τις πρωτεΐνες IcmK, IcmE, IcmG.
Γονίδιο

Accession

Q83B87

Τοπολογία

βάρος (Da)

no
CBU_1626

Μοριακό

Icm/Dot

IcmG/DotF

26.560

Εσωτερική
μεμβράνη

CBU_1627

Q83B86

IcmE/DotG

106.519

Περιπλασματική

CBU_1628

Q83B85

IcmK/DotH

37.431

Εξωτερική
μεμβράνη

Τα γονίδια αυτά όπως φαίνεται και στην εικόνα 1.6 βρίσκονται εν σειρά και έτσι ήταν
δυνατό να πολλαπλασιαστούν ως ένα τμήμα DNA και να εισαχθούν σε πλασμίδιο με μία
ουρά έξι ιστιδινών στη πρωτεΐνη IcmK για την ανίχνευση του υπο-συμπλόκου

με

ανοσοαποτύπωση. Όλα τα πλασμίδια που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία
φαίνονται στο παράρτημα σελίδες 106-108.
Το πλασμίδιο εισήχθη με μετασχηματισμό σε κύτταρα Ε. coli (NM554pRARE). Μετά τον
έλεγχο έκφρασης σε μικρές καλλιέργειες των 100ml, βρέθηκε ότι η βέλτιστη χρονική στιγμή
έκφρασης είναι οι 3 ώρες μετά την επαγωγή. Για την απομόνωση του πρωτεϊνικού
συμπλόκου έγιναν καλλιέργειες 6 ή 12 λίτρων. Μετά την διάρρηξη των κυττάρων και
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συλλογή του μεμβρανικού κλάσματος έγινε διαλυτοποίηση (κεφάλαιο 2.11) και με την
χρήση χρωματογραφίας συγγένειας έγινε η απομόνωση του.
Α

Β

138

66
48
35,5
25
17
12,5

Εικόνα 3.1. Α. Πηκτή πολυακρυλαμιδίου ύστερα από στήλη συγγένειας Νi-NTA. MemU: υπερκείμενο, Mem:
μεμβράνες, Sol: διαλυτοποιημένες μεμβράνες, FT1, FT2, FT3: οι πρωτεΐνες που δε προσδένονται πάνω στη
στήλη, W10, W40: πλύση με 10mM και 40mM ιμιδαζόλιο αντίστοιχα, Ε200, Ε300, Ε500: έκλουση με 200mM,
300mM και 500mM ιμιδαζόλιο αντίστοιχα. Β. Ανοσοαποτύπωση σε μεμβράνη PVDF των κλασμάτων

Ανάλυση των πρωτεϊνικών κλασμάτων με πηκτή ακρυλαμιδίου έδειξε την ύπαρξη
πρωτεϊνών στα κλάσματα που εκλούστηκαν από την στήλη με 200 και 300 mM ιμιδαζόλιο ).
Παρατηρήθηκαν πρωτεΐνες στα μοριακά βάρη 35,5 και 25 kDa τα οποία είναι κοντά στα
μοριακά βάρη των πρωτεϊνών του συμπλόκου. Ταυτόχρονα η ανοσοαποτύπωση έδειξε την
ύπαρξη της πρωτεΐνης στο αντίστοιχο κλάσμα. Το κλάσμα συλλέγεται, υφίσταται
συμπύκνωση σε φίλτρα που επιτρέπουν να περνάνε μόρια
αναλύεται σε στήλη μοριακού αποκλεισμού (εικόνα 3.2).
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βάρους μέχρι 100 kDa και

Εικόνα 3.2. Προφίλ έκλουσης από στήλη μοριακού απόκλεισμού του συμπλόκου.

Παρατηρήθηκαν αρκετές κορυφές στο προφιλ έκλουσης του κλάσματος οι οποίες
συλλέχθηκαν σε διαφορετικά κλάσματα (Εικόνα 13: Α9, Α11-Β1, Β3, Β7, Β10, C1). Τα
πρωτεϊνικά κλάσματα αναλύθηκαν στην συνέχεια με πηκτή πολυακριλαμιδίου (Εικόνα 3.3).
Για να ελέγξουμε αν έχουμε το σύμπλοκό μας, μεταφέρουμε τις πρωτεΐνες της πηκτής σε
μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης η οποία ελέγχεται για την παρουσία της IcmΚ με αντίσωμα
anti-his.

138
66
48
35,5

25
17
12,5

Εικόνα 3.3. Πηκτή πολυακριλαμιδίου και η αντίστοιχη μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης των κλασμάτων του
χρωματογραφήματος της εικόνας 3.2.

68

Η σύγκριση των διαφορετικών κλασμάτων που συλλέχθηκαν δείχνει στο κλάσμα Α11-Β1 να
υπάρχουν τουλάχιστον τρεις πρωτεΐνες με μοριακά βάρη αντίστοιχα των IcmK, IcmE και
IcmG. Στη μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης μπορούμε να δούμε μόνο την IcmK αφού αυτή
φέρει την ουρά των ιστιδινών. Γι’ αυτό το λόγο, το συγκεκριμένο κλάσμα επιλέγεται,
συμπυκνώνεται και αναλύεται σε πηκτή ακρυλαμιδίου υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες.

Εικόνα 3.4. Πηκτή σε native συνθήκες 1 και 2 μάρτυρας, 3 και 4 κλάσμα Α11-Β1 και 5 μάρτυρας.

Η μη αποδιατακτική ηλεκτροφόρεση έδειξε την παρουσία ενός πρωτεϊνικού συμπλόκων με
μοριακό βάρος 240 kDa και την παρουσία ενός δευτέρου πρωτεϊνικού συμπλόκου στα 480
kDa που πιθανόν να είναι η διμερής μορφή του πρώτου.

3.1.2 Ταυτοποίηση με φασματομετρία μάζας
Με την χρήση της φασματομετρίας μάζας έγινε προσπάθεια ταυτοποίησης των πρωτεϊνών
που βρίσκονται στο απομονωμένο πρωτεϊνικό σύμπλοκο.
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1

2
3
4
5

Εικόνα 3.5. Πηκτή πολυακριλαμιδίου με τα δείγματα που αποκόπηκαν και αναλύθηκαν με φασματομετρία
μάζας.

Οι πρωτεϊνικές λωρίδες

που αριθμούνται στην πηκτή ακρυλαμιδίου (εικόνα 3.5)

αποκόπηκαν και μετά από πρωτεόλυση τα πεπτίδια αναλύθηκαν με φασματομετρία μάζας.
Οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα 6.
Πίνακας 6.
SDS-PAGE

expected

1

IcmE

2

3

4

IcmK

IcmG

IcmG

Mass

Score

Matches

Sequences

emPAI

6.

IcmE

107238

2220

47(31)

38(28)

2.13

106.

IcmG

26552

526

16(12)

8(7)

3.14

501.

IcmK

36734

56

1(1)

1(1)

0.09

15.

IcmE

107238

1151

24(16)

21(14)

0.77

46.

IcmG

26552

688

20(15)

10(9)

8.49

1.

IcmG

26562

1109

277(135)

20(12)

38.34

37.

IcmE

107238

408

8(4)

8(4)

0.27

1.

IcmG

26562

988

214(99)

15(9)

18.33
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5

-

8.

IcmE

107238

678

14(11)

12(10)

0.38

93.

IcmK

36734

136

2(2)

2(2)

0.19

3.

IcmG

26552

785

185(106)

13(9)

14.25

35.

IcmE

106657

311

8(1)

7(1)

0.16

Σε όλες τις πρωτεϊνικές λωρίδες δεν ταυτοποιήθηκε ως πρώτο αποτέλεσμα η αναμενόμενη
πρωτεΐνη εκτός της IcmG που ήταν πρώτο αποτέλεσμα στο αναμενόμενο μοριακό βάρος (3
και 4). Ταυτόχρονα με την ίδια μεθοδολογία έγινε και η ανάλυση των πρωτεϊνικών λωρίδων
της μη αποδιατακτικής ηλεκτροφόρεσης. Οι σεσημασμένες λωρίδες στην εικόνα 3.6
αναλύθηκαν και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 7.

1
2
3
5
6

4

Εικόνα 3.6. Μη αποδιατακτική ηλεκτροφόρεση. 1 και 2 μάρτηρας. 3 και 4 κλάσματα Α11-Β1 συμπυκνωμένα
από τη στήλη μοριακού αποκλεισμού και 5 μάρτυρας.
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Πίνακας 7.
NativePAGE
1

2

3

4

5

6

Mass

Score

Matches

Sequences

emPAI

4.

IcmE

107238

2136

45(29)

39(26)

1.78

46.

IcmG

26552

717

28(17)

11(9)

8.49

181.

IcmK

36734

172

3(2)

3(2)

0.19

1.

IcmE

107238

2281

46(31)

39(28)

2.04

29.

IcmG

26552

780

88(47)

11(11)

9.69

178.

IcmK

36734

188

3(2)

3(2)

0.30

5.

IcmE

107238

1258

28(19)

23(17)

1.12

27.

IcmG

26562*

770

160(81)

12(8)

11.03

305.

IcmK

36734

73

1(1)

1(1)

0.09

8.

IcmE

107238

1162

26(14)

22(12)

0.82

28.

IcmG

26552

778

174(101)

12(10)

16.17

420.

IcmK

36734

47

3(0)

3(0)

-

10.

IcmE

107238

978

20(16)

18(14)

0.67

21.

IcmG

26552

724

87(52)

11(8)

12.55

13.

IcmG

26562

792

106(49)

13(11)

14.25

44.

IcmE

107238

470

10(5)

9(4)

0.27

270.

IcmK

36734

58

2(1)

2(1)

0.09

Όπως και στην περίπτωση της μη αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης δεν ταυτοποιήθηκαν ως
πρώτα αποτέλεσματα οι πρωτεΐνες IcmK και IcmG. Η μόνη αναμενόμενη πρωτεΐνη βρέθηκε
η IcmE που ήταν πρώτο αποτέλεσμα στα 240 kDa μοριακό βάρος (λωρίδα 2).
αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι αυτή η προσέγγιση δεν είναι αποτελεσματική.
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Τα

3.1.3 Δημιουργία πλασμιδίων για διαφορετικά στελέχη E.coli και επαγωγή με αραβινόζη ή
IPTG.

Όπως αναφέρθηκε η προηγουμένη προσέγγιση δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, για αυτό
έγινε προσπάθεια για την εισαγωγή των τριών πρωτεϊνών σε άλλα πλασμίδια. Τα πλασμίδια
που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα pTTQ18-A1(+), pTTQ18-A2, pBAD-A2 και συνδυασμός
από διαφορετικά στελέχη E.coli για την έκφραση των πρωτεϊνών. Επίσης, το πλασμίδιο
pBAD-A2 χρειάζεται αραβινόζη για την επαγωγή της εκφραζόμενης πρωτεΐνης. Στον
παρακάτω πίνακα φαίνονται τα πλασμίδια που δημιουργήθηκαν και τα στελέχη έκφρασης
που χρησιμοποιήθηκαν. Το Χ δηλώνει αποτυχημένο μετασχηματισμό.
Πίνακας 7.
Όνομα

Πλασμίδια

Στέλεχος E.coli

Επαγωγή

6/2.1

pTTQ18-A1(+)

NM554pRARE

1mM IPTG

√

6/3.1

pBADA2(+)

TOP10pRARE

1% Αραβινόζη

√

6/3.2

pBADA2(+)

TOP10

1% Αραβινόζη

X

6/4.1

pTTQ18-A1(+)

C43(DE3)

1mM IPTG

√

6/4.2

pTTQ18-A1(+)

C43(DE3)pRARE

1mM IPTG

X

7/2.1

pTTQ18-A2

C43(DE3)

1mM IPTG

√

Τα νέα πλασμίδια μετασχηματίστηκαν με τα αντίστοιχα στελέχη και η διαδικασία
απομόνωσης των συμπλόκων έγινε με βάση το πρωτόκολλο που περιγράφηκε παραπάνω. Η
εικόνα 3.7 δείχνει τα αντίστοιχα συμπυκνωμένα εκλούσματα των συμπλόκων που
απομονώθηκαν μετά τη στήλη μοριακού αποκλεισμού από τα τέσσερα διαφορερικά στελέχη
έκφρασης. Να αναφερθεί ότι ο χρόνος έκλουσης του συμπλόκου δε διαφέρει πολύ σε σχέση
με τα διαφορετικά στελέχη και πλασμίδια που εισήχθησαν. Κυμαίνεται στα 23 με 24 λεπτά.
Χωριστά οι πηκτές πολυακριλαμιδίου από τη διαδικασία της απομόνωσης καθώς και τα
χρωματογραφήματα από τη στήλη μοριακού αποκλεισμού για το καθαρισμό του συμπλόκου
φαίνονται στο παράστημα σελίδα 109.
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Εικόνα 3.7. Τα εκλούσματα συμπυκνωμένα με βάση το πίνακα 7 μετά τη στήλη μοριακού αποκλεισμού.

Από την εικόνα 3.7 δε παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των λωρίδων για τα διαφορετικά
στελέχη έκφρασης του συμπλόκου.

3.1.4 Ταυτοποίηση με φασματομετρία μάζας.
Οι πρωτεϊνικές λωριδες που φαίνονται αριθμημένες με κόκκινο στην εικόνα 3.7 είναι αυτές
που αποκόπηκαν και ταυτοποιήθηκαν με φασματομετρία μάζας. Τα αποτελέσματα φαίνονται
στον πίνακα 8.

Πίνακας 8.
Expected
Multidrug

1
IcmE
(2η )

Protein name
efflux

pump

PSMS Un.peptides Peptides

subunit

AcrB

162

45

45

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway

47

38

38

AcrB

78

39

39

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway

48

38

38

OS=Escherichia coli

5J108-111)

2

Multidrug

efflux

pump

subunit

OS=Escherichia coli
η

(3 )

5J108-111)

74

Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 1

3
IcmK
(8η )

173

17

17

18

14

14

87

14

14

177

12

12

35

11

11

AcrB

279

44

44

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway

24

24

24

AcrB

133

43

43

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway

60

45

45

Ribonuclease E OS=Escherichia coli

82

36

36

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway

43

35

35

248

18

18

74

12

12

218

9

9

14

8

8

AcrB

293

38

38

Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 2

218

11

11

13

11

11

68

30

30

136

14

14

OS=Escherichia coli
IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
η

5J108-111) 8

4

IcmG

IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
5J108-111)

5

IcmG

Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 2
OS=Escherichia coli

(4η)

IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
η

5J108-111) 4
Multidrug

6
IcmE
η

(6 )

efflux

pump

subunit

OS=Escherichia coli

5J108-111)
Multidrug

7

efflux

pump

subunit

OS=Escherichia coli
(5η)

5J108-111)

8
(4η)

5J108-111)

9

IcmK

Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 1
OS=Escherichia coli

10

IcmG

IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
5J108-111)
Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 2

11
IcmG
(7η)

OS=Escherichia coli
IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
5J108-111)

12

IcmE

Multidrug

efflux

pump

subunit

OS=Escherichia coli

13

OS=Escherichia coli
η

(9 )

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
5J108-111)

14

IcmK

Bifunctional polymyxin resistance protein ArnA
OS=Escherichia coli
Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 1

15
IcmG

OS=Escherichia coli

75

(2η)

IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway

39

9

9

136

14

14

39

9

9

247

7

7

8

7

7

AcrB

371

48

48

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway

67

47

47

Chaperone protein DnaK OS=Escherichia coli

82

42

42

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway

74

46

46

224

17

17

44

21

21

81

14

14

20

16

16

5J108-111)
Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 1

16
IcmG
η

(2 )

OS=Escherichia coli
IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
5J108-111)

17

IcmE

Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 2
OS=Escherichia coli

(7η)

IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
5J108-111)
Multidrug

18

efflux

pump

subunit

OS=Escherichia coli
η

(3 )

5J108-111)

19
(3η)

IcmK

5J108-111)
Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 1

20
IcmK
(3η)

OS=Escherichia coli
IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
5J108-111)
Methionine import ATP-binding protein MetN

21
IcmG
η

(7 )

OS=Escherichia coli
IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway
5J108-111)

Σε όλες τις περιπτώσεις με εξαίρεση τη G υπομονάδα οι αναμενόμενες πρωτεΐνες δεν
ταυτοποιούνται.

Ταυτόχρονα έγιναν προσπάθειες για την ανάλυση των δειγμάτων με μη αποδιατακτική
ηλεκτροφόρηση όπου σε όλα τα δείγματα παρατηρήθηκε ένα πρωτεϊνικό σύμπλοκο με
μοριακό βάρος 480 kDa και ένα με μοριακο βαρος 242 kDa. H ανάλυση των συμπλόκων με
φασματομετρία μάζας επιβεβαίωσε την προηγούμενη παρατήρηση, δηλαδή ότι δε
ταυτοποιείται το σύμολοκό μας (Πίνακας 9).
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Εικόνα 3.8. Πηκτή σε native συνθήκες με τα εκλούσματα από τη στήλη αποκλεισμού μεγέθους. Αριθμημένες οι
πάντες που κόπηκαν και ταυτοποιήθηκαν φαίνονται στον πίνακα 9.

Πίνακας 9.
Protein name
1

PSMS

Un.peptides Peptides

Multidrug efflux pump subunit AcrB OS=Escherichia coli

136

43

43

(3 )

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

61

43

43

2

Catalase HPII OS=Escherichia coli

157

36

36

(4 )

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

56

39

39

3

NADH oxidase OS=Thermus thermophilus (strain HB27)

400

20

20

4

Multidrug efflux pump subunit AcrB OS=Escherichia col

88

32

32

(2η)

IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111

85

12

12

5

Multidrug efflux pump subunit AcrB OS=Escherichia coli

371

46

46

(4 )

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

47

33

33

6

Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 2

206

8

8

50

34

34

485

11

11

η

η

η

OS=Escherichia coli
(10η)

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

7

Cytochrome

bo(3)

ubiquinol

oxidase

subunit

2

OS=Escherichia coli
(6η)

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

38

32

32

8

Multidrug efflux pump subunit AcrB OS=Escherichia coli

403

49

49

(strain K12)

77

(21η)

IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

9

Cytochrome

bo(3)

ubiquinol

oxidase

subunit

2

12

7

7

386

9

9

7

6

6

OS=Escherichia coli
η

(22 )

IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

10

Keratin, type I cytoskeletal 9

147

38

37

(36 )

IcmG OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

10

7

7

11

Multidrug efflux pump subunit AcrB OS=Escherichia coli

391

52

52

(2η)

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

101

51

51

12

Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 2

326

10

10

η

OS=Escherichia coli
η

(4 )

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

78

46

46

13

Outer membrane protein F OS=Escherichia coli (strain K12)

259

23

23

(7η)

IcmE OS=Coxiella burnetii (strain Dugway 5J108-111)

64

40

40

3.1.5 Μελέτη των συμπλόκων με ηλεκτρονική μικροσκόπια διέλευσης.
Τα απομονωμένα πρωτεϊνικά σύμπλοκα αναλύθηκαν με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης
με αρνητική χρώση. Στόχος είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν τα εκφραζόμενα σύμπλοκα
είναι σε θέση να αυτοσυναρμολογηθούν για την δημιουργία ενός λειτουργικού εκκριτικού
συστήματος. Στην εικόνα 3.9 παρουσιάζονται τα σύμπλοκα 6/2.1, 6/3.1 και 6/4.1 (Πίνακας
7) και φαίνονται παρακάτω.
.
Α

78

Β

Γ

Γ 3.9. Μεγέθυνση 45k. Α: είναι το δείγμα 6/2.1. Β: το 6/3.1 και Γ: το 6/4.1 (βλέπε πίνακα 7).
Εικόνα

Αν και παρατηρήθηκαν δομές δακτυλιδιών που θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν το
εκκριτικό σύστημα το μέγεθος τους είναι γύρω στα 10 nm ενώ το αναμενόμενο είναι γύρω
στα 40 nm. Άρα δεν είναι δυνατόν να είναι το σύμπλοκο ολοκληρωμένο.
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3.2.1 Έκφραση της G υπομονάδας σε κύτταρα C43(DE3) και C43(DE3)ΔacrΑB.
Η παρουσία της Multidrug efflux pump (ArcAB) σχεδόν σε όλες τις προσπάθειες οδήγησε
στη προσπάθεια έκφρασης του πρωτεϊνικού συμπλόκου σε κύτταρα έκφρασης που δε
διαθέτουν ArcAB. Τα πλασμίδια pTTQ18-A2+3, pTTQ18-A2+4 και pTTQ18-A2+5 που
δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο του καθηγητή H.Michel εισάγονται σε κύτταρα C43(DE 3 ).
Η ομάδα του καθηγητή Klaas Martinus Pos του Ινστιτούτου Βιοχημείας του Πανεπιστημίου
της Φρανκφούρτης έχει δημιουργήσει κύτταρα Ε.coli που δεν εκφράζουν ArcAB. Με
μετασχηματισμό εισήχθησαν τα παραπάνω πλασμίδια σε κύτταρα C43(DE 3 )ΔacrAB και
C41(DE 3 )ΔacrAB. Επιλέξαμε τα C43(DE 3 ) για να είναι το ίδιο στέλεχος έκφρασης Ε.coli με
αυτά που διαθέτουν κανονικά την efflux pump.
Μόνο η G και K υπομονάδα κατάφεραν να μεσχηματιστούν στο στέλεχος έκφρασης. Η
διαδικασία απομόνωσης και καθαρισμού είναι ίδια και στις δύο περιπτώσεις. Στην εικόνα
3.10 φαίνονται τα κλάσματα συμπυκνωμένα ύστερα από τη στήλη μοριακού αποκλεισμού
αριστερά για τη G υπομονάδα με και χωρίς την ArcAB και δεξιά η υπομονάδα Κ με την
ArcAB. Κι εδώ παρατηρείται το ίδιο μοτίβο στις πηκτές σε σχέση με την εικόνα 3.7.

Εικόνα 3.10. Στη εικόνα φαίνονται τα κλάσματα συμπυκνωμένα μετά τη στήλη αποκλεισμού μεγέθους. 1: τα
μεταλλαγμένα E.coli κύτταρα χωρίς την efflux pump 2: κύτταρα E.coli που διαθέτουν την efflux pump για την
υπομονάδα G και 3 τα κύτταρα E.coli με την efflux pump για την υπομονάδα Κ.
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3.2.2 Ταυτοποίηση με φασματομετρία μάζας
Επιλέξαμε να αναλύσουμε με φασματομέτρια μάζας τις λωρίδες που είναι αριθμημένες
(εικόνα 3.10) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 10.

Πίνακας 10.

Protein name
1

PSMS Un.peptides Peptides

Multidrug efflux pump subunit AcrB

701

71

72

377

25

25

OS=Escherichia coli

2

Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 1
OS=Escherichia coli

3

Keratin, type I cytoskeletal 9

81

35

35

4

Cytochrome bo(3) ubiquinol oxidase subunit 2

172

12

12

283

45

45

253

35

35

357

44

44

OS=Escherichia coli

5

2-oxoglutarate dehydrogenase E1 component
OS=Escherichia coli

6

Bifunctional polymyxin resistance protein ArnA
OS=Escherichia coli

7

Glutamine--fructose-6-phosphate aminotransferase
[isomerizing] OS=Escherichia coli

8

Chaperone protein DnaK OS=Escherichia coli

19

16

16

9

Propionate--CoA ligase OS=Escherichia coli

70

1

1

10

Keratin, type II cytoskeletal 1

121

30

35

Από το κλάσμα 1 (στίγματα 5-10) παρατηρείται πως δεν ταυτοποιείται η ArcAB εφόσον
χρησιμοποιήθηκε το μεταλλαγμένο στέλεχος E.coli. Παρατηρείται όμως ότι δεν
ταυτοποιήθηκε και η υπομονάδα G στο αναμενόμενο μοριακό βάρος, αλλά μία λιγάση ενώ
στη λωρίδα που αφορά τη Κ υπομονάδα (κλάσμα 3) τα αποτελέσματα απαντώνται και στο
πίνακα 8 στο αναμενόμενο μοριακό βάρος για τη Κ.
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3.3.1 Έκφραση των υπομονάδων του εκκριτικού συστήματος με strep-tag.
Το πλασμίδιο pTTQ18-C3 που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο του καθηγητή H.Michel,
φέρει στο C-τερματικό το strep-tag και στο Ν-τερματικό το his-tag. Μετα από την εξαγωγή
των icmG, icmK, icmE από το πλασμίδιο pTTQ18-A1(+) με την χρήση ενδονουκλεσών και
τους κατάλληλους εκκινητές έγινε PCR (30 κύκλοι, 62˚C,

150sec χρόνο παράτασης

(25sec/kbp) για διαγραφή του his-tag από το Ν-τερματικό ώστε να μείνει μόνο το strep-tag
στο C-τερματικό. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι εκκινιτές που χρησιμοποιήθηκαν.
Πίνακας 11.
Όνομα

Εμπρόσθιος εκκινητής

Οπίσθιος εκκινητής

icmG-strep

ΑGTATCGAAAATCAGAAAACCATC

CATCGCTGTTTCCTGTGTGTGAAATTG

icmE-strep

AAGGGTTGTAAAATGGCAGAGTTTTC

CATCGCTGTTTCCTGTGTGAAATTG

icmK-strep

AGTAAAGTAGAAAGATGGTGATTC

CATCGCTGTTTCCTGTGTGAAATTG

Τα πλασμίδια εισήχθησαν με μετασχηματισμό σε κύτταρα C43(DE 3 ). Μετά τον επιτυχή
μετασχηματισμό έγιναν καλλιέργειες μεγάλης κλίμακας. Η συλλογή των μεμβρανών και η
διαλυτοποίηση έγιναν όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως (σελίδα 31). Για την απομόνωση
της πρωτεΐνης ακολουθήθηκαν δύο προσεγγίσεις.

Η πρώτη προσέγγιση για την απομόνωση της G υπομονάδας έγινε σε ρυθμιστικό 20mM
HEPES pH=7.5, 300mM NaCl και 1mM EDTA και οι διαλυτοποιημένες μεμβράνες
αναδεύονται για μία ώρα με το πληρωτικό υλικό της στήλης. Μετά το πέρας της διαδικασίας
το κλάσμα που εκλούστηκε από την στήλη στρεπταβιδίνης αναλύθηκε με χρωματογραφία
μοριακού αποκλεισμού και SDS ηλεκτροφόρηση (εικόνα 3.11).
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Α

Γ

Β

Εικόνα 3.11. Α: η πηκτή ακριλαμιδίου και Β: η αντίστοιχη μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης. Τα κλάσματα που
φαίνονται είναι με τη σειρά: mem: αρχικές μεμβράνες,

memU: υπερκείμενο,

Sol: διαλυτοποιημένες

μεμβράνες, FT: οι πρωτεΐνες που δε προσδένονται στη στήλη, W: πλύση με ρυθμιστικό, E2: 2η πλύση με το
διάλυμα έκλουσης και Ε1 είναι τα κλάσματα της 1ης έκλουσης συμπυκνωμένα σε φίλτρο 10kDa με 23,4μg και
70 μg πρωτεΐνης αντίστοιχα. Γ: το χρωματογράφημα του εκλούσματος της πρωτεΐνης από το οποίο συλλέγονται
3 κλάσματα.

Τα κλάσματα που αντιπροσωπεύουν τις κορυφές από το χρωματογράφημα της στήλης
μοριακού αποκλεισμού συλλέχθηκαν (Β5-Β12, C8-C11 και C13-C15) και αναλύθηκε η
πρωτεϊνική τους σύσταση σε πηκτή πολυακριλαμιδίου. Όπως βλέπουμε στην εικόνα 3.12, η
IcmG βρίσκεται στο 1ο κλάσμα της στήλης μοριακού αποκλεισμού με χρόνο έκλουσης 26
λεπτά. Η παρουσία της μεγαλύτερης ποσότητας της IcmG στο 1ο κλάσμα επιβεβαιώθηκε και
με ανοσοανίχνευση (εικόνα 3.12).
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Εικόνα 3.12. Πηκτή ακρυλαμιδίου με τα κλάσματα από τη στήλη μοριακού μεγέθους και η αντίστοιχη
μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης.

Η δεύτερη προσέγγιση για την απομόνωση της IcmG ακολουθεί την ίδια διαδικασία που
αναγράφεται στο υποκεφάλαιο 2.15. Η διαφορά με την προηγούμενη προσέγγιση είναι ότι οι
διαλυτοποιημένες μεμβράνες δεν αναμειγνύονται με το υλικό πλήρωσης αλλά ακολουθείται
η κλασική διαδικασία δηλαδή οι μεμβράνες εισέρχονται με τη ροή της βαρύτητας στο
πληρωτικό υλικό της στήλης. Το πρωτεϊνικό δείγμα το οποίο δεν προσδέθηκε στην στήλη
ξαναφορτώθηκε εκ νέου στη στήλη στρεπτακτίνης. Στην είκονα 3.13 φαίνονται οι πηκτές
ακρυλαμιδίου από τις στήλες στρεπτακτίνης.
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Α

Β

Εικόνα 3.13. Α: δείγματα μετά τη στήλη στρεπτακτίνης 1: ολικές μεμβράνες, 2: υπερκείμενο, 3:
διαλυτοποιημένες μεμβράνες, 4: οι πρωτεΐνες που δεν προσδένονται στη στήλη, 5: 1η πλύση με ρυθμιστικό, 6:
2η πλύση με ρυθμιστικό, 7: 3η πλύση με ρυθμιστικό, 8: 1ο έκλουσμα (ΕΑ1), 9: 2ο έκλουσμα (ΕΑ2), 10: 3ο
έκλουσμα 11: 1ο και 2ο έκλουσμα μαζί. Από κάτω φαίνεται η αντίστοιχη μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης. Β: 1:
1ο και 2ο έκλουσμα μαζί από Α, 2: οι πρωτεΐνες που δεν προσδένονται στο δεύτερο πέρασμα από τη στήλη
στρεπτακτίνης, 3: 1η πλύση με ρυθμιστικό, 4: 2η πλύση με ρυθμιστικό, 5: 1ο έκλουσμα (ΕΒ1), 6: 2ο έκλουσμα
(ΕΒ2), 7: το ΕΒ1 συμπυκνωμένο. Φαίνεται η αντίστοιχη μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης.

Από τις παραπάνω πηκτές ενώθηκαν και συμπυκνώθηκαν τα κλάσματα ΕΑ1 και ΕΑ2
λωρίδες 8 και 9 της εικόνας 3.13Α και από την εικόνα 3.13Β συμπυκνώθηκε το κλάσμα ΕΒ1,
λωρίδα 7.

Στην συνέχεια τα δυο κλάσματα από την στήλη συγγένειας αναλύθηκαν με χρωματογραφία
μοριακού αποκλεισμού. Στην εικόνα 3.14 παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα από τις
παραπάνω προσπάθειες. Μετά την συλλογή των κλασμάτων η ανάλυση τους σε πηκτή
πολυακρυλαμιδίου (εικόνα 3.15) έδειξε ότι η πρωτεΐνη δεν είχε προσμείξεις και με το δείγμα
αυτό έγιναν προσπάθειες για κρυστάλλωση της πρωτεΐνης.
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Α

Β

Εικόνα 3.14. Α: το χρωματογράφημα στήλης μοριακού αποκλεισμού για ΕΑ1 και ΕΑ2 συμπυκνωμένα
κλάσματα και Β: χρωματογράφημα στήλης μοριακού αποκλεισμού για ΕΒ1 συμπυκνωμένο.

Από τα παραπάνω χρωματογραφήματα για το Α συλλέχθηκαν τέσσερα κλάσματα, Α14-B15,
C7-C12, C13-D1 και D4-D8 και για το Β τα Α14-B15, C7-C11, C12-D1και D4-D8 τα οποία
αναλύονται σε πηκτή πολυακριλαμιδίου.

Εικόνα 3.15. Τα κλάσματα από τις δύο προσεγγίσεις της απομόνωσης της G υπομονάδας.
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Παράλληλα έγιναν κι άλλες προσπάθειες για βελτίωση της απομόνωσης της πρωτεΐνης. Στις
προσεγγίσεις αυτές δεν υπήρχε EDTA στο ρυθμιστικό, ανάμειξη των διαλυτοποιημένων
μεμβρανών με το πληρωτικό υλικό της στήλης στρεπτακτίνης (batch method) ή απευθείας
τοποθέτηση των διαλυτοποιημένων μεμβρανών στην εξισορροπημένη στήλη στρεπτακτίνης
(column flow).
Όλες αυτές δεν διαφοροποίησαν την ομοιογένεια της απομονωμένης πρωτεΐνης (παράρτημα
σελίδα 111, εικόνα 10 και 11). Ταυτόχρονα έγιναν προσπάθειες κρυστάλλωσης και από αυτά
τα πρωτεϊνικά δείγματα.

Tα κλάσματα που συλλέχθηκαν από τις παραπάνω στήλες πρώτα με τη μέθοδο column flow
και ύστερα με batch method φαίνονται στην εικόνα 3.16. Και στις δύο προσεγγίσεις
βλέπουμε ότι η πρωτεΐνη μας εμφανίζεται στο 2ο κλάσμα και αυτό ενισχύεται και από τη
μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης.

Εικόνα 3.16. G2 το αρχικό συμπυκνωμένο κλάσμα από τη στήλη συγγένειας και ακολουθούν 5 κλάσματα που
συλλέχθηκαν σύμφωνα με το χρωματογράφημα τόσο με τη μέθοδο column flow όσο και με τη batch.
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3.3.2 Εκφραση της IcmK και IcmE.
Η ίδια διαδικασία όπως για την IcmG ακολουθήθηκε και για την IcmΚ και IcmΕ. Μετά την
διαλυτοποίηση των μεμβρανών από τα στελέχη του E. coli που φέρουν τα αντίστοιχα
πλασμίδια για την IcmΚ και IcmΕ μελετήθηκαν τα αντίστοιχα κλάσματα που συλλέχθηκαν
από την στήλη συγγένειας.

Εικόνα 3.17. Τα κλάσματα αριστερά του μάρτυρα αφορούν τη Κ υπομονάδα και δεξιά την Ε. 1και 8:
μεμβράνες, 2 και 9 υπερκείμενο, 3 και 10: διαλυτοποιημένες μεμβράνες, 4 και 11: πρωτεΐνες που δε
προσδέθηκαν στη στήλη, 5 και 12: 1η πλύση με ρυθμιστικό, 6 και 13: 2η πλύση με ρυθμιστικό και 7 και 14:
εκλούσματα από τη στήλη συγγένειας συμπυκνωμένα σε φίλτρο 10kDa και 100kDa αντίστοιχα.

Η ανάλυση των κλασμάτων σε πηκτή ακρυλαμιδίου έδειξαν πρωτεΐνες αλλά τα
αποτελέσματα της ανοσοανίχνευσης ανιχνεύουν πρωτεΐνες με διαφορετικό μοριακό βάρος. Η
χρήση της χρωματογραφίας μοριακού αποκλεισμού έδειξε την ύπαρξη ενός μη ομογενούς
δείγματος (Παράρτημα, εικόνα 12).
Στην εικόνα 3.18 και 3.19 φαίνονται τα κλάσματα από τη στήλη μοριακού αποκλεισμού για
τη Κ και Ε υπομονάδα του συμπλόκου αντίστοιχα. Στη μεμβράνη ανοσοανίχνευσης για τη Κ
φαίνεται μια λωρίδα αλλά σε χαμηλότερο μοριακό βάρος από το αναμενόμενο ενώ για την Ε
δεν ανιχνεύεται πρωτεϊνικό αποτύπωμα στο αναμενόμενο μοριακό βάρος.
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Εικόνα 3.18. Κ: το έκλουσμα από τη στήλη στρεπτακτίνης συμπυκνωμένο με φίλτρο 10kDa και ακολουθούν τα
έξι κλάσματα που πήραμε από τη στήλη αποκλεισμού μεγέθους.

Φαίνεται και η αντίστοιχη μεμβράνη

ανοσοαποτύπωσης.

Εικόνα 3.19. E: το έκλουσμα από τη στήλη στρεπτακτίνης συμπυκνωμένο με φίλτρο 100kDa και

ακολουθούν τα τρία κλάσματα που πήραμε από τη στήλη αποκλεισμού μεγέθους. Φαίνεται και η
αντίστοιχη μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης.

3.3.3 Μελέτη των υπομονάδων σε μη αποδιατακτικές συνθήκες

Στην εικόνα 3.20 φαίνεται μια πηκτή υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες με τα δείγματα των
υπομονάδων IcmΚ, IcmΕ και IcmG με στόχο την μελέτη συμπλόκων στις απομονωμένες
πρωτεΐνες.
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Εικόνα 3.20. Τα δείγματα για τις υπομονάδες Κ, Ε και G από τις καλλιέργειες των 2 λίτρων φορτώθηκαν εις
διπλούν και μετά το μάρτυρα τα δείγματα των 12 λίτρων καλλιέργειας από την υπομονάδα G. Το G1
συμπυκνωμένο από τη στήλη στρεπτακτίνης και το FTG1 που είναι οι πρωτεΐνες που δεν προσδέθηκαν τη 1η
φορά στη στήλη στρεπτακτίνης και μπαίνουν για 2η φορά στη στήλη.
.

Παρόλο που οι πρωτεϊνικές λωρίδες δεν είναι πολύ καθαρές αποκόπηκαν τα 16 στίγματα που
είναι αριθμημένα και αναλύθηκαν με φασματομετρία μάζας. Τα αποτελέσματα φαίνονται
στο πίνακα 13.

3.3.4 Ταυτοποίηση με φασματομετρία μάζας.
Στην εικόνα 3.21 φαίνονται οι λωρίδες που αποκόπηκαν από τα δείγματα για τις υπομονάδες
Κ, G και E από τη στήλη στρεπτακτίνης και τη στήλη μοριακού αποκλεισμού. Στο πίνακα 12
εμφανίζονται οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν με τη φασματομετρία μάζας.
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138

66

48
35,5
25
17
12,5

Εικόνα 3.21. 1: υπομονάδα Κ από τη στήλης στρεπτακτίνης, 2: υπομονάδα E από τη στήλη στρεπτακτίνης, 3:
υπομονάδα G (G1st) από τη στήλη μοριακού αποκλεισμού , 4: υπομονάδα G (G1st) από τη στήλη μοριακού
αποκλεισμόυ, 5: αυτό που ξαναπέρασε από τη στήλη στρεπτακτίνης και αναλύθηκε σε στήλη μοριακού
αποκλεισμού για την υπομονάδα G (FT1st), 6: υπομονάδα Κ (K2nd) από τη στήλη μοριακού αποκλεισμού και
7: υπομονάδα E από τη στήλη μοριακού αποκλεισμού.

Πίνακας 12.
Εxpected

Identified protein

PSMS Un.peptides Peptides

protein
Dihydrolipoyl dehydrogenase

1

107

37

37

IcmE [Coxiella burnetii CbuG_Q212]

25

24

24

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

152

9

22

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

108

17

17

IcmE [Coxiella burnetii CbuG_Q212]

10

10

10

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

452

10

21

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

442

10

22

Outer membrane protein F OS=Escherichia

10

9

9

61

34

34

OS=Escherichia coli
(7η)

2

ΙcmG

3
(19η) IcmG
4

IcmG

5
IcmG

coli

6

Transcription

termination

factor

91

Rho

OS=Escherichia coli

7

IcmK

IcmK [Coxiella burnetii CbuG_Q212]

77

8

21

8

IcmG

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

68

15

15

50S ribosomal protein L1 OS=Escherichia

29

13

13

IcmE [Coxiella burnetii CbuG_Q212]

50

44

44

Dihydrolipoyl dehydrogenase

53

28

28

9

coli

10

IcmE

12

OS=Escherichia coli

13

IcmK

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

32

14

14

14

IcmK

IcmK [Coxiella burnetii RSA 493]

21

9

6

Στο πίνακα 12 φαίνεται να ταυτοποιούνται και οι 3 πρωτεΐνες ως πρώτο σκορ στα
αναμενόμενα μοριακά βάρη σύμφωνα με τη πηκτή ακριλαμιδίου (εικόνα 3.21).

Στην εικόνα 3.20 φαίνεται η πηκτή υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες με τα δείγματα των
υπομονάδων Κ, Ε και G από τις μικρές καλλιέργειες (των 2 λίτρων) και μετά το μάρτυρα
ακολουθούν τα δείγματα της G υπομονάδας από μεγάλη καλλιέργεια (των 12 λίτρων). Το G1
συμπυκνωμένο από τη στήλη στρεπτακτίνης και το FTG1 που είναι οι πρωτεΐνες που δεν
προσδέθηκαν τη 1η φορά στη στήλη στρεπτακτίνης και μπαίνουν για 2η φορά στη στήλη. Με
τα βέλη είναι οι μπάντες που αποκόπηκαν. Στο πίνακα 13 φαίνονται οι πρωτεΐνες που
ταυτοποιήθηκαν.

Πίνακας 13.
Expected

Identified protein

PSMS

Dihydrolipoyl dehydrogenase OS=Escherichia

78

Un.peptides Peptides

protein
1

IcmK

coli

92

32

32

2

IcmK

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

180

6

16

3

IcmK

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

70

6

15

4

IcmK

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

393

6

17

5

IcmE

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

395

6

17

6

IcmE

Transcription termination factor Rho

70

30

30

OS=Escherichia coli
7

IcmE

IcmK protein [Coxiella burnetii Q321]

106

1

12

8

IcmG

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

65

15

15

9

IcmG

50S ribosomal protein L1 OS=Escherichia coli

32

16

16

10

IcmG

IcmE [Coxiella burnetii CbuG_Q212]

52

44

44

11

IcmG

Dihydrolipoyl dehydrogenase OS=Escherichia

52

27

27

coli
12

IcmG

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

25

12

12

13

IcmG

IcmK [Coxiella burnetii RSA 493]

33

8

11

14

IcmG

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

41

12

12

15

IcmG

IcmK [Coxiella burnetii RSA 493]

21

10

10

16

IcmG

IcmG protein [Coxiella burnetii Q321]

35

12

12

Από το πίνακα 13 για τις πρωτεΐνες που ταυτοποιούνται στη μη αποδιατακτική
ηλεκτροφόρεση βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα δε συμφωνούν με τα αναμενόμενα εκτός τις
λωρίδες 8, 12, 14 και 16 που ταυτοποιείται η υπομονάδα G όπως προβλέπεται.

3.3.5 Κρυσταλλώσεις.
Τα δείγματα που δόθηκαν για κρυστάλλωση ήταν όλα από την υπομονάδα G από τρείς
διαφορετικές συνθήκες και βρέθηκαν κρύσταλλοι και στις τρείς. Τα δείγματα είναι τα
ακόλουθα:
IcmG-1: FT1st 10mg/ml που ξαναπέρασε 2η φορά από στήλη στρεπταβιδίνης για τις
πρωτεΐνες που δεν προσδέθηκαν τη 1η φορά (column flow + EDTA)
IcmG-2: G2nd 12mg/ml (column flow χωρίς EDTA) και
IcmG-3: G2nd 12mg/ml (batch method χωρίς EDTA).
Για την κρυστάλλωση της υπομονάδας IcmG ελέγθηκαν τουλάχιστον 1700 διαφορετικές
συνθήκες παρουσία του απορυπαντικού DDM. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν
κρύσταλλοι οι οποίοι αναλύθηκαν με πηκτή για την πρωτεινική τους σύσταση (εικόνα 3.22).
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Η εικόνα 3.22 παρουσιάζει την πρωτεϊνική σύσταση από διαφορετικές συνθήκες (υλικά &
μέθοδοι σελίδα 42). Όπως φαίνεται η πρωτεΐνη που βρίσκεται στους κρυστάλλους είναι σε
υψηλότερο μοριακό βάρος από το αναμενόμενο για την IcmG υπομονάδα. Για αυτό τον
λόγο δεν προχωρήσαμε σε δομική ανάλυση με ακτίνες X .

Εικόνα 3.22. Πηκτή ακριλαμιδίου με τους κρυστάλλους που συλλέχθηκαν από τη πλατφόρμα κρυσταλλώσεων.
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3.4 Απόκριση του κυττάρου ξενιστή στη μόλυνση από το βακτήριο Coxiella
burnetii.

Ένας άλλος στόχος ήταν η μελέτη της απόκρισης του κυττάρου ξενιστή στην μόλυνση από
την Coxiella που οφείλεται στα υποστρώματα του εκκριτικού συστήματος IV. Έγιναν δύο
προσεγγίσεις τόσο σε μακροσκοπικό όσο και πρωτεϊνικό επίπεδο.

3.4.1 Μελέτη του κυττάρου ξενιστή με ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης
Έγινε απομόνωση του κυττάρου σε διαφορετικoύς χρόνους μόλυνσης. Μετά τη
μονιμοποίηση των κυττάρων έγιναν τομές και μελετήθηκαν με ΤΕΜ. Ταυτόχρονα
μελετήθηκε η κυτταρική σειρά που δεν έχει υποστεί μόλυνση από το βακτήριο. Η εικόνα
3.23 παρουσιάζει μολυσμένα κύτταρα Vero από το βακτήριο Coxiella burnetii στέλεχος
Nine Mile μετά από 1 (1ΝΜ), 3 (3ΝΜ) και 10 ημέρες (10ΝΜ) καθώς και το δείγμα ελέγχου
(control), βακτήρια που δεν έχουν υποστεί μόλυνση. Με τα λευκά βέλη δείχνονται οι μικρές
μορφές του βακτηρίου (SCVs) και με τα μαύρα οι μεγάλες, μεταβολικά ενεργές μορφές του
(LCVs). Παρατηρούνται ότι φαίνονται όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί στη
παράγραφο 1.2.
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A

B

Γ

Δ

Εικόνα 3.23. Α: Δείγμα ελέγχου κυττάρων Vero. Β: Τα μολυσμένα με το βακτήριο κύτταρα μίας μέρας (1ΝΜ).
Η μπάρα είναι στα 1μm. Γ: Τα μολυσμένα με το βακτήριο κύτταρα τριών ημερών (3ΝΜ). Η μπάρα είναι στα
1μm. Δ: Τα μολυσμένα κύτταρα με το βακτήριο μετά από δέκα μέρες (10ΝΜ). Η μπάρα είναι στα 2μm.

3.4.2 Πρωτεομική προσέγγιση
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη προετοιμασία των δειγμάτων αναφέρεται αναλυτικά
στο υποκεφάλαιο 2.1 και 2.2 ενώ για τη ποσοτικοποίηση και τη στατιστική ανάλυση, στα
υποκεφάλαια 2.3 και 2.4 αντίστοιχα. Η ίδια διαδικασία έγινε και για τα κύτταρα που δεν
είχαν προσβληθεί από βακτήριο, ως δείγμα ελέγχου για όλες τις διαφορετικές χρονικές
στιγμές. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνολικά οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν και
αναλύθηκαν.
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Πίνακας 14.

1K-1NM (1dpi)

Infected up-regulated

Infected down-regulated

5

2

1773

Συμπληρωματικός
πίνακας I

3K-3NM (3dpi)

1648

14

4

Συμπληρωματικός
πίνακας II

10K-10NM

1456

110

120

Συμπληρωματικός
πίνακας III and IV

(10dpi)

Χρονική περίοδος Ι: 1control-1dpi (1K-1NM)
Στη 1η συνθήκη, μόλις μία μέρα μετά τη μόλυνση, ταυτοποιήθηκαν 1773 πρωτεΐνες με μόλις
επτά να έχουν βρεθεί με διαφοροποιημένη έκφραση. Οι πέντε από αυτές να εμφανίζονται με
αυξημένη έκφραση και δύο από αυτές με μειωμένη σε σχέση με το δείγμα ελέγχου (control).
Με αυξημένη έκφραση εμφανίζονται πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη προσκόλληση (2), με
διαδικασίες του DNA (2) και με στρες (1). Οι διαφοροποιημένες πρωτεΐνες φαίνονται στο
πίνακα SΙ και στο παρακάτω διάγραμμα (volcano plot).
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Εικόνα 3.24 Το διάγραμμα που δείχνει τις διαφοροποιημένες πρωτεΐνες χρωματισμένες. Με κόκκινο χρώμα
είναι οι πρωτεΐνες με μειωμένη έκφραση ως προς το control και με πράσινο αυτές με αυξημένη έκφραση ως
προς το control.

Χρονική περίοδος ΙΙ: 3control-3dpi (3K-3NM)
Τρείς μέρες μετά τη μόλυνση, από τις 1648 πρωτεΐνες που συγκρίθηκαν, βρέθηκαν δεκαοκτώ
πρωτεΐνες με διαφοροποιημένη έκφραση. Δεκατέσσερις από αυτές με αυξημένη έκφραση και
μόλις τέσσερις με μειωμένη. Οι περισσότερες πρωτεΐνες με αυξημένη έκφραση είναι του
κυτταροσκελετού (6) και τρεις πρωτεΐνες εμπλέκονται στο κύκλο του κυττάρου όπως για
παράδειγμα στην απόπτωση. Οι πρωτεΐνες φαίνονται στο πίνακα SΙΙ.

Εικόνα 3.25. Το διάγραμμα που δείχνει τις διαφοροποιημένες πρωτεΐνες χρωματισμένες. Με κόκκινο χρώμα
είναι οι πρωτεΐνες με μειωμένη έκφραση ως προς το control και με πράσινο αυτές με αυξημένη έκφραση ως
προς το control.

Χρονική περίοδος ΙΙΙ: 10 control-10dpi (10K-10NM)
Στην τελευταία συνθήκη, ταυτοποιήθηκαν και οι περισσότερες διαφοροποιημένες πρωτεΐνες.
Από τις 1456 πρωτεΐνες, βρέθηκαν συνολικά 110 με αυξημένη έκφραση και οι 120 με
μειωμένη. Στις πρωτεΐνες με αυξημένη έκφραση κυριαρχούν πρωτεΐνες του μεταβολισμού
(19) και της πρωτεϊνοσύνθεσης (15) καθώς και πρωτεΐνες που έχουν να κάνουν με απόκριση
σε συνθήκες στρες (11). Όσον αφορά τις πρωτεΐνες με μειωμένη έκφραση οι περισσότερες
είναι του κυτταροσκελετού (29), ακολουθούν πρωτεΐνες που εμπλέκονται στις διαδικασίες
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του DNA/RNA (15) και μπορεί να αφορούν στην αντιγραφή του DNA, στο μάτισμα του
mRNA, στο σχηματισμό νουκλεοσωμάτων ή στη βιοσύνθεση πουρινών. Ακόμη βρίσκουμε
αρκετές πρωτεΐνες που εμπλέκονται στη μεταφορά μορίων ή και άλλων πρωτεϊνών μέσα στο
κύτταρο ή και έξω από αυτό (16). Τα αποτελέσματα φαίνονται στο πίνακα SΙΙΙ και SIV.

Εικόνα 3.26. Το διάγραμμα που δείχνει τις διαφοροποιημένες πρωτεΐνες χρωματισμένες. Με κόκκινο χρώμα
είναι οι πρωτεΐνες με μειωμένη έκφραση ως προς το control και με πράσινο αυτές με αυξημένη έκφραση ως
προς το control.

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνονται συνολικά οι πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν και στις
τρεις συνθήκες με βάση τη λειτουργία και τη τοπολογία τους, τόσο για τις πρωτεΐνες με
αυξημένη έκφραση όσο και γι’ αυτές με μειωμένη.
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Βiological process
1NM

10NM
21

19

2

3NM

15

1

5

1 2

12

8

5

3 2

66

3

11

7

8

1

Εικόνα 3.27. Στο διάγραμμα φαίνονται οι πρωτεΐνες με αυξημένη έκφραση με βάση τη λειτουργία τους.

Localization
10NM
other
cytoskeleton
ER+Golgi

1
1

extracellular

1

lysosome

1

3

nucleus
secreted

22
5
23

cytoplasm
mitochondrion

1NM

8

intacellular

membrane

3NM

13

3
1 2
1
1
1

8
6
10

2 3

13

Εικόνα 3.28. Στο διάγραμμα φαίνονται οι πρωτεΐνες με αυξημένη έκφραση με βάση την τοπολογία τους.
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Βiological process
1NM

3NM

10NM
29

12

11
13 11

2

15

16
2

1

16

10
1

4

1

Εικόνα 3.29. Το διάγραμμα των πρωτεϊνών με μειωμένη έκφραση με βάση τη βιολογική τους λειτουργία.

Localization
10NM
other
cytoskeleton
ER+Golgi
intacellular
extracellular
lysosome
cytoplasm
membrane
mitochondrion
nucleus
secreted

3NM

1NM

4
22
6

1

5
5
41

1

4
2

1
1 3

30

Εικόνα 3.30. Το διάγραμμα των πρωτεϊνών με μειωμένη έκφραση με βάση την τοπολογία τους.
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3.4.3 Πρωτεΐνες του βακτηρίου Coxiella burnetii.
Παράλληλα έγινε και μία έρευνα για πρωτεΐνες του βακτηρίου μας μέσα στο κύτταροξενιστή με στόχο την εύρεση εκκρινόμενων πρωτεϊνών. Ταυτοποιήθηκαν 15 πρωτεΐνες της
Coxiella burnetii που βρέθηκαν στις 10 μέρες μετά τη μόλυνση ενώ για τις δύο πρώτες
χρονικές στιγμές δεν ταυτοποιήθηκε καμμία με του περιορισμούς που είχαμε θέσει.
Μειώνοντας το όριο ήταν δυνατή η ταυτοποίηση 80 πρωτεϊνών του βακτηρίου. Οι 15
πρωτεΐνες που ταυτοποιούνται φαίνονται στο πίνακα παρακάτω.

Πίνακας 15. Ταυτοποιημένες πρωτεΐνες του βακτηρίου Coxiella burnetii.
Protein name

gi number

Mol. Weight [kDa]

membrane protein [Coxiella burnetii]
molecular chaperone GroES [Coxiella burnetii]

763017853
796965628

11,958 CBU_0612
10,503 CBU_1719

thioredoxin [Coxiella burnetii]
putative exported protein [Coxiella burnetii str. Namibia]

796965894
697780610

12,613 CBU_2087
17,977 CBU_1095

protein translation elongation factor Tu [Coxiella burnetii]

928007491

43,525 CBU_0221.2

arginine ABC transporter substrate-binding protein [Coxiella burnetii]
heat shock protein B, partial [Coxiella burnetii]
ferritin [Coxiella burnetii]
hypothetical protein [Coxiella burnetii]

501565856
197253485
796967349
501565453

29,67 CBU_0482
57,285 CBU_1718
11,885 CBU_0632
8,6229 CBU_1280a

membrane protein [Coxiella burnetii]
hypothetical protein VO67_02625 [Coxiella burnetii]
transcriptional regulator HU subunit alpha [Coxiella burnetii]
peroxiredoxin [Coxiella burnetii]
Endoribonuclease L-PSP [Coxiella burnetii str. Namibia];
malate dehydrogenase [Coxiella burnetii]

501565088
796966778
889395771
692427602
697780176
796967418

27,584
11,206 CBU_0510
9,9092 CBU_1464
16,86 CBU_0963
14,048 CBU_0304
35,479 CBU_1241
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biological process

localization

unknown
stress response
cellular response to
oxidative stress
unknown
protein biosynthesis
translation elongation
transmembrane
transport
stress response
unknown
unknown
protein disulfide
oxidoreductase activity
unknown
DNA condensation
Oxidoreductase
unknown
Tricarboxylic acid cycle

cell outer membrane
cytoplasm
cytoplasm
unknown
cytoplasm
periplasmic
cytoplasm
cytoplasm
cytoplasm
unknown
unknown
cytosol
cytoplasm
cytoplasm
periplasmic

4. Συζήτηση
4.1 Σύστημα his-tag
Για τη κλωνοποίηση και έκφραση του εκκριτικού συστήματος και των υπομονάδων του
βακτηρίου Coxiella burnetii έγιναν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο σε σχέση με τα
πλασμίδια όσο και με διαφορετικά στελέχη έκφρασης E.coli.
Πλασμίδια που έχουν το his-tag έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα μόνο για την IcmG
υπομονάδα ενώ για τις άλλες δεν ήταν δυνατή η απομόνωση χωρίς προσμίξεις (Πίνακας 5).
Χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά στελέχη του βακτηρίου E.coli (εικόνα 3.7) έδωσαν τη
ταυτοποίηση μόνο της IcmG υπομονάδας του συμπλόκου. Η μελετη τους με ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο ( εικόνα 3.9) επιβεβαίωσαν ότι το σύμπλοκο ενώ θα έπρεπε να είναι γύρω στα
40nm (Tomoko Kubori, Masafumi Koike et al. 2014) ήταν μόνο 10 nm, ένα αποτέλεσμα που
δείχνει ότι δεν έχουμε λειτουργικό εκκριτικό σύστημα.
Η προσέγγιση για την έκφραση και απομόνωση των υπομονάδων με την χρήση του his-tag
έδειξε προσμίξεις επίσης από μεβρανικές πρωτεΐνες του βακτηρίου E.coli και συγκεκριμένα
την multidrug efflux pump η οποία αποτελείται ομοίως από τρεις υπομονάδες τις
AcrB:113,574Da,

AcrA:42,197Da

και

TolC:53,741Da

και

εκφράζεται

παρουσία

αντιβιοτικού (Reinke Tobias Müller and Pos 2015). Το σύμπλοκο αυτό είναι απαραίτητο
για τη εξαγωγή

των αντιβιοτικών στον εξωκυττάριο χώρο. Στις περισσότερες από τις

πρωτεϊνικές λωρίδες που αποκόπηκαν ταυτοποιείται η AcrB χωρίς να εμφανίζεται σε κάποιο
δείγμα η υπομονάδα IcmΚ (πίνακας 8). Η απουσία των κλωνοποιημένων πρωτεϊνών
επιβεβαιώθηκε και από την ανάλυση των πρωτεϊνών από μη αποδιατακτική ηλεκτροφόρεση.
Έτσι ήταν απαραίτητη η εύρεση ενός άλλου συστήματος έκφρασης και απομόνωσης του
συμπλόκου.
Η ύπαρξη κυττάρων E.coli που φέρουν διαγραφή του γονιδίου που κωδικοποιεί τις πρωτεΐνες
που σχηματίζουν την multidrug efflux pump, δοκιμάστηκαν ώστε να δούμε αν είναι δυνατή η
έκφραση και απομόνωση των πρωτεϊνών χωρίς προσμίξεις. Οι προσπάθειες έκφρασης των
τριών υπομονάδων ξεχωριστά είχε επιτυχία ως προς τον μετασχηματισμό της IcmK και
IcmG αλλά όχι για την IcmE. Βλέπουμε πάλι την ύπαρξη προσμίξεων από το βακτήριο
έκφρασης (πίνακας 10, εικόνα 3.10). Αν και δεν έχουμε ταυτοποίηση της αντλίας στη
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περίπτωση της IcmG που έχουμε το στέλεχος με τη διαγραφή του γονιδίου που κωδικοποιεί
τις τρεις υπομονάδες της αντλίας αλλά και πάλι δε ταυτοποιείται η πρωτεΐνη μας.

4.2 Σύστημα strep-tag
Παρά τις προσπάθειες μας, η ταυτοποίηση και των τριών υπομονάδων του συμπλόκου από
ένα mRNA δεν ήταν εφικτή. Έτσι έπρεπε να βρεθεί ένα άλλο σύστημα που θα μας επιτρέψει
να εκφράσουμε και να απομονώσουμε τις τρεις υπομονάδες του συμπλόκου και να τις
ταυτοποιήσουμε. Αυτό έγινε με την κατασκευή πλασμιδίων που φέρουν ένα tag οκτώ
αμινοξέων,

τρυπτοφάνη,

σερίνη,

ιστιδίνη,

προλίνη,

γλουταμίνη,

φαινυλαλανίνη,

γλουταμινικό οξύ και λυσίνη (Trp-Ser-His-Pro-Gln-Phe-Glu-Lys) στο C τερματικό άκρο
βάρους 1kDa.
Με αυτή τη διαδικασία καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε με φασματομετρία μάζας και τις
τρεις υπομονάδες του συμπλόκου χωριστά στις μπάντες 7, 10 και 2 όπως φαίνονται στην
εικόνα 3.21 που προέρχονται από τη χρωματογραφία συγγένειας με στήλη στρεπτακτίνης
ενώ οι Κ και G υπομονάδες ταυτοποιήθηκαν και από τη στήλη διαχωρισμού μεγέθους στις
μπάντες 14, 4 και 5 αντίστοιχα όχι όμως και η Ε που ταυτοποιήθηκε αλλά μόνο με τη
χρωματογραφία συγγένειας. Η προσθήκη ή μη του EDTA δεν άλλαζει τα αποτελέσματα μας
για τη G υπομονάδα όπως επίσης και το γεγονός του αν οι διαλυτοποιημένες μεμβράνες
επωάζονταν μαζί με το πληρωτικό υλικό της στήλης ή μπαίνουν απευθείας σε ροή πάνω στη
στήλη στρεπτακτίνης.

4.3 Κρυστάλλωση
Τα δείγματα που δόθηκαν για κρυστάλλωση ήταν όλα από την υπομονάδα G. Αυτά είναι:
IcmG-1: FT1st 10mg/ml που ξαναπέρασε 2η φορά από στήλη στρεπταβιδίνης για τις
πρωτεΐνες που δεν προσδέθηκαν τη 1η φορά (column flow + EDTA)
IcmG-2: G2nd 12mg/ml (column flow χωρίς EDTA) και
IcmG-3: G2nd 12mg/ml (batch method χωρίς EDTA).
Όπως φαίνεται στη εικόνα 3.22, οι κρύσταλλοι που πήραμε είναι σε μεγαλύτερο μοριακό
βάρος σε σχέση με το αναμενόμενο για την πρωτεΐνη μας. Τελικά η πρωτεΐνη που
104

κρυστάλλωσε είναι μια outer membrane protein F του βακτηρίου E.coli (strain K12) που
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία έχει μοριακό βάρος 39,3. Η βιολογική της λειτουργία είναι η
μεταφορά ουσιών/φαρμάκων διαμεμβρανικά (drug transmembrane protein transport) και
βρίσκεται στην εξωτερική μεμβράνη των βακτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η
πρωτεΐνη είχε ταυτοποιηθεί με φασματομετρία μάζας αλλά με χαμηλό σκορ και φαίνεται στο
πίνακα 12. Η OmpF έχει βρεθεί να υπερκφράζεται και σε παλιότερη ερευνητική εργασία
(Georgia Kefala, Chihoon Ahn et al. 2010) όταν γίνεται προσπάθεια έκφρασης μεμβρανικών
πρωτεϊνών σε βακτήρια E.coli.

4.4 Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίου (ΤΕΜ)
Οι εικόνες από την ηλεκτρονική μικροσκοπία είναι πολύ χαρακτηριστικές. Όπως φαίνεται
στην εικόνα 3.23 το κύτταρο ξενιστής που χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο δεν περιέχει
βακτήρια. Τα μολυσμένα με βακτήρια κύτταρα της πρώτης μέρας μας δείχνουν αρχικά ότι τα
βακτήρια βρίσκονται στη μικρή, μεταβολικά μη ενεργή μορφή τους SCVs, διότι το μέγεθος
των βακτηρίων είναι γύρω στα 0,2μm. Με βάση τη βιβλιογραφία, τα SCVs είναι από 0,20,5μm. Επίσης, κάποια εμφανίζονται ελεύθερα μέσα στο κύτταρο και κάποια ήδη έχουν
εισαχθεί στα παρασιτοφόρα κυστίδια μέσα στα οποία θα πολλαπλασιαστούν (Erin J. van
Schaik, Chen Chen et al. 2013).
Στην ίδια εικόνα, όπου φαίνονται τα μολυσμένα από το βακτήριο κύτταρα των τριών ημερών
μπορούμε να δούμε και τις δύο μορφές του βακτηρίου, SCVs και LCVs. Όπως παρατηρείται
φαίνεται η συμπυκνωμένη μορφή χρωματίνης στα SCVs και το μεγαλύτερο μέγεθος των
LCVs (≥1μm) με τη διασκορπισμένη χρωματίνη. Με άσπρα και μαύρα βέλη φαίνονται τα
SCVs και LCVs αντίστοιχα. Παρατηρείται επίσης, ότι ο αριθμός των βακτηρίων είναι
μεγαλύτερος σε σχέση με τα κύτταρα της πρώτης μέρας και φαίνονται να είναι μέσα στο
παρασιτορόφο κυστίδιο.
Στις δέκα μέρες μόλυνσης από το βακτήριο, όπως φαίνεται στην εικόνα, τα βακτήρια έχουν
μετατραπεί στη μεταβολικά μη ενεργή μορφή τους, τα SCVs. Το κυστίδιο στο οποίο
βρίσκονται καταλαμβάνει σχεδόν όλο το χώρο του κυτταροπλάσματος όπως φαίνεται
χαρακτηριστικά στην εικόνα 3.23Δ όπου εμφανίζεται ο πυρήνας στην κάτω δεξιά πλευρά της
εικόνας. Τέλος, ο αριθμός των βακτηρίων ξεπερνά κατά πολύ αυτού των τριών ημερών .
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4.5 Πρωτεΐνες κυττάρου ξενιστή
Όπως παρατηρείται, με τη πάροδο των ημερών μόλυνσης των κυττάρων Vero με το βακτήριο
αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός των πρωτεϊνών που βρίσκονται με διαφοροποιημένη έκφραση
στις τρείς συνθήκες, με τις περισσότερες πρωτεΐνες να εμφανίζονται στις 10 μέρες μετά τη
μόλυνση όπου σύμφωνα με τους (Sherry A. Coleman, Elizabeth R. Fischer et al. 2004)το
βακτήριο βρίσκεται στη στατική φάση.
Τη 1η μέρα μετά τη μόλυνση οι πρωτεΐνες που διαφοροποιούνται είναι ελάχιστες γιατί το
βακτήριο βρίσκεται στη φάση προσαρμογής. Δύο πρωτεΐνες βρίσκονται για τη κυτταρική
προσκόλληση, μία για στρες σε παρουσία οξυγόνου και δύο που εμπλέκονται στην
επεξεργασία DNA. Συνολικά πέντε πρωτεΐνες βρίσκονται με αυξημένη έκφραση ως προς το
πρωτέομα του μη μολυσμένου κυττάρου.
Στη 2η χρονική στιγμή μετά τη μόλυνση εντοπίζονται περισσότερες πρωτεΐνες του
κυτταροσκελετού (6) και τρείς πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην διαδικασία της
απόπτωσης/αυτοφαγίας.

Πρωτεόλυση
Η ουβικιτίνη είναι μια πρωτεΐνη 76 αμινοξέων που απαντάται στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Η
ουβικιτινίωση είναι μία διαδικασία όπου η ουβικιτίνη συνδέεται στην ε-αμινομάδα του Ντερματικού μίας λυσίνης και στο C –τερματικό ενός καταλοίπου γλυκίνης (Yan Zhou and
Zhu 2015). Τρία ένζυμα χρειάζονται για την ουβικιτινίωση, το Ε1 που είναι το ένζυμο
ενεργοποίησης της ουβικιτίνης (ubiquitin-activating enzyme), το Ε2 που ενεργοποιεί τη
σύζευξη (ubiquitin-conjugation enzyme) και το Ε3, η λιγάση (ubiquitin ligase). Στην έρευνα
μας βρέθηκε ένα από τα 1000 περίπου Ε3 ένζυμα, το H9FSK0, στις τρεις μέρες μετά τη
μόλυνση με μειωμένη έκφραση και άλλες δύο λιγάσες, οι Q63HN8 και Q9ELS9, στις 10
μέρες μετά τη μόλυνση πάλι με μειωμένη έκφραση.

Μεταβολισμός λιπιδίων
Η χοληστερόλη είναι συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών που βοηθά στη σταθεροποίηση
τους. Μετά από τις δέκα μέρες μόλυνσης βρέθηκε η Ε1 epididymal secretory πρωτεΐνη
(Ρ61918) με αυξημένη έκφραση. Σύμφωνα με τη τοπολογία βρίσκεται στο ενδοπλασματικό
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δίκτυο και ίσως συσχετίζεται με την ενδογενή πρόσληψη της χοληστερόλης στο κύτταρο
(Stacey D. Gilk, Paul A. Beare et al. 2010). Σύμφωνα με τους Howe και Heinzen, η
χοληστερόλη παίζει σημαντικό ρόλο στο πολλαπλασιασμό της Coxiella burnetii καθώς
φάρμακα που εμποδίζουν είτε την ενδογενή είτε την εξωγενή πρόσληψη της χοληστερόλης
εμποδίζουν την είσοδο και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. Ακόμη ταυτοποιοείται η
low-density lipoprotein receptor (P01130) στις τρεις μέρες μετά τη μόλυνση αλλά με
μειωμένη έκφραση. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι υποδοχέις πρόληψης της
εξωγενούς χοληστερόλης είναι μειωμένοι και

υπάρχει αύξηση στη διαχείριση της

ενδογενούς χοληστερόλης. Στη παρούσα εργασία, με τα αυστηρά κριτήρια που έχουμε θέσει,
δε μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε άλλες πρωτεΐνες που εμπλέκονται στο μεταβολισμό της
χοληστερόλης.

Κυτταροσκελετικές
Όσον αφορά το κυτταροσκελετό, βρίσκουμε τον ίδιο αριθμό πρωτεϊνών με αυξημένη
έκφραση στις 3 μέρες και στις 10 μέρες μετά τη μόλυνση (6 πρωτεΐνες) ενώ μετά από 10
μέρες από την έναρξη της μόλυνσης, ο αριθμός των πρωτεϊνών μειωμένης έκφρασης είναι
τετραπλάσιος (29). Είναι αναμενόμενο να βρίσκουμε αρκετές κυτταροσκελετικές πρωτεΐνες
από τη στιγμή που ένα από τα βασικά μέρη που επηρεάζονται στο κύτταρο-ξενιστή είναι ο
κυτταροσκελετός και οι πρωτεΐνες της ακτίνης (Pursini M. Colonne, Caylin G. Winchell et
al. 2016). Η φαγοκυττάρωση του βακτηρίου χρειάζεται πολλές πρωτεΐνες για την
αναδιοργάνωση της ακτίνης ώστε να εγκολπωθεί το βακτήριο στο εσωτερικό του κυττάρου.
Ο λόγος που ο αριθμός είναι ίδιος και στις δύο συνθήκες μπορεί να οφείλεται στο ότι η
φαγοκυττάρωση μπορεί σε κάποια κύτταρα να συνεχίζεται (Erin J. van Schaik, Chen Chen et
al. 2013) ή να υπάρχει αναδιοργάνωση των πρωτεϊνών της ακτίνης. Στις πρωτεΐνες με
αυξημένη έκφραση ταυτοποιήσαμε βιμεντίνη (P84198), λαμίνη (F7GLE9), πλεκστρίνη
(Q9HAU0),

πρωτεογλυκάνη

θειικής

ηπαράνης

(Q15746),

νεσπρίνη

(Q8WXH0),

τρανσγκελίνη (F6WXC6), πρωτεΐνες μικροσωλινίσκου (O00423) και πρωτεΐνες που
αφορούν τη προσκόλληση (Q5RDA4, Q60HF8, Q14956).
Όσον αφορά στις πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού με μειωμένη έκφραση, στις 3 μέρες δεν
ταυτοποιούμε καμία ενώ στις 10 μέρες ταυτοποιούνται 29 πρωτεΐνες. Πολλές από αυτές είναι
για τη προσκόλληση, πρωτεΐνες μικροσωλινίσκου και πρωτεΐνες αναδιοργάνωσης της
ακτίνης. Οι πρωτεΐνες αυτές υφίστανται μέσα στο κύτταρο αλλά δε διαφοροποιούνται λόγω
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μόλυνσης από το παθογόνο. Στις 10 μέρες το παθογόνο ίσως έχει κάνει το κύκλο του και το
βακτήριο έχει επιστρέψει στη μεταβολικά ανενεργή μορφή του (SCVs).

Απόκριση στο στρες
Πρωτεΐνες για απόκριση υπο συνθήκες στρες εμφανίζονται στη 1η και 3η συνθήκη δηλαδή τη
1η και 10η μέρα μετά τη μόλυνση. Συγγεκριμένα, στις δέκα μέρες βρίσκουμε 11 πρωτεΐνες με
αυξημένη έκφραση που σχετίζονται με απόκριση σε συνθήκες στρες. Κυρίως υποξία, δηλαδή
έλλειψη οξυγόνου στο κύτταρο (Q9Y4L1, F6W7H3, F7H3G0) αλλά και αρκετές που
εμπλέκονται σε cell redox homeostasis (F6T4F2, A0A0D9S4M6, H9Z9J7, A0A0D9R3W5,
F7C7H6. Όσον αφορά τις πρωτεΐνες με μειωμένη έκφραση, στις δέκα μέρες δεν
εμφανίζονται πρωτεΐνες για το στρες, ούτε και στις τρεις μέρες μετά τη μόλυνση. Αυτά τα
αποτελέσματα δειχνουν ότι το κύτταρο μετά τις τρεις μέρες προσπαθεί να διαχειριστεί το
καινούριο περιβάλλον στο εσωτερικό του. Τη 1η μέρα μετά τη μόλυνση βρίσκουμε μία
πρωτεΐνη που λαμβάνει μέρος στην αποικοδόμηση υπεροξειδίων (που είναι τοξικά για το
κύτταρο) με αυξημένη έκφραση (A0A0D9RJI9). Σε αντίθεση, μια πρωτεΐνη (F7H945) που
διασπά υπεροξείδια με την δημιουργία δισουλφιδικών δεσμών εμφανίζεται με μειωμένη
έκφραση.

Κύκλος μόλυνσης παθογόνου
Είναι γνωστή από τη βιβλιογραφία η παρουσία πρωτεϊνών που παίζουν σημαντικό ρόλο στο
κύκλο μόλυνσης του παθογόνου. Η κατεψίνη D (F7H7Y3) αναφέρεται σε πολλές
δημοσιεύσεις σαν μία από τις κύριες πρωτεΐνες που εμπλέκονται στο κύκλο μόλυνσης της
Coxiella burnetii (D Raoult, T J Marrie et al. 2005; Erin J. van Schaik, Chen Chen et al.
2013; Jennifer H.Moffatt, Patrice Newton et al. 2015; Charles L Larson, Eric Martinez et al.
2016). Η κατεψίνη D, είναι ένα υδρολυτικό ένζυμο απαραίτητο για τη άμυνα του κυττάρου
απέναντι στα παθογόνα και συγκεντρώνεται άμεσα, μόλις δύο ώρες μετά την είσοδο του
παθογόνου, στο κύτταρο-ξενιστή (Patricia S. Romano, Maximiliano G. Gutierrez et al. 2007).
Οι ενεργές κατεψίνες δηλώνουν ένα ώριμο CCV που έχει συντηχθεί με λυσοσωμικά ένζυμα.
Στη παρούσα εργασία ταυτοποιήσαμε τη κατεψίνη D στις 3 και 10 μέρες μετά τη μόλυνση
στις πρωτεΐνες με αυξημένη έκφραση. Έτσι, έχει σχηματιστεί ένα ώριμο CCV με όξινο pH.
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Επίσης, ταυτοποιείται η κατεψίνη L1 (Q9GKL8) και κατεψίνη Z (H2QKN8) και τα δύο
λυσοσωμικά ένζυμα με διαφορετικές λειτουργίες.
Δέκα μέρες μετά τη μόλυνση, στις πρωτεΐνες με αυξημένη έκφραση ταυτοποιούμε μικρές
GTPases. Μια πολύ σημαντική είναι η Rab7a, χαρακτηριστική πρωτεΐνη για ώριμα
ενδοσώματα (Erin J. van Schaik, Chen Chen et al. 2013; Charles L Larson, Eric Martinez et
al. 2016) και η Rab5c υπεύθυνη για τη μεταφορά από τη κυτταροπλασματική μεμβράνη στο
ώριμο CCV. Ανάμεσα στις 1456 πρωτεΐνες ταυτοποιείται η Rab5c αλλά με τα αυστηρά
κριτήρια που έχουμε θέσει δεν εμφανίζεται στις 110 πρωτεΐνες με αυξημένη έκφραση. Η
Rab5 είναι σημαντική για τη ρύθμιση της σύντηξης των πρώιμων ενδοσωμάτων ενώ η Rab7
για τη σύντηξη με τα ώριμα ενδοσώματα (Lara J. Kohler and Roy 2015). Η Rab14 είναι
υπεύθυνη για την ωρίμανση του φαγοσώματος και η ras-related protein rap-1b είναι
υπεύθυνη για ρύθμιση των ΕΡΚ1 (γνωστή και ως ΜΑΡΚ3) και ΕΡΚ2 (γνωστή και ως
ΜΑΡΚ1) μονοπατιών.
Επίσης, εμφανίζεται η myristoylated alanine-rich C-kinase substrate (Ρ29966) που ρυθμίζει
τη δραστηριότητα της πρωτεϊνικης κινάσης C και η annexin A8 (P13928) που ως βιολογική
λειτουργία έχει την οργάνωση του ενδοσώματος και βρίσκεται στη μεμβράνη του ώριμου
ενδοσώματος.
Η lysosome-associated membrane glycoprotein 1 (LAMP-1, G2HGF6) ταυτοποιείται στις 10
μέρες μετά τη μόλυνση.

Είναι μια λυσοσωμική μεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη, ένας

ενδοσωμικός μάρτυρας που συμμετέχει στο σχηματισμό του CCV αυξάνοντας το βαθμό της
σύντηξης ενδοσωμάτων. Οι LAMP-1 και LAMP-2 είναι άφθονες και αναπόσπαστες
μεμβρανικές πρωτεΐνες στα φαγολυσοσώματα και σημαντικές για την επιτυχημένη ωρίμανση
τους μαζί με άλλους παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω όπως οι Rab5 και Rab7 που
είναι υπεύθυνες για τη μετάβαση από το πρώιμο στο ευρύχωρο παρασιτοφόρο κυστίδιο
(ώριμο φαγόσωμα) (Jan Schulze-Luehrmann, Rita A. Eckart et al. 2016).
Από τις πρωτεΐνες που έχουμε ταυτοποιήσει στις 10 μέρες μετά τη μόλυνση προκύπτει το
συμπέρασμα ότι έχουμε ένα ώριμο φαγόσωμα μέσα στο οποίο το παθογόνο μας
πολλαπλασιάζεται.
Αρκετές είναι και οι εκκρινόμενες πρωτεΐνες που ταυτοποιούνται στη παρούσα εργασία ή
πρωτεΐνες που ρυθμίζουν την έκκριση. Στις 10 μέρες μετά τη μόλυνση βρίσκουμε 13
πρωτεΐνες σε σχέση με τις 3 μέρες που βρίσκουμε 1. Αυτές μπορεί να ρυθμίζουν πρωτεΐνες109

στόχους (Q02818), να είναι υπεύθυνες για προσκόλληση (Q60HF8, Q5RDA4) ή για
ανοσολογική απόκριση (Α0Α0D9RB74) ή αγνώστου λειτουργίας (Q8N129). Κάποιες άλλες
επιτελούν απλούστερους στόχους όπως για παράδειγμα πρωτεόλυση (Q9HB40) ή
αποικοδόμηση πεπτιδίων (Q9UHL4).

4.6 Πρωτεΐνες του βακτηρίου Coxiella burnetii
Οι πρωτεΐνες του παθογόνου που ανιχνεύθηκαν είναι μόνο 15, φαίνονται στο πίνακα 16 και
εμφανίζονται όλες στις δέκα μέρες μόλυνσης.
Τρεις από αυτές είναι υποθετικές με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουμε το ρόλο που επιτελούν ή
που βρίσκονται μέσα στο κύτταρο (CBU_1095, CBU_1280a, CBU_0510). Και ο τρεις έχουν
εντοπιστεί σε προηγούμενες εργασίες του εργαστηρίου μας. Συγκεκριμένα, ταυτοποιήθηκαν
οι ίδιες πρωτεΐνες ως υποθετικές με άγνωστη λειτουργία και τοπλογία (Iosif Vranakis, PieterJan De Bock et al. 2011; Anastasia Papadioti, Pieter-Jan De Bock et al. 2012; Iosif Vranakis,
Pieter-Jan De Bock et al. 2012). Η CBU_0510 ταυτοποιείται ως εκκρινόμενη υποθετική
πρωτεΐνη.
Επίσης, βρίσκουμε μια μεμβρανική πρωτεΐνη (CBU_0612) που η λειτουργία της είναι
άγνωστη αλλά βρίσκεται στην εξωτερική μεμβράνη του κυττάρου που θεωρείται ως ένας
μάρτυρας του πυρετού Q (Anastasia Papadioti, Stavroula Markoutsa et al. 2011) (Georgios
Samoilis, Anna Psaroulaki et al. 2007). Στη παρούσα εργασία όπως και στην εργασία της
Παπαδιώτη, ταυτοποιούνται και οι molecular chaperone GroES (CBU_1719 ή P19422) άλλη
μια πρωτεΐνη που εμφανίζεται στο κυτταρόπλασμα υπό συνθήκες στρες και η malate
dehydrogenase (CBU_1241 ή Q83C87), περιπλασματική πρωτεΐνη που εμπλέκεται στο
κύκλο του TCA.
Μια άλλη πρωτεΐνη με λειτουργία απόκρισης σε στρες, συγκεκριμένα στο οξειδωτικό στρες,
μια thioredoxin (CBU_2087 ή Q83A24) ταυτοποιείται στη παρούσα εργασία. Η πρωτεΐνη
αυτή εχει αναφερθεί και από τους Vranaki et al. (Iosif Vranakis, Pieter-Jan De Bock et al.
2011). Μαζί με αυτήν εμφανίζονται και μια ενδοριβονουκλεάση L-PSP (CBU_0304 ή
Q83EL5), μια φεριτίνη (CBU_0632 ή Q83DR4) και μία protein translation elongation factor
Tu (CBU_ 0221.2 ή Q83ES6) που εμπλέκεται στη βιοσύνθεση πρωτεϊνών. Όλες οι ανωτέρω
αναφερόμενες πρωτείνες είναι κυτταροπλασματικές πρωτείνες.
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Από παλιότερη έρευνα του εργαστηρίου μας (Anastasia Papadioti, Pieter-Jan De Bock et al.
2012), ταυτοποιήθηκαν πέντε πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν και στην παρούσα εργασία.
Για την υποθετική αναφερθήκαμε ήδη παραπάνω (CBU_1280a) ή όπως αναφέρεται στην
εργασία της Παπαδιώτη B5QSC3. Βρίσκουμε ακόμη μια περιπλασματική arginine ABC
transporter substrate-binding protein που εμπλέκεται στη διαμεμβρανική μεταφορά
(CBU_0482 ή Q83E49), μια κυτταροπλασματική heat shock protein B που έχει να κάνει με
απόκριση υπό συνθήκες στρες (CBU_1718 ή P19421), την α υπομονάδα της
κυτταροπλασματικής transcriptional regulator HU που εμπλέκεται στο μεταβολισμό του
DNA και συγκεκριμένα στη συμπύκνωση του DNA (CBU_1464 ή Q83BN9) και μία
peroxiredoxin που εμπλέκεται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και βρίσκεται στο
κυτταρόπλασμα (CBU_0963 ή Q83CY8).
Τέλος, εκτός από τις 14 πρωτεΐνες που παρουσιάζονται στη παρούσα εργασία αλλά έχουν
βρεθεί και σε παλιότερες εργασίες όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βρίσκουμε μία μεμβρανική
πρωτεΐνη (gi|501565088 ή O07646) με μοριακό βάρος27,5 kDa που ως λειτουργία έχει την
οξειδοαναγωγή των δισουλφιδικών δεσμών αλλά η τοπολογία της είναι άγνωστη.
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5. Σύνοψη και στόχοι
Η πρωτεΐνη IcmG εκφράστηκε και να απομονώθηκε από βακτηριακά στελέχη E.coli.
Μπορέσαμε να τη ταυτοποιήσουμε με φασματομετρία μάζας αλλά δε έγινε δυνατή η
κρυστάλλωση της χωρίς προσμίξεις. Έτσι, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να απαλλαγούμε
από την OmpF πρωτεΐνη που συγκρυσταλλώνει με την IcmG.
Οι άλλες δύο υπομονάδες του πυρήνα του εκκριτικού συστήματος (IcmK και IcmE) παρότι
ταυτοποιήθηκαν δεν απόμονώθηκαν ως ένα καθαρό, ομοιογενές δείγμα ικανό για
κρυστάλλωση. Πρέπει να γίνει προσπάθεια απομόνωσης και καθαρισμού των υπομονάδων
με άλλο σύστημα έκφρασης, όπως το Pseudomonas stutzeri.
Όσον αφορά το σύμπλοκο δε κατέστη δυνατή η απομόνωση του σε λειτουργική μορφή
δεδομένου ότι οι εικόνες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δε συμφωνούν με τη
βιβλιογραφία σχετικά με το μέγεθος του εκκριτικού συστήματος τύπου ΙV. Αυτό που θα
μπορούσε να γίνει μελλοντικά είναι να εκφραστούν και να απομονωθούν και οι τρεις
υπομονάδες του πυρήνα του εκκριτικού συστήματος και να γίνει προσπάθεια συναρμογής
τους in vitro για τη δημιουργία ενός λειτουργικού συμπλόκου.
Αναφορικά με τη πρωτεομική ανάλυση και τις πρωτεΐνες του κυττάρου ξενιστή, από τις 5098
πρωτεΐνες που ταυτοποιούνται με φασματομετρία μάζας και έχοντας θέσει αυστηρά κριτήρια
στη στατιστική ανάλυση διαφοροποιείται μικρός αριθμός. Από αυτές, εμφανίζονται αρκετές
που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και εμπλέκονται είτε στο κυτταροσκελετό είτε στο κύκλο
μόλυνσης του βακτηρίου μέσα στο κύτταρο.
Για τις πρωτεΐνες που προέρχονται από το βακτήριο, από τις 80 που ταυτοποιούνται και
έχοντας θέσει αυστηρά κριτήρια στη στατιστική ανάλυση, μένουν 15 που διαφοροποιούνται
με τις περισσότερες να έχουν αναφερθεί σε παλιότερες δημοσιεύσεις του εργαστηρίου μας
και σχετίζονται με το στρες ή δεν έχει βρεθεί ακόμη η λειτουργία και τοπολογία τους γιατί
δεν έχουν χαρακτηριστεί.
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6. Παράρτημα

6.1 Εικόνες πλασμιδίων που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα εργασία.

Εικόνα 1. Πλασμίδιο pTTQ18-A1(+) με τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες Κ, Ε και G με his-tag (6/2.1
και 6/4.1).
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Εικόνα 2. Πλασμίδιο pTTQ18-A2- G.
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Εικόνα 3. Πλασμίδιο pBAD-A2 με τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες Κ, Ε και G με his-tag (6/3.1).

Εικόνα 4. Πλασμίδιο pTTQ18-A2 με τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες Κ,Ε, και G με his-tag (7/2.1)

Εικόνα 5. Πλασμίδιο pTTQ18-C3 με το γονίδιο που κωδικοποιεί τη G και Κ πρωτεΐνη.
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6.2 Δημιουργία πλασμιδίων για διαφορετικά στελέχη E.coli και επαγωγή

138
66
48
35,5
17
12,5

Εικόνα 6. Πηκτή πολυακριλαμιδίου με τα κλάσματα ύστερα από στήλη Νi και η αντίστοιχη μεμβράνη
ανοσοαποτύπωσης. Τα κλάσματα με τη σειρά είναι: Mem: αρχικές μεμβράνες, Mem U: υπερκείμενο, Sol:
διαλυτοποιημένες μεμβράνες, FT: οι πρωτεΐνες που δε προσδένονται στη στήλη, W10: πλύση με 10mM
ιμιδαζόλιο, W30: πλύση με 30mM ιμιδαζόλιο και E200: έκλουση με 200mM ιμιδαζόλιο.

Εικόνα 7. Mem: Ολικές μεμβράνες, memU: υπερκείμενο, sol: διαλυτοποιημένες μεμβράνες, FT: οι πρωτεΐνες
που δε προσδένονται στη στήλη, W10: πλύση με 10mM ιμιδαζόλιο, W30: πλύση με 30mM ιμιδαζόλιο και
E200: έκλουση με 200mM ιμιδαζόλιο. Δίπλα φαίνεται η αντίστοιχη μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης. Δεξιά
εμφανίζεται το χρωματογράφημα από τη στήλη αποκλεισμού μεγέθους.
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Εικόνα 8. Mem: Ολικές μεμβράνες, memU: υπερκείμενο, sol: διαλυτοποιημένες μεμβράνες, FT: οι πρωτεΐνες
που δε προσδένονται στη στήλη, W10: πλύση με 10mM ιμιδαζόλιο, W30: πλύση με 30mM ιμιδαζόλιο και
E200: έκλουση με 200mM ιμιδαζόλιο. Δίπλα φαίνεται η αντίστοιχη μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης. Δεξιά
εμφανίζεται το χρωματογράφημα από τη στήλη αποκλεισμού μεγέθους.

Εικόνα 9. Mem: Ολικές μεμβράνες, memU: υπερκείμενο, sol: διαλυτοποιημένες μεμβράνες, FT: οι πρωτεΐνες
που δε προσδένονται στη στήλη, W10: πλύση με 10mM ιμιδαζόλιο, W30: πλύση με 30mM ιμιδαζόλιο και
E200: έκλουση με 200mM ιμιδαζόλιο. Δίπλα φαίνεται η αντίστοιχη μεμβράνη ανοσοαποτύπωσης. Δεξιά
εμφανίζεται το χρωματογράφημα από τη στήλη αποκλεισμού μεγέθους.
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6.3 Απομόνωση και καθαρισμός IcmG υπομονάδας με strep tag

Εικόνα 10. Το συμπυκνωμένο δείγμα χωρίς EDTA και απευθείας τοποθέτηση των διαλυτοποιημένων
μεμβρανών πάνω στη στήλη στρεπτακτίνης (column flow) που εισάγεται στη στήλη αποκλεισμού μεγέθους.
Πέντε κλάσματα συλλέγονται από τη στήλη: Β2-Β3, B5-B14, C14-D1, D3-D5 και D6-D10.

Εικόνα 11. Το συμπυκνωμένο δείγμα χωρίς EDTA με τη μέθοδο batch στη στήλη στρεπτακτίνης που εισάγεται
στη στήλη αποκλεισμού μεγέθους. Πέντε κλάσματα συλλέγονται και από αυτό το χρωματογράφημα. Β2-Β4,
Β5-Β14, Β15-C1 D3- D5 και D6- D9.

123

Εικόνα 12. Α: το χρωματογράφημα της υπομονάδας Κ και Β: το χρωματογράφημα της υπομονάδας Ε. Από το
χρωματογράφημα της υπομονάδας Κ συλλέχθηκαν 6 κλάσματα A15-B3, B10-B14 B15-C2, C9-C13, C14-D4
και D5-D8 ενώ από το χρωματογράφημα της Ε συλλέχθηκαν 3 κλάσματα B7-C2, C12-D1 και D2-D9.
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6.4 Συμπληρωματικοί πίνακες των διαφοροποιημένων πρωτεϊνών
Πίνακας SI
P-value
1,40262E-06
0,000277264
0,000574926
3,49222E-05
5,05671E-05

P-value

Difference
-0,84759
-0,88045
-1,07762
-1,82562
-1,84134

Difference

1,60405E-05 0,819998
0,002856742 1,168667

1K-1NM down reg 1K (up reg 1NM) Mol.
Fasta headers
weight [kDa]
635027560 cadherin-6 isoform X2 [Chlorocebus s
635029141 versican core protein isoform X1 [Chlo
635055882 nuclear factor NF-kappa-B p100 subun
635077852 superoxide dismutase [Mn], mitochon
635085754 DNA topoisomerase 2-beta isoform X

88,301
264,8
96,855
24,67
182,61

1K-1NM up reg 1K (down reg 1NM) Mol.
Fasta headers
weight [kDa]
635056476 thioredoxin-dependent peroxide red
635134796 60S acidic ribosomal protein P1 [Chlo
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27,79
11,514

biological process

localisation

635027560 G7P7A9_MACFA homophilic cell adhesi cell membrane
635029141 H9FQA8_MACMU cell adhesion
nucleus
635055882 H9YVH7_MACMU regulation of transcrip nucleus
635077852 A0A0D9RJI9_CHLSBage-dependent responmitochondrion
635085754 A0A0D9RBI7_CHLS DNA topological changnucleus

biological process

localisation

635056476 F7H945_MACMU cellular response to re mitochondrion
635134796 F6TQ53_MACMU translational elongatioribosome

Πίνακας SIΙ
P-value
1,13993E-09
4,58044E-07
2,81647E-06
1,22969E-09

P-value
9,7088E-14
3,30601E-14
4,75418E-07
1,35867E-13
2,36589E-08
5,8389E-06
7,11403E-08
1,29309E-10
1,57712E-07
1,05328E-07
1,39512E-08
1,10832E-08
9,98727E-06
1,13553E-06

Difference

1,889667511 FACT complex subunit SSRP1 [Chloroce
1,994382222 acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplas
2,794027328 E3 ubiquitin-protein ligase HECTD1 isofo
2,156844775 FACT complex subunit SPT16 [Chloroceb

Difference

Mol.
weight [kDa]

4 up reg 3K (down reg 3NM)
Fasta headers
635013418
635021862
635126318
635126318

biological process

localization

SSRP1
ACSS2
HECTD1
SUPT16H

DNA damage/repair
nucleus
acetyl-CoA biosynthetic cytoplasm
Ubl conjugation pathwaynucleus
positive regulation of tranucleus

KRT8
CTSD
ASAH1
VIM
HKDC1
PRPF40A
PLEKHA5
LRRC59
LMNA
SFPQ
HSPG2
MYLK
SYNE2
TJP1

tumor necrosis factor-mecytoplasm
autophagy
extracellular ex
lipid metabolic process lysosome
structural constituent of intermediate fil
cellular glucose homeos mitochondrion
cell cycle
nucleus matrix
reproductive system devcytoplasm
poly(A) RNA binding
integral compon
regulation of cell migratiintermediate fil
mRNA splicing, via splicenucleus
angiogenesis
Secreted › extra
muscle contraction
Cytoskeleton
centrosome localization Cytoplasm › myo
apoptotic process
cell membrane

Mol.
weight [kDa]

14 down reg 3K (up reg 3NM)
Fasta headers

-5,834945679 keratin, type II cytoskeletal 8-like [Chlo
-1,698585192 cathepsin D [Chlorocebus sabaeus]
-2,171896935 acid ceramidase isoform X1 [Chloroceb
-4,185847282 vimentin [Chlorocebus sabaeus]
-3,639909108 putative hexokinase HKDC1 isoform X2
-2,584143321 pre-mRNA-processing factor 40 homolo
-2,126885096 pleckstrin homology domain-containin
-3,117106279 leucine-rich repeat-containing protein
-4,804389318 lamin [Chlorocebus sabaeus]
-2,581576029 splicing factor, proline- and glutamine-r
-3,769982656 basement membrane-specific heparan
-1,865238508 myosin light chain kinase, smooth musc
-3,2870725 nesprin-2 isoform X8 [Chlorocebus saba
-3,536864599 tight junction protein ZO-1 isoform X5 [

81.088 F7E0V3_MACMU
78.49 I2CVW8_MACMU
284.45 H9FSK0_MACMU
119.91 G7MWS8_MACMU

gene

635045633
635011196
635046776
635051897
635054460
635057952
635063897
635090086
635104156
635109558
635110848
635121378
635127471
635137061
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53.704 P05787_HUMAN
44.752 F7H7Y3_MACMU
44.933 Q60HH4_MACFA
53.708 P84198_CHLAE
102.53 U3C2L7_CALJA
116.88 O75400_HUMAN
127.65 Q9HAU0_HUMAN
34.958 H2QDF0_PANTR
74.07 F7GLE9_MACMU
76.204 H2PYM1_PANTR
474.98 P98160_HUMAN
210.41 Q15746_HUMAN
795.97 Q8WXH0_HUMAN
195.48 Q07157_HUMAN

Πίνακας SIΙI

down reg 10K (up reg 10NM) Mol.
P-value

Difference

Fasta headers

weight [kDa]

9,10218E-06
1,03553E-09
4,71509E-08

-1,604725838
-2,018246015
-2,64164861

635045633 keratin type II cytoskeletal 8-like [Chlo
635011074 60S acidic ribosomal protein P2 [Chlor
635011196 cathepsin D [Chlorocebus sabaeus]

2,31892E-08
8,27065E-08
4,77294E-12
2,76532E-07
5,835E-06
5,15369E-07
6,49643E-05
1,65183E-07

-1,715448697
-1,445037206
-2,044046084
-2,144098918
-1,148005486
-2,215613365
-1,324788411
-1,527083715

635012628 peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FK
635014377 reticulocalbin-1 [Chlorocebus sabaeus
635014920 nucleobindin-2 isoform X1 [Chloroceb
635015576 tripeptidyl-peptidase 1 [Chlorocebus s
635016683 lysosomal Pro-X carboxypeptidase iso
635017800 alpha-crystallin B chain [Chlorocebus
635018123 transgelin [Chlorocebus sabaeus]
635018402 hypoxia up-regulated protein 1 isofor

1,15418E-08

-1,925195376

635018796 sialate O-acetylesterase isoform X2 [C

5,68336E-05

-1,50124677

1,23293E-06
1,08092E-11
7,0434E-08
2,36338E-09

gene

635019914 cathepsin Z [Chlorocebus sabaeus]

40.741 H2QKN8_PANTR CTSZ

-3,108225187
-1,673127492
-3,405440648

635020534 lysosomal protective protein isoform
635024007 GDP-fucose protein O-fucosyltransfer
635026919 lysosome-associated membrane glyco

54.096 P10619_HUMAN CTSA
53.948 K7CCI4_PANTR POFUT2
44.744 G2HGF6_PANTR LAMP1

-1,969507217

635028815 beta-hexosaminidase subunit beta [C

62.974 A0A0D9RSH4_CHLHEXB

127

biological process

tumor necrosis factormediated signaling pathway
53.704 P05787_HUMAN KRT8
11.665 F7CGS1_MACMU RPLP2
translational elongation
44.752 F7H7Y3_MACMU CTSD
autophagy
chaperone-mediated protein
folding
15.617 P26885_HUMAN FKBP2
38.925 Q15293_HUMAN RCN1
calcium regulation
50.222 P80303_HUMAN NUCB2 Calcium-binding protein
62.266 G7NE04_MACMU EGK_06529protease activity
55.777 Q5RBU7_PONAB PRCP
carboxypeptidase activity
20.145 F7H3G0_MACMU CRYAB
response to hypoxia
22.625 F6WXC6_MACMU TAGLN
epithelial cell differentiation
111.43 Q9Y4L1_HUMAN HYOU1 stress response
regulation of immune system
process
58.441 F6THI3_MACMU SIAE
proteolysis involved in cellular
protein catabolic process
chaperone-mediated
autophagy
regulation of secretion
Golgi to lysosome transport
carbohydrate metabolic
process

localization
cytoplasm
ribosome
extracellular exoso
ER
ER lumen
secreted
lysosome
lysosome
mitochondrion
cell membrane
ER
extracellular exoso

lysosome
lysosome
Golgi apparatus
phagolysosome me
lysosome

7,66851E-06
1,89042E-07

-1,27935791
-3,186847369

635029448 endoplasmic reticulum aminopeptida
635033916 lysine--tRNA ligase isoform X2 [Chlor

107.3 Q9NZ08_HUMAN ERAP1
71.392 A0A0D9QUJ7_CHLKARS

3,70187E-10
4,71073E-08
7,55592E-08

-3,103337924
-1,983302434
-1,034663518

635034387 N-acetylgalactosamine-6-sulfatase [C
635036337 lysosomal alpha-mannosidase isoform
635036434 calreticulin [Chlorocebus sabaeus]

68.397 P34059_HUMAN MGALNS
113.87 A0A0D9R2R9_CHLSB
48.141 Q4VIT5_CHLAE CALR

6,9021E-05
3,4444E-07

-2,09258604
-1,004079819

635036977 microtubule-associated protein 1S [Ch
635038843 delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA iso

112.7 F7GCT2_MACMU MAP1S
35.022 Q5RFG0_PONAB ECH1

1,15241E-05
1,5693E-10

-2,262396622
-1,806612968

635040298 ferritin light chain [Chlorocebus sabae
635042304 nucleobindin-1 [Chlorocebus sabaeus

19.995 Q5R538_PONAB FTL
49.623 Q02818_HUMAN NUCB1

6,39576E-07

-1,181769371

635043761 alpha-synuclein isoform X2 [Chloroce

14.459 A0A0D9QW44_CHSNCA

4,48712E-13
3,46482E-08

-2,377120336
-3,089834531

635044031 beta-mannosidase [Chlorocebus saba
635046776 acid ceramidase isoform X1 [Chloroce

100.92 H2QPY9_PANTR MANBA
44.933 Q60HH4_MACFA ASAH1

4,13088E-06
2,304E-09

-1,127703031
-2,217151642

635066712 ras-related protein Rap-1b isoform X1
635049279 carboxypeptidase Q [Chlorocebus sab

20.825 F7HVS0_CALJA RAP1B
51.919 H2PQV3_PONAB CPQ

3,10686E-10
5,05285E-08
2,71288E-06
6,78952E-05
6,50716E-07
3,34214E-09

-2,084180832
-1,384523074
-1,66123263
-2,154263242
-1,305923462
-1,075760206

635049292
635051846
635053416
635054259
635054509
635057139

protein LYRIC isoform X3 [Chlorocebu
ras suppressor protein 1 isoform X1 [C
annexin A8 isoform X2 [Chlorocebus
prosaposin isoform X3 [Chlorocebus s
cell division cycle and apoptosis regu
UDP-glucose:glycoprotein glucosyltra

63.83 F7DD48_MACMU MTDH
31.51 H2Q1P1_PANTR RSU1
36.805 P13928_HUMAN ANXA8
58.194 P07602_HUMAN PSAP
131.06 F6TNW6_MACMUCCAR1
174.96 K7B394_PANTR UGGT1

1,57922E-07

-2,024428686

635066109 protein canopy homolog 2 [Chloroceb

20.679 Q9Y2B0 _HUMAN CNPY2

5,01373E-11

-2,873796781

635066600 N-acetylglucosamine-6-sulfatase [Ch

62.174 A0A0D9QWM4_CHGNS
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Immunity
lysyl-tRNA aminoacylation
carbohydrate metabolic
process
mannose metabolic process
protein folding
regulation of chromatin
disassembly
Fatty acid metabolism

ER membrane
cytoplasm
lysosome
lysosome
ER

nucleolus
mitochondrion
intracellular
ferritin complex
Iron storage
regulation of protein targeting secreted
regulation of dopamine
secretion
cytoplasm
carbohydrate metabolic
process
lysosome
lipid metabolic process
lysosome
positive regulation of ERK1 and
ERK2 cascade
extracellular exoso
peptide catabolic process
cytoplasm
positive regulation of
autophagy
membrane
positive regulation of GTPase actextracellular exoso
endosome organization
late endosome me
lipid metabolism
lysosome
cell cycle
nucleus
protein glycosylation
membrane
positive regulation of lowdensity lipoprotein particle
receptor biosynthetic process ER
glycosaminoglycan metabolic
process
lysosome

4,68115E-13
1,00679E-08

-1,365988413
-1,386770884

635067688 endoplasmin [Chlorocebus sabaeus]
635068305 endoplasmic reticulum resident prote

92.598 Q4R520_MACFA HSP90B1 protein folding
28.986 A0A0D9S3T4_CHLSERP29
protein secretion

3,66411E-08

-3,32862854

635068640 60S acidic ribosomal protein P0 [Chlor

34.344 F6WU88_MACMU RPLP0

0,000320685
3,24697E-11

-1,846550115
-2,38290151

635069556 proliferation-associated protein 2G4 [
635069811 dipeptidyl peptidase 2 isoform X1 [Ch

35.378 F7HN95_MACMU PA2G4
54.244 Q9UHL4_HUMAN DPP7

3,35469E-09

-2,834083366

635070551 nuclear pore complex protein Nup214

218.51 P35658_HUMAN NUP214

6,93792E-06
1,52111E-08
7,3484E-06
2,74705E-05
2,69355E-06
5,22208E-09

-1,120639165
-1,826012611
-1,5511144
-1,266699155
-1,467878501
-1,315758387

635071220 78 kDa glucose-regulated protein [Chl
635071555 ras-related protein Rab-14 [Chloroceb
635074488 cathepsin L1 [Chlorocebus sabaeus];>
635076960 myristoylated alanine-rich C-kinase s
635078058 ribonuclease T2 [Chlorocebus sabaeu
635082618 protein disulfide-isomerase A6 isofor

3,56137E-07

-1,792827288

635085944 beta-galactosidase [Chlorocebus saba

protein transport
cellular response to glucose
starvation
72.332 H2PTE3_PONAB HSPA5
23.897 G7PRJ1_MACFA EGM_0668phagosome maturation
37.43 Q9GKL8_CHLAE CTSL
viral entry into host cell
31.57 P29966_HUMAN MARCKS positive regulation of protein ki
29.093 O00584_HUMAN RNASET2 RNA catabolic process
48.059 F6T4F2_MACMU PDIA6
cell redox homeostasis
carbohydrate metabolic
process
75.995 A0A0D9RAW8_CHGLB1

6,02677E-08

-1,329429944

635086120 eukaryotic initiation factor 4A-II isofo

46.402 G2HFF4_PANTR EIF4A2

1,01252E-05
6,84926E-09

-2,054300626
-2,624613126

635089813 retinoid-inducible serine carboxypept
635091529 vesicle-fusing ATPase isoform X4 [Chl

50.47 Q9HB40_HUMAN SCPEP1
82.641 Q5R410_PONAB NSF

3,86187E-07

-1,505771637

635092115 synaptic vesicle membrane protein VA

42.702 Q99536_HUMAN VAT1

6,48677E-10

-1,228346189

635092276 alpha-N-acetylglucosaminidase [Chlo

87.972 P54802_HUMAN NAGLU

9,10666E-05

-2,059490522

635092278 polymerase I and transcript release fa

51.586 F6U9J5_CALJA

9,54008E-08

-1,23038578

635093241 galectin-3-binding protein [Chloroceb

65.011 Q5RDA4_PONAB LGALS3BP cell adhesion
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PTRF

ribosome biogenesis
negative regulation of
transcription, DNA-templated
degradation of oligopeptides

Protein biosynthesis
proteolysis involved in cellular
protein catabolic process
protein transport
negative regulation of
mitochondrial fusion
carbohydrate metabolic
process
transcription initiation from
RNA polymerase I promoter

ER
ER
cytosolic large
ribosomal
subunit
nucleolus
secreted
Nucleus › nuclear
pore complex
ER
phagocytic vesicle
lysosome
cytoplasm
lysosome
ER
lysosome
perinuclear
region of
cytoplasm

secreted
cytoplasm
Mitochondrion
outer membrane
lysosome
nucleus
secreted-->
extracellular
matrix

1,07899E-14
1,1522E-10
0,000962818
1,50328E-09

-1,956394196
-1,047765732
-1,937475204
-0,997818629

635093337 lysosomal alpha-glucosidase isoform
635093546 protein disulfide-isomerase isoform X
635095703 40S ribosomal protein S10 [Chlorocebu
635096072 heat shock 70 kDa protein 1A/1B [Chlo

105.41 H2NUY7_PONAB GAA
57.281 A0A0D9S4M6_CHLP4HB
18.898 P46783_HUMAN RPS10
70.051 F6W7H3_CALJA HSPA1A

glycogen catabolic process
cell redox homeostasis
translation
stress response
ATP synthesis (hydrogen ion
transport)
small molecule metabolic
process

6,22135E-10

-1,027579943

635098964 ATP synthase subunit alpha, mitochon

65.032 A0A0D9RZE8_CHLSATP5A1

1,44508E-07

-1,004869461

635102071 thiosulfate sulfurtransferase [Chloroc

33.425 Q16762_HUMAN TST

4,14065E-05

-2,958703041

635102600 alpha-N-acetylgalactosaminidase isof

44.734 P17050_HUMAN MNAGA

9,46833E-05
7,82676E-09

-1,419295788
-0,990902901

635102674 polymerase delta-interacting protein
635104746 interleukin enhancer-binding factor 2

carbohydrate catabolic process lysosome
poly(A)+ mRNA export from
46.009 H2QLU3_PANTR POLDIP3 nucleus
intracellular
43.062 F7HGD2_MACMU ILF2
immune response
membrane

5,57345E-08
2,41594E-06
4,57145E-06
1,516E-08
1,88953E-08

-1,041302681
-1,708886305
-1,26843675
-1,746510188
-1,752679825

635105192 RNA-binding protein 8A isoform X2 [C
635105292 vesicle-trafficking protein SEC22b [Ch
635108126 non-specific lipid-transfer protein isof
635108193 thioredoxin domain-containing prote
635109186 palmitoyl-protein thioesterase 1 [Chlo

19.76 Q9Y5S9_HUMAN RBM8A
24.74 Q5RAI9_PONAB SEC22B
58.972 P22307_HUMAN SCP2
19.22 H9Z9J7_MACMU TXNDC12
34.246 Q8HXW6_MACFA PPT1

2,99797E-08
4,96666E-06
3,80249E-06
1,59392E-07

-3,305965741
-1,066205978
-3,144081116
-1,8325044

635112627 45 kDa calcium-binding protein isofor
635112764 serine--tRNA ligase, cytoplasmic [Chlo
635112852 tissue alpha-L-fucosidase [Chlorocebu
635113618 mammalian ependymin-related prote

1,93517E-08
3,68056E-08
6,638E-06
1,74997E-14

-2,474014918
-0,958402634
-2,611314774
-1,412524541

635113777 peptidyl-prolyl cis-trans isomerase F
635114124 heterogeneous nuclear ribonucleopro
635114253 transmembrane glycoprotein NMB [C
635117111 protein disulfide-isomerase A4 [Chlor

5,15365E-08
2,37453E-10
3,74658E-08
7,58525E-07

-1,142669741
-1,609502792
-2,505590439
-1,961868604

635120360 sulfatase-modifying factor 1 isoform
635121096 ras-related protein Rab-7a [Chloroceb
635122770 mesencephalic astrocyte-derived neu
635123206 peroxisomal multifunctional enzyme t

mRNA splicing, via spliceosome
vesicle-mediated transport
lipid transport
cell redox homeostasis
lipid catabolic process
calcium ion regulated
exocytosis
41.877 Q9BRK5_HUMAN SDF4
49.373 A0A0A0MXL8_PONSARS
seryl-tRNA aminoacylation
56.189 Q60HF8_MACFA FUCA1
fucose metabolic process
37.852 Q60HF8_MACFA FUCA1
cell-matrix adhesion
chaperone-mediated protein
folding
78.021 F7HEF9_MACMU FKBP9
37.429 H2QUA8_PANTR HNRNPA2 mRNA processing
62.492 Q14956_HUMAN i GPNMB cell adhesion
72.808 A0A0D9R3W5_CH PDIA4
cell redox homeostasis
post-translational protein
38.62 Q8NBK3_HUMAN SUMF1 modification
23.489 H2P9E8_PONAB RAB7A
protein transport
37.922 P55145_HUMAN MMANF
response to unfolded protein
79.56 P51659_HUMAN HSD17B4 Fatty acid metabolism
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lysosomal membra
ER
cytoplasm
mitochondrion
mitochondrion
mitochondrion ma

nucleus
ER
cytoplasm
ER
lysosome
cytoplasm
cytoplasm
lysosome
secreted
ER membrane
nucleoplasm
cell membrane
ER lumen
ER
late endosome me
secreted
peroxisome

0,000760417
0,000277501
3,53943E-07

-1,625754293
-1,571347872
-2,583375295

635124018 matrin-3 isoform X2 [Chlorocebus saba
635124782 40S ribosomal protein S14 isoform X2
635125789 calnexin [Chlorocebus sabaeus];>gi

1,105E-08

-1,578932126

635126972 ERO1-like protein alpha isoform X1 [C

1,98301E-09
1,25785E-07
2,98522E-06

-2,239272753
-2,707970937
-1,54894797

635127684 eukaryotic translation initiation facto
635128109 epididymal secretory protein E1 [Chlo
635128905 legumain [Chlorocebus sabaeus]

0,000276124
1,97678E-08
5,17351E-07

-1,417603175
-1,883425713
-2,254710197

635129260 echinoderm microtubule-associated p
635129662 adenylosuccinate synthetase isozyme
635129706 protein AHNAK2 [Chlorocebus sabaeu

1,24427E-05
8,13356E-12

-1,374605179
-2,584928513

635133920 protein PRRC2C [Chlorocebus sabaeus
635133981 LDLR chaperone MESD [Chlorocebus sa

7,61763E-10
1,05605E-05
5,42623E-06

-2,118957837
-1,287256877
-2,17608134

635134633 beta-hexosaminidase subunit alpha i
635136135 beta-2-microglobulin [Chlorocebus sa
635137061 tight junction protein ZO-1 isoform X5

8,96665E-06

-1,530442874

635138739 alpha-2-macroglobulin receptor-assoc

1,38996E-05
2,62865E-06
7,15677E-08

-1,221518199
-2,092964808
-1,04337883

635139182 beta-glucuronidase [Chlorocebus sab
635139849 protein canopy homolog 4 [Chloroceb
635139994 28 kDa heat- and acid-stable phosphop

9,40669E-06
3,03625E-06

-1,164444796
-3,619460551

635141089 guanosine-3,5-bis(diphosphate) 3-py
635141860 apoptotic chromatin condensation ind

posttranscriptional regulation
of gene expression
translation
protein folding
protein maturation by protein
folding
54.405 F7ALA6_MACMU ERO1A
negative regulation of
translational initiation in
response to stress
36.112 H2NLK1_PONAB EIF2S1
16.57 P61918_MACFA NPC2
Cholesterol metabolism
49.398 Q4R4T8_MACFA LGMN
proteolysis
microtubule cytoskeleton
organization
88.676 O00423_HUMAN EML1
50.222 A0A0D9RBH6_CHLADSSL1 purine biosynthesis
366.84 Q8IVF2_HUMAN MAHNAK2 unknown
hematopoietic progenitor cell
269.74 PRC2C_HUMAN PRRC2C differentiation
26.159 Q14696_HUMAN MESDC2 protein folding
carbohydrate metabolic
process
60.675 Q5RC84_PONAB HEXA
13.656 A0A0D9RB74_CHL B2M
immune response
195.48 Q07157_HUMAN TJP1
apoptotic process
extracellular negative
regulation of signal
47.93 G2HEC3_PANTR LRPAP1 transduction
carbohydrate metabolic
process
75.004 A0A0D9S0B5_CHLSB
27.312 Q8N129_HUMAN CNPY4
unknown
20.63 Q13442_HUMAN PDAP1 signal transduction
guanosine tetraphosphate
20.302 Q8N4P3_HUMAN HDDC3 metabolic process
147.54 Q9UKV3_HUMAN ACIN1
apoptosis
94.65 P43243_HUMAN MATR3
16.291 U3FSN4_CALJA RPS14
67.572 H9ES13_MACMU CANX
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nucleus matrix
ribosome
ER membrane
ER

nucleus
ER
lysosome
Cytoplasm › cytosk
cytoplasm
nucleus
membrane
ER
lysosome
secreted
cell membrane

extracellular regio
lysosome
secreted
nuclear
cytoplasm
nucleus

1,93557E-06

-2,098567581

635142821 eukaryotic translation initiation facto

49.129 P41091_HUMAN EIF2S3

2,57208E-08
3,21692E-07
3,44403E-05

-2,089361509
-1,749398232
-1,274592082

635144765 alpha-galactosidase A [Chlorocebus sa
635145430 nucleobindin-1-like [Chlorocebus sab
635145500 apoptosis-inducing factor 1, mitochon

48.853 F7BGG3_MACMU GLA
10.364 Q02818_HUMAN NUCB1
66.205 F7C7H6_MACMU AIFM1
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protein biosynthesis
(translational initiation)
oligosaccharide metabolic
process
regulation of protein targeting
cell redox homeostasis

cytoplasm
lysosome
secreted
integral componen

Πίνακας SIV
up reg 10K (down reg 10NM) Mol.
P-value

Difference

Fasta headers

2,966E-07 1,029094378
0,00054452 1,577512741

635010939 ribonuclease inhibitor [Chlorocebus s
635012448 EH domain-containing protein 1 [Chlo

3,0898E-08 2,996836027
6,7268E-05 2,079433759

635013414 182 kDa tankyrase-1-binding protein
635015028 coatomer subunit beta [Chlorocebus

2,9149E-05 2,442511813
3,7189E-09 1,180850029

635017588 cullin-5 [Chlorocebus sabaeus]
635023881 6-phosphofructokinase, liver type [C

4,68E-05
3,1458E-07
4,1957E-06
7,6864E-09

635024324 cystathionine beta-synthase [Chloroc
635026294 importin-5 [Chlorocebus sabaeus]
635027315 tRNA (cytosine(34)-C(5))-methyltrans
635030629 periplakin [Chlorocebus sabaeus]

1,338448207
1,103279114
3,885539055
2,701519012

1,3838E-07 1,831002871

635030720 phosphomannomutase 2 isoform X1

1,3659E-06
1,5692E-06
7,4695E-05
5,0935E-07

635033096
635034559
635035963
635037175

1,945654233
1,909686089
1,271178563
2,061904589

splicing factor 3B subunit 3 [Chloroce
tubulin beta-3 chain isoform X1 [Chlo
peptidyl-prolyl cis-trans isomerase N
coatomer subunit epsilon [Chloroceb

3,8036E-06 1,097245216

635040300 ruvB-like 2 isoform X1 [Chlorocebus s

1,4283E-05 1,254809761

635040449 aldehyde dehydrogenase family 16 m

weight [kDa]
49.173 F7CA88_MACMU
60.626 H2Q409_PANTR

gene

biological process

localization

regulation of angiogenesis cytoplasm
endocytic recycling
endocytic vesicle
nuclear-transcribed
mRNA catabolic process,
deadenylation182.38 Q9C0C2_HUMAN
TNKS1BP1 dependent decay
chromosome
107.16 A0A0D9QXF2_CHLSB EGM_0583intracellular protein transpcytoplasm
protein ubiquitination
involved in ubiquitindependent protein
Cul5-RING ubiquitin
catabolic process
99.206 F7GGE0_MACMU
CUL5
ligase complex
84.985 A0A0D9R639_CHLSB PFKL
glycolysis
cytoplasm
amino acid biosynthesis
(cysteine)
69.356 A0A096NIQ7_PAPAN
cytoplasm
123.64 O00410_HUMAN
IPO5
protein transport
cytoplasm
86.348 Q08J23_HUMAN
NSUN2 cell cycle
nucleus
204.17 O60437_HUMAN
PPL
keratinization
cytoskeleton
GDP-mannose
biosynthetic process
38.029 Q60HD6_MACFA
PMM2
cytoplasm
negative regulation of
catalytic step 2
protein catabolic process spliceosome
135.55 F7F1S5_CALJA
SF3B3
78.489 Q60HC2_MACFA
TUBB3
microtubule-based processCytoplasm › cytoskeleton
18.298 Q4R383_MACFA
PIN1
cell cycle
nucleus
34.469 O14579_HUMAN
COPE
protein transport
Golgi apparatus
DNA damage, DNA
recombination, DNA
51.156 Q9Y230_MACFA
RUVBL2 repair
Nucleus matrix
aminobutyraldehyde
85.133 H2QGV0_PANTR
ALDH16A1dehydrogenase activity
extracellular exosome
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RNH1
EHD1

9,9871E-07
0,00014657
1,8749E-05
4,9795E-06
1,0737E-05
7,9179E-09
4,7356E-05

2,111434301
1,736955961
2,701636314
3,400598208
1,20168972
6,529942195
3,25198911

635043189 septin-11 isoform X4 [Chlorocebus sa
635044167 hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogen
635045650 palladin isoform X1 [Chlorocebus sab
635046885 exportin-7 isoform X4 [Chlorocebus sa
635047030 vinexin isoform X4 [Chlorocebus saba
635048008 DNA-dependent protein kinase cataly
635048014 DNA replication licensing factor MCM

48.991 H2QPR2_PANTR
34.304 F7DIX8_MACMU
155.18 Q8WX93_HUMAN
123.93 H9EP24_MACMU
36.707 H9EWH2_MACMU
469.68 G7PBS9_MACFA
96.681 P33991_HUMAN

1,3158E-05 1,236497815

635048159 V-type proton ATPase subunit H isofo

54.23 H9FVN2_MACMU

4,894E-06
1,1901E-05
1,9391E-10
9,0665E-06
2,6384E-12
5,5029E-05
0,00013198
0,00021395

1,280201276
3,087765884
4,347966512
2,349477132
2,08407402
1,991989454
1,48797671
1,821167819

635049944 multifunctional protein ADE2-like [Ch
635051661 optineurin isoform X1 [Chlorocebus s
635054053 protein transport protein Sec24C isof
635054452 hexokinase-1 isoform X3 [Chlorocebu
635055957 cytosolic purine 5-nucleotidase isofor
635056461 eukaryotic translation initiation facto
635056521 SEC23-interacting protein isoform X4
635056908 dihydropyrimidinase-related protein

46.755 H9FNU8_MACMU
65.111 H9FNG7_MACMU
118.36 H9G287_MACMU
102.32 H9FTP9_MACMU
64.969 Q5RA22_PONAB
156.42 H2Q2N4_PANTR
89.622 H2Q2P1_PANTR
61.972 H9FNT4_MACMU

6,8752E-10 2,032744726

635057510 actin-related protein 3 isoform X1 [Ch

47.357 H9FNE9_MACMU

0,00013986 1,791882515

635057688 DNA replication licensing factor MCM

3,0289E-07
1,0431E-06
2,0465E-05
2,0657E-05
9,6436E-10
1,3047E-06
2,3107E-09

635060377 lanC-like protein 1 [Chlorocebus saba
635060667 actin-related protein 2/3 complex su
635060927 aspartyl aminopeptidase isoform X3
635061112 cullin-3 isoform X1 [Chlorocebus saba
635062203 septin-2 [Chlorocebus sabaeus];>gi
635064916 6-phosphofructokinase, muscle type i
635066876 TBC1 domain family member 15 isofo

1,753891945
1,214438756
1,331814448
1,710120455
1,175731341
1,749208132
1,285458883

SEPT11 protein heterooligomeriza extracellular exosome
HADH
fatty acid metabolic procesmitochondrion
PALLD
actin cytoskeleton organizacytoskeleton
XPO7
intracellular protein transpintracellular
SORBS3 actin filament organizationnucleus
EGM_1729double-strand break repair nucleus
MCM4
DNA replication
nucleus
ATP hydrolysis coupled
ATP6V1H proton transport
vacuolar proton-transport
de novo' IMP biosynthetic
process
PAICS
cytoplasm
OPTN
autophagy
cytoplasmic vesicle
SEC24C intracellular protein transpCOPII vesicle coat
HK1
glycolysis
cytoplasm
NT5C2
nucleotide metabolic procecytoplasm
EIF3A
Protein biosynthesis
cytoplasm
SEC23IP intracellular protein transpnucleus
DPYSL4 neuron death
cytoplasm

Arp2/3 complexmediated actin nucleation Arp2/3 protein complex
spliceosomal complex
assembly (catalyzes
nuclear mRNA splicing)
92.847 F6X4D3_MACMU
SF3B1
nucleoplasm
G-protein coupled
receptor signaling
cell membrane
45.253 O43813_HUMAN
LANCL1 pathway
34.333 F6UWC3_MACMU ARPC2
Arp2/3 complex-mediated Arp2/3 protein complex
51.977 H9Z081_MACMU
DNPEP proteolysis
mitochondrion
88.929 H2QJJ1_PANTR
CUL3
cell migration
extracellular exosome
41.487 F6R3X6_MACMU
SEPT2
cell cycle
actin cytoskeleton
85.124 A0A0D9R1W6_CHLSBPFKM
glycolysis
cytoplasm
77.461 Q8TC07_HUMAN
TBC1D15 intracellular protein transpintracellular
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ACTR3

1,3935E-05
6,3036E-07
3,3176E-06
0,00080237

1,293909709
3,552067757
2,442317009
1,623066902

635067966
635068373
635068646
635069135

squamous cell carcinoma antigen rec
2-5-oligoadenylate synthase 3 [Chlor
paxillin isoform X3 [Chlorocebus saba
acetoacetyl-CoA synthetase isoform

109.81 F7H2Z6_MACMU
77.327 I0FS28_MACMU
64.557 H2Q704_PANTR
75.139 I0FH72_MACMU

SART3
OAS3
PXN
AACS

1,5526E-12 3,44629542
1,577E-06 1,320198059

635070805 spectrin alpha chain, non-erythrocyti
635071204 serine/threonine-protein phosphatas

282.39 Q13813_HUMAN
35.144 O00743_HUMAN

SPTAN1
PPP6C

nucleosome assembly
immune response
cell-matrix adhesion
lipid metabolic process
actin cytoskeleton
reorganization
cell cycle

1,2255E-08 2,840778351
6,2411E-13 1,839306196

635072639 clathrin light chain A isoform X4 [Chlo
635072681 talin-1 isoform X2 [Chlorocebus sabae

23.69 H9FPR3_MACMU
269.8 G7PRZ9_MACFA

1,5896E-06 1,126686732
1,171E-07 1,123231888
1,026E-09
4,4824543

635074345 ubiquilin-1 isoform X1 [Chlorocebus s
635074614 isoleucine--tRNA ligase, cytoplasmic
635078401 U5 small nuclear ribonucleoprotein 2

62.5 Q9UMX0_HUMAN
144.44 G7NF14_MACMU
244.48 H2QIC8_PANTR

establishment of
localization by movement
along microtubule
dynactin complex
carbohydrate metabolic procytoplasm

Cytoplasm › cytoskeleton
cytoplasm
clathrin coat of transCLTA
intracellular protein transp Golgi network vesicle
EGM_0686cell adhesion
cytoskeleton
Cytoplasmic vesicle ›
autophagosome
UBQLN1 Autophagy
IARS
protein biosynthesis (isole cytoplasm
SNRNP200mRNA splicing, via spliceosnucleus

1,0481E-06 2,386582883
3,8072E-09 4,164007823

635079846 dynactin subunit 1 isoform X9 [Chloro
635080225 glutamine--fructose-6-phosphate am

138.78 K7C257_PANTR
76.778 K7DKN7_PANTR

DCTN1
GFPT1

0,00017249 1,553863525
2,471E-06 2,650367101

635080331 actin-related protein 2 [Chlorocebus s
635080465 exportin-1 isoform X1 [Chlorocebus sa

44.76 H2P611_PONAB
123.38 F7A6J3_CALJA

ACTR2
XPO1

6,2974E-09 1,25083065
3,6568E-08 1,815290451

635081300 serine/arginine-rich splicing factor 7 i
635082464 ATP-dependent RNA helicase DDX1 [C

35.029 K7A837_PANTR
82.49 Q4R7L5_MACFA

5,0589E-08
3,815E-08
7,3286E-08
3,4044E-09
2,0299E-05
1,5674E-13

635083334 EPM2A-interacting protein 1 [Chloroc
635083372 dnaJ homolog subfamily B member 1
635086178 lipoma-preferred partner [Chloroceb
635086640 coatomer subunit beta [Chlorocebus
635086836 pre-rRNA-processing protein TSR1 ho
635089580 clathrin heavy chain 1 isoform X2 [Ch

70.202 H2RIH1_PANTR
40.513 G7MJ31_MACMU
73.539 Q93052_HUMAN
97.623 H9EP74_MACMU
92.058 Q5R434_PONAB
191.63 G3RZC8_GORGO

1,615757942
2,176911672
1,033801079
0,98765405
2,05704689
3,450435956
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Cajal body
nucleus
lamellipodium
cytoplasm

Arp2/3 complexmediated actin nucleation Arp2/3 protein complex
intracellular protein transpintracellular
mRNA processing, mRNA
splicing
SRSF7
nucleus
DDX1
transcription
cytoplasm
positive regulation of
glycogen biosynthetic
EPM2AIP1 process
cytoplasm
DNAJB11 protein folding
cytoplasm
LPP
Cell adhesion
Cell junction
COPB2 intracellular protein transpmembrane coat
TSR1
ribosome assembly
Nucleus › nucleolus
CLTC
intracellular protein transp Cytoplasmic vesicle

8,0002E-11 1,602312406
1,188E-06 1,035478274

635089946 nucleoside diphosphate kinase B isof
635090252 septin-9 isoform X6 [Chlorocebus sab

1,031E-08
2,1978E-06
2,1715E-10
4,1192E-07
1,8475E-06
1,179E-12
3,7013E-07

1,051172574
2,02838548
2,631395181
2,508249283
1,179476102
2,054892858
0,993214925

635091808 116 kDa U5 small nuclear ribonucleop
635093341 eukaryotic initiation factor 4A-III [Chlo
635093391 E3 ubiquitin-protein ligase RNF213 iso
635093656 fatty acid synthase [Chlorocebus saba
635093778 tubulin-specific chaperone D isoform
635093872 ATP-citrate synthase [Chlorocebus sa
635096313 tubulin beta chain [Chlorocebus sabae

0,00028784 1,916366577
8,5021E-05 1,410647074

635097670 GDP-mannose 4,6 dehydratase isofor
635098270 lisH domain and HEAT repeat-contain

0,00142686 2,829567146
2,0428E-08 1,49125131

635098405 mucosa-associated lymphoid tissue l
635101885 tRNA-splicing ligase RtcB homolog [C

2,8875E-07
2,5389E-05
1,8447E-09
2,4239E-06
4,6898E-07
3,9092E-08
1,1152E-11
9,7221E-06
3,865E-05
1,2843E-10
1,0513E-07
3,002E-05
3,5021E-08

7,369990667
1,488824526
5,343448321
1,748577118
1,019523621
1,381810506
3,510681788
2,49818929
1,792507299
1,27545929
1,363623301
2,092944781
3,21744442

635102017 myosin-9 [Chlorocebus sabaeus]
635103354 adenylosuccinate lyase [Chlorocebus
635103664 coatomer subunit alpha isoform X2 [C
635104925 protein S100-A10 isoform X2 [Chloroc
635106357 glycogen debranching enzyme isofor
635109293 four and a half LIM domains protein 3
635110848 basement membrane-specific hepara
635113711 septin-7 isoform X1 [Chlorocebus sab
635114183 oxysterol-binding protein-related pr
635116142 filamin-C isoform X1 [Chlorocebus sa
635117441 NEDD8 ultimate buster 1 isoform X4 [
635118409 tyrosine-protein phosphatase non-re
635118669 inosine-5-monophosphate dehydroge

3,4933E-07 0,978678385

635119214 twinfilin-2 isoform X2 [Chlorocebus s

17.284 P22392_HUMAN
63.641 Q9UHD8_HUMAN

transcription
nucleus
cell cycle
nucleus
mRNA processing, mRNA
109.45 Q15029_HUMAN
EFTUD2 splicing
nucleus
38.617 U3CBY4_CALJA
EIF4A3 Protein biosynthesis
cytoplasm
590.45 Q63HN8_HUMAN RNF213 Ubl conjugation pathway cytoplasm
272.56 H9FR77_MACMU
FASN
biosynthetic process
cytoplasm
132.92 I0FKI9_MACMU
TBCD
tubulin complex assembly plasma membrane
119.04 K7DDL2_PANTR
ACLY
Lipid metabolism
cytoplasm
49.67 U3FM57_CALJA
TUBB
microtubule-based processcytoskeleton
GDP-mannose metabolic
process
41.957 F6W0W9_MACMU GMDS
extracellular exosome
134.61 K7D7N6_PANTR
KIAA1468 unknown
cytoplasm
Cytoplasm › perinuclear
92.279 Q9UDY8_HUMAN
MALT1 Ubl conjugation pathway region
55.2 A0A0D9R7L4_CHLSB RTCB
tRNA processing
cytoplasm
negative regulation of
actin filament severing
myosin complex
226.62 H9YUC5_MACMU
MYH9
44.746 H9F8L9_MACMU
ADSL
Purine biosynthesis
cytosol
138.34 A0A0D9S3P5_CHLSB COPA
intracellular protein transpGolgi apparatus membran
11.203 G7MDL9_MACMU S100A10 membrane raft assembly membrane raft
174.79 H9EVF1_MACMU
AGL
glycogen biosynthetic proc cytoplasm
31.165 H2PYQ1_PANTR
FHL3
actin cytoskeleton organizafocal adhesion
474.98 P98160_HUMAN
HSPG2
angiogenesis
Secreted › extracellular sp
50.691 Q5R481_PONAB
SEPT7
cell cycle
Chromosome › centromer
97.177 A0A0D9RNS4_CHLSB OSBPL3 lipid transport
nucleus
291.04 Q14315_HUMAN
FLNC
cell junction assembly
cytoskeleton
70.379 Q9Y5A7_HUMAN
NUB1
protein ubiquitination
nucleus
178.73 H9FSM4_MACMU PTPN23 cilium morphogenesis
nucleus
55.784 A0A0D9RRV1_CHLSB IMPDH2 Purine biosynthesis
cytoplasm
negative regulation of
actin filament
polymerization
39.539 F6UZG1_MACMU
TLR9
intracellular
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NME2
SEPT9

2,993E-11
1,4417E-08
4,3096E-07
7,7763E-09
9,5795E-07

1,296896617
1,842472394
1,136084557
1,085150401
2,440880458

635119764 filamin-B isoform X3 [Chlorocebus sab
635120567 actin-related protein 2/3 complex sub
635121017 histone H1x [Chlorocebus sabaeus]
635121115 ruvB-like 1 isoform X1 [Chlorocebus s
635121175 DNA replication licensing factor MCM

275.37 H9YV09_MACMU
FLNB
19.667 A0A0D9RDV7_CHLSB ARPC4
22.531 F6Z1X9_MACMU
H1FX
50.227 Q9Y265_HUMAN
RUVBL1
101.9 P49736_HUMAN
MCM2

3,5683E-07 1,473566055
2,919E-07 1,164414724
3,2036E-05 1,48992157

635122330 protein TFG isoform X2 [Chlorocebus
635123504 PDZ and LIM domain protein 4 isoform
635123916 eukaryotic peptide chain release fac

43.03 F7HHW2_MACMU
35.487 F7H1G9_MACMU
49.03 H2PGP3_PONAB

2,6414E-05 2,651699384

635124468 leucine--tRNA ligase, cytoplasmic isof

134.64 H9ERZ9_MACMU

5,9095E-08 1,845718702

635124529 dihydropyrimidinase-related protein

73.914 K7B2Z5_PANTR

0,00014064
4,8364E-05
0,00034658
1,1783E-07
2,5561E-07
1,1987E-10
9,5428E-09
8,8769E-06

1,469182014
1,345093727
3,69144853
4,617006938
1,612332026
1,456343651
9,248257828
1,371652285

635125273 arginine--tRNA ligase, cytoplasmic [C
635125814 TBC1 domain family member 9B isofo
635126095 importin-4 [Chlorocebus sabaeus]
635126635 protein transport protein Sec23A isofo
635126913 glycogen phosphorylase, liver form is
635126957 UPF0568 protein C14orf166 homolog [
635129401 cytoplasmic dynein 1 heavy chain 1 [C
635131846 60 kDa SS-A/Ro ribonucleoprotein [C

75.345 F7ED88_MACMU
138.92 K7C800_PANTR
118.64 I2CV68_MACMU
86.146 F7EJF0_MACMU
97.142 P06737_HUMAN
28.068 Q5R8I2_PONAB
532.25 I2CUK8_MACMU
60.696 P10155_HUMAN

9,253E-07
1,5531E-05
6,0418E-07
7,6926E-08
8,6444E-07
1,7644E-05
1,4654E-07
2,2353E-07

1,02204291
1,257241567
1,559347471
3,54279836
2,898644129
2,784160614
1,272745768
2,053746223

635132036 actin-related protein 2/3 complex sub
635132088 ATP-dependent RNA helicase A isofo
635133944 elongation factor Tu GTP-binding dom
635138151 putative pre-mRNA-splicing factor AT
635139851 DNA replication licensing factor MCM
635140562 uncharacterized protein LOC10324694
635140582 eukaryotic translation initiation facto
635141784 protein arginine N-methyltransferase

16.288 Q4R5N7_MACFA
141.34 F6W5Y4_MACMU DHX9
125.37 H9ZDJ7_MACMU
EFTUD1
90.902 F6YQX3_MACMU
DHX15
81.193 P33993_HUMAN
MCM7
37.665
91.486 A0A0D9RYD0_CHLSB EIF3B
72.653 G3R5J7_GORGO
PRMT5
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actin cytoskeleton organizacytoplasm
Arp2/3 complex-mediated Arp2/3 protein complex
nucleosome assembly
chromosome
cell cycle
nucleus
cell cycle
nucleus
positive regulation of IkappaB kinase/NF-kappaB
signaling
TFG
extracellular exosome
PDLIM4 zinc ion binding
nucleus
ETF1
protein methylation
cytoplasm
protein biosynthesis
(leucyl-tRNA
aminoacylation)
LARS
cytoplasm
actin filament bundle
DPYSL3 assembly
cytoplasm
Protein biosynthesis
(arginyl-tRNA
aminoacylation)
RARS
cytoplasm
TBC1D9B binds calcium ions
cytoplasm
IPO4
intracellular protein transpintracellular
SEC23A intracellular protein transpGolgi membrane
PYGL
Glycogen metabolism
cytoplasm
Transcription regulation nucleus
DYNC1H1 microtubule-based movemdynein complex
TROVE2 cilium degradation
cytoplasm
Arp2/3 complexmediated actin nucleation Arp2/3 protein complex
RNA processing
nucleus
Protein biosynthesis
cytoplasm
mRNA splicing, via spliceosspliceosomal complex
DNA replication
nucleus
unknown
unknown
protein biosynthesis
cytoplasm
Golgi ribbon formation
Golgi apparatus

1,1658E-07 1,421293259

635143776 E3 ubiquitin-protein ligase HUWE1 iso

481.7 H9ELS9_MACMU

HUWE1

1,5416E-13

635146405 filamin-A isoform X2 [Chlorocebus sa

279.9 A9CB59_PAPAN

FLNA

3,0914313
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Ubl conjugation pathway nucleus
actin cytoskeleton
reorganization
cytoskeleton

