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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ADP

Adenosine diphosphate

AMP

Adenosine monophosphate

AMY1

Alpha amylase 1

ATP

Adenosine triphosphate

a.u

arbitrary units

Bam

Beta-barrel assembly machine

bs

Bacillus Subtilis

BSA

Bovine Serum Albumin

CD

Circular Dichroism

CTD

Carboxy Terminal Domain

CU

Chaperone-usher pathway

DTT

Dithiotreitol

DNA

Deoxyribonucleic acid

ec

Escherichia coli

Fla

Flagellum

FRET

Fluoresence Resonance Energy Transfer

HLH

Helix Loop Helix

HM

Host cell membrane
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IM

Inner Membrane

IMP

Inner Membrane Protein

IPTG

Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside

IRA

Intramolecular Regulator of ATPase

ITC

Isothermal Titration Calorimetry

LB

Luria-Bertani

LOL

Lipoprotein outer-membrane localization

MANT-ADP

2’-(or3’)-O-(N-methylanthraniloyl) adenosine 5’-diphosphate

mt

Mycobacterium tuberculosis

mRNA

Messanger Ribonucleic acid

NBD

Nucleotide Binding Domain

NC

Ribosome Nascent Chain

NM

Not Measurable

NMR

Nuclear Magnetic Resonance

ND

Not Determined

NTA

Nitrilotriacetic Acid

OM

Outer Membrane

Omp

Outer membrane protein

O/N

Over night

OD

Optical Density

PBD

Preprotein Binding Domain

PCR

Polymerase Chain Reaction
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Per

Periplasm

PhoA

Alkaline phosphatase A

PM

Plasma Membrane

PMF

Proton Motive Force

PMSF

Phenylmethyl Sulphonyl Fluoride

PPIA

Peptidyl Prolyl cis-trans Isomerase A

RT

Room Temperature

SD

Scaffold Domain

SDS PAGE

Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis

SEC

Size Exclusion Chromatography

SF

Superfamily

Sort

Sortase

SP

Signal Peptide

SRP

Signal Recognition Particle

T2S

Type II secretion

T3S

Type III secretion

T4P

Type IV pili

T4S

Type IV secretion

T5S

Type V secretion

TF

Trigger Factor

TM

Transmembrane

TPS

Two – Partner Secretion
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ts

Thermosensitive

WD

Wing Domain

YDEN

Periplasmic uncharacterized sulfatase
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πάνω από το 30% του βακτηριακού πρωτεώματος λειτουργεί στην επιφάνεια ή
εκτός του κυττάρου στο οποίο παράχθηκε. Για τον λόγο αυτό η εξέλιξη δημιούργησε
δεκαέξι μονοπάτια μεταφοράς μεμβρανικών και εκκριτικών πρωτεϊνών. Από αυτά μόνο το
Sec μονοπάτι είναι πανταχού παρόν και αναγκαίο για την βιωσιμότητα του βακτηριακού
κυττάρου.
Η πλειοψηφία των εκκριτικών πρωτεϊνών που προορίζονται για το περίπλασμα ή
την εξωτερική μεμβράνη του βακτηρίου, διαπερνούν την εσωτερική μεμβράνη μέσω της
Sec μεταθετάσης. Το ολοένζυμο της μεταθετάσης αποτελείται από το SecYEG κανάλι
μετατόπισης και από την ΑΤΡάση του συστήματος, SecA. Το κανάλι μετατόπισης έχει την
δυνατότητα να μεταφέρει τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες από το κυτταρόπλασμα στο
περίπλασμα ή να τις ενθέτει στην λιπιδική διπλοστοιβάδα. Η ΑΤΡάση ωθεί σταδιακά,
πραγματοποιώντας κύκλους υδρόλυσης, τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες στο κανάλι
μετατόπισης. Η εύρεση του τρόπου με τον οποίο οι εκκριτικές πρωτεΐνες στοχεύονται και
μετατοπίζονται από την Sec μεταθετάση αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσας
διατριβής.
Με την ανάπτυξη κατάλληλων υποστρωμάτων διαπιστώσαμε ότι οι εκκριτικές
πρωτεΐνες στοχεύονται μέσω της SecA στο SecYEG κανάλι μετατόπισης. Το ώριμο τμήμα
των εκκριτικών πρωτεϊνών είναι αυτό το οποίο αναγνωρίζεται από την ATPάση του
συστήματος και σε αυτό οφείλεται η στόχευση των εκκριτικών πρωτεϊνών, αρκεί να
βρίσκεται σε μια μη-εγγενή στερεοδιαμόρφωση. Ο τρόπος αυτός στόχευσης είναι
ανεξάρτητος του πεπτιδίου σήμα και της σαπερόνης SecB και πιθανόν γενικός για όλα τα
βακτήρια.
Μετά την στόχευση του ώριμου τμήματος στο ολοένζυμο της μεταθετάσης το
πεπτίδιο σήμα “καταλύει” την μετατόπισή του, μέσω δύο διακριτών συμβάντων. Αρχικά το
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πεπτίδιο σήμα προκαλεί μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης της μεταθετάσης μέσω της
εξασθένησης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο περιοχών του “DEAD” κινητήρα της
SecA. Στην συνέχεια η φυσική παρουσία του πεπτιδίου σήμα στο αυλάκι πρόσδεσης του,
στην SecA προκαλεί αποκόλληση των δύο περιοχών του κινητήρα της SecA έτσι ώστε να
πραγματοποιηθούν πολλαπλοί κύκλοι υδρόλυσης και εισαγωγής- εξαγωγής της SecA στο
κανάλι μετατόπισης, οι οποίοι οδηγούν την μετατόπιση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας στο
περίπλασμα.
Τα αποτελέσματα της διατριβής αυτής ξεκαθαρίζουν πολλά σημεία της μοριακής
βάσης της Sec-εξαρτώμενης μετατόπισης προπρωτεϊνών και προτρέπουν σε μια δραστική
αναθεώρηση του δόγματος περί της στόχευσης των εκκριτικών πρωτεϊνών και τον ρόλο
των πεπτιδίων σήμα στην μετατόπιση.
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SUMMARY
More than 30% of the bacterial proteome functions in the cell periphery or outside
the cell it is produced. For that reason an array of sixteen systems that transport membrane
and secretory proteins has been produced during evolution. Of these, only the Sec secretion
pathway is ubiquitous and essential for life.
The majority of the secretory proteins destined for the periplasm or the outer
bacterial membrane, by-pass the inner membrane through the Sec translocase. Translocase
holoenzyme consists of a SecYEG preprotein conducting channel and an ATPase, SecA.
The preprotein conducting channel transports the polypeptides to the periplasm or place
them into the lipid bilayer. The ATPase pushes processively the polypeptide chains into the
channel through multiple rounds of ATP hydrolysis. In this study we have focused on the
way that preproteins are targeted to the Sec-translocase and eventually get secreted.
We have developed the proper substrates and established that secretory preproteins
are targeted through SecA to the SecYEG conducting channel. The mature domain is
recognized by SecA and is responsible for targeting secretory preproteins only if present in
a “non-native” state. This way of targeting is independent of signal peptides and SecB
chaperone and probably generic in all bacteria.
After the mature domain gets targeted to the translocase holoenzyme, the signal
peptide “catalyzes” its translocation through two ordered events. Firstly the signal peptide
lowers translocase activation energy by loosening interactions between the two subdomains of the “DEAD” motor. After that, the physical presence of the signal peptide in its
SecA groove causes detachment between the two sub-domains of the ATPase motor
inducing multiple rounds of ATP hydrolysis and cycles of SecA membrane insertion and
de-insertion, events that cause translocation of the polypeptide chain to the periplasm.
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The results of this study clarify some key points of the molecular mechanism of the
Sec secretion system and encourage a radical revision of the current dogma on bacterial
preprotein recognition and the role of the signal peptides in preprotein translocation.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Εισαγωγή.
Πάνω από το 30% του πρωτεώματος οποιουδήποτε κυττάρου λειτουργεί είτε στην
επιφάνειά του είτε εκτός του κυττάρου στο οποίο παράχθηκε. Το μεγάλο αυτό ποσοστό του
πρωτεώματος ευθύνεται για πληθώρα διεργασιών όπως η βιογένεση των μεμβρανών και
των κυτταρικών τοιχωμάτων, η εύρεση και εκμετάλλευση θρεπτικών ουσιών, η κίνηση, η
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και της κυτταρικής διαίρεσης, η παθογένεια και συμβίωση
και πολλών ακόμα. Για τον λόγο αυτό ο τρόπος με τον οποίο οι πρωτεΐνες διαπερνούν μία ή
περισσότερες μεμβράνες ή ενσωματώνονται σε αυτές για να εκτελέσουν την χημεία τους
αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. Οι αρχικές παρατηρήσεις και έρευνες
πραγματοποιήθηκαν σε ευκαρυωτικά κύτταρα αλλά στην συνέχεια οι ερευνητές στράφηκαν
για την κατανόηση του μοριακού μηχανισμού της μετακίνησης των πρωτεϊνών σε πιο απλά
συστήματα, τα οποία είναι πιο εύκολα στο εργαστηριακό χειρισμό και για τα οποία υπήρχε
πολύ περισσότερη γνώση. Αρχικές λοιπόν μελέτες σε ευκαρυωτικά κύτταρα αποκάλυψαν
ότι οι προς έκκριση πρωτεΐνες διαπερνούν αρχικά την μεμβράνη του ενδοπλασματικού
δικτύου και στην συνέχεια μεταφέρονται μέσα σε κυστίδια στην κυτταροπλασματική
μεμβράνη (Palade 1975). Στην συνέχεια ανακαλύφθηκε ότι η πληροφορία για να
στοχευθούν οι πρωτεΐνες αυτές στο ενδοπλασματικό δίκτυο περικλείεται σε ένα τμήμα της
αμινοξικής αλληλουχίας τους που ονομάστηκε αλληλουχία σήμα (Sabatini, Blobel et al.
1971; Milstein, Brownlee et al. 1972). Διαπιστώθηκε αργότερα ότι αλληλουχίες σήμα
εντοπίζονται και σε βακτηριακές πρωτεΐνες οι οποίες ευθύνονται για την μεταφορά των
πρωτεϊνών πέραν της πλασματικής μεμβράνης (Halegoua, Sekizawa et al. 1977; Inouye and
Beckwith 1977). Με γενετικές προσεγγίσεις στην πορεία εντοπίσθηκαν τα απαραίτητα
στοιχεία για την μετακίνηση των πρωτεϊνών, αρχικά σε βακτηριακά κύτταρα και στην
συνέχεια και στην ζύμη (Emr, Hanley-Way et al. 1981; Oliver and Beckwith 1981;
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Deshaies and Schekman 1987). Η κορύφωση όμως της προσπάθειας για την κατανόηση της
μετακίνησης των πρωτεϊνών αποτέλεσε η in vitro ανασύσταση της αντίδρασης μετατόπισης
(Chen and Tai 1985; Brundage, Hendrick et al. 1990; Schiebel, Driessen et al. 1991;
Hanada, Nishiyama et al. 1994) που έδωσε τεράστια ώθηση για την κατανόηση του
μοριακού μηχανισμού της αντίδρασης. Οι τρισδιάστατες δομές του περιπλασμικού
τμήματος της πεπτιδάσης του πεπτιδίου σήμα (Paetzel, Dalbey et al. 1998), της σαπερόνης
SecB (Xu, Knafels et al. 2000; Dekker, de Kruijff et al. 2003), του καναλιού μετατόπισης
SecYEG (Van den Berg, Clemons et al. 2004), της ΑΤΡάσης SecA (Ding, Hunt et al. 2003;
Sharma, Arockiasamy et al. 2003; Osborne, Clemons et al. 2004; Vassylyev, Mori et al.
2006; Zimmer, Li et al. 2006; Papanikolau, Papadovasilaki et al. 2007), του συμπλόκου της
SecA με το πεπτίδιο σήμα (Gelis, Bonvin et al. 2007) καθώς και του συμπλόκου της SecA
με το SecYEG (Zimmer, Nam et al. 2008) αποτελούν την έναρξη της εποχής για την
κατανόηση του μηχανισμού μετατόπισης σε ατομική λεπτομέρεια.
Οι δομικές πληροφορίες των στοιχείων της μεταθετάσης καθώς και των
συμπλόκων μεταξύ των στοιχείων της μεταθετάσης με υποστρώματα δίνουν σημαντικές
πληροφορίες και ενδείξεις σχετικά με τον πιθανό μηχανισμό μετατόπισης πρωτεϊνών.
Δίνουν το πλαίσιο όλων των πιθανών στερεοδιαμορφώσεων που μπορούν να λάβουν χώρα
κατά την διαδικασία μετατόπισης, το πλαίσιο δηλαδή στο οποίο πρέπει να στηριχθούν οι
βιοχημικές in vivo και in vitro μελέτες έτσι ώστε να αποκρυπτογραφηθεί μια τόσο δυναμική
διαδικασία. Οι στατικές δομές μπορεί ορισμένες φορές να μην αποτελούν σωστές
αναπαραστάσεις της πραγματικότητας καθότι οι δομές απαιτούν υψηλές συγκεντρώσεις
πρωτεϊνών σε συγκεκριμένα διαλύματα μη-συμβατά ορισμένες φορές με την λειτουργία
των συγκεκριμένων πρωτεϊνών.
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1.1 Μεταθετάσες πρωτεϊνών.
Κατά την διάρκεια της εξέλιξης έχει αναπτυχθεί ένας τεράστιος αριθμός
συστημάτων μεταφοράς πρωτεϊνών δια μέσου των μεμβρανών, ή ενσωμάτωσής τους μέσα
στις μεμβράνες (μόνο στα βακτήρια εντοπίζονται 16 τέτοια συστήματα) μιας και η
ποσότητα και η διαφορετικότητα των πρωτεϊνών που πρέπει να μετακινηθούν είναι
τεράστια και οι προορισμοί τους πολλοί (Holland 2004; Economou, Christie et al. 2006)
(Σχήμα 1.1). Από όλα αυτά, μόνο το Sec και Tat σύστημα μεταφοράς πρωτεϊνών είναι
πανταχού παρόν (απαντώνται σε κύτταρα και από τους τρείς χώρους ζωής: βακτήρια,
αρχαία, ευκάρυα).
Στα βακτήρια το Sec και Tat σύστημα μεταφοράς ευθύνονται για την μετατόπιση
σχεδόν όλων των πρωτεϊνών μέσω της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Στα ευκάρυα το
Sec σύστημα βρίσκεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο και ευθύνεται για την μεταφορά
πρωτεϊνών που στην συνέχεια μετατοπίζονται περαιτέρω στην τελική τοποθεσία τους μέσω
κυστιδίων (Muniz, Morsomme et al. 2001). Τα δύο αυτά συστήματα βρίσκονται επιπλέον
και στην θυλακοειδή μεμβράνη, στα πλαστίδια των φυτικών κυττάρων(Cline and DabneySmith 2008).
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Σχήμα 1.1: από (Papanikou, Karamanou et al. 2007). Το σχήμα αυτό αναπαριστάνει τα βασικά συστήματα
μεταφοράς πρωτεϊνών δια μέσου των μεμβρανών ή ενσωμάτωσής τους μέσα στις μεμβράνες. Οι πεπτιδάσες του
πεπτιδίου σήμα, οι κυτταροπλασματικές σαπερόνες και τα συστήματα αναδίπλωσης δεν αναπαριστάνονται. Το
εκκριτικό σύστημα τύπου IV (T4SS) μπορεί να μεταφέρει και DNA. Το εκκριτικό σύστημα τύπου VI (T6SS)
έχει ανακαλυφθεί προσφάτως και δεν είναι ακόμα γνωστό πως χρησιμοποιείται από τις πρωτεΐνες που πρέπει να
μεταφερθούν. Η μεμβρανική πρωτεΐνη YidC έχει ομόλογες πρωτεΐνες που λειτουργούν στα μιτοχόνδρια και
τους χλωροπλάστες (Alb3 και Oxa1 αντίστοιχα) (Serek, Bauer-Manz et al. 2004). Τα βέλη προσδιορίζουν την
διαδρομή που ακολουθούν οι πρωτεΐνες σε κάθε περίπτωση. Αυτά που αρχίζουν από το περίπλασμα
αντιπροσωπεύουν διαδρομές που ακολουθούν πρωτεΐνες που έχουν μετατοπιστεί στο περίπλασμα κυρίως από
το Sec σύστημα και σε μερικές περιπτώσεις από το TAT σύστημα. Bam (beta-barrel assembly machine); CU
(chaperone-usher pathway); Esx (εξειδικευμένο εκκριτικό σύστημα των Gram-θετικών βακτηρίων); Fla
(flagellum); HM (host cell membrane); LOL (lipoprotein outer-membrane localization); OM (outer membrane);
Omp85 (outer membrane protein 85); Per (periplasm); PM (Plasma Membrane); Sort (sortase); TPS (two partner
secretion); T2S (type II secretion); T3S (type III secretion); T4P (type IV pili); T4S (type IV secretion); T5S
(type V secretion), T5S (type VI secretion).

1.1.1. Μεταφορά αναδιπλωμένων πρωτεϊνών.
Η μεταφορά αναδιπλωμένων πρωτεϊνών μέσω της κυτταροπλασματικής μεμβράνης
στα βακτήρια και στα αρχαία και μέσω της μεμβράνης των θυλακοειδών στα φυτικά
πλαστίδια πραγματοποιείται μέσω του Tat συστήματος (Muller and Klosgen 2005).
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις παρουσίας του Tat συστήματος και στα μιτοχόνδρια φυτικών
κυττάρων (Bogsch, Sargent et al. 1998; Yen, Tseng et al. 2002). Η μεταθετάση του TAT
συστήματος αποτελείται από τρεις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες (Σχήμα 1.2) και χρησιμοποιεί
την διαφορά δυναμικού της μεμβράνης για την μετατόπιση των υποστρωμάτων (Robinson
and Bolhuis 2004). Τo σύστημα αυτό χρησιμοποιείται μόνο για την μεταφορά
αναδιπλωμένων πρωτεϊνών που δεν μπορούν να μετατοπισθούν από το Sec σύστημα (Rose,
Bruser et al. 2002).
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Παράδειγμα τέτοιων υποστρωμάτων αποτελούν πρωτεΐνες οι οποίες πρέπει πρώτα
να αναδιπλώσουν για να προσδέσουν συγκεκριμένους συν-παράγοντες στο κυτταρόπλασμα
και να μετατοπισθούν στην συνέχεια (Berks, Palmer et al. 2005). Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν οι περισσότερες οξειδοαναγωγάσες και γι αυτόν τον λόγο η ύπαρξη του
συγκεκριμένου μονοπατιού είναι ιδιαίτερα σημαντική μιας και σε αυτό οφείλεται η
μεταφορά των περισσότερων ενζύμων των οξειδοαναγωγικών μονοπατιών (φωτοσύνθεση,
αναπνοή κτλ) (Weiner, Bilous et al. 1998; Molik, Karnauchov et al. 2001; Saltikov and
Newman 2003; Seshadri, Adrian et al. 2005; Bachmann, Bauer et al. 2006; John, Schmitz et
al. 2006; De Buck, Vranckx et al. 2007; Zumft and Kroneck 2007). Υπάρχουν όμως και
πρωτεΐνες οι οποίες δεν προσδένουν συν-παράγοντες και οι οποίες μετατοπίζονται από το
Tat σύστημα (Chen, Chang et al. 1996; Ize, Stanley et al. 2003; Harris, Prudencio et al.
2005). Στην περίπτωση αυτή η γρήγορη αναδίπλωση των συγκεκριμένων πρωτεϊνών
πιστεύεται ότι είναι η αιτία που τις οδηγεί στο Tat σύστημα, χωρίς όμως να μπορεί να
εξηγηθεί ο λόγος για τον οποίο δεν ακολουθούν την SRP οδό του Sec συστήματος (Lee,
Tullman-Ercek et al. 2006).

Σχήμα 1.2: από (Robinson and Bolhuis 2001). Αναμενόμενη οργάνωση των πρωτεϊνών που σχηματίζουν το Tat
σύστημα στο E.coli. Σε παρένθεση υποδεικνύονται οι αντίστοιχες πρωτεΐνες του Tat συστήματος στα
θυλακοειδή. Έχει προβλεφθεί ότι η TatA και η TatB έχουν ένα ιδιαίτερα κοντό περιπλασμικό αμινοτελικό
τμήμα και μια περιοχή που διατρέχει μία μόνο φορά τη μεμβράνη και ακολουθείτε από μια αμφιπαθητική
περιοχή. Η TatA (και η ομόλογή της TatE που δεν απεικονίζεται στο σχήμα) περιέχει επίσης ένα μικρό
κυτταροπλασματικό τμήμα ενώ η TatB ένα αρκετά μεγαλύτερο. Η TatC περιέχει έξι διαμεμβρανικές έλικες και
τόσο το αμινοτελικό όσο και το καρβοξυτελικό τμήμα βρίσκονται μάλλον στο κυτταρόπλασμα.
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1.1.2 Μεταφορά μη-αναδιπλωμένων πρωτεϊνών.
Η μεταφορά μη-αναδιπλωμένων πρωτεϊνών από την πλασματική μεμβράνη
πραγματοποιείται από το Sec σύστημα. Το Sec σύστημα εντοπίζεται στην πλασματική
μεμβράνη στα κύτταρα όλων των βακτηρίων και των αρχαίων και επιπλέον στην
θυλακοειδή μεμβράνη όλων των φυτικών κυττάρων και είναι απαραίτητο στην
βιωσιμότητα. Η διαδικασία έκκρισης πρωτεϊνών από αυτό το σύστημα μπορεί να χωριστεί
σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο λαμβάνει χώρα η αναγνώριση των εκκριτικών
(προπρωτεΐνες) και μεμβρανικών πρωτεϊνών από τα στοιχεία της μεταθετάσης, με την
βοήθεια των οποίων πραγματοποιείται στην συνέχεια η στόχευση τους στο SecYEG κανάλι
μετατόπισης. Οι πρωτεΐνες μετατοπίζονται στο περίπλασμα ή ενσωματώνονται στην
μεμβράνη κατά το δεύτερο στάδιο. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο πραγματοποιείται
αποκοπή του πεπτιδίου σήμα και αναδίπλωση των ώριμων πλέον πρωτεϊνών (Papanikou,
Karamanou et al. 2007).

1.2 Πεπτίδιο σήμα.
Οι νεοσυντιθέμενες πρωτεΐνες (προπρωτεΐνες) περιέχουν στο αμινοτελικό τους
άκρο προεκτάσεις οι οποίες ονομάζονται πεπτίδια οδηγοί η πεπτίδια σήμα. Οι προεκτάσεις
αυτές απομακρύνονται μετά την μετατόπιση έτσι ώστε να επιτευχθεί ωρίμανση της
πρωτεΐνης (von Heijne 1990). Το πεπτίδιο σήμα αποτελείται από τρείς διακριτές περιοχές:
την αμινοτελική περιοχή που περιέχει ένα με τρία θετικά φορτισμένα κατάλοιπα (τμήμαΝ), την κεντρική περιοχή που αποτελείται από 10-15 υδρόφοβα κατάλοιπα (τμήμα-Η) και
την καρβοξυτελική περιοχή που αποτελείται από πολικά κατάλοιπα (τμήμα-C) και
περικλείει την αλληλουχία αναγνώρισης της πεπτιδάσης του πεπτιδίου σήμα. Η αμινοξική
αλληλουχία των πεπτιδίων σήμα είναι έντονα διαφοροποιημένη στις εκκριτικές πρωτεΐνες
αλλά διατηρούνται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των τριών περιοχών και για τον λόγο
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αυτό τα πεπτίδια σήμα ανιχνεύονται εύκολα με αλγορίθμους (Nielsen, Engelbrecht et al.
1997; Nielsen, Engelbrecht et al. 1997). Η μελέτη της στερεοδιαμόρφωσης των πεπτιδίων
σήμα με πειράματα πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) σε περιβάλλοντα ανάλογα
με αυτά των μεμβρανών (Rizo, Blanco et al. 1993; Chupin, Killian et al. 1995) καθώς
επίσης και στα σύμπλοκα αυτών με την SecA (Gelis, Bonvin et al. 2007), έδειξαν ότι τα
πεπτίδια σήμα αποτελούνται από δύο δομικά διακριτές περιοχές: μια αμινοτελική σταθερή
περιοχή στην οποία σχηματίζεται μια α-έλικα και μια εύκαμπτη καρβοξυτελική περιοχή
στην οποία δεν παρατηρείται κάποια σταθερή δευτεροταγής δομή. Οι ενσωματωμένες
μεμβρανικές πρωτεΐνες δεν περιέχουν συνήθως κάποιο πεπτίδιο σήμα αλλά στην
περίπτωση αυτή τα συνεχόμενα υδρόφοβα κατάλοιπα TMSs (trans-membrane segments)
αποτελούν τα σήματα στόχευσης και ενσωμάτωσης στην μεμβράνη.
Πεπτίδια σήμα έχουν και οι πρωτεΐνες που μετατοπίζονται από το Tat σύστημα
(Tat-signal sequences). Τα πεπτίδια σήμα του Tat συστήματος μοιάζουν με αυτά του Sec
συστήματος μιας και σε αυτά εντοπίζονται οι τρείς περιοχές: το θετικά φορτισμένο τμήμαΝ, το υδρόφοβο τμήμα-Η και στην περίπτωση που το πεπτίδιο αυτό θα απομακρυνθεί από
μια πεπτιδάση ένα πολικό μικρό τμήμα-C. Τα πεπτίδια σήμα του Tat συστήματος
αναγνωρίζονται καθότι περιέχουν συγκεκριμένες ακολουθίες με τις δύο αργινίνες, μεταξύ
του τμήματος Ν και Η (Σχήμα 1.3). Οι συντηρημένες αυτές ακολουθίες στα βακτήρια
έχουν το πρότυπο Z-R-R-x-Φ-Φ, όπου το Z παριστάνει οποιοδήποτε πολικό κατάλοιπο και
το Φ ένα υδρόφοβο κατάλοιπο (Berks 1996).

Σχήμα 1.3: από (Natale, Bruser et al. 2008). Σχηματική αναπαράσταση και σύγκριση των πεπτιδίων σήμα του
Sec και Tat συστήματος.
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1.3 Στόχευση και μετατόπιση πρωτεϊνών από την Sec μεταθετάση.
1.3.1 Στόχευση πρωτεϊνών στην Sec μεταθετάση.
Υπάρχουν δύο τρόποι στόχευσης των πρωτεϊνών στην μεταθετάση (Σχήμα 1.4). Η
πλειοψηφία των εκκριτικών πρωτεϊνών (προπρωτεΐνες) εικάζεται ότι στοχεύετε στην
μεταθετάση μέσω της αλληλεπίδρασης σαπερονών που προσδένουν το ώριμο τμήμα των
προπρωτεϊνών, και του πεπτιδίου σήμα τους με την μεμβρανικά προσδεδεμένη ΑΤΡάση
του συστήματος (μέτα-μεταφραστική στόχευση). Αντίθετα οι μεμβρανικές πρωτεΐνες
στοχεύονται σαν νεοσυντιθέμενα πολυπεπτίδια προσδεδεμένα στο ριβόσωμα από το SRP
(signal recognition particle) με την βοήθεια του μεμβρανικού του υποδοχέα (FtsY)
(Papanikou, Karamanou et al. 2007; Driessen and Nouwen 2008) (συν-μεταφραστική
στόχευση).

α

β

Σχήμα 1.4: από (Cross, Sinning et al. 2009). Στόχευση των προς έκκριση πρωτεϊνών από το βακτηριακό
κυτταρόπλασμα στις μεμβρανικές μεταθετάσες. α. Κατά την μέτα-μεταφραστική στόχευση η σαπερόνη SecB
προσδένει το ώριμο τμήμα των προπρωτεϊνών αποτρέποντας την αναδίπλωσή του κατά την μεταφορά των
προπρωτεϊνών στην μεμβρανικά προσδεμένη SecA. Η SecA στην συνέχεια πραγματοποιεί κύκλους υδρόλυσης
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ΑΤΡ για να μεταφέρει τις προπρωτεΐνες στο SecYEG κανάλι μετατόπισης στο οποίο συνδέεται η YidC. Οι
γενικές σαπερόνες DnaJ και DnaK ίσως ενέχονται στη διαδικασία αποτρέποντας την αναδίπλωση των
προπρωτεϊνών που διευκολύνει την μετατόπισή τους. Επίσης στην μέτα-μεταφραστική στόχευση εμπίπτουν και
οι αναδιπλωμένες πρωτεΐνες που χρησιμοποιούν το Tat σύστημα για την μεταφορά τους το οποίο κάνει χρήση
τη διαφορά δυναμικού της μεμβράνης. Οι γενικές σαπερόνες DnaJ και DnaK ίσως εμπλέκονται και σε αυτήν
την περίπτωση. β. Η συν-μεταφραστική στόχευση αρχίζει με την δέσμευση του πεπτιδίου σήμα από το SRP, το
οποίο στην συνέχεια στρατολογεί το σύμπλοκο ριβοσώματος-νεοσυντιθέμενης πολυπεπτιδικής αλυσίδας στην
μεμβράνη μέσω του υποδοχέα του FtsY. Στην περίπτωση αυτή η ένθεση στην μεμβράνη ορισμένων
ενσωματωμένων μεμβρανικών πρωτεϊνών διευκολύνεται ίσως από το YidC.

Το μονοπάτι στόχευσης που θα ακολουθηθεί επιλέγετε πολύ νωρίς με την έξοδο
ενός μικρού τμήματος νεοσυντιθέμενης πολυπεπτιδικής αλυσίδας από το ριβόσωμα (Koch,
Hengelage et al. 1999). Στο σημείο αυτό υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ του SRP και του
trigger factor για την δέσμευση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας (Beck, Wu et al. 2000), οπότε
τελικά η συγγένεια για την πολυπεπτιδική αλυσίδα θα καθορίσει τον προσδέτη της. Η
συγγένεια του SRP για το πεπτίδιο σήμα εξαρτάται από την υδροφοβικότητα του τμήματοςΗ του πεπτιδίου σήμα. Αυξημένη υδροφοβικότητα συνεπάγεται με αυξημένη συγγένεια του
SRP για το πεπτίδιο σήμα (Valent, Kendall et al. 1995), το οποίο στην συνέχεια θα
δεσμεύσει την αλληλουχία των συνεχόμενων υδρόφοβων καταλοίπων TMSs για να τα
οδηγήσει στην συν-μεταφραστική οδό. Αντίθετα, ο trigger factor αποτρέπει την πρόσδεση
λιγότερα υδρόφοβων πεπτιδίων σήμα από το SRP για να τα οδηγήσει στην μέταμεταφραστική οδό.

1.3.2 Η σαπερόνη SecB.
Οι πρωτεΐνες που χρησιμοποιούν το Sec σύστημα μεταφοράς πρέπει να βρίσκονται
σε μια μη πλήρως αναδιπλωμένη στερεοδιαμόρφωση, που όμως δεν πρέπει να οδηγεί στην
δημιουργία συσσωματωμάτων (Randall and Hardy 1986; Weiss, Ray et al. 1988; de Cock
and Tommassen 1992). Η συμβατή αυτή με την μετατόπιση στερεοδιαμόρφωση οφείλεται

25

Εισαγωγή
κυρίως στην σαπερόνη SecB (Fekkes and Driessen 1999). Βέβαια η SecB δεν εντοπίζεται
σε όλα τα βακτήρια, αλλά απαντάται κυρίως στα α-, β- και γ-πρωτεοβακτήρια (van der
Sluis and Driessen 2006).
Η σαπερόνη SecB αναγνωρίζει μια μη-εγγενή στερεοδιαμόρφωση στο ώριμο
τμήμα των προπρωτεϊνών και προσδένεται σε αυτήν με υψηλή συγγένεια (5-50 nM)
(Randall and Hardy 1995; Randall, Topping et al. 1997; Topping and Randall 1997). Το
πεπτίδιο σήμα δεν προσδένεται από την σαπερόνη SecB (Randall, Topping et al. 1990)
είναι όμως απαραίτητο για την μετατόπιση προπρωτεϊνών. Οι λόγοι για τους οποίους
εικάζεται να είναι σημαντικό στην μετατόπιση των προπρωτεϊνών είναι: καθυστερεί την
αναδίπλωση των προπρωτεϊνών “κρατώντας” τις στην μη-εγγενή στερεοδιαμόρφωση που
αναγνωρίζεται από την SecB (Hardy and Randall 1991) και επίσης προσδένεται πάνω σε
μια επιφάνεια της SecA (Gelis, Bonvin et al. 2007) η οποία εικάζεται να είναι σημαντική
για την μεταφορά των προπρωτεϊνών από την SecB στην SecA (Fekkes, de Wit et al. 1998).
Βιοχημικά πειράματα έδειξαν ότι η SecB σχηματίζει ένα τετραμερές στο διάλυμα
(Muren, Suciu et al. 1999; Topping, Woodbury et al. 2001). Η κρυσταλλική δομή της SecB
τόσο από το E. coli όσο και από το H. ιnfluenza επιβεβαίωσαν τον σχηματισμό
τετραμερούς και ανέδειξαν ότι αυτό οργανώνεται σαν ένα διμερές διμερών (Xu, Knafels et
al. 2000; Dekker, de Kruijff et al. 2003) (Σχήμα 5). Το μονομερές της SecB σχηματίζει μια
β-πτυχωτή επιφάνεια τεσσάρων β-φύλλων και δύο αντιπαράλληλες α-έλικες. Το διμερές
σταθεροποιείται κυρίως από δεσμούς υδρογόνου που σχηματίζονται μεταξύ των δύο
αντιπαράλληλων β1 φύλλων (Σχήμα 1.5). Δύο διμερή της SecB ενθέτουν τις 4 α-έλικες
μεταξύ των οκτώ αντιπαράλληλων β-φύλλων για να σχηματίσουν το τετραμερές. Το
τετραμερές που σχηματίζεται με αυτόν τον τρόπο είναι ιδιαίτερα σταθερό, μιας και η
σταθερά ισορροπίας του διμερούς-τετραμερούς είναι 20 nM σε pH:7.6 (Muren, Suciu et al.
1999).
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Σχήμα 1.5: από (Zhou and Xu 2005).
Σχηματική

αναπαράσταση

του

τετραμερούς της SecB. Κάθε μονομερές
αναπαριστάνεται με ένα διαφορετικό
χρώμα. Το ένα διμερές σχηματίζεται
από το πράσινο και κόκκινο μονομερές,
ενώ το δεύτερο σχηματίζεται από το
μπλε και κίτρινο μονομερές.

Σε συμφωνία με το μοντέλο που διατυπώθηκε από βιοχημικά δεδομένα (Topping
and Randall 1994; Randall and Hardy 1995) σχετικά με την πρόσδεση του ώριμου
τμήματος προπρωτεϊνών, η δομή της SecB από το H. Influenzae φανέρωσε τον σχηματισμό
ενός αυλακιού μήκους 70 Ǻ περίπου, στο οποίο εικάζετε ότι προσδένονται τα ώριμα
τμήματα μη-αναδιπλωμένων πρωτεϊνών (Σχήμα 1.6). Έχει προταθεί ότι το αυλάκι αυτό
αποτελείται από δύο ξεχωριστά σημεία πρόσδεσης, τα οποία αναγνωρίζουν διαφορετικά
γνωρίσματα των προπρωτεϊνικών υποστρωμάτων. Το ένα σημείο (subsite 1) θα μπορούσε
να φιλοξενήσει υδρόφοβα η αρωματικά κατάλοιπα, ενώ στο δεύτερο επιφανειακό σημείο
(subsite 2) θα μπορούσαν να προσδεθούν β-πτυχωτές επιφάνειες . Η θέση των δύο σημείων
πρόσδεσης φανερώνει ότι τα προπρωτεϊνικά υποστρώματα τυλίγονται γύρω από το
τετραμερές της SecB (Crane, Suo et al. 2006).
Σχήμα 1.6: από (Xu, Knafels et al. 2000). Το αυλάκι
πρόσδεσης προπρωτεϊνικών υποστρωμάτων στo τετραμερές
της SecB. Στο αριστερό πλαίσιο αναπαριστάται η επιφάνεια
του SecB τετραμερούς (άσπρο: άτομα του πολυπεπτιδικού
κορμού; μπλε: άτομα φορτισμένων η πολικών καταλοίπων,
κίτρινο: άτομα υδρόφοβων καταλοίπων). Στο δεξί πλαίσιο
αναπαριστώνται με μωβ και πράσινο χρώμα τα σημεία
πρόσδεσης, subsite 1 και subsite 2 αντίστοιχα.
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Η SecB αλληλεπιδρά με την SecA (στο διάλυμα KD = 1.6 μΜ (Fekkes, de Wit et al.
1999)) μέσω ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων του θετικά φορτισμένου καρβοξυτελικού
άκρου της SecA με τις αρνητικά φορτισμένες περιοχές στις δύο πλευρές του SecB
τετραμερούς (Fekkes, de Wit et al. 1998; Zhou and Xu 2003) (Σχήμα 1.7). Έχει προταθεί
ότι το καρβοξυτελικό άκρο της SecB παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο πρωτομερή του
διμερούς της SecA (Zhou and Xu 2003; Crane, Mao et al. 2005). Επίσης το διμερές της
SecA προσδένει ισχυρά την SecB σε αντίθεση με το μονομερές της SecA (Fekkes, de Wit
et al. 1998; Randall, Crane et al. 2005). Τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν στην υπόθεση ότι
η εναλλαγή διμερούς-μονομερούς της SecA επισκιάζει τον μηχανισμό διέλευσης της
προπρωτεΐνης από την SecB στην SecA και στην συνέχεια την απελευθέρωση της SecB
από το ολοένζυμο της μεταθετάσης (Randall, Crane et al. 2005; Zhou and Xu 2005).
Σχήμα 1.7: από (Zhou and Xu 2005).
Κρυσταλλική δομή του τετραμερούς της
SecB (γκρι) με τα καρβοξυτελικά πεπτίδια
της SecA (κατάλοιπα 876-899; μωβ).
Κάθε

πεπτίδιο

προσδένει

ένα

ιόν

ψευδαργύρου.

1.3.3 Η ATPάση SecA.
Η οργάνωση των δομικών περιοχών της SecA αποκαλύφθηκε μετά από βιοχημική
ανατομή και ανάλυση (Price, Economou et al. 1996; Karamanou, Vrontou et al. 1999;
Sianidis, Karamanou et al. 2001; Baud, Karamanou et al. 2002) και τα αποτελέσματα
επιβεβαιώθηκαν αργότερα από τις κρυσταλλικές δομές της SecA των βακτηρίων B. subtilis
(Hunt, Weinkauf et al. 2002; Osborne, Clemons et al. 2004; Zimmer, Li et al. 2006), M.
tuberculosis (Sharma, Arockiasamy et al. 2003), T. thermophilus (Vassylyev, Mori et al.
2006) και E. coli (Papanikolau, Papadovasilaki et al. 2007) (Σχήμα 1.8). Το κάθε
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πρωτομερές (102 kDa) απαρτίζεται από τρεις διακριτές δομικές μονάδες: τον “DEAD”
κινητήρα και δύο προσαρτήματα που προεξέχουν από τον κινητήρα, την περιοχή
δέσμευσης των προπρωτεϊνών PDB (preprotein binding domain) και το καρβόξυ-τμήμα (Cdomain) (Vrontou and Economou 2004).
Σχήμα 1.8: από (Karamanou, Gouridis et al. 2007).
Κρυσταλλική δομή της ecSecA (Papanikolau, Papadovasilaki
et al. 2007). Αναπαριστάνονται: το NBD (nucleotide binding
domain; μπλε); το IRA2 (intramolecular regulatore of ATPase
2, θαλασσί); το PBD (preprotein binding domain, μωβ); το Cdomain (πράσινο); το ΑΤΡ (κόκκινο), SD (scaffold domain,
έντονο πράσινο).

Το αμινοτελικό τμήμα της πρωτεΐνης που περιλαμβάνει τον “DEAD” κινητήρα
είναι ομόλογο με το αντίστοιχο τμήμα των “DEAD” ATPασών ή το τμήμα “DexD/H”
ελικασών των νουκλεϊκών οξέων οι οποίες περικλείουν πέντε υπεροικογένειες (Tanner and
Linder 2001; Caruthers and McKay 2002). Ο “DEAD” κινητήρας της SecA παρουσιάζει
ιδιαίτερη ομολογία με την υπεροικογένεια II των “DEAD” και “DexD/H” ελικασών
(Koonin and Gorbalenya 1992; Sianidis, Karamanou et al. 2001; Tanner and Linder 2001;
Caruthers and McKay 2002). Αν και οι “DEAD” κινητήρες δεν παρουσιάζουν αυστηρή
συντήρηση στο επίπεδο της πρωτοταγούς δομής, είναι ιδιαίτερα συντηρημένοι στο επίπεδο
της τριτοταγούς δομής. Περιέχουν δύο υποπεριοχές τύπου “RecA” και ανάμεσα σε αυτές
σχηματίζεται μια μονο-νουκλεοτιδική σχισμή (Velankar, Soultanas et al. 1999; Singleton,
Sawaya et al. 2000; Sianidis, Karamanou et al. 2001; Caruthers and McKay 2002). Στην
SecA οι δύο αυτές περιοχές ονομάστηκαν NBD (nucleotide binding domain) (Karamanou,
Vrontou et al. 1999; Sianidis, Karamanou et al. 2001) και IRA2 (intramolecular regulator of
ATPase II) (Sianidis, Karamanou et al. 2001).
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Οι “DEAD” κινητήρες αποκτούν ενζυμική εξειδίκευση για τα διάφορα
υποστρώματα (DNA, RNA, πολυπεπτίδια) μέσω διάφορων μη ομόλογων περιοχών που
ονομάζονται “περιοχές εξειδίκευσης για το υπόστρωμα”. Αυτές είναι συγχωνευμένες στο
αμινοτελικό η καρβοξυτελικό άκρο του κινητήρα ή μπορούν να προεκβάλλουν και από
εσωτερικές περιοχές του κινητήρα. Στην SecA η εξειδίκευση για τον υπόστρωμα
επιτυγχάνεται με την παρουσία δύο ειδικευμένων περιοχών οι οποίες δεν υφίστανται σε
καμία άλλη ελικάση: την περιοχή δέσμευσης των προπρωτεϊνών PDB (Papanikou,
Karamanou et al. 2005)(preprotein binding domain) και το καρβόξυ τμήμα (C-domain)
(Karamanou, Vrontou et al. 1999). Ανάμεσα στις δύο αυτές περιοχές εντοπίσθηκε και η
θέση πρόσδεσης του πεπτιδίου σήμα (Σχήμα 1.9) (Gelis, Bonvin et al. 2007).

Σχήμα 1.9: Κρυσταλλική δομή της ecSecA (γκρι) με
προσδεμένο πεπτίδιο σήμα (κίτρινο) (Gelis, Bonvin et al.
2007).

Το καρβόξυ τμήμα της πρωτεΐνης είναι ενωμένο με το καρβοξυτελικό άκρο του
IRA2 και περιέχει 4 υποπεριοχές: το SD που δρα σαν μοριακός “συνδετήρας” ρυθμίζοντας
το άνοιγμα και κλείσιμο του “DEAD” κινητήρα (Karamanou, Vrontou et al. 1999; Hunt,
Weinkauf et al. 2002; Keramisanou, Biris et al. 2006; Mori and Ito 2006), το WD που είναι
εύκαμπτο και χαλαρά συνδεδεμένο με το υπόλοιπο σώμα της πρωτεΐνης (Ding, Mukerji et
al. 2001; Hunt, Weinkauf et al. 2002; Ding, Mukerji et al. 2003), ο διατηρημένος έλικασύνδεσμος-έλικα (H1-L-H2) “μοριακός διακόπτης” IRA1 (Karamanou, Vrontou et al.
1999) που είναι ο γενικός ρυθμιστής της μετατόπισης προπρωτεϊνών (Vrontou, Karamanou
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et al. 2004) και μία μη-διατηρημένη καρβοξυτελική περιοχή CTD (carboxy terminal
domain) η οποία προσδένει λιπίδια και SecB (Breukink, Nouwen et al. 1995; Zhou and Xu
2003) και δεν είναι απαραίτητη για την κατάλυση (Karamanou, Sianidis et al. 2005).
Το PBD φύεται μέσα από την NBD περιοχή, μεταξύ των μοτίβων ΙΙ και ΙΙΙ των
ελικασών και αποτελείται από έναν “μίσχο” δύο αντιπαράλληλων β-πτυχωτών επιφανειών
(stem “in”, stem “out”) και έναν βολβό (bulb domain) (Vrontou, Karamanou et al. 2004).
Σε όλες τις διαθέσιμες δομές της SecA ο βολβός του PBD υπόκειται σε μια περιστροφική
κίνηση 75° μεταξύ μίας ανοιχτής και μιας κλειστής κατάστασης (Σχήμα 1.10). Στην
ανοιχτή κατάσταση μία μεγάλη σχισμή δημιουργείται μεταξύ των περιοχών WD και IRA1
που θα μπορούσε να φιλοξενήσει προπρωτεΐνες η ακόμη περιοχές της SecYEG (Osborne,
Clemons et al. 2004; Papanikolau, Papadovasilaki et al. 2007). Μεταβάσεις καταστάσεων
τάξης-αταξίας του “DEAD” κινητήρα μεταφέρονται αλλοστερικά στο PBD. Αναλόγως,
πρόσδεση των προπρωτεϊνών στο PBD επηρεάζει την δραστηριότητα του κινητήρα μέσω
μιας γέφυρας άλατος στη βάση του “DEAD” κινητήρα που ονομάστηκε Gate1
(Karamanou, Gouridis et al. 2007) και η οποία ρυθμίζει το άνοιγμα και κλείσιμο της
νουκλεοτιδικής σχισμής του “DEAD” κινητήρα. Η αλλοστερική αυτή επικοινωνία μεταξύ
των περιοχών της SecA αποτελεί και την βάση της κατάλυσης μετατόπισης προπρωτεϊνών.
(Vrontou, Karamanou et al. 2004; Keramisanou, Biris et al. 2006; Karamanou, Gouridis et
al. 2007).
Σχήμα 1.10: από (Papanikou, Karamanou
et al. 2007). Κλειστή και ανοιχτή
στερεοδιαμόρφωση

της

SecA

που

δημιουργείται από την περιστροφική
κίνηση του βολβού του PBD (μωβ) σε
σχέση με το καρβόξυ τμήμα (C-domain,
πράσινο).
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1.3.4 Το SRP και ο υποδοχέας του.
Ένας εναλλακτικός τρόπος μετατόπισης πρωτεϊνών είναι η μεταφορά τους στην
μεμβράνη πριν την ολοκλήρωση της σύνθεσης τους, έτσι ώστε σύνθεση και μετατόπιση να
λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα (Σχήμα 1.4). Στον συν-μεταφραστικό τρόπο μετατόπισης δεν
είναι αναγκαία η παρουσία σαπερονών για να διατηρήσουν τις προς μεταφορά πρωτεΐνες
σε μια μη αναδιπλωμένη αλλά διαλυτή κατάσταση και επίσης η ενέργεια που δαπανάται για
την μετάφραση των πρωτεϊνών αυτών χρησιμοποιείται και για την μετατόπιση (Papanikou,
Karamanou et al. 2007; Rapoport 2007; Driessen and Nouwen 2008). Η συν-μεταφραστική
μετατόπιση εξελίχθηκε μετά την μέτα-μεταφραστική μετατόπιση (Cross, Sinning et al.
2009).
Με την συν-μεταφραστική μετατόπιση ενσωματώνονται οι περισσότερες των
πρωτεϊνών στην εσωτερική μεμβράνη στα βακτήρια και στην μεμβράνη του
ενδοπλασματικού δικτύου στα ευκάρυα. Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω του
συντηρημένου ριβονουκλεοπρωτεϊνικού συμπλόκου SRP και χρησιμοποιείται ενέργεια από
την υδρόλυση GTP. Τα κύρια στοιχεία του συγκεκριμένου μονοπατιού είναι μια
συντηρημένη πρωτεΐνη, η SRP-54 (πεντηκοστό τέταρτο ομόλογο(Ffh) στο E. coli)
προσδεμένη με ένα επίσης συντηρημένο μόριο RNA σε έναν μεμβρανικό υποδοχέα (Pool
2005) (Σχήμα 1.4). Όταν το πεπτίδιο σήμα μιας νεοσυντιθέμενης πολυπεπτιδικής αλυσίδας
στο ριβόσωμα αναγνωριστεί από το SRP, τότε αυτό θα στοχευθεί στις μεμβράνες μέσω του
υποδοχέα του (FtsY στα βακτήρια).
Όταν το SRP αλληλεπιδράσει με ένα πεπτίδιο σήμα στο ριβόσωμα, ο
συντηρημένος πυρήνας του SRP (τοSRP54 και το RNA μόριο) υφίσταται δραματικές
μεταβολές στην στερεοδιαμόρφωσή του (Rosendal, Wild et al. 2003; Halic, Becker et al.
2004; Wild, Halic et al. 2004; Halic, Blau et al. 2006). Οι μεταβολές αυτές οδηγούν στο να
δημιουργηθεί το σύμπλοκο SRP-FtsY (Miller, Wilhelm et al. 1993; Powers and Walter
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1995; Bacher, Lutcke et al. 1996; Doudna and Batey 2004; Egea, Shan et al. 2004; Focia,
Shepotinovskaya et al. 2004; Buskiewicz, Jockel et al. 2009). Η δημιουργία αυτού του
συμπλόκου παρακινεί την μεταφορά του πεπτιδίου σήμα στο SecYEG κανάλι μετατόπισης
και την μετακίνηση της νεοσυντιθέμενης πολυπεπτιδικής αλυσίδας μαζί με το ριβόσωμα
στο SecYEG κανάλι μετατόπισης (Connolly, Rapiejko et al. 1991; Gorlich and Rapoport
1993; Peluso, Herschlag et al. 2000; Peluso, Shan et al. 2001; Spanggord, Siu et al. 2005;
Siu, Spanggord et al. 2007) (Σχήμα 1.11).
Ο FtsY υποδοχέας διανέμεται τόσο στην μεμβράνη, όσο όμως και στο
κυτταρόπλασμα του E. coli (Luirink, ten Hagen-Jongman et al. 1994), οπότε ο FtsY θα
μπορούσε να αποτελεί και τον φορέα μεταφοράς όλου του συμπλόκου στην μεμβράνη.
Όταν όλο το σύμπλοκο μεταφερθεί στην μεμβράνη, το FtsY αλληλεπιδρά με το SecYEG
κανάλι μετατόπισης και την συνέχεια πραγματοποιείται το πέρασμα της νεοσυντιθέμενης
πολυπεπτιδικής αλυσίδας στο SecYEG, γεγονός στο οποίο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
μια κυτταροπλασματική περιοχή της SecY καθώς και η υδρόλυση GTP (de Leeuw, te Kaat
et al. 2000; Millman, Qi et al. 2001; Angelini, Deitermann et al. 2005; Angelini, Boy et al.
2006). Η παροδική αλληλεπίδραση του FtsY με την μεμβράνη οφείλεται σε μια αμφίφιλη
α-έλικα στο αμινοτελικό άκρο του FtsY (Parlitz, Eitan et al. 2007).

Σχήμα 1.11: από (Rapoport 2007). Μοντέλο συν-μεταφραστικής μετατόπισης, περιγράφετε αναλυτικά στο
κείμενο.
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1.3.5 Το κανάλι μετατόπισης.
Το κανάλι μετατόπισης σχηματίζεται από τρείς πρωτεΐνες που οργανώνονται σε
ένα έτερο-τριμερές σύμπλοκο. Το σύμπλοκο αυτό ονομάζεται Sec61 στα ευκάρυα και
SecYEG στα αρχαία και βακτήρια (Van den Berg, Clemons et al. 2004; Osborne, Rapoport
et al. 2005). Οι α- και γ-υπομονάδες του συμπλόκου είναι διατηρημένες και απαραίτητες
για την λειτουργία του καναλιού και την βιωσιμότητα. Οι β-υπομονάδες δεν είναι
αναγκαίες για την βιωσιμότητα.
Αρχικές παρατηρήσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι α-υπομονάδες
σχηματίζουν τον πόρο μέσα από τον οποίο περνάει το πολυπεπτίδιο κατά την μετατόπιση
του μέσα από την μεμβράνη (Mothes, Prehn et al. 1994). Επιπροσθέτως η ανασύσταση του
καναλιού (Sec61/SecY) σε πρωτεολιποσώματα από καθαρισμένες πρωτεΐνες έδειξε ότι ο
πόρος αυτός αποτελεί την δίοδο των υπό μετακίνηση πρωτεϊνών μέσα από την μεμβράνη
(Brundage, Hendrick et al. 1990; Akimaru, Matsuyama et al. 1991; Gorlich and Rapoport
1993). Το εσωτερικό του καναλιού έχει δειχθεί να είναι υδρόφιλο και υδατικό (Crowley,
Reinhart et al. 1993; Crowley, Liao et al. 1994).
Η κρυσταλλική δομή του καναλιού του αρχαίου M. jannashii επιβεβαίωσε όσα
είχαν διαπιστωθεί από βιοχημικές μελέτες δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για την
οργάνωση των υπομονάδων στον σχηματισμό του καναλιού (Van den Berg, Clemons et al.
2004). Μιας και οι βασικές υπομονάδες του καναλιού είναι διατηρημένες σε όλα τα είδη,
και επίσης χαμηλής διακριτικότητας δομές του καναλιού του E. coli δείχνουν την
ομοιότητά του με αυτό του M. jannashii, είναι ασφαλές να συμπεράνει κανείς ότι η
τριτοταγής δομή του καναλιού είναι πανομοιότυπη και στα άλλα είδη (Breyton, Haase et al.
2002; Bostina, Mohsin et al. 2005). Οι α-υπομονάδες σχηματίζουν δύο μισά, το ένα
σχηματίζεται από τα διαμεμβρανικά τμήματα 1-5 ενώ το άλλο από τα διαμεμβρανικά
τμήματα 6-10 (Σχήμα 1.12). Ο σύνδεσμος μεταξύ των διαμεμβρανικών τμημάτων 5 και 6
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στο πίσω μέρος της α-υπομονάδας λειτουργεί ως “μεντεσές” επιτρέποντας στην αυπομονάδα να ανοίξει, δημιουργώντας την “πλευρική έξοδο” (lateral gate). H γ-υπομονάδα
λειτουργεί ως μοριακός “συνδετήρας”, κρατώντας ενωμένα τα δύο μισά της α-υπομονάδας.
Η β-υπομονάδα εφάπτεται μόνο εξωτερικά στη α-υπομονάδα, γεγονός που εξηγεί
πιθανότατα την μη-αναγκαιότητά της. Οι δέκα α-έλικες της α-υπομονάδας σχηματίζουν μια
“κλεψύδρα”, o πόρος της οποίας καταλήγει σε κυτταροπλασματικές και μεμβρανικές
“χοάνες”. Οι κυτταροπλασματικές χοάνες είναι άδειες ενώ η περιπλασμική φράσσεται από
μια μικρή α-έλικα (plug). Η κρυσταλλική δομή απεικονίζει επομένως ένα κλειστό κανάλι.
α
Σχήμα 1.12: από (Rapoport 2007). Κρυσταλλική δομή
από το κανάλι μετατόπισης του M. jannashii. α.
Παρατήρηση της δομής από το κυτταρόπλασμα. Η αυπομονάδα

αποτελείται

από

δύο

μισά,

τα

διαμεμβρανικά τμήματα 1-5 και 6-10 (μπλε και
κόκκινα αντίστοιχα) τα οποία μπορούν να ανοίξουν

β

σχηματίζοντας την πλευρική έξοδο (μωβ βέλος). Οι βκαι γ-υπομονάδες απεικονίζονται με γκρι χρώμα. Στην
κλειστή δομή η μικρή έλικα (plug) βρίσκεται στο
κέντρο της α-υπομονάδας. ενώ μια κίνηση του προς τα
πίσω (μαύρο βέλος) θα μπορούσε να ανοίξει το
κανάλι. β. Πλευρική διατομή του καναλιού.

Η δομή του συμπλόκου του καναλιού μετατόπισης SecYEG με την SecA από το
βακτήριο T. maritima (Zimmer, Nam et al. 2008) φανέρωσε ότι και οι δύο πρωτεΐνες
υπόκεινται σε στερεοδομικές μεταβολές σε σχέση με τις δομές τους ξεχωριστά, όπως τις
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έχουμε περιγράψει παραπάνω. Οι μεταβολές αυτές στην στερεοδιαμόρφωση τους, πολύ
πιθανόν να σκιαγραφούν τον μηχανισμό μετατόπισης. Οι πιο έντονες μεταβολές στην
στερεοδιαμόρφωση αφορούν τον πόρο μέσα από τον οποίο εισέρχονται τα πολυπεπτίδια με
την χαλάρωση των αλληλεπιδράσεων της μικρής έλικας που σχηματίζει το plug.
Μεταβολές παρατηρούνται επίσης και στην SecA με την περιστροφή του PBD τμήματος
στο οποίο προσδένονται πρωτεΐνες, όπως έχει περιγραφεί (Σχήμα 1.10). Η περιστροφή
αυτή δημιουργεί ένα αυλάκι στο οποίο προσδένονται οι προς μεταφορά πρωτεΐνες (Cooper,
Smith et al. 2008). Οι πρωτεΐνες αυτές προωθούνται στο πόρο του καναλιού από το IRA1
τμήμα της SecA (Erlandson, Miller et al. 2008), το οποίο είναι “μοριακός συνδέτης” της
υδρόλυσης ΑΤΡ και της μετατόπισης πρωτεϊνών (Σχήμα 1.13). Επαναλαμβανόμενες
κινήσεις του IRA1 τμήματος με την κατανάλωση ΑΤΡ θα μπορούσαν να ωθούν σε κάθε
κύκλο ένα τμήμα του πολυπεπτιδίου μέσα στο κανάλι, ανοίγοντας τον πόρο. Εναλλακτικά
το IRA1 τμήμα θα μπορούσε να κρατάει τον πόρο ανοιχτό (όπως απεικονίζεται στο Σχήμα
1.13) και να απαγορεύει την οπισθοδρόμηση της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, η οποία
μετακινείται προς το περίπλασμα με κινήσεις Brown (Economou 2008).

Σχήμα 1.13: από (Economou 2008). Σχηματική αναπαράσταση του συμπλόκου SecYEG-SecA. Για την SecA:
NBD (nucleotide binding domain; μπλε); το IRA2 (intramolecular regulatore of ATPase 2, θαλασσί); PBD
(preprotein binding domain, μωβ); το C-domain (πράσινο). H SecYEG αναπαριστάνεται με κίτρινο χρώμα ενώ
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η υποτιθέμενη προς μεταφορά πρωτεΐνη με ροζ χρώμα. α. Δομές της SecA και SecYEG όταν δεν σχηματίζουν
σύμπλοκο; β. Δομή του συμπλόκου; γ. υποτιθέμενη κίνηση που προκαλεί η υδρόλυση ΑΤΡ.

1.3.6 Πεπτιδάση του πεπτιδίου σήμα τύπου Ι (SPase I).
Οι βακτηριακές πεπτιδάσες τύπου Ι ήταν αυτές που πρώτες αλληλουχήθηκαν,
κλωνοποιήθηκαν, απομονώθηκαν και χαρακτηρίσθηκαν (Date and Wickner 1981; Wolfe,
Wickner et al. 1983; Wolfe, Zwizinski et al. 1983; Sung and Dalbey 1992; Tschantz, Sung
et al. 1993; Paetzel, Strynadka et al. 1997; Paetzel, Dalbey et al. 1998). Οι πεπτιδάσες αυτές
αναγνωρίζουν συγκεκριμένα κατάλοιπα στο τμήμα-C του πεπτιδίου σήμα. Τα κατάλοιπα
που βρίσκονται στις θέσεις -3 και -1 (η θέση 0 ορίζεται η θέση πέψης της πεπτιδάσης) είναι
ιδιαίτερα σημαντικά για την αναγνώριση (Watts, Wickner et al. 1983). Τα επιτρεπόμενα
κατάλοιπα για την θέση -1 είναι: αλανίνη, γλυκίνη, σερίνη, κυστεΐνη, και η θρεονίνη, ενώ
τα επιτρεπόμενα κατάλοιπα για την θέση -3 είναι: αλανίνη, γλυκίνη, σερίνη, κυστεΐνη,
ισολευκίνη, λευκίνη και βαλίνη (Fikes, Barkocy-Gallagher et al. 1990; Shen, Lee et al.
1991; Karamyshev, Karamysheva et al. 1998). Τα κατάλοιπα στις θέσεις +1, -2, -4, -5 είναι
λιγότερο σημαντικά καθώς μόνο η προλίνη στην θέση +1 δημιουργεί πρόβλημα στην
λειτουργία της πεπτιδάσης (Barkocy-Gallagher and Bassford 1992; Nilsson and von Heijne
1992).
Η δομή της καταλυτικά ενεργής περιοχής της πεπτιδάσης του E. coli
προσδιορίστηκε κρυσταλλογραφικά σε σύμπλοκο με ένα υπόστρωμά της (Kuo, Chan et al.
1993; Paetzel, Chernaia et al. 1995; Paetzel, Strynadka et al. 1997) (Σχήμα 1.14). Η δομή
του συμπλόκου φανέρωσε ότι η πρωτεολυτική περιοχή της SPase I παρουσιάζει μια
ιδιαίτερη δομή που σχηματίζεται από δύο μεγάλα αντιπαράλληλα β-πτυχωτά τμήματα. Το
ένα από αυτά (χρωματισμένο; Σχήμα 1.13) περιέχει όλα τα διατηρημένα μοτίβα της SPase
οικογένειας, ενώ το άλλο (γκρι, Σχήμα 1.13) διαφοροποιείται ανάλογα με την πεπτιδάση.
Το καταλυτικό κέντρο σχηματίζεται πάνω σε μια β-πτυχωτή επιφάνεια και το κατάλοιπο
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Ser 90 μαζί με την Lys 145 είναι αυτό που πραγματοποιεί την πυρηνόφιλη προσβολή έτσι
ώστε να πραγματοποιηθεί η αποκοπή του πεπτιδικού δεσμού. Επίσης ο δισουλφιδικός
δεσμός μεταξύ των κυστεϊνών Cys 170 και Cys 176 είναι πολύ σημαντικός ώστε να
πραγματοποιηθεί η πυρηνόφιλη προσβολή.
Σχήμα 1.14: από (Paetzel, Karla et al. 2002). Δομή της
πεπτιδάσης του E. coli, SPase I (Δ2-75). Οι διατηρημένες
περιοχές

της

SPase

οικογένειας

παριστάνονται

χρωματιστές, ενώ οι μη-διατηρημένες με γκρι χρώμα. Το
καταλυτικό κέντρο (S90) απεικονίζεται με κίτρινο
χρώμα, ενώ το (Κ145) με μπλε χρώμα. Οι κυστεΐνες που
σχηματίζουν τον δισουλφιδικό δεσμό είναι βαμμένες
πορτοκαλί.

Στην διατριβή αυτή επιδιώξαμε αρχικά να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι
εκκριτικές πρωτεΐνες (προπρωτεΐνες) στοχεύονται στο SecYEG κανάλι μετατόπισης στην
περίπτωση της μετα-μεταφραστικής μετατόπισης. Θελήσαμε να εντοπίσουμε τα
απαραίτητα στοιχεία της μεταθετάσης για την στόχευση των προπρωτεϊνών, τον ρόλο της
στερεοδιαμόρφωσης των προπρωτεϊνών στην στόχευσή τους και την συνεισφορά του
πεπτιδίου σήμα και του ώριμου τμήματος των προπρωτεϊνών στην στόχευση (βλ. κεφάλαιο
2).
Στην συνέχεια θελήσαμε να εξακριβώσουμε τον μοριακό μηχανισμό σύμφωνα με
τον οποίο μια προσδεμένη προπρωτεΐνη στο ολοένζυμο της μεταθετάσης μετατοπίζεται στο
περίπλασμα. Προσπαθήσαμε να διακρίνουμε τα επιμέρους στάδια της αντίδρασης
μετατόπισης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το πεπτίδιο σήμα και τα νουκλεοτίδια
“οδηγούν” το ολοένζυμο από το ένα στάδιο στο επόμενο ώστε να πραγματωθεί η
αντίδραση μετατόπισης (βλ. κεφάλαιο 3).
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Τέλος, εστιασθήκαμε σε μια περιοχή του “DEAD” κινητήρα της SecA που
ονομάσαμε Gate 2, καθότι γενετικές μελέτες και κρυσταλλικές δομές SecA πρωτεϊνών από
διάφορα βακτήρια υποδήλωναν ότι ίσως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία
μετατόπισης. Θελήσαμε να εξακριβώσουμε τον τρόπο με τον οποίο το πεπτίδιο σήμα
καθώς και τα νουκλεοτίδια ρυθμίζουν την δραστηριότητα του κινητήρα μέσω της Gate 2
περιοχής ώστε να πραγματοποιηθεί μετατόπιση προπρωτεϊνών (βλ. κεφάλαιο 4).

39

Εισαγωγή

Μέρος των αποτελεσμάτων της διατριβής αυτής περιέχεται στις αναφορές:
1. Gouridis, G., Karamanou, S., Gelis, I., Kalodimos, C. and Economou, A.
Signal peptides are allosteric activators of the protein translocase (submitted).
2. Gouridis, G., Karamanou, S., Gelis, I., Kalodimos, C. and Economou, A.
Signal peptide-driven activation of the translocase is controlled by a novel gate in
the helicase motor of SecA (in preparation).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
2. Μελέτη της πρόσδεσης υποστρωμάτων στην Sec μεταθετάση.

2.1 Ανάπτυξη του κατάλληλου υποστρώματος για την μελέτη της πρόσδεσης των
πρόδρομων και ώριμων περιοχών του, με τα στοιχεία της μεταθετάσης.
Για να προσδιορίσουμε την συνεισφορά της πρόδρομης και ώριμης περιοχής των
εκκριτικών πρωτεϊνών στην αναγνώρισή τους από στοιχεία της Sec μεταθετάσης και στην
στόχευσή τους στο SecYEG κανάλι μετατόπισης, κρίθηκε αναγκαία η εύρεση κατάλληλου
υποστρώματος. Ο λόγος για τον οποίο κρίθηκε αναγκαία η in vitro ανάπτυξη ενός
υποστρώματος, είναι ότι θελήσαμε για πρώτη φορά να ποσοτικοποιήσουμε τη συνάφεια
των τμημάτων μια εκκριτικής πρωτεΐνης με τα στοιχεία της μεταθετάσης. Η εκκριτική
πρωτεΐνη μοντέλο που είχε αναπτυχθεί για τις in vitro δοκιμές ήταν η proOmpA, πρωτεΐνη
της εξωτερικής μεμβράνης με έντονη τάση να προσδένεται μη ειδικά με τα μεμβρανικά
λιπίδια, να δημιουργεί συσσωματώματα και να πρωτεολύεται κατά τον καθαρισμό της
(Lill, Dowhan et al. 1990). Εμείς καταλήξαμε σε μια περιπλασμική πρωτεΐνη, την αλκαλική
φωσφατάση, που τόσο η ίδια όσο και τα παράγωγα της (μεταλλάγματα σημείου στο
πεπτίδιο σήμα, το ώριμο τμήμα της, περικομμένα μεταλλάγματα του ώριμου τμήματός της)
είναι απόλυτα διαλυτά σε υδατικά διαλύματα, προσδένονται στις μεμβράνες μόνο ειδικά
στο κανάλι μετατόπισης SecYEG και συμπεριφέρονται άψογα κατά τον καθαρισμό τους.

2.1.1 Έκφραση και καθαρισμός της αλκαλικής φωσφατάσης και των παραγώγων της.
Τα γονίδια της αλκαλικής φωσφατάσης και των παραγώγων της απομονώθηκαν και
εισήχθησαν

σε

κατάλληλους

πλασμιδιακούς

φορείς

που

φέρουν

εξαϊστιδινικό

καρβοξυτελικό επίτοπο ο οποίος χρησιμοποιείται για την απομόνωση των πρωτεϊνών
ενδιαφέροντος με την χρήση χρωματογραφίας συγγένειας μετάλλου (βλ. 6.2.2) (Janknecht,
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de Martynoff et al. 1991). Τα πλασμίδια αυτά εισήχθησαν σε βακτηριακά στελέχη BL
21.19 (Mitchell and Oliver 1993) και η υπερέκφραση των πρωτεϊνών επάχθηκε με την
χρήση IPTG. Ακολουθώντας συγκεκριμένες συνθήκες υπερέκφρασης, το 70-90% της
παραχθείσας πρωτεΐνης εντοπίσθηκε σε συσσωματώματα τα οποία απομονώθηκαν για να
πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός της πρωτεΐνης (Σχήμα 2.1).
Σχήμα 2.1: Ανάλυση του καθαρισμού της αγρίου τύπου
αλκαλικής φωσφατάσης με SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα
πολυακρυλαμίδης. Η ανίχνευση των πρωτεϊνικών ζωνών
πραγματοποιήθηκε με χρώση Coomassie Blue. Η αλκαλική
φωσφατάση με τον εξαϊστιδινικό επίτοπο (52 kDa; βέλος),
καθαρίστηκε από έγκλειστα σωμάτια διαλυτοποιημένα σε ουρία, τα οποία είχαν προέλθει από 3 L E. Coli
βακτηριακής καλλιέργειας, σε 13 mL ρητίνης Ni2+-NTA. Απομονώθηκαν 100 mg πρωτεΐνης. Σειρά 1:
Μοριακοί δείκτες της Biorad (MW) χρησιμοποιήθηκαν σαν ενδεικτικά του μοριακού μεγέθους των
πρωτεϊνικών ζωνών (β-galactosidase 116 kDa; Bovine serum albumin 66.2 kDa, Ovalbumin 45 kDa, Lactate
degydrogenase 35 kDa, Restriction endonuclease Bsp98I 25 kDa), Σειρά 2: Δείγμα από το στάδιο εξαγωγής της
πρωτεΐνης από τα έγκλειστα σωμάτια που αντιπροσωπεύει το υλικό φορτώματος στην ρητίνη (LM), Σειρά 3:
Υλικό που διαπέρασε την ρητίνη (FT), Σειρά 4, 5: Δείγματα από τα στάδια εκπλύσεων, Σειρά 6,7: Δείγματα
καθαρής πρωτεΐνης αλκαλικής φωσφατάσης από δύο εκλούσεις.

2.1.2 Εγγενής και μη-εγγενής κατάσταση της αλκαλικής φωσφατάσης.
Η αναδίπλωση της αλκαλικής φωσφατάσης στην ενζυμικά ενεργή, εγγενή της
στερεοδιαμόρφωση, απαιτεί την δημιουργία δύο ενδομοριακών δισουλφιδικών δεσμών
(Akiyama and Ito 1993). Η ανηγμένη, μη-εγγενής αλκαλική φωσφατάση σε αντίθεση είναι
ενζυμικά ανενεργή (Σχήμα 2.2). Με την παρουσία ή μη αναγωγικού παράγοντα (DTT,
TCEP) μπορούμε να ρυθμίσουμε την κατάσταση της αλκαλικής φωσφατάσης.
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Σχήμα 2.2: Ενεργότητα της αλκαλικής φωσφατάσης. Οι μονάδες
ενεργότητας φωσφατάσης προσδιορίστηκαν σε διάλυμα 1 M
Tris pH:8.0; 5 mM MgCl2, 5 mM ZnCl2. Μία μονάδα
φωσφατάσης υδρολύει 1.0 μmole υποστρώματος (p-nitrophenyl
phosphate)

ανά

συγκεκριμένου

λεπτό

στους

37°C.

υποστρώματος

Η

υδρόλυση

του

προσδιορίζεται

σπεκτροφωτομετρικά προσδιορίζοντας την οπτική πυκνότητα
στα 425 nm (βλ. 6.9.3) (Derman, Puziss et al. 1993; Sone, Kishigami et al. 1997). Η αλκαλική φωσφατάση
αραιώθηκε απευθείας μέσα στην αντίδραση από διάλυμα στοκ 6Μ ουρίας έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση
ουρίας να είναι 0.1 mM. Η μη-εγγενής, ανενεργή κατάσταση της αλκαλικής φωσφατάσης επιτεύχθηκε με την
προσθήκη 1 mM DTT στον χρόνο 0.

2.1.3 In vitro μετατόπιση και δυνατότητα διέγερσης της ΑΤΡάσης από την εγγενή και μηεγγενή κατάσταση της αλκαλικής φωσφατάσης.
Για να μελετήσουμε αν η εγγενής και η μη-εγγενής κατάσταση της αλκαλικής
φωσφατάσης έχουν την δυνατότητα να μετατοπισθούν από την Sec μεταθετάση
πραγματοποιήσαμε την in vitro δοκιμασία μετατόπισης στο εσωτερικό ανεστραμμένων
μεμβρανικών κυστιδίων παρουσία η απουσία του αναγωγικού παράγοντα DTT (Σχήμα
2.3). Παρατηρήθηκε ότι μόνο η μη-εγγενής κατάσταση της αλκαλικής φωσφατάσης μπορεί
να μετατοπιστεί στο εσωτερικό ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων παρουσία ΑΤΡ.
Για να αποδείξουμε ότι η παρουσία αναγωγικού παράγοντα επηρεάζει μόνο την κατάσταση
της αλκαλικής φωσφατάσης και όχι την in vitro αντίδραση μετατόπισης, εξετάσθηκε και η
μετατόπιση του παραγώγου της αλκαλικής φωσφατάσης του οποίου οι κυστεΐνες
μεταλλάχθηκαν σε σερίνες. Το παράγωγο αυτό μετατοπίζεται ανεξάρτητα από την
παρουσία αναγωγικού παράγοντα.
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Σχήμα 2.3: In vitro μετατόπιση της αλκαλικής
φωσφατάσης αγρίου τύπου στο πάνω πλαίσιο (proPhoA,
8.5 μΜ), ή του παραγώγου της του οποίου οι κυστεΐνες
μεταλλάχθηκαν

σε

σερίνες

στο

κάτω

πλαίσιο

(proPhoACys-, 8.5 μΜ) στο εσωτερικό ανεστραμμένων
μεμβρανικών κυστιδίων (IMVs, 1.0 μΜ SecY). Η
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των
πρωτεϊνικών ζωνών πραγματοποιήθηκε με αποτύπωση κατά western χρησιμοποιώντας ειδικό πολυκλονικό
αντίσωμα για την αλκαλική φωσφατάση. Οι αντιδράσεις μετατόπισης [100 μl σε ρυθμιστικό διάλυμα Β, SecA
(0.4 μΜ), ATP (2.5 mM), DTT (1 mM) όπου αυτό εμφανίζεται] επωάσθηκαν στους 37°C για 12 λεπτά και
τερματίσθηκαν με την προσθήκη πρωτεάσης Κ (1 mg/ml; 20 min; 4°C).

Εξετάστηκε επίσης η δυνατότητα των δύο καταστάσεων (εγγενής, μη εγγενής) να
διεγείρουν την υδρόλυση ΑΤΡ της μεταθετάσης (Lill, Dowhan et al. 1990). Τρείς τύποι
υδρόλυσης ΑΤΡ χαρακτηρίζουν την Sec μεταθετάση (Karamanou, Gouridis et al. 2007).
Αυτή της ελεύθερης ΑΤΡάσης (ενδογενής), αυτή της ΑΤΡάσης που έχει προσδεθεί στο
SecYEG κανάλι μετατόπισης ώστε να δημιουργηθεί το ολοένζυμο (μεμβρανική) και αυτή
του ολοενζύμου κατά την διάρκεια μετατόπισης υποστρώματος (μετατόπισης). Μόνο η μηεγγενής αλκαλική φωσφατάση έχει την δυνατότητα να διεγείρει την δραστικότητα
μετατόπισης του ολοενζύμου (Σχήμα 2.4), αναμενόμενο μιας και αυτή είναι η μόνη που
μπορεί να μετατοπισθεί από την μεταθετάση όπως έχει δειχθεί.
Σχήμα 2.4: Ενεργότητα ΑΤΡάσης: μεμβρανικής και επαγώμενης από τις
δυο καταστάσεις της αλκαλικής φωσφατάσης (μετατόπισης). Σειρά 1:
Μεμβρανική [SecA (0.4 μM), SecY (0.4 μM)] δραστικότητα; Σειρά 2:
Δραστικότητα μετατόπισης απουσία DTT; Σειρά 3: Δραστικότητα
μετατόπισης παρουσία DTT (1 mM). Οι αντιδράσεις [50 μl σε ρυθμιστικό
διάλυμα Β, ATP (2.5 mM), DTT (1 mM) όπου αυτό εμφανίζεται]
επωάσθηκαν στους 37°C για 10 λεπτά και ο απελευθερωμένος φώσφορος
προσδιορίστηκε

σπεκτροφωτομετρικά

προσδιορίζοντας

την

οπτική

πυκνότητα στα 600 nm (Lill, Dowhan et al. 1990; Karamanou, Gouridis et al. 2007).
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2.1.4 Πρόσδεση της εγγενούς και μη-εγγενούς κατάστασης της αλκαλικής φωσφατάσης
στην ελεύθερη και μεμβρανικά προσδεδεμένη SecA ATPάση.
Για να ποσοτικοποιήσουμε την αλληλεπίδραση των δύο καταστάσεων της
αλκαλικής φωσφατάσης με την ελεύθερη ΑΤΡάση της Sec μεταθετάσης, SecA
χρησιμοποιήσαμε

την

θερμοδυναμική

μέθοδο

ισόθερμης

τιτλοδότησης

σε

μικροθερμιδόμετρο (ITC; Microcal) (Gelis, Bonvin et al. 2007) (Σχήμα 2.5).
Σχήμα 2.5: θερμοδυναμική τιτλοδότηση εγγενούς (πάνω πλαίσιο) και μηεγγενούς αλκαλικής φωσφατάσης (κάτω πλαίσιο) με την ελεύθερη SecA
στο διάλυμα (βλ. 6.9.1). Οι ισόθερμες καμπύλες στα δύο πλαίσια
παρήχθησαν στο VP-Isothermal Titration Calorimeter (ITC; microcal).
Στην κυψελίδα τοποθετήθηκε η αλκαλική φωσφατάση, ενώ στην σύριγγα
τοποθετήθηκε η SecA. Ο άξονας των Υ παριστάνει τις θερμότητες των
αντιδράσεων, οι οποίες έχουν κανονικοποιηθεί σε σχέση με την ποσότητα
της ενυόμενης πρωτεΐνης, ενώ ο άξονας Χ παριστάνει τον λόγο της
ποσότητας της ενυόμενης πρωτεΐνης σε κάθε στάδιο προς την συνολική
ποσότητα ενυόμενης πρωτεΐνης.

Όπως πολύ εύκολα διαπιστώνεται, μόνο η μη-εγγενής αλκαλική φωσφατάση προσδένεται
στην ελεύθερη SecA με στοιχειομετρία 1:1.
Ποσοτικοποιήσαμε επιπροσθέτως την συγγένεια της εγγενούς και μη-εγγενούς
αλκαλικής φωσφατάσης με την SecA η οποία έχει προσδεθεί στο SecYEG κανάλι
μετατόπισης (Hartl, Lecker et al. 1990). Στο πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκε
ραδιοσημασμένη [35S]-proPhoA σαν ιχνηλάτης (tracer) και αυξανόμενες συγκεντρώσεις
μη-σημασμένης proPhoA. H proPhoA που δεσμεύεται στο μεμβρανικό κλάσμα μετρήθηκε
μετά από επεξεργασία που περιγράφεται αναλυτικά στην §6.9.3. Η επεξεργασία των
δεδομένων έγινε με την μέθοδο της μη γραμμικής ενέλιξης και υπολογίστηκαν οι σταθερές
διάστασης.
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Σχήμα

2.6:

ανεστραμμένα

Πρόσδεση
μεμβρανικά

της

αλκαλικής

κυστίδια

φωσφατάσης

σε

περιέχουν

την

που

μεμβρανικά προσδεδεμένη SecA στο SecYEG κανάλι μετατόπισης.
Ο

άξονας

των

Χ

παριστάνει

την

συνολική

ποσότητα

προστιθέμενης proPhoA, ενώ ο άξονας των Υ παριστάνει την
ποσότητα της proPhoA που έχει προσδεθεί στην μεταθετάση.

Η μη-εγγενής μορφή της αλκαλικής φωσφατάσης προσδένεται ειδικά με την μεταθετάση,
ενώ η εγγενής μορφή παρουσιάζει μια μικρή μη ειδική πρόσδεση στην μεμβράνη.

2.2 Διερεύνηση του τρόπου στόχευσης προπρωτεϊνών στην Sec μεταθετάση.
Οι προς έκκριση προπρωτεΐνες θα πρέπει να στοχευθούν με κάποιο τρόπο στο
SecYEG κανάλι μετατόπισης. Για να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η
στόχευση ποσοτικοποιήσαμε την συνάφεια της αλκαλικής φωσφατάσης και παραγώγων
αυτής με τα στοιχεία της μεταθετάσης με τις μεθόδους που αναλύσαμε στις δύο
προηγούμενες παραγράφους. Χρησιμοποιήσαμε μεταθετάσες αγρίου τύπου και prl
μεταθετάσες οι οποίες είναι ικανές να μετατοπίσουν προπρωτεΐνες με προβληματικά
πεπτίδια σήμα η ακόμα και δίχως πεπτίδιο σήμα (Derman, Puziss et al. 1993).
Αρχικά θελήσαμε να προσδιορίσουμε τα στοιχεία της μεταθετάσης τα οποία είναι
αναγκαία για να πραγματοποιηθεί στόχευση. Για τον λόγο αυτό προσδιορίσαμε τις
σταθερές διάστασης της proPhoA με μεμβράνες που περιέχουν το SecYEG κανάλι
μετατόπισης, με μεμβράνες που περιέχουν το SecYEG κανάλι μετατόπισης το οποίο έχει
προσδεδεμένη την ΑΤΡάση του συστήματος SecA και με την ελεύθερη SecA (Σχήμα 2.7).
Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν παρουσία και απουσία της σαπερόνης του
συστήματος SecB και τα αποτελέσματα ήταν πανομοιότυπα, γι αυτόν τον λόγο
παρουσιάζονται αυτά τα οποία πραγματοποιήθηκαν απουσία SecB. Η συγγένεια της
proPhoA με το κανάλι μετατόπισης απουσία SecA είναι μη-μετρήσιμη, ενώ η συγγένεια με
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το κανάλι μετατόπισης που έχει προσδεδεμένη SecA, δηλαδή η συγγένεια της proPhoA με
το ολοένζυμο της μεταθετάσης είναι 0.23 μΜ. Επιπροσθέτως παρατηρήθηκε και συγγένεια
της proPhoA με την ελεύθερη SecA με σταθερά διάστασης 3.0 μΜ, περίπου δέκα φορές
μικρότερη δηλαδή από αυτήν της μεμβρανικά προσδεδεμένης SecA.
Επιδιώξαμε επιπλέον να ποσοτικοποιήσουμε την πρόσδεση παραγώγων της
proPhoA τόσο με το ολοένζυμο της μεταθετάσης όσο και με την ελεύθερη SecA (Σχήμα
2.7). Αρχικά μετρήσαμε την συγγένεια της πρόδρομης (proPhoA) και ώριμης (PhoA)
μορφής της αλκαλικής φωσφατάσης τόσο με το ολοένζυμο της μεταθετάσης όσο και με την
ελεύθερη SecA. Διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι τόσο η πρόδρομη όσο και η ώριμη μορφή
αναγνωρίζονται από το ολοένζυμο της μεταθετάσης αλλά και από την ελεύθερη ΑΤΡάση
με παρόμοιες σταθερές πρόσδεσης. Η παρουσία του πεπτιδίου σήμα αυξάνει την συγγένεια
της PhoA για το ολοένζυμο της μεταθετάσης και για την ελεύθερη ΑΤΡάση περίπου κατά
δυο φορές. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η στόχευση επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του
ώριμου τμήματος της proPhoA και ότι το πεπτίδιο σήμα έχει μια μικρή συνεισφορά στην
στόχευση. Για τον λόγο αυτό μετρήσαμε την συγγένεια τριών παραγώγων της αλκαλικής
φωσφατάσης με το ολοένζυμο της μεταθετάσης και την ελεύθερη ΑΤΡάση. Το ένα
παράγωγο είναι ένα τμήμα της proPhoA από το οποίο απουσιάζει το μεγαλύτερο μέρος του
ώριμου τμήματος (1-62) και τα δυο άλλα έχουν σοβαρές μεταλλαγές στο πεπτίδιο σήμα
(L8Q και L14R) (Derman, Puziss et al. 1993; Prinz, Spiess et al. 1996; Li, Schulman et al.
2007). Το παράγωγο 1-62 έχει σταθερά πρόσδεσης για το ολοένζυμο 1.6 μΜ, οκτώ φορές
μειωμένη σε σχέση με αυτήν της ολόκληρης proPhoA. Τα παράγωγα με τις σημαντικές
μεταλλαγές στο πεπτίδιο σήμα, παρουσιάζουν σταθερές πρόσδεσης με το ολοένζυμο και
την ελεύθερη ΑΤΡάση σχεδόν ίδιες με αυτές του ώριμου τμήματος.
Εξετάσαμε επίσης τις σταθερές διάστασης της proPhoA και των παραγώγων της
για το ολοένζυμο της μεταθετάσης στο οποίο έχουμε μεταλλάξει το αυλάκι πρόσδεσης του
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πεπτιδίου

σήμα

πάνω

στην

SecA

ΑΤΡάση

(Gelis,

Bonvin

et

al.

2007)

[SecA(I304A/L306A)]. To ολοένζυμο που περιέχει το συγκεκριμένο μετάλλαγμα της SecA
(απεικονίζεται με “X”; Σχήμα 2.7) παρουσιάζει την ίδια σταθερά διάστασης τόσο για την
ώριμη όσο και για την πρόδρομη μορφή της proPhoA, γεγονός που υποδηλώνει ότι η
πρόσδεση στην περίπτωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στο ώριμο τμήμα της proPhoA.
Συμβατό με αυτήν την υπόθεση είναι επίσης το αποτέλεσμα της ιδιαίτερα μειωμένης
συγγένειας (24.8 μΜ) του 1-62 τμήματος της proPhoA με την συγκεκριμένη μεταθετάση.
Προσδιορίσαμε επιπλέον τις σταθερές διάστασης της proPhoA και των παραγώγων
της με τις prl μεταθετάσες, χρησιμοποιώντας την prlA4 μετάλλαξη στο secY γονίδιο
(Derman, Puziss et al. 1993; van der Wolk, Fekkes et al. 1998; Smith, Clemons et al. 2005)
[secY(I408N/F268Y)/secE/secG]. Οι σταθερές διάστασης της proPhoA και όλων των
παραγώγων της με την συγκεκριμένη μεταθετάση είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές για την
αγρίου τύπου μεταθετάση (Σχήμα 2.7).
Σχήμα 2.7: Σταθερές διάστασης (στην
ισορροπία)

της

proPhoA

και των

παραγώγων αυτής με την ελεύθερη ή
την μεμβρανικά προσδεδεμένη SecA.
Tα ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια
(IMVs) προήλθαν από κύτταρα στα
οποία

υπερεκφράζονται

οπερόνια

αγρίου τύπου (secY/secE/secG) η prlA4
(secY

(I408N/F268Y)/secE/secG).

Χρησιμοποιήθηκε η αγρίου τύπου SecA
η το μετάλλαγμα SecA(I304A/L306A)
(Gelis, Bonvin et al. 2007). “-”: μη
μετρίσιμη σταθερά διάστασης, “ΝΤ”:
μη προσδιορισμένη σταθερά διάστασης.

48

Αποτελέσματα
Επιπροσθέτως θελήσαμε να προσδιορίσουμε τις σταθερές διάστασης των
πρόδρομων και ώριμων τμημάτων τεσσάρων επιπλέον εκκριτικών πρωτεϊνών (της
ισομεράσης προλίνης, της β-γλυκοζιδάσης και της σουλφατάσης) με το ολοένζυμο της
μεταθετάσης. Διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το ώριμο τμήμα μπορεί να
στοχευθεί αυτόνομα, ενώ η συνεισφορά του πεπτιδίου σήμα στην στόχευση ποικίλλει
(Σχήμα 2.8).
Σχήμα 2.8: Σταθερές διάστασης
(στην ισορροπία) των πρόδρομων
και

ώριμων

εκκριτικών
ολοένζυμο

τμημάτων
πρωτεϊνών
της

πέντε
με

το

μεταθετάσης

(SecYEG και SecA).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3. Μελέτη της μετατόπισης πρωτεϊνών από την Sec μεταθετάση.
Στο προηγούμενο κεφάλαιο περιγράψαμε πειράματα που είχαν στόχο την μελέτη
της στόχευσης προπρωτεϊνών μέσω της μελέτης της αλκαλικής φωσφατάσης, παραγώγων
της και χημικά συντεθειμένων πεπτιδίων σήμα. Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε
δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση των υποστρωμάτων αυτών και αφορούν την
μελέτη της αντίδρασης μετατόπισης προπρωτεϊνών από την μεταθετάση.

3.1 In vivo και in vitro μετατόπιση της proPhoA και των παραγώγων της.
Η in vivo δοκιμή μετατόπισης της proPhoA και των παραγώγων της
πραγματοποιήθηκε μετρώντας την ενζυμική ενεργότητα της proPhoA μετά την μεταφορά
της στο περίπλασμα (βλ. §6.8.4) (Akiyama and Ito 1993; Derman, Puziss et al. 1993).
Εξετάσθηκε επιπλέον η ικανότητα να μετατοπισθεί in vitro η proPhoA και τα παράγωγά
της σε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια (βλ. §6.8.2). Χρησιμοποιήθηκε τόσο η αγρίου
τύπου όσο και οι prl μεταθετάσες (Σχήμα 3.1).
Η αλκαλική φωσφατάση μπορεί να μεταφερθεί τόσο in vivo (Σχήμα 3.1 α, σειρά 1)
όσο και in vitro (Σχήμα 3.1 β&γ, σειρά 1). Αντιθέτως όλα τα παράγωγα μετατοπίζονται σε
πολύ μικρότερα ποσά (σύγκρινε σειρές 2-4 με την σειρά 1). Στην prl μεταθετάση η εικόνα
παραμένει ανάλογη (σύγκρινε σειρές 6-8 με την σειρά 5), με την διαφορά ότι η μεταθετάση
αυτή είναι ικανή στο να μετατοπίζει τα προβληματικά παράγωγα πολύ καλύτερα σε σχέση
με την αγρίου τύπου μεταθετάση (σύγκρινε σειρές 2-4 με τις σειρές 6-8). Ακόμα λοιπόν και
στην περίπτωση της prl μεταθετάσης η in vivo μετατόπιση του παραγώγου δίχως πεπτίδιο
σήμα φτάνει μόλις το 6% της μετατόπισης της proPhoA, ενώ in vitro το ποσοστό αυτό
πέφτει στο 1.7%.
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α

Σχήμα 3.1: α. In vivo μετατόπιση της proPhoA και των
παραγώγων της με μεταλλάξεις σημείου στο πεπτίδιο σήμα
[proPhoA(L8Q); proPhoA(L14R)] ή χωρίς πεπτίδιο σήμα
(PhoA). Η αγρίου τύπου και PrlA4 SecYEG εκφράστηκαν
από το πλασμίδιο pET610, ενώ η proPhoA και τα παράγωγά
της από το συμβατό pBAD33 πλασμίδιο. Η ενζυμική δράση
της

β
γ

αλκαλικής

φωσφατάσης

προσδιορίστηκε

σπεκτροφωτομετρικά κάνοντας χρήση του υποστρώματος
p-nitrophenol και μετρώντας την οπτική πυκνότητα στα 414
nm. Οι μονάδες της αλκαλικής φωσφατάσης μετατράπηκαν
σε

μάζα

κάνοντας

καθαρισμένη

χρήση

φωσφατάση.

πρότυπης
Τα

όρια

καμπύλης

με

σφάλματος

αντιπροσωπεύουν την τυπική απόκλιση τριών μετρήσεων
σε τρείς διαφορετικές καλλιέργειες. β και γ. In vitro
μετατόπιση της proPhoA και των παραγώγων της (8.5 μΜ)
στο εσωτερικό ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων
(IMVs, 1.0 μΜ SecY). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η
ανίχνευση των πρωτεϊνικών ζωνών πραγματοποιήθηκε με αποτύπωση κατά western χρησιμοποιώντας ειδικό
πολυκλωνικό αντίσωμα για την αλκαλική φωσφατάση. Οι αντιδράσεις μετατόπισης [100 μl σε ρυθμιστικό
διάλυμα Β, SecA (0.4 μΜ), ATP (2.5 mM), DTT (1 mM) όπου αυτό εμφανίζεται] επωάσθηκαν στους 37°C για
12 λεπτά και τερματίσθηκαν με την προσθήκη πρωτεάσης Κ (1 mg/ml; 20 min; 4°C).γ. Οι ζώνες του β πλαισίου
ποσοτικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μια πρότυπη καμπύλη καθαρισμένης proPhoA. Σημειώστε ότι στις σειρές
2-4 και 6-8 φορτώθηκε πέντε φορές περισσότερο δείγμα σε σχέση με αυτό που φορτώθηκε στις σειρές 1 και 5.
Το ποσοστό του υλικού του κάθε παραγώγου που μεταφέρθηκε σε σχέση με αυτό της αγρίου τύπου proPhoA
(100%) παριστάνεται με έναν αριθμό πάνω από κάθε κολόνα.

3.2 Επίδραση της proPhoΑ και των παραγώγων της, πεπτιδίων σήμα και prl μεταλλαγών
στην ενέργεια ενεργοποίησης της μεταθετάσης.
Η ενδογενής, η μεμβρανική και η δραστικότητα μετατόπισης της Sec μεταθετάσης
υπολογίστηκαν σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας (Karamanou, Gouridis et al. 2007)
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(Σχήμα 3.2 α,β). Η δοκιμή αυτή (Thermal ATPase assay) αποκαλύπτει δύο χαρακτηριστικά
της μεταθετάσης: οι προπρωτεΐνες (proOmpA, proPhoA) διεγείρουν την υδρόλυση ΑΤΡ
της μεταθετάσης (Σχήμα 3.2 α) και προκαλούν κατάλυση πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης
από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (Σχήμα 3.2 β) (Karamanou, Gouridis et al. 2007).

α
Σχήμα 3.2: Οι Kcat τιμές της ενδογενούς (0.4 μΜ SecA), της
μεμβρανικής (0.4 μΜ SecΥ) και μετατόπισης (8,5 μΜ proPhoA)
δραστικότητας ΑΤΡάσης της μεταθετάσης προσδιορίστηκαν σε
αντιδράσεις 50 μL σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας (4-50°C). Οι
Kcat τιμές της ενδογενούς, της μεμβρανικής και μετατόπισης
δραστικότητας της αγρίου τύπου μεταθετάσης δείχνονται στο

β

πλαίσιο α. Στο β: Δόθηκε η τιμή 100% στις μέγιστες τιμές των
τριών δραστικοτήτων και οι υπόλοιπες εκφράστηκαν ως ποσοστό
αυτής.

Η

κανονικοποίηση

των

πειραματικών

τιμών

πραγματοποιήθηκε κάνοντας χρήση του λογισμικού Matlab
(Mathworks,

Matlab

spline

toolbox).

H

ίδια

διαδικασία

επαναλείφθηκε και πραγματοποιήθηκαν 4-15 πειράματα “thermal
ATPase”, των οποίων χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος.

Οι τιμές των thermal ATPase πειραμάτων αναπαραστάθηκαν με γραφήματα
Arrhenius. Στα γραφήματα αυτά ο άξονας των Υ εκφράζεται με τον φυσικό λογάριθμο των
Kcat τιμών [ln(Kcat)], ενώ ο άξονας των Χ παριστάνει το αντίστροφο της θερμοκρασίας
(1/Τ) σε Kelvin (Σχήμα 3.3). Τα γραφήματα Arrhenius που προέκυψαν είναι μη
συνεχόμενα και “concave upwards” εώς την θερμοκρασία των 41°C. Μετά απο αυτήν την
θερμοκρασία παρατηρείται μετουσίωση της μεταθετάσης γεγονός που υποδηλώνει ότι μετά
από αυτήν την θερμοκρασία οι τιμές δεν πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν. Η θερμοκρασία
στην οποία παρατηρήθηκε μεταβολή της γραμμηκότητας στα γραφήματα Arrhenius

52

Αποτελέσματα
υποδηλώνει την θερμοκρασία στην οποία μια ανενεργή μεταθετάση μετατρέπεται σε
ενεργή. Όπως διαπιστώθηκε (Σχήμα 3.3) η μεταθετάση ενεργοποιείται στους 16°C μόνο
όταν το ολοένζυμο σχηματιστεί (SecA και IMVs που περιέχουν SecY) και προστεθεί η
προπρωτεΐνη (proPhoA). Παρατηρήθηκε ότι το ολοένζυμο απουσία προπρωτεΐνης
ενεργοποιείται στους 24°C, ενώ η ελεύθερη ATPάση ενεργοποιείται στους 26°C. Η
ενεργοποίηση της υπο-μεταφοράς μεταθετάσης στους 16°C εκφράζει μια ιδιαίτερη
κατάστασή της, την οποία χαρακτηρίζουμε ως “χαλαρή” (βέλος, Σχήμα 3.2 β), σε
αντιδιαστολή με την “συμπαγή” κατάσταση που ενεργοποιείται στους 25°C. Επιπροσθέτως
διαπιστώθηκε ότι η μεταθετάση παρουσία proPhoA παρουσιάζει χαμηλή ενέργεια
ενεργοποίησης (66 kJ/mole) σε αντιδιαστολή με αυτή της ελεύθερης μεταθετάσης (180
kJ/mole) ή της ελεύθερης ΑΤΡάσης (185 kJ/mole). Η διαφορά θέσης μεταξύ των γραμμών
της μεμβρανικής δραστικότητας και της δραστικότητας μετατόπισης (αγκύλη, Σχήμα 3.3)
εκφράζει αυτό που ορίζουμε ως πολλαπλούς κύκλους υδρόλυσης που διεγείρονται από την
προπρωτεΐνη (proPhoA).

Σχήμα 3.3: Γραφήματα Arrhenius της ενδογενούς, μεμβρανικής
και μετατόπισης δραστικότητας της αγρίου τύπου μεταθετάσης.
Τουλάχιστον 150 σημεία (με R2>0.98) χρησιμοποιήθηκαν για να
προσδιοριστεί η κλήση των ευθειών απο τις οποίες υπολογίσθηκε
η ενέργεια ενεργοποίησης.

Με την χρήση γραφημάτων Arrhenius υπολογίστηκε η ενέργεια ενεργοποίησης της
μεταθετάσης με την προσθήκη παραγόντων της proPhoA καθώς και χημικά συντεθειμένων
πεπτιδίων σήμα. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η προσθήκη proPhoA στο ολοένζυμο της
μεταθετάσης μειώνει την ενέργεια ενεργοποίησης (Σχήμα 3.4, σύγκρινε σειρά 3 με τις
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σειρές 1 και 2). Αντίθετα με την προσθήκη της proPhoA(L8Q) με την σημειακή μεταλλαγή
στο πεπτίδιο σήμα (Σχήμα 3.4, σειρά 5) καθώς και με την προσθήκη του ώριμου τμήματος
PhoA (Σχήμα 3.4, σειρά 4) σημειώθηκε ελάχιστη ή καμία μείωση της ενέργειας
ενεργοποίησης. Η προσθήκη χημικά συντεθειμένου πεπτιδίου σήμα της proPhoA (Σχήμα
3.4, σειρά 6) επιφέρει μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης ανάλογη με αυτήν της
proPhoA, ενώ η προσθήκη χημικά συντεθειμένου πεπτιδίου σήμα με την L8Q μεταλλαγή
(Σχήμα 3.4, σειρά 7) δεν επιφέρει μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης. Ανάλογη μείωση
της ενέργειας ενεργοποίησης προκαλεί και η prlA4 μεταλλαγή στο secY γονίδιο του
ολοενζύμου της μεταθετάσης (Derman, Puziss et al. 1993) (Σχήμα 3.4, σειρά 9) ακόμα και
αν αυτή η μεταθετάση περιέχει μια SecA ΑΤΡάση με μεταλλαγμένο το αυλάκι πρόσδεσης
του πεπτιδίου σήμα (Gelis, Bonvin et al. 2007).

Σχήμα 3.4: Ενέργειες ενεργοποίησης της μεταθετάσης. Χρησιμοποιήθηκε αγρίου τύπου ή prlA4 μεταθετάση
(0.4 μΜ SecA και 0.4 μΜ SecΥ). Tο παράγωγο της proPhoA (L8Q) με την σημειακή μεταλλαγή στο πεπτίδιο
σήμα καθώς και η SecA (I304A/L306A) που είναι μεταλλαγμένη στο αυλάκι πρόσδεσης του πεπτιδίου σήμα
συμβολίζονται με το διακριτικό “X”. Η proPhoA και τα παράγωγά της χρησιμοποιήθηκαν σε τελική
συγκέντρωση 8.5 μΜ, ενώ τα χημικά συντεθειμένα πεπτίδια σήμα σε τελική συγκέντρωση 15 μΜ.

Θελήσαμε επίσης να εξετάσουμε αν μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης της
μεταθετάσης προκαλείται εκτός από το χημικά συντεθειμένο πεπτίδιο σήμα της proPhoA
και από αυτά άλλων εκκριτικών πρωτεϊνών. Εξετάσαμε λοιπόν το πεπτίδιο σήμα της
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πρωτεΐνης της εξωτερικής μεμβράνης proLamB (Gelis, Bonvin et al. 2007) καθώς και
αυτής του βακτηριοφάγου M13 procoat (Gelis, Bonvin et al. 2007). Διαπιστώσαμε ότι τα
χημικά συντεθειμένα πεπτίδια σήμα των δυο αυτών πρωτεϊνών προκαλούν την ίδια μείωση
στην ενέργεια ενεργοποίησης με αυτήν του πεπτιδίου σήμα της proPhoA (Σχήμα 3.5,
σύγκρινε σειρές 5 και 6 με την σειρά 4.
Σχήμα 3.5: Ενέργειες ενεργοποίησης
της

μεταθετάσης.

Χρησιμοποιήθηκε

αγρίου τύπου μεταθετάση (0.4 μΜ
SecA και 0.4 μΜ SecΥ). Η proPhoA
χρησιμοποιήθηκε

σε

τελική

συγκέντρωση 8.5 μΜ, ενώ όλα τα
χημικά συντεθειμένα πεπτίδια σήμα σε
τελική συγκέντρωση 15 μΜ.

3.3 Διέγερση πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης της μεταθετάσης από την proPhoΑ και τα
παράγωγα της, καθώς και από χημικά συντεθειμένα πεπτίδια σήμα.
Για να διαπιστώσουμε αν η proPhoA και τα παράγωγά της με μεταλλάξεις ή με την
έλλειψη του πεπτιδίου σήμα, τα χημικά συντεθειμένα πεπτίδια σήμα (αγρίου τύπου ή τα
μεταλλαγμένα) μπορούν να προκαλέσουν διέγερση πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης της
μεταθετάσης προσδιορίσαμε την υδρόλυση ΑΤΡ της μεταθετάσης (μονάδες Kcat) παρουσία
αυτών. Οι μονάδες αυτές διαιρέθηκαν με τις μονάδες υδρόλυσης (Kcat ) του ελεύθερου
ολοενζύμου της μεταθετάσης έτσι ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός διέγερσης (Σχήμα 3.6).
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Σχήμα 3.6: Βαθμός διέγερσης της υδρόλυσης του ολοενζύμου της
μεταθετάσης από την προσθήκη proPhoA και παραγώγων αυτής
(8.5 μΜ) καθώς και με την προσθήκη αγρίου τύπου και
μεταλλαγμένων πεπτιδίων σήμα (15 μΜ), όπως παριστάνεται στο
σχήμα.

Οι

Kcat τιμές της δραστικότητας μετατόπισης

διαιρέθηκαν με αυτές της μεμβρανικής δραστικότητας. Τα όρια
σφάλματος αντιπροσωπεύουν την τυπική απόκλιση δέκα
πειραμάτων.

Όπως εξακριβώθηκε από τα αποτελέσματα, μόνο η προσθήκη αγρίου τύπου
proPhoA διεγείρει την δραστικότητα μετατόπισης της μεταθετάσης, ενώ όλα τα παράγωγα
της καθώς και τα πεπτίδια σήμα δεν πραγματοποιούν διέγερση πολλαπλών κύκλων
υδρόλυσης της μεταθετάσης (Σχήμα 3.6, σύγκρινε σειρά 1 με τις σειρές 2-7).
Ικανοποιητική διέγερση πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης σημειώθηκε επίσης όταν
προστέθηκε το ώριμο τμήμα PhoA μαζί με το χημικά συντεθειμένο πεπτίδιο σήμα της
proPhoA (Σχήμα 3,6, σειρά 8).

3.4 Ρύθμιση της μετατόπισης του ώριμου τμήματος προπρωτεϊνών από χημικά
συντεθειμένα πεπτίδια σήμα.
Για να μελετήσουμε τη συνεισφορά του πεπτιδίου σήμα στην μετατόπιση μιας
προπρωτεΐνης, κάναμε χρήση της in vitro δοκιμής μετατόπισης ραδιοσημασμένου ώριμου
τμήματος της αλκαλικής φωσφατάσης [35S]-PhoA σε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια
(βλ. 6.8.2). Τα χημικά συντεθειμένα πεπτίδια σήμα που χρησιμοποιήσαμε ήταν: αυτό της
αγρίου τύπου proPhoA και των παραγώγων με τις σημειακές μεταλλαγές (L8Q και L14R),
καθώς επίσης και αυτά της πρωτεΐνης της εξωτερικής μεμβράνης proLamB και της M13
procoat πρωτεΐνης του βακτηριοφάγου (Σχήμα 3.7). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
προσθήκη του πεπτιδίου σήμα της αλκαλικής φωσφατάσης στην αντίδραση προκαλεί
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μετατόπισης του ώριμου τμήματος, σε αντίστοιχα ποσά με αυτά που παρατηρούνται όταν
χρησιμοποιείται [35S]-proPhoA (Σχήμα 3.7, σύγκρινε σειρά 7 με την σειρά 3).
Επιπροσθέτως ικανοποιητική μετατόπιση προκαλούν και τα δύο ετερόλογα πεπτίδια σήμα
(proLamB και M13 procoat πρωτεΐνης). Αντίθετα με την χρήση των προβληματικών (L8Q
και L14R) πεπτιδίων σήμα σημειώθηκε ελάχιστη (Σχήμα 3.7, σειρά 9) ή μη ανιχνεύσιμη
μετατόπιση (Σχήμα 3.7, σειρά 10). Η αντίδραση μετατόπισης του ώριμου τμήματος με την
προσθήκη (in trans) λειτουργικών πεπτιδίων σήμα είναι εξαρτώμενη από το ΑΤΡ (Σχήμα
3.7, σειρά 6) και από την θερμοκρασία (Σχήμα 3.7, σειρά 8). Επιπροσθέτως
πραγματοποιήσαμε

αντιδράσεις

ελέγχου

στις

οποίες

προσθέσαμε

το

ανιονικό

απορρυπαντικό TritonX-100, για να επιβεβαιώσουμε ότι το σήμα στην αποτύπωση κατά
western προέρχεται από υλικό που μετατοπίσθηκε στο εσωτερικό των IMVs και όχι από
υλικό που απλά συσσωματώθηκε στην επιφάνεια τους.
Σχήμα 3.7: In vitro μετατόπιση της [35S]proPhoA (σειρές 1-3) και [35S]-PhoA
(σειρές

4-15)

στο

εσωτερικό

ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων
(IMVs, 1.0 μΜ SecY). Οι αντιδράσεις
μετατόπισης [100 μl σε ρυθμιστικό διάλυμα
Β, SecA (0.4 μΜ), ATP (2.5 mM), DTT (1
mM) όπου αυτό εμφανίζεται] επωάσθηκαν
στους 37°C (εκτός της σειράς 8 που επωάσθηκε στους 4°C) για 12 λεπτά και τερματίσθηκαν με την προσθήκη
πρωτεάσης Κ (1 mg/ml; 20 min; 4°C). Στις αντιδράσεις προστέθηκαν 50 μΜ των χημικά συντεθειμένων
πεπτιδίων σήμα όπως υποδεικνύετε στο σχήμα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα
πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των πρωτεϊνικών ζωνών πραγματοποιήθηκε με αυτοραδιογραφία. Οι
πρωτεϊνικές ζώνες τριών όμοιων πειραμάτων ποσοτικοποιήθηκαν σε σχέση με την ζώνη που εμφανίζεται στην
σειρά 3 (100%): σειρά 7, 120 (±16)%; σειρά 9, 7 (±4)%; σειρά 12, 78 (±10)%; σειρά 13, 71 (±8)%.
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Στην συνέχεια θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν η αντίδραση μετατόπισης της [35S]PhoA με την προσθήκη του χημικά συντεθειμένου πεπτιδίου σήμα της proPhoA είναι
εξαρτώμενη της συγκέντρωσης του πεπτιδίου σήμα και αν πραγματοποιείται με παρόμοιες
κινητικές με την αντίδραση μετατόπισης της [35S]-proPhoA. Παρατηρήθηκε ότι η
μετατόπιση της [35S]-PhoA αυξάνει με την αύξηση της συγκέντρωσης του πεπτιδίου σήμα
και επέρχεται κορεσμός σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 50 μΜ (Σχήμα 3.8 α).
Επιπλέον η μετατόπιση της [35S]-PhoA πραγματοποιείται με ανάλογες κινητικές με αυτήν
της [35S]-proPhoA (Σχήμα 3.8 β).
Σχήμα 3.8 α και β: In vitro μετατόπιση της

α

[35S]-proPhoA και [35S]-PhoA στο εσωτερικό
ανεστραμμένων

μεμβρανικών

κυστιδίων

(IMVs, 1.0 μΜ SecY). α. Οι αντιδράσεις
μετατόπισης επωάσθηκαν στους 37°C για 12
λεπτά και τερματίσθηκαν με την προσθήκη

β

πρωτεάσης Κ (1 mg/ml; 20 min; 4°C). Στις
αντιδράσεις
συγκεντρώσεις

προστέθηκαν
του

πεπτιδίου

αυξανόμενες
σήμα

της

proPhoA όπως υποδεικνύετε στο σχήμα. β. Στις
αντιδράσεις προστέθηκε το πεπτίδιο σήμα της
proPhoA (50 μΜ) και επωάσθηκαν στους 37°C για διαφορετικούς χρόνους όπως υποδεικνύετε στο σχήμα. Η
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των
πρωτεϊνικών ζωνών πραγματοποιήθηκε με αυτοραδιογραφία. Οι πρωτεϊνικές ζώνες τριών πειραμάτων
ποσοτικοποιήθηκαν και παριστάνονται στα πλαίσια.

Μελετήσαμε επιπροσθέτως την δυνατότητα in vitro μετατόπισης της [35S]-PhoA
από μεταθετάση αγρίου τύπου καθώς και από την PrlΑ4 μεταθετάση οι οποίες περιέχουν
την ATPάση που είναι μεταλλαγμένη στο αυλάκι πρόσδεσης του πεπτιδίου σήμα (SecA
I304A/L306A), μετά από προσθήκη χημικά συντεθειμένου πεπτιδίου σήμα της proPhoA
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στην αντίδραση. Διαπιστώσαμε ότι οι μεταθετάσες που περιέχουν το συγκεκριμένο
μετάλλαγμα της SecA παρουσιάζουν έντονα μειωμένη δυνατότητα μετατόπισης της [35S]PhoA μετά από προσθήκη χημικά συντεθειμένου πεπτιδίου σήμα της proPhoA (Σχήμα 3.9).
Σχήμα 3.9: In vitro μετατόπιση της [35S]-PhoA στο
εσωτερικό

ανεστραμμένων

μεμβρανικών

κυστιδίων

(IMVs, 1.0 μΜ SecY). Χρησιμοποιήθηκε η αγρίου τύπου
(σειρές 1-4) όσο και η prlA4(5 και 6) SecY με την αγρίου
τύπου SecA (σειρές 1 και 2) και με το μετάλλαγμα στο
αυλάκι πρόσδεσης του πεπτιδίου σήμα (σειρές 3-6). Το
πεπτίδιο σήμα της αλκαλικής φωσφατάσης (50 μΜ) προστέθηκε στις αντιδράσεις εκεί που υποδεικνύεται. Η
σειρά 7 περιέχει το 10% της προστιθέμενης ποσότητας [35S]-PhoA στην αντίδραση. Η ανάλυση
πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των πρωτεϊνικών
ζωνών πραγματοποιήθηκε με αυτοραδιογραφία. Οι πρωτεϊνικές ζώνες τριών πειραμάτων ποσοτικοποιήθηκαν
σε σχέση με της ζώνη της σειράς 2 (100%) ακολούθως: σειρά 4, 5(±1.1)%; σειρά 6, 12(±2.4)%.

Θελήσαμε επίσης να εξετάσουμε αν και ώριμα τμήματα εκκριτικών πρωτεϊνών,
διαφορετικών από αυτό της proPhoA, μετατοπίζονται με την προσθήκη πεπτιδίων σήμα.
Εξετάσαμε αν τα ώριμα τμήματα 5 εκκριτικών πρωτεϊνών (αυτών της αλκαλικής
φωσφατάσης, της ισομεράσης προλίνης, της β-γλυκοζιδάσης και της σουλφατάσης)
μπορούν να μετατοπιστούν με την προσθήκη του πεπτιδίου σήμα της proPhoA και
διαπιστώσαμε ότι η μετατόπιση όλων λαμβάνει χώρα αν και υπάρχει διαφοροποίηση στα
ποσά που μετατοπίζονται (Σχήμα 3.10).
Σχήμα

3.10:

In

ραδιοσημασμένων

vitro

μετατόπιση

ώριμων

τμημάτων

πέντε εκκριτικών πρωτεϊνών με την
προσθήκη 50 μΜ χημικά συντεθειμένου
πεπτιδίου σήματος της proPhoA στο
εσωτερικό ανεστραμμένων μεμβρανικών
κυστιδίων (IMVs, 1.0 μΜ SecY). Οι αντιδράσεις μετατόπισης [100 μl σε ρυθμιστικό διάλυμα Β, SecA (0.4
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μΜ), ATP (2.5 mM), DTT (1 mM) ] επωάσθηκαν στους 37°C για 12 λεπτά και τερματίσθηκαν με την
προσθήκη πρωτεάσης Κ (1 mg/ml; 20 min; 4°C). Οι σειρές 1,4,7,10,13 περιέχουν το 10% της προστιθέμενης
ποσότητας στην αντίδραση των ώριμων τμημάτων των πρωτεϊνών της αλκαλικής φωσφατάσης, της ισομεράσης
προλίνης, της β-γλυκοζιδάσης και της σουλφατάσης αντίστοιχα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE
σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των πρωτεϊνικών ζωνών πραγματοποιήθηκε με
αυτοραδιογραφία. Οι πρωτεϊνικές ζώνες τριών πειραμάτων ποσοτικοποιήθηκαν σε σχέση με τις ζώνες που
περιέχουν το 10% της προστιθέμενης ποσότητας στην αντίδραση (100%) ακολούθως: σειρά 3, 180(±20)%;
σειρά 6, 61(±10)%; σειρά 9, 16(±8)%; σειρά 12, 20(±6)%; σειρά 15, 4(±2)%; σειρά 3, 180(±20)%. Σημειώστε
ότι στις σειρές 5 και 6 φορτώθηκε δύο φορές περισσότερο δείγμα σε σχέση με αυτό που φορτώθηκε στην σειρές
4, στις σειρές 8 και 9, στις σειρές 11 και 12 καθώς και στις σειρές 14 και 15 φορτώθηκε τρείς φορές
περισσότερο δείγμα σε σχέση με αυτό που φορτώθηκε στην σειρές 7,10 και 13 αντίστοιχα. Μοριακοί δείκτες
της Biorad (διαφαίνονται στην αριστερή πλευρά της πηκτής) χρησιμοποιήθηκαν σαν ενδεικτικά του μοριακού
μεγέθους των πρωτεϊνικών ζωνών (Bovine serum albumin 90.0 kDa, Ovalbumin 48 kDa, Carbonic anhydrase
36 kDa, β-lactoglobulin 27 kDa, Lysozyme 20 kDa).

3.5 Δέσμευση του ώριμου τμήματος προπρωτεϊνών στο ολοένζυμο της μεταθετάσης
Για να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μια πολυπεπτιδική αλυσίδα
δεσμεύεται στην μεταθετάση εξετάσαμε την in vitro μετατόπισης της [35S]-PhoA σε
ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια με την προσθήκη χημικά συντεθειμένου πεπτιδίου
σήματος της proPhoA. Η αντίδραση μετατόπισης ανταγωνίστηκε (chased) με την προσθήκη
περίσσειας μη-ραδιοσημασμένης PhoA (1.5 μΜ). Πριν την προσθήκη μη-ραδιοσημασμένης
PhoA το ολοένζυμο της μεταθετάσης στο οποίο είχε προσδεθεί η [35S]-PhoA, επωάσθηκε
με συνδέτες για 2 λεπτά στους 4°C η στους 37°C (Σχήμα 3.11). Διαπιστώθηκε ότι μόνο με
την επώαση με πεπτίδιο σήμα και ΑΤΡ στους 37°C η πολυπεπτιδική αλυσίδα της [35S]PhoA δεσμεύεται στην μεταθετάση και επομένως δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με
περίσσειας μη-ραδιοσημασμένης PhoA (Σχήμα 3.11, δεξί πλαίσιο).
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Σχήμα 3.11: In vitro μετατόπιση [35S]-PhoA σε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια με την προσθήκη χημικά
συντεθειμένου πεπτιδίου σήματος της proPhoA (50 μΜ). Οι αντιδράσεις μετατόπισης ανταγωνίστηκαν με την
προσθήκη περίσσειας μη-ραδιοσημασμένης PhoA (1.5 μΜ) για διαφορετικούς χρόνους. Πριν την προσθήκη μηραδιοσημασμένης PhoA οι αντιδράσεις επωάσθηκαν για 2 λεπτά στους 4°C η στους 37°C με διάφορους
συνδέτες, όπως παριστάνεται. Τα νουκλεοτίδια (ΑΤΡ; AMP-PNP) χρησιμοποιήθηκαν σε συγκέντρωση 1 mM.
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των
πρωτεϊνικών ζωνών πραγματοποιήθηκε με αυτοραδιογραφία. Οι πρωτεϊνικές ζώνες ποσοτικοποιήθηκαν και
παριστάνονται στα πλαίσια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4. Μελέτη του ρόλου της Gate 2 περιοχής του κινητήρα της SecA στην μετατόπιση
πρωτεϊνών.

4.1 Μεταλλάξεις σε κατάλοιπα της Gate 2 περιοχής επηρεάζουν την δραστικότητα
ΑΤΡάσης καθώς και την στερεοδιαμόρφωση της SecA
Για να διαπιστώσουμε αν οι αλληλεπιδράσεις καταλοίπων στη Gate 2 περιοχή
επηρεάζουν την λειτουργία της μεταθετάσης, πραγματοποιήσαμε μεταλλάξεις σημείου
καταλοίπων στην περιοχή αυτή που είχαν στόχο την χαλάρωση των αλληλεπιδράσεων.
Εξετάσαμε στην συνέχεια την επίπτωση των μεταλλάξεων αυτών τόσο in vitro με την
αντίδραση μετατόπισης προπρωτεΐνης σε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια (έχει
περιγραφεί στο προηγούμενο κεφάλαιο), όσο και in vivo με την δοκιμασία γενετικής
συμπληρωματικότητας (βλ. 6.10). Η δοκιμασία αυτή διερευνά την ικανότητα των SecA
μεταλλαγμάτων

εκφρασμένων

από

κατάλληλους

πλασμιδιακούς

φορείς,

να

υποκαταστήσουν την μη λειτουργική θερμοευαίσθητη SecA στο στέλεχος BL 21.19 στους
42°C (Mitchell and Oliver 1993).

α

β

Σχήμα 4.1: α. Δοκιμασία γενετικής συμπληρωματικότητας. Καλλιέργειες του στελέχους BL 21.19secAts που
φέρουν είτε τον πλασμιδιακό φορέα έκφρασης (pET5) μόνο του (-), είτε με κλωνοποιημένο το γονίδιο secA ή τα
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Gate 2 μεταλλάγματα [secA(Y134S); secA(A488V); secA(H484A)] αναπτύχθηκαν στους 30°C έως ότου
αποκτήσουν την ίδια κυτταρική πυκνότητα. Οι αναγραφόμενες αραιώσεις κάθε καλλιέργειας τοποθετήθηκαν με
την μορφή σταγόνων ιδίου όγκου σε τρυβλίο με θρεπτικό LB υλικό και ακολούθησε επώαση 16 ωρών στους
42°C (θερμοκρασία αναστολής θερμοευαίσθητης SecA). β. In vitro μετατόπιση της proOmpA (5.0 μΜ) στο
εσωτερικό ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων (IMVs, 1.0 μΜ SecY). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με
SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των πρωτεϊνικών ζωνών πραγματοποιήθηκε
με αποτύπωση κατά western χρησιμοποιώντας ειδικό πολυκλωνικό αντίσωμα για την αλκαλική φωσφατάση. Οι
αντιδράσεις μετατόπισης [100 μl σε ρυθμιστικό διάλυμα Β, SecA (0.4 μΜ), ATP (2.5 mM), DTT (1 mM)]
επωάσθηκαν στους 37°C για 20 λεπτά και τερματίσθηκαν με την προσθήκη πρωτεάσης Κ (1 mg/ml; 20 min;
4°C)

Διαπιστώθηκε ότι τα μεταλλάγματα στην Gate 2 περιοχή είναι λειτουργικές
πρωτεΐνες τόσο in vivo (Σχήμα 4.1 α) όσο και in vitro (Σχήμα 4.1 β). Στο σχήμα αυτό
δείχνονται τρείς αντιπροσωπευτικές μεταλλάξεις στην Gate 2 περιοχή μιας και τα
αποτελέσματα για όλα τα μεταλλάγματα που δημιουργήθηκαν ήταν πανομοιότυπα.
Στην συνέχεια θελήσαμε να εξετάσουμε την επίδραση των μεταλλαγών στην Gate2
περιοχή στην ρύθμιση της υδρόλυσης της SecA. Για τον λόγο αυτό προσδιορίσαμε την
ενδογενή δραστικότητα ΑΤΡάσης στο θερμοκρασιακό εύρος 4-50°C (thermal ATPase
assay, δες 3.2). Διαπιστώσαμε ότι υποκαταστάσεις στο κατάλοιπο Y134 με μικρότερες
πλευρικές αλυσίδες οδηγούν σε ενεργοποίηση της ικανότητας υδρόλυσης της SecA (Σχήμα
4.2, σειρά 3), σε αντίθεση με τα υποκατάστατα με μεγαλύτερες πλευρικές αλυσίδες (Σχήμα
4.2, σειρά 4). Το ίδιο σημειώνεται και με τις υπόλοιπες μεταλλαγές στην Gate 2 περιοχή
τόσο από την πλευρά της NBD όσο και από την IRA2 πλευρά του “DEAD” κινητήρα της
SecA. Επίσης οι μεταλλαγές αυτές μετατοπίζουν το βέλτιστο της υδρόλυσης σε
χαμηλότερες θερμοκρασίες (Σχήμα 4.2).
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Σχήμα 19: Οι Kcat τιμές της ενδογενούς (0.4 μΜ SecA) δραστικότητας
ΑΤΡάσης της μεταθετάσης προσδιορίστηκαν σε αντιδράσεις 50 μL σαν
συνάρτηση της θερμοκρασίας (4-50°C). Οι Kcat τιμές της ενδογενούς
δραστικότητας στην θερμοκρασία που παρατηρήθηκε το βέλτιστο της
υδρόλυσης (η οποία σημειώνεται πάνω σε κάθε κολόνα) παριστάνονται
στο πλαίσιο.

Για να παρακολουθήσουμε αν η στερεοδιαμόρφωση των μεταλλαγμάτων στην
Gate 2 περιοχή διαφοροποιείται από αυτήν της αγρίου τύπου SecA, καταγράψαμε τα
φάσματα ενδογενούς φθορισμού τρυπτοφανών σε συνάρτηση με την θερμοκρασία
παρουσία και απουσία νουκλεοτιδίου (ADP). Στην δοκιμασία αυτή, η εκπομπή
ακτινοβολίας φθορισμού προέρχεται κυρίως από τρυπτοφάνες του καρβοξυτελικού
τμήματος της SecA (Vrontou and Economou 2004). H στερεοδιαμόρφωση των
μεταλλαγμάτων στην Gate 2 περιοχή είναι διαφοροποιημένη σε μικρό βαθμό σε σχέση με
αυτήν της αγρίου τύπου SecA (Σχήμα 4.3).
Σχήμα

4.3:

Φάσματα

ενδογενούς

φθορισμού τρυπτοφανών της SecA (0,4
μΜ) και των μεταλλαγμάτων της στην Gate
2 περιοχή καταγράφηκαν στα 345 nm σαν
συνάρτηση της θερμοκρασίας απουσία ή
παρουσία (1 mM) νουκλεοτιδίου (ADP).

4.2 Η αποσταθεροποίηση των αλληλεπιδράσεων στην Gate 2 περιοχή αποτελεί
περιοριστικό στάδιο στην αντίδραση μετατόπισης.
Για

να

διαπιστώσουμε

αν

οι

μεταλλάξεις

που

αποσταθεροποιούν

τις

αλληλεπιδράσεις στη Gate 2 περιοχή έχουν επίπτωση στην αντίδραση μετατόπισης, κάναμε
χρήση της in vitro δοκιμής μετατόπισης εξετάζοντας τις μεταλλαγμένες πρωτεΐνες στην
Gate 2 περιοχή. Διαπιστώσαμε ότι οι μεταλλάξεις που χαλαρώνουν την Gate 2 περιοχή
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αυξάνουν τόσο την ταχύτητα μετατόπισης όσο και το ποσό της μετατοπιζόμενης
προπρωτεΐνης (Σχήμα 4.4).
Σχήμα 4.4: In vitro μετατόπιση της proOmpA (5 μΜ) στο
εσωτερικό ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων (IMVs,
1.0 μΜ SecY). Οι αντιδράσεις μετατόπισης επωάσθηκαν
στους 37°C για διαφορετικούς χρόνους όπως υποδεικνύετε
στο σχήμα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE
σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των
πρωτεϊνικών

ζωνών

πραγματοποιήθηκε

με

αυτοραδιογραφία. Οι πρωτεϊνικές ζώνες τριών πειραμάτων ποσοτικοποιήθηκαν και ο μέσος όρος τους
παριστάνεται στο πλαίσιο.

4.3 Η αποσταθεροποίηση των αλληλεπιδράσεων στην Gate 2 περιοχή μειώνει την ενέργεια
ενεργοποίησης της μεταθετάσης.
Μελετήσαμε την επίπτωση στην ενέργεια ενεργοποίησης της μεταθετάσης, των
μεταλλαγών που αποσταθεροποιούν τις αλληλεπιδράσεις στην Gate 2 περιοχή,
προσδιορίζοντας τις ενέργειες ενεργοποίησης των μεταλλαγμάτων αυτών (βλ. 3.2).
Διαπιστώσαμε ότι μεταλλαγές που αποσταθεροποιούν τις αλληλεπιδράσεις στην Gate 2
περιοχή (Σχήμα 4.5, σειρές 10-17) έχουν σαν συνέπεια την μείωση της ενέργειας
ενεργοποίησης χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία προπρωτεΐνης με λειτουργικό πεπτίδιο
σήμα. Σε αντίθεση, μεταλλαγές μου δεν αποσταθεροποιούν τις αλληλεπιδράσεις στην Gate
2 περιοχή [SecA(Y134W)], ή μεταλλαγές που προκαλούν απλά αυξημένη δραστικότητα
ΑΤΡάσης [SecA(W775A)] δεν έχουν καμία επίπτωση στην ενέργεια ενεργοποίησης της
μεταθετάσης. Οι μεταλλαγές που επιφέρουν μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης δίχως την
παρουσία λειτουργικού πεπτιδίου σήμα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές που
επιτυγχάνουν μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης της ελεύθερης ΑΤΡάσης (Σχήμα 4.5,
class II), και αυτές που επιτυγχάνουν μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης μόνο αφού η
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ΑΤΡάση προσδεθεί στο SecYEG κανάλι μετατόπισης και σχηματισθεί το ολοένζυμο
(Σχήμα 4.5, class I).

Σχήμα 4.5: Ενέργειες ενεργοποίησης της μεταθετάσης. Χρησιμοποιήθηκε αγρίου τύπου SecYEG (0.4 μΜ) και
SecA αγρίου τύπου ή μεταλλαγμένα παράγωγα αυτής (0.4 μΜ). Η proOmpA χρησιμοποιήθηκε σε τελική
συγκέντρωση 8.5 μΜ.

4.4 Μεταθετάσες με χαμηλή ενέργεια ενεργοποίησης εκδηλώνουν τον Prl φαινότυπο
Οι περισσότερες των μεταλλάξεων που μελετήσαμε και οι οποίες χαλαρώνουν τις
αλληλεπιδράσεις στην Gate 2 περιοχή έχουν απομονωθεί και από μελέτες γενετικής
σάρωσης και χαρακτηρισθεί σαν Prl μεταλλαγές (Fikes and Bassford 1989; Huie and
Silhavy 1995). Θελήσαμε να εξακριβώσουμε αν όλες οι μεταλλαγές που χαλαρώνουν τις
αλληλεπιδράσεις στην Gate 2 περιοχή και προκαλούν μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης
οδηγούν σε Prl φαινότυπο.
Εξετάσαμε αν όλες οι μεταλλαγές που μειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης
οδηγούν σε Prl φαινότυπο και το αντίστροφο, αν δηλαδή μεταλλαγές που απομονώθηκαν
από μελέτες γενετικής σάρωσης και χαρακτηρισθεί σαν Prl μεταλλαγές έχουν μειωμένη
ενέργεια ενεργοποίησης. Εξετάσαμε λοιπόν την ικανότητα των μεταλλαγμάτων να
μετατοπίζουν in vitro το προβληματικό παράγωγο της αλκαλικής φωσφατάσης
proPhoA(L8Q) (βλ. §3.1). Διαπιστώσαμε ότι όλα τα μεταλλάγματα που οδηγούν σε χαμηλή
ενέργεια ενεργοποίησης (Σχήμα 4.5) είναι ικανά να μετατοπίζουν το παράγωγο
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proPhoA(L8Q) (Σχήμα 4.6) και επομένως ότι ο Prl φαινότυπος είναι απόλυτα
συσχετισμένος με την μείωση στην ενέργεια ενεργοποίησης. Αντίθετα, παράγωγα που δεν
επιφέρουν μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης [SecA(Y134W)] ακόμα και αν επιφέρουν
αύξηση της δραστικότητας ΑΤΡάσης [SecA(W775A)] δεν οδηγούν σε Prl φαινότυπο.
Σχήμα 4.6: In vivo μετατόπιση του παραγώγου της proPhoA με την
μετάλλαξη σημείου στο πεπτίδιο σήμα [proPhoA(L8Q)]. Η SecA
αγρίου τύπου και τα παράγωγα εκφράστηκαν από το πλασμίδιο
pΑSK-ΙΒΑ7plus, ενώ το παράγωγο [proPhoA(L8Q)] από το συμβατό
pBAD33 πλασμίδιο. Η ενζυμική δράση της αλκαλικής φωσφατάσης
προσδιορίστηκε

σπεκτροφωτομετρικά

κάνοντας

χρήση

του

υποστρώματος p-nitrophenol και μετρώντας την οπτική πυκνότητα
στα 414 nm.

Σε ανάλογα αποτελέσματα καταλήξαμε επίσης με την χρήση δύο ακόμα
παραγώγων της proPhoA: το ένα με μια σημειακή μετάλλαξη στο πεπτίδιο σήμα
[proPhoA(L14R)] ενώ στο άλλο το πεπτίδιο σήμα είχε απομακρυνθεί τελείως
[proPhoA(Δ2-22)] (Σχήμα 4.7).
α

Σχήμα 4.7: In vivo μετατόπιση των παραγώγων της proPhoA
[proPhoA(L14R) και proPhoA(Δ2-22)]. Η SecA αγρίου
τύπου και τα παράγωγα εκφράστηκαν από το πλασμίδιο
pΑSK-ΙΒΑ7plus, ενώ τα παράγωγα της proPhoA από το
συμβατό pBAD33 πλασμίδιο. Η ενζυμική δράση της

β

αλκαλικής

φωσφατάσης

προσδιορίστηκε

σπεκτροφωτομετρικά κάνοντας χρήση του υποστρώματος pnitrophenol και μετρώντας την οπτική πυκνότητα στα 414
nm.
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4.5 Κατάλοιπα της Gate 2 περιοχής έρχονται σε επαφή στην ελεύθερη SecA
Για να διαπιστώσουμε αν τα τοιχώματα της Gate 2 περιοχής πρέπει να
αποκολληθούν κατά την διαδικασία της μετατόπισης, τα ακινητοποιήσαμε προσδένοντάς
τα το ένα με το άλλο. Κάτι τέτοιο αποτρέπει τον πλήρη διαχωρισμό τους (εφεξής άνοιγμα
του Gate 2). Πραγματοποιήσαμε κάτι τέτοιο κάνοντας χρήση ενός παραγώγου της SecA
του οποίου όλες οι κυστεΐνες είναι μεταλλαγμένες σε σερίνες και το οποίο είναι
λειτουργικό σαν την αγρίου τύπου πρωτεΐνη τόσο in vivo όσο και in vitro (Ramamurthy and
Oliver 1997; Karamanou, Gouridis et al. 2007). Τοποθετήσαμε στο παράγωγο αυτό δύο
κυστεΐνες σε κατάλοιπα της Gate 2 περιοχής που γειτνιάζουν. Οι κυστεΐνες αυτές [SecAcys(Y134C/A488C)] αλληλεπιδρούν και με την παρουσία οξυγόνου οξειδώνονται,
σχηματίζοντας ένα μόριο (εφεξής κλείδωμα του Gate 2) το οποίο μετακινείται πιο αργά σε
SDS-PAGE, φαινόμενο το οποίο αναστρέφεται πλήρως με την προσθήκη αναγωγικού
παράγοντα DTT (Σχήμα 4.8). Θελήσαμε επιπροσθέτως να πιστοποιήσουμε αν ο
δισουλφιδικός δεσμός που σχηματίσθηκε είναι ενδομοριακός η διαμοριακός. Για τον λόγο
αυτό αναλύσαμε σε SDS-PAGE την αγρίου τύπου πρωτεΐνη η οποία περιέχει 4 κυστεΐνες,
διαμοριακή οξείδωση των οποίων σχηματίζει ένα μόριο το οποίο μετακινείται στο ίδιο
σημείο με πρωτεΐνη γνωστού μοριακού βάρους (myosin; 204 kDa). Παρατηρήσαμε ότι η
οξειδωμένη πρωτεΐνη στο Gate 2 [SecAcys-(Y134C/A488C)] μετακινείται πιο γρήγορα από
την διαμοριακά οξειδωμένη αγρίου τύπου πρωτεΐνη, στο ίδιο περίπου σημείο με πρωτεΐνη
γνωστού μοριακού βάρους (β-galactosidase;123 kDa). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η
οξείδωση στο Gate 2 είναι ενδομοριακή.
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Σχήμα 4.8: Ανάλυση της αγρίου τύπου SecA [παριστάνεται SecA(4Cys)], της SecAcys- και της SecAcys(Y134C/A488C) με SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. . Η ανίχνευση των πρωτεϊνικών ζωνών
πραγματοποιήθηκε με χρώση Coomassie Blue. Μοριακοί δείκτες της Biorad (MW) χρησιμοποιήθηκαν σαν
ενδεικτικά του μοριακού μεγέθους των πρωτεϊνικών ζωνών (myosin 204 kDa; β-galactosidase 123 kDa; Bovine
serum albumin 80 kDa). Το μονό βέλος παριστάνει την θέση εντοπισμού του ενδομοριακά οξειδωμένου
παραγώγου SecAcys-(Y134C/A488C), ενώ το διπλό βέλος την θέση της διαμοριακά οξειδωμένης SecA αγρίου
τύπου.

4.6 Η κατάσταση της Gate 2 περιοχής (κλειδωμένη, ανοιχτή) δεν επηρεάζει την συγγένεια
της SecA με το SecYEG κανάλι μετατόπισης και με τα υποστρώματα.
Θελήσαμε να εξετάσουμε αν η κατάσταση της Gate 2 περιοχής (κλειδωμένη,
ανοιχτή) επηρεάζει τόσο την πρόσδεση της SecA στο SecYEG κανάλι μετατόπισης όσο και
την συγγένεια των υποστρωμάτων στην μεμβρανικά προσδεδεμένη SecA. Για τον λόγο
αυτό ποσοτικοποιήσαμε αρχικά την συγγένεια του παραγώγου SecAcys-(Y134C/A488C) με
το SecYEG κανάλι μετατόπισης (Hartl, Lecker et al. 1990) παρουσία (ανοιχτή κατάσταση)
η απουσία (κλειστή κατάσταση) του αναγωγικού παράγοντα DTT (1 mM). Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατάσταση της Gate 2 περιοχής δεν επηρεάζει την πρόσδεση
της SecA στο SecYEG κανάλι μετατόπισης (Πίνακας 4.1).
Πίνακας 4.1: Σταθερές διάστασης (στην ισορροπία) της SecAcys- και SecAcys-(Y134C/A488C) παρουσία και
απουσία DTT με το SecYEG κανάλι μετατόπισης.

SecA derivative
SecAcys- wt

DTT

KD (nM)

1mM

57(±15)

SecAcys- wt
SecAcys- (Y134C/A488C)
SecAcys- (Y134C/A488C)

50(±8)
1mM

61(±18)
49(±15)
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Αφού διαπιστώσαμε ότι τόσο η κλειδωμένη όσο και η ανοιχτή κατάσταση της Gate
2 περιοχής επιτρέπουν στην SecA να προσδεθεί με την ίδια συγγένεια στο SecYEG κανάλι
μετατόπισης θελήσαμε να προσδιορίσουμε την συγγένεια υποστρωμάτων στις δύο
μεμβρανικά προσδεδεμένες καταστάσεις της Gate 2 περιοχής. Κάναμε χρήση του
παραγώγου SecAcys-(Y134C/A488C) και εξετάσαμε την συγγένειά του τόσο με την
πρόδρομη όσο και με την ώριμη μορφή της αλκαλικής φωσφατάσης (βλ. 6.9.3).
Παρατηρήσαμε ότι τόσο η ανοιχτή όσο και η κλειδωμένη κατάσταση στην Gate 2 περιοχή
παρουσιάζουν αυξημένη συγγένεια (≈10 φορές) με την proPhoA σε σχέση με την αγρίου
τύπου πρωτεΐνη (Πίνακας 2). Το αποτέλεσμα αυτό φανερώνει ότι η χαλάρωση των
αλληλεπιδράσεων στην Gate 2 περιοχή λόγο των μεταλλαγών σε κυστεΐνη [SecAcys(Y134C/A488C)] προκαλεί αύξηση της συγγένειας της μεμβρανικά προσδεδεμένης SecA
με την proPhoA. Σε αντίθεση, τόσο η ανοιχτή όσο και η κλειδωμένη κατάσταση στην Gate
2 περιοχή παρουσιάζουν την ίδια συγγένεια με την PhoA (Πίνακας 4.2).
Πίνακας 4.2: Σταθερές διάστασης (στην ισορροπία) της proPhoA και PhoA στις μεμβρανικά προσδεδεμένες
SecAcys- και SecAcys-(Y134C/A488C) παρουσία και απουσία DTT.

SecA derivative
SecAcys- wt

DTT

KD (nM) [proPhoA]

KD (nM) [PhoA]

1mM

275(±35)

600(±89)

265(±25)

650(±100)

30(±11)

590(±60)

29(±8)

660(±75)

SecAcys- wt
SecAcys- (Y134C/A488C)
SecAcys- (Y134C/A488C)

1mM

4.7 Η κλειδωμένη κατάσταση της Gate 2 περιοχής δεν επιτρέπει μετατόπιση προπρωτεϊνών.
Για να διαπιστώσουμε αν η ανοιχτή και κλειδωμένη κατάσταση της Gate 2
περιοχής επιτρέπουν στην SecA να καταλύσει μετατόπιση προπρωτεϊνών, εξετάσαμε την
δυνατότητα του SecAcys-(Y134C/A488C) παραγώγου να πραγματοποιήσει in vitro
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μετατόπιση προπρωτεϊνών σε ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια παρουσία η απουσία
αναγωγικού παράγοντα (Σχήμα 4.9). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κλειδωμένη
κατάσταση στην Gate 2 περιοχή δεν επιτρέπει στην SecA να πραγματοποιήσει μετατόπιση
προπρωτεϊνών. Αντίθετα στην ανοιχτή κατάσταση που επιτρέπεται η μετακίνηση των δύο
υπομονάδων του κινητήρα του ενός σε σχέση με τον άλλο, παρατηρήσαμε μετατόπιση
proOmpA στα ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια όμοια με αυτήν που παρατηρείται στη
αγρίου τύπου SecA.
Σχήμα 4.9: In vitro μετατόπιση της proOmpA (5.0 μΜ) στο
εσωτερικό ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων (IMVs,
1.0 μΜ SecY). Χρησιμοποιήθηκε η SecAcys- και το παράγωγο
SecAcys-(Y134C/A488C). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με
SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η
ανίχνευση των πρωτεϊνικών ζωνών πραγματοποιήθηκε με
αποτύπωση κατά western χρησιμοποιώντας μονοκλωνικό αντίσωμα για τον εξαϊστιδινικό επίτοπο της
proOmpA. Οι αντιδράσεις μετατόπισης [100 μl σε ρυθμιστικό διάλυμα Β, SecA (0.4 μΜ), ATP (2.5 mM), DTT
(1 mM) όπου αυτό επισημαίνεται] επωάσθηκαν στους 37°C για 20 λεπτά και τερματίσθηκαν με την προσθήκη
πρωτεάσης Κ (1 mg/ml; 20 min; 4°C).

4.8 Η κλειδωμένη κατάσταση της Gate 2 περιοχής επιτρέπει μείωση της ενέργειας
ενεργοποίησης της μεταθετάσης
Προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο κλείδωμα των δύο
υπομονάδων του κινητήρα στην Gate 2 περιοχή δεν επιτρέπει μετατόπιση προπρωτεϊνών.
Αρχικά εξετάσαμε κατά πόσο το παράγωγο SecAcys-(Y134C/A488C) στο οποίο έχουμε
χαλαρώσει τις αλληλεπιδράσεις στην Gate 2 περιοχή (λόγο των μεταλλαγών σε κυστεΐνη)
μπορεί να αποκτήσει χαμηλή ενέργεια ενεργοποίησης τόσο στην κλειδωμένη όσο και στην
ανοιχτή του κατάσταση.
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Όπως έχει προαναφερθεί, στην αγρίου τύπου μεταθετάση, μείωση της ενέργειας
ενεργοποίησης σημειώνεται με την προσθήκη προπρωτεΐνης με λειτουργικό πεπτίδιο σήμα,
με το πεπτίδιο σήμα να είναι υπεύθυνο για την μείωση αυτή (βλ. 3.2). Εξετάσαμε λοιπόν τι
συμβαίνει στην περίπτωση του παραγώγου SecAcys-(Y134C/A488C). Διαπιστώσαμε ότι στο
παράγωγο αυτό, τόσο στην κλειδωμένη όσο και στην ανοιχτή του κατάσταση παρατηρείται
μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης ήδη στην ελεύθερη ΑΤΡάση, δίχως να χρειάζεται
αυτή να προσδεθεί με το SecYEG κανάλι μετατόπισης και με προπρωτεΐνη με λειτουργικό
πεπτίδιο σήμα (Σχήμα 4.10).
Σχήμα

4.10:

Ενέργειες

ενεργοποίησης της μεταθετάσης.
Χρησιμοποιήθηκε αγρίου τύπου
SecYEG (0.4 μΜ) και SecAcys- ή το
παράγωγο

αυτής

(Y134C/A488C);
proOmpA

0.4

[SecAcysμΜ].

Η

χρησιμοποιήθηκε

σε

τελική συγκέντρωση 8.5 μΜ.

4.9 Η κλειδωμένη κατάσταση της Gate 2 περιοχής δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση
πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης ΑΤΡ.
Η προσθήκη μεμβρανών που περιέχουν το SecYEG κανάλι μετατόπισης ή η
προσθήκη μεμβρανών και υποστρώματος διεγείρουν πολλαπλούς κύκλους υδρόλυσης ΑΤΡ
της SecA (Karamanou, Gouridis et al. 2007). Θελήσαμε να εξετάσουμε αν παρατηρείται
διέγερση πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης ΑΤΡ της SecA της οποίας η Gate 2 περιοχή
βρίσκεται στην κλειδωμένη ή την ανοιχτή κατάσταση. Μελετήσαμε για τον λόγο αυτό την
ενδογενή,

μεμβρανική

(Y134C/A488C)

και

παρουσία

μετατόπισης
και

δραστικότητα

απουσία

του

αναγωγικού

παραγώγου
παράγοντα.

SecAcysΕπιπλέον
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πραγματοποιήσαμε και μια αντίδραση στην οποία ο αναγωγικός παράγοντας προστέθηκε
3.5 λεπτά μετά την έναρξη της αντίδρασης (Σχήμα 4.11). Διαπιστώσαμε ότι στην SecA της
οποίας η Gate 2 περιοχή βρίσκεται στην κλειστή κατάσταση δεν παρατηρήθηκε διέγερση
πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης, γεγονός πλήρως και άμεσα αντιστρέψιμο με την προσθήκη
αναγωγικού παράγοντα.

Σχήμα 27: Οι Kcat τιμές της ενδογενούς (0.4 μΜ SecA), της μεμβρανικής (0.4 μΜ SecΥ) και μετατόπισης (8,5
μΜ proPhoA) δραστικότητας ΑΤΡάσης της SecAcys-(Y134C/A488C) προσδιορίστηκαν σε αντιδράσεις 50 μL
σαν συνάρτηση του χρόνου. Οι αντιδράσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία η απουσία DTT (1 mM) όπως
επισημαίνετε στα πλαίσια.

4.10 Η κλειδωμένη κατάσταση της Gate 2 περιοχής δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση
κύκλων εισαγωγής και εξαγωγής της SecA στη μεμβράνη.
Οι κύκλοι εισαγωγής και εξαγωγής της SecA στη μεμβράνη που ρυθμίζονται από
το ΑΤΡ και τα υποστρώματα αποτελούν μέρος του καταλυτικού κύκλου της μετατόπισης
(Economou and Wickner 1994). Θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν η SecA της οποίας η Gate
2 περιοχή βρίσκεται στην κλειδωμένη κατάσταση μπορεί να πραγματοποιήσει κύκλους
εισαγωγής και εξαγωγής στη μεμβράνη. Χρησιμοποιήσαμε περιορισμένη θρυψινόλυση με
την οποία διαπιστώνεται η εισαγωγή της SecA στην μεμβράνη λόγω της προστασίας που
παρέχει. Όταν η Gate 2 περιοχή είναι κλειδωμένη δεν παρατηρείται εισαγωγή της SecAcys(Y134C/A488C) στην μεμβράνη παρουσία νουκλεοτιδίου ή/και υποστρώματος (Σχήμ
4.12). Εισαγωγή στην μεμβράνη παρατηρήθηκε μόνο όταν απουσίαζαν οι συνδέτες
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(νουκλεοτίδια, υποστρώματα). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η πρόσδεση ADP στην
SecA της οποίας η Gate 2 περιοχή είναι κλειδωμένη, άμεσα ή έμμεσα μετά την υδρόλυση
ΑΤΡ οδηγεί στη εξαγωγή της SecA από την μεμβράνη. Η πρόσδεση στην συνέχεια του
δεύτερου ΑΤΡ έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί ο δεύτερος κύκλος εισαγωγής δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί.

Το

άνοιγμα

λοιπόν

του

Gate

2

είναι

απαραίτητο

για

να

πραγματοποιηθούν οι πολλαπλοί κύκλοι εισαγωγής και εξαγωγής της SecA στην μεμβράνη
που οδηγούν στη σταδιακή μετατόπιση των υποστρωμάτων.
Σχήμα 4.12: Περιορισμένη θρυψινόλυση της
μεμβρανικά

προσδεδεμένης

SecAcys-

(Y134C/A488C) παρουσία η απουσία DTT με
την προσθήκη των αναγραφόμενων συνδετών.
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με SDS-PAGE σε 13% πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η ανίχνευση των
πρωτεϊνικών ζωνών πραγματοποιήθηκε με αποτύπωση κατά western χρησιμοποιώντας ειδικό πολυκλωνικό
αντίσωμα για την C-34 περιοχή της SecA. Οι αντιδράσεις (σε 1ΧΒΒ) πρωτεολύθηκαν με θρυψίνη (0.016 μg/ml;
2.5 min; 4°C) η οποία απενεργοποιήθηκε στην συνέχεια με Pefabloc (9 mM).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

5. Συζήτηση.
Πάνω από το 30% του πρωτεώματος ενός βακτηρίου λειτουργεί είτε στην
επιφάνεια του κυττάρου είτε εκτός του κυττάρου στο οποίο παράχθηκε. Οι εκκριτικές
(προπρωτεΐνες) και οι μεμβρανικές πρωτεΐνες συντίθενται στο κυτταρόπλασμα του
κυττάρου στα ριβοσώματα, και πρέπει με κάποιον τρόπο να μεταφερθούν στο SecYEG
κανάλι μετατόπισης το οποίο είτε τις ενσωματώνει στην μεμβράνη είτε τις μετατοπίζει στο
περίπλασμα. Η μεταφορά της πλειοψηφίας των μεμβρανικών πρωτεϊνών πραγματοποιείτε
μέσω SRP (Blobel and Dobberstein 1975; Egea, Stroud et al. 2005; Rusch and Kendall
2007; Driessen and Nouwen 2008) ενώ η μεταφορά των περισσοτέρων εκκριτικών
πρωτεϊνών δεν είναι SRP εξαρτώμενη.
Σύμφωνα με το τρέχον δόγμα οι εκκριτικές πρωτεΐνες στοχεύονται στο SecYEG
κανάλι μετατόπισης μέσω των συμπλόκων που σχηματίζουν με την σαπερόνη SecB τα
οποία έχουν συγγένεια με την μεταθετάση (Hartl, Lecker et al. 1990; Zhou and Xu 2005) ή
μέσω του πεπτιδίου σήμα το οποίο προσδένεται στην ΑΤΡάση της μεταθετάσης (Gelis,
Bonvin et al. 2007). Διαπιστώσαμε ότι η στόχευση μέσω SecB και πεπτιδίου σήμα δεν θα
μπορούσε να αποτελεί τον γενικό μηχανισμό στόχευσης όλων των εκκριτικών πρωτεϊνών
για δύο λόγους: η σαπερόνη SecB δεν είναι απαραίτητη για την βιωσιμότητα, δεν
απαντάται στις περισσότερες βακτηριακές ομοταξίες και χρησιμοποιείται μόνο από ένα
υποσύνολο εκκριτικών πρωτεϊνών (Shimizu, Nishiyama et al. 1997; Zhou and Xu 2005;
Papanikou, Karamanou et al. 2007; Driessen and Nouwen 2008). Επιπροσθέτως από
μελέτες γενετικής σάρωσης έχουν εντοπισθεί στελέχη τα οποία μπορούν να μετατοπίσουν
εκκριτικές πρωτεΐνες από τις οποίες το πεπτίδιο σήμα έχει απομακρυνθεί (Derman, Puziss
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et al. 1993; Prinz, Spiess et al. 1996). Ο τρόπος επομένως που οι εκκριτικές πρωτεΐνες
στοχεύονται στο SecYEG κανάλι μετατόπισης παραμένει ασαφής.
Ένας από τους στόχους της παρούσας διατριβής ήταν η εξακρίβωση του
μηχανισμού στόχευσης των εκκριτικών πρωτεϊνών στο κανάλι μετατόπισης. Για να
κατανοήσουμε πλήρως τον μηχανισμό στόχευσης ο μοναδικός τρόπος είναι να μπορέσουμε
να ποσοτικοποιήσουμε τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των στοιχείων της μεταθετάσης
και των τμημάτων των εκκριτικών πρωτεϊνών και επίσης τις αλληλεπιδράσεις όλων αυτών
με το κανάλι μετατόπισης. Προσπαθήσαμε αρχικά να εξακριβώσουμε τα απαραίτητα για
την στόχευση προπρωτεϊνών στοιχεία της μεταθετάσης. Για τον λόγο αυτό έπρεπε πρώτα
να αναπτύξουμε in vitro ένα κατάλληλο υπόστρωμα. Η εκκριτική πρωτεΐνη μοντέλο που
είχε αναπτυχθεί για τις in vitro δοκιμές ήταν η proOmpA, πρωτεΐνη της εξωτερικής
μεμβράνης με έντονη τάση να προσδένεται μη ειδικά με τα μεμβρανικά λιπίδια, να
δημιουργεί συσσωματώματα και να πρωτεολύεται κατά τον καθαρισμό της (Lill, Dowhan
et al. 1990). Η πρωτεΐνη που αναπτύξαμε στην παρούσα διατριβή ήταν η proPhoA η οποία
μας επέτρεψε λόγω της υψηλής της διαλυτότητας απουσία ουρίας και την έλλειψη
πρόσδεσης της στα μεμβρανικά λιπίδια να ποσοτικοποιήσουμε τις αλληλεπιδράσεις της με
το SecYEG κανάλι μετατόπισης (βλ. §2.1). Διαπιστώσαμε ότι η σταθερά διάστασης της
proPhoA με το κανάλι μετατόπισης απουσία SecA είναι μη μετρήσιμη (Σχήμα 2.7). Το ίδιο
αποτέλεσμα είχαμε ακόμη και παρουσία της σαπερόνης SecB. Το γεγονός αυτό
υποδηλώνει ότι τόσο το πεπτίδιο σήμα, όσο και η σαπερόνη SecB δεν είναι ικανά για να
στοχεύσουν την proPhoA στο κανάλι μετατόπισης. Στην συνέχεια μετρήσαμε την
συγγένεια της proPhoA με το κανάλι μετατόπισης στο οποίο είχε προσδεθεί η ΑΤΡάση του
συστήματος. Η σταθερά διάστασης της proPhoA με το ολοένζυμο σχηματισμένο είναι 0.23
μΜ και δεν μεταβάλλεται ούτε αν η μέτρηση πραγματοποιηθεί παρουσία της σαπερόνης
SecB (βλ. §2.2). Η SecA είναι λοιπόν το στοιχείο της μεταθετάσης που είναι απαραίτητο
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και αναγκαίο για να στοχευθεί μια προπρωτεΐνη (proPhoA) στο κανάλι μετατόπισης. Ο
μηχανισμός στόχευσης προπρωτεϊνών μέσω της SecA θα μπορούσε να είναι γενικός που
αφορά όλες τις εκκριτικές πρωτεΐνες μιας και η SecA είναι απαραίτητη για την
βιωσιμότητα και απαντάται σε όλα τα βακτήρια (Cabelli, Chen et al. 1988). Επίσης το
γεγονός ότι η SecA εναλλάσσεται μεταξύ του κυτταροπλάσματος και της μεμβράνης
(Cabelli, Dolan et al. 1991) και ότι βρίσκεται προσδεδεμένη στα ριβωσόματα (Karamyshev
and Johnson 2005) υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να αποτελεί και τον φορέα μεταφοράς των
προπρωτεϊνών στην μεμβράνη. Για να συμβαίνει κάτι τέτοιο θα έπρεπε και η ελεύθερη
SecA να έχει συγγένεια με τις προπρωτεΐνες. Εξετάσαμε αυτή την υπόθεση μετρώντας την
σταθερά διάστασης της SecA με την proPhoA στο διάλυμα και διαπιστώσαμε ότι η
σταθερά διάστασης στην περίπτωση αυτή είναι 3 μΜ. Η SecA επομένως προσδένει την
proPhoA με χαμηλή συγγένεια στο διάλυμα και με υψηλή συγγένεια όταν έχει προσδεθεί
στο κανάλι μετατόπισης, δημιουργώντας ένα “δυναμικό” που ωθεί την proPhoA στην
μεμβράνη. Οι διαπιστώσεις αυτές είναι απόλυτα συμβατές με το γεγονός να αποτελεί η
SecA όχι μόνο τον υποδοχέα των προπρωτεϊνών στην μεμβράνη, αλλά και τον φορέα
μεταφοράς τους στην μεμβράνη.
Θελήσαμε επίσης να εντοπίσουμε το τμήμα της προπρωτεΐνης στο οποίο οφείλεται
η στόχευση της στο SecYEG κανάλι μετατόπισης, μέσω της SecA. Το πεπτίδιο σήμα, λόγω
της πρόσδεσης του στην SecA (Gelis, Bonvin et al. 2007; Musial-Siwek, Rusch et al. 2007)
θεωρούνταν υπεύθυνο για την στόχευση των εκκριτικών πρωτεϊνών στην Sec μεταθετάση.
Ελέγξαμε την υπόθεση αυτή προσδιορίζοντας τις σταθερές πρόσδεσης τόσο της πρόδρομής
(proPhoA) όσο και της ώριμης (PhoA) μορφής της αλκαλικής φωσφατάσης με την
μεμβρανικά προσδεδεμένη SecA. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το ώριμο τμήμα
προσδένεται στο ολοένζυμο της μεταθετάσης με παραπλήσια συγγένεια με αυτήν του
πρόδρομου τμήματος (Σχήμα 2.7). Επιπροσθέτως, το ώριμο τμήμα αναγνωρίζεται και από
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την ελεύθερη SecA με μειωμένη συγγένεια, αντίστοιχη με αυτήν που παρατηρείται και με
το πρόδρομο τμήμα της proPhoA (Σχήμα 2.7). Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι η
αναγνώριση μιας προπρωτεΐνης από την ελεύθερη ή την μεμβρανικά προσδεδεμένη SecA
οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ώριμο τμήμα της και ότι το πεπτίδιο σήμα έχει μια μικρή
συνεισφορά στην αναγνώριση αυτή. Σε συμφωνία με αυτό παρατηρήθηκε το γεγονός ότι η
συγγένεια της proPhoA από την οποία έχει αφαιρεθεί το μεγαλύτερο μέρος του ώριμου
τμήματος (1-62) για την μεμβρανικά προσδεδεμένη SecA μειώνεται οκτώ φορές περίπου
(Σχήμα 2.7). Επιπλέον η συγγένεια της PhoA με την ελεύθερη SecA είναι οκτώ φορές
καλύτερη από αυτήν του πεπτιδίου σήμα της proPhoA (Σχήμα 2.7).
Θελήσαμε επιπλέον να διαπιστώσουμε αν η στερεοδιαμόρφωση του ώριμου
τμήματος επηρεάζει την αναγνώριση του από την SecA. H αλκαλική φωσφατάση
αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την απάντηση και αυτού του ερωτήματος
και αυτό διότι μπορούμε να διαχωρίσουμε με την παρουσία η απουσία αναγωγικού
παράγοντα δύο καταστάσεις (βλ. §2.1.2): μιας ενζυμικά ενεργής (εγγενής) και μιας
ενζυμικά ανενεργής (μη-εγγενής) κατάστασης. Μελετήσαμε τις δύο αυτές καταστάσεις και
διαπιστώσαμε ότι μόνο η μη-εγγενής αναγνωρίζεται τόσο από την ελεύθερη όσο και την
μεμβρανικά προσδεδεμένη SecA σε αντίθεση με την εγγενή κατάσταση (βλ. 2.1.4). Το
αποτέλεσμα αυτό εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κατά πάσα πιθανότητα ο
διαχωρισμός μεταξύ κυτταροπλασματικών και εκκριτικών πρωτεϊνών. Μια γρήγορα
αναδιπλώμενη κυτταροπλασματική πρωτεΐνη που δεν απαιτεί εξωκυττάριους μηχανισμούς
αναδίπλωσης (Nakamoto and Bardwell 2004) δεν θα στοχευθεί ποτέ στην Sec μεταθετάση
σε αντίθεση με μια εκκριτική πρωτεΐνη. Ο ρόλος του πεπτιδίου σήμα και της σαπερόνης
SecB θα μπορούσε να είναι έμμεσος καθώς είναι γνωστό ότι το πεπτίδιο σήμα καθυστερεί
την αναδίπλωση των πρωτεϊνών (Randall and Hardy 2002) και η SecB προσδένεται στο
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ώριμο τμήμα των προπρωτεϊνών αναστέλλοντας την αναδίπλωση τους (Zhou and Xu
2005).
Τα ώριμα τμήματα των εκκριτικών πρωτεϊνών στοχεύονται στο ολοένζυμο της
μεταθετάσης αυτόνομα, ανεξάρτητα από την παρουσία πεπτιδίου σήμα ή SecB. Για να
διαπιστώσουμε αν ο συγκεκριμένος μηχανισμός στόχευσης αφορά όλες τις εκκριτικές
πρωτεΐνες και όχι μόνο την proPhoA που εξετάσαμε, μελετήσαμε και την συμπεριφορά
τεσσάρων επιπλέον εκκριτικών πρωτεϊνών. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι η
στόχευση πραγματοποιείται μέσω του ώριμου τμήματος και σε δύο μάλιστα από αυτές η
παρουσία πεπτιδίου σήμα δεν επιφέρει την παραμικρή βελτίωση στην συγγένεια του
ώριμου τμήματος (Σχήμα 2.8).
Τι συμβαίνει λοιπόν μετά την στόχευση του ώριμου τμήματος στο ολοένζυμο της
μεταθετάσης? Μπορεί αυτό να μετατοπισθεί στο περίπλασμα? Η proPhoA μπορεί να
μετατοπισθεί τόσο in vivo όσο και in vitro, σε αντίθεση με την PhoA της οποίας η
μετατόπιση είναι αμελητέα (Σχήμα 3.1). Ιδιαίτερα προβληματική είναι επίσης η μετατόπιση
δύο παραγώγων της proPhoA με μεταλλάξεις στο πεπτίδιο σήμα. Τόσο η PhoA όσο και τα
παράγωγα με τις μεταλλάξεις στο πεπτίδιο σήμα μπορούν να στοχευθούν στην μεταθετάση
(Σχήμα 2.7) αλλά στην συνέχεια η έλλειψη λειτουργικού πεπτιδίου σήμα απαγορεύει την
μετατόπισή τους (Σχήμα 3.1). Θελήσαμε να εξακριβώσουμε στην διατριβή αυτή τον ρόλο
του πεπτιδίου σήμα στην αντίδραση μετατόπισης.
Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήσαμε την δοκιμή στην οποία η δραστικότητα
ΑΤΡάσης προσδιορίζεται σαν συνάρτηση της θερμοκρασίας (Karamanou, Gouridis et al.
2007)(thermal ATPase assay). Τα αποτελέσματα του thermal ATPase assay μπορούν να
αναπαρασταθούν με γραφήματα Arrhenius τα οποία επιτρέπουν τον υπολογισμό της
ενέργειας ενεργοποίησης. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι προπρωτεΐνες με λειτουργικά πεπτίδια
σήμα (proPhoA; proOmpA) επιφέρουν μείωση κατά 3 φορές της ενέργειας ενεργοποίησης
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της μεταθετάσης (Σχήμα 3.4). Αντίθετα τα παράγωγα με τις μεταλλάξεις στο πεπτίδιο σήμα
δεν επιφέρουν μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης. Διαπιστώσαμε επίσης ότι ακόμα και
το χημικά συντεθειμένο πεπτίδιο σήμα της proPhoA προκαλεί μείωση της ενέργειας
ενεργοποίησης της μεταθετάσης όπως και δύο ακόμα χημικά συντεθειμένα πεπτίδια σήμα
δυο άλλων εκκριτικών πρωτεϊνών (Σχήμα 3.5). Ο ρόλος λοιπόν των πεπτιδίων σήμα στη
αντίδραση μετατόπισης είναι να μειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης του ολοενζύμου της
μεταθετάσης και γι αυτόν τον λόγο μεταλλαγμένα πεπτίδια σήμα που δεν επιφέρουν
μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης δεν μπορούν να οδηγήσουν την μετατόπιση των
ώριμων τμημάτων. Η ενέργεια ενεργοποίησης αποτελεί λοιπόν σημαντικό περιοριστικό
παράγοντα της αντίδρασης μετατόπισης και τα πεπτίδια σήμα καταλύουν την αντίδραση
μετατόπισης μειώνοντας την. Είναι όμως αυτή η μοναδική λειτουργία των πεπτιδίων σήμα?
Μελετήσαμε μια κατηγορία μεταθετασών (Prl μεταθετάσες) η οποία έχει δειχθεί να
είναι ικανή να μετατοπίσει προπρωτεΐνες με προβληματικά η δίχως πεπτίδιο σήμα
(Derman, Puziss et al. 1993; Huie and Silhavy 1995; Prinz, Spiess et al. 1996). Οι
μεταθετάσες αυτές έχουν χαμηλή ενέργεια ενεργοποίησης (Σχημα 3.4 & 4.5) δίχως την
ανάγκη παρουσίας λειτουργικού πεπτιδίου σήμα, παρόλα αυτά όμως η έκκριση
προπρωτεϊνών με προβληματικά η δίχως πεπτίδιο σήμα από τις μεταθετάσες αυτές είναι
έντονα μειωμένη σε σχέση με την μετατόπιση προπρωτεΐνης με λειτουργικό πεπτίδιο σήμα
(Σχήμα 3.1). Η μετατόπιση προπρωτεϊνών με τα προβληματικά πεπτίδια σήμα είναι σαφώς
αυξημένη στις Prl μεταθετάσες σε σχέση με αυτήν της αγρίου τύπου μεταθετάσης (Σχήμα
3.1), γεγονός που οφείλεται στο ότι οι Prl μεταθετάσες έχουν ξεπεράσει το περιοριστικό
παράγοντα της ενέργειας ενεργοποίησης. Φαίνεται όμως ότι αυτό δεν είναι αρκετό στο να
επιτευχθεί ικανοποιητική μετατόπιση γεγονός που μας οδήγησε στην διαπίστωση ότι το
πεπτίδιο σήμα έχει και έναν επιπρόσθετο ρόλο εκτός από αυτόν της δραματικής μείωσης
της ενέργειας ενεργοποίησης του ολοενζύμου.
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Διαπιστώσαμε ότι η προσθήκη χημικά συντεθειμένου πεπτιδίου σήμα της proPhoA
διεγείρει την μετατόπιση του ώριμου τμήματός της (Σχήμα 3.7) στον ίδιο βαθμό και με
ανάλογες κινητικές (Σχήμα 3.8) που αυτό συμβαίνει όταν πεπτίδιο σήμα και ώριμο τμήμα
είναι ομοιοπολικά συνδεδεμένα. Ανάλογα αποτελέσματα για την μετατόπιση της PhoA
είχαμε και με την χρήση δύο διαφορετικών, χημικά συντεθειμένων πεπτιδίων σήμα, αυτών
της proLamb και της πρωτεΐνης proCoat του βακτηριοφάγου Μ13 (Σχήμα 3.7). Πέραν της
PhoA χρησιμοποιήθηκαν ώριμα τμήματα τεσσάρων επιπλέον εκκριτικών πρωτεϊνών, η
μετατόπιση των οποίων οδηγήθηκε από την προσθήκη πεπτιδίου σήμα της proPhoA
(Σχήμα 3.10). Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι το πεπτίδιο σήμα αποτελεί έναν
αλλοστερικό συνδέτη της μεταθετάσης, η φυσική παρουσία του οποίου οδηγεί την
μετατόπιση των ώριμων τμημάτων τα οποία έχουν προσδεθεί στην μεταθετάση, μέσω της
κατάλυσης πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης της μεταθετάσης (Σχήμα 3.6).
Το σημείο στο οποίο προσδένεται το πεπτίδιο σήμα για να οδηγήσει την
μετατόπιση των ώριμων τμημάτων αποτέλεσε το επόμενο ερώτημα της συγκεκριμένης
διατριβής μιας και η θέση πρόσδεσης του πεπτιδίου σήμα στην ελεύθερη SecA είχε
εντοπισθεί (Gelis, Bonvin et al. 2007). Παρατηρήσαμε ότι μεταλλάξεις στο αυλάκι
πρόσδεσης του πεπτιδίου σήμα προκαλούν δραματική μείωση στην ικανότητα του
πεπτιδίου σήμα να οδηγήσει μετατόπιση ώριμων τμημάτων (Σχήμα 3.9) τα οποία έχουν
προσδεθεί στην μεταθετάση (Σχήμα 2.7). Το ίδιο αποτέλεσμα σημειώθηκε και με την
χρήση Prl μεταθετασών οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλή ενέργεια ενεργοποίησης (Σχήμα
3.4). Η πρόσδεση λοιπόν του πεπτιδίου σήμα στο αυλάκι που έχει εντοπισθεί πάνω στην
SecA είναι αυτή που οδηγεί την μετατόπιση των ώριμων τμημάτων των εκκριτικών
πρωτεϊνών.
Μετά την πρόσδεση του ώριμου τμήματος μιας εκκριτικής πρωτεΐνης, το πεπτίδιο
σήμα αρχικά επιφέρει μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης και στην συνέχεια καταλύει
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πολλαπλούς κύκλους υδρόλυσης της μεταθετάσης οι οποίοι συνδυάζονται με την μεταφορά
του ώριμου τμήματος. Με ποιόν τρόπο όμως το ώριμο τμήμα δεσμεύεται αρχικά στην
μεταθετάση έτσι ώστε να μετατοπισθεί? Η δέσμευση επιτυγχάνεται μόνο με την παρουσία
πεπτιδίου σήμα και ΑΤΡ στους 37°C (Σχήμα 3.11). Η δέσμευση λοιπόν πραγματοποιείται
μόνο μετά την πρόσδεση του πεπτιδίου σήμα και την εκκίνηση των πολλαπλών κύκλων
υδρόλυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το ώριμο τμήμα αποδεσμεύεται από την μεταθετάση.
Αν λοιπόν ένα μη τελείως αναδιπλωμένο ώριμο τμήμα (μη εγγενή κατάσταση)
αναγνωριστεί από το ολοένζυμο της μεταθετάσης, αυτό δεν θα δεσμευτεί μιας και δεν έχει
πεπτίδιο σήμα, και θα αντικατασταθεί άμεσα (Σχήμα 3.11) από ένα άλλο ώριμο τμήμα, το
οποίο αν έχει πεπτίδιο σήμα (εκκριτική προπρωτεΐνη) θα δεσμευτεί στην μεταθετάση και
δεν θα αποδεσμευτεί μέχρι να ολοκληρωθεί η μετατόπιση της. Τα αποτελέσματα αυτά
υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο το κύτταρο διαχωρίζει τις κυτταροπλασματικές
πρωτεΐνες που αν δεν αναδιπλώσουν γρήγορα ενδέχεται να δεσμευτούν στην μεταθετάση,
αλλά θα αντικατασταθούν άμεσα, δίχως να δημιουργήσουν πρόβλημα “συνωστισμού” στην
μεταθετάση, από τις εκκριτικές πρωτεΐνες.
Όπως έχουμε δείξει μέχρι στιγμής η πρόσδεση του πεπτιδίου σήμα στο αυλάκι της
SecA μειώνει την ενέργεια ενεργοποίησης της μεταθετάσης και καταλύει πολλαπλούς
κύκλους υδρόλυσης της μεταθετάσης οι οποίοι συνοδεύονται με μετατόπιση του ώριμου
τμήματος. Το αυλάκι πρόσδεσης του πεπτιδίου σήμα μεταξύ της PBD και IRA1 περιοχής
(Gelis, Bonvin et al. 2007) καθώς και το σημείο πρόσδεσης του ώριμου τμήματος στην
PBD περιοχή (Baud, Karamanou et al. 2002; Papanikou, Karamanou et al. 2005)
σημειώνονται μακριά από τον “DEAD” κινητήρα της SecA. Τα συμβάντα που λαμβάνουν
χώρα στις περιοχές αυτές μεταφέρονται στον “DEAD” κινητήρα (Karamanou, Gouridis et
al. 2007) προκαλώντας δομική χαλάρωση και κίνηση των περιοχών του, της μιας σε σχέση
με την άλλη , γεγονότα που διαδραματίζονται κατά τον κύκλο κατάλυσης και αναγκαία για
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να πραγματοποιηθεί μετατόπιση προπρωτεϊνών (Sianidis, Karamanou et al. 2001;
Papanikou, Karamanou et al. 2004; Keramisanou, Biris et al. 2006). Για τον λόγο αυτό
υποθέσαμε ότι και το πεπτίδιο σήμα οδηγεί την μετατόπιση του ώριμου τμήματος
επηρεάζοντας την δραστηριότητα του κινητήρα και θελήσαμε να εξακριβώσουμε τον τρόπο
με τον οποίο συμβαίνει αυτό. Εστιαστήκαμε για δύο λόγους σε μια περιοχή του κινητήρα,
την οποία αποκαλέσαμε Gate 2: οι κρυσταλλικές δομές της SecA αποκαλύπτουν ότι ο
κινητήρας

μπορεί

να

βρεθεί

σε

δύο

στερεοδιαμορφώσεις:

σε

μια

ανοιχτή

στερεοδιαμόρφωση στην οποία οι δύο περιοχές του (NBD και IRA2) είναι αποκολλημένες
η μια από την άλλη όπως συμβαίνει με τις σελίδες ενός ανοιχτού βιβλίου (Papanikolau,
Papadovasilaki et al. 2007) και σε μια κλειστή στερεοδιαμόρφωση σε όλες τις υπόλοιπες
δομές (Ding, Hunt et al. 2003; Sharma, Arockiasamy et al. 2003; Osborne, Clemons et al.
2004; Vassylyev, Mori et al. 2006; Zimmer, Li et al. 2006) (Σχήμα 5.1 β). Η πιο έντονη
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο αυτών στερεοδιαμορφώσεων εντοπίζεται στην Gate 2
περιοχή (Σχήμα 5.1 α). Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στα κατάλοιπα της Gate 2 περιοχής
εντοπίσθηκαν οι περισσότερες μεταλλαγές που προκαλούν τον Prl φαινότυπο (Fikes and
Bassford 1989; Huie and Silhavy 1995).

α

β

γ

Σχήμα 5.1: Δομή της SecA. α. Αναπαράσταση της επιφάνειας του μορίου της SecA (Papanikolau,
Papadovasilaki et al. 2007). NBD: Nucleotide Binding Domain (μπλε), IRA2: Intramolecular regulator of the
ATPase 2 (θαλασσί), PBD: Preprotein Binding Domain (φούξια), C-domain (πράσινο). β. Ο κινητήρας της
ecSecA (Papanikolau, Papadovasilaki et al. 2007) (χρωματιστός, ανοιχτή στερεοδιαμόρφωση, pdb:2FSG) έχει
στοιχηθεί δομικά με τον κινητήρα της bsSecA (Ding, Hunt et al. 2003) (γκρι, κλειστή στερεοδιαμόρφωση,
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pdb:1Μ6Ν). Το ΑΤΡ απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα. γ. Λεπτομερής περιγραφή του κινητήρα της ecSecA ο
οποίος έχει στοιχηθεί δομικά με τον κινητήρα της bsSecA (όπως στο β.). Το μοτίβο Ι περιέχει την Walker Box
A αλληλουχία στην οποία προσδένεται το ΑΤΡ. Το μοτίβο V περιέχει το σημαντικό για την κατάλυση R509
κατάλοιπο. Η έλικα α18 περιέχει τα κατάλοιπα Η484 και Α488 του Gate 2.

Διαπιστώσαμε ότι μεταλλαγές που αποσταθεροποιούν τις αλληλεπιδράσεις στη
Gate 2 περιοχή έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης της
μεταθετάσης δίχως την παρουσία πεπτιδίου σήμα, σε αντίθεση με μεταλλαγές καταλοίπων
στην Gate 2 περιοχή που δεν επιφέρουν αποσταθεροποίηση αλληλεπιδράσεων μεταξύ των
δύο περιοχών του κινητήρα (Σχήμα 4.5). H ενέργεια ενεργοποίησης της μεταθετάσης δεν
επηρεάζεται από τα κατάλοιπα της Gate 2 περιοχής τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την
διαδικασία της μετατόπισης και για την βιωσιμότητα του κυττάρου (Σχήμα 4.1). Αντίθετα
εξαρτάται από την ένταση των επαφών μεταξύ των δύο περιοχών του κινητήρα στην Gate 2
περιοχή. Φαίνεται λοιπόν από αυτά τα αποτελέσματα ότι η μείωση της ενέργειας
ενεργοποίησης που προκαλεί το πεπτίδιο σήμα επιτυγχάνεται μέσω της χαλάρωσης των
αλληλεπιδράσεων της Gate 2 περιοχής.
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης προκαλείται και
από Prl μεταλλαγές στο SecYEG κανάλι μετατόπισης. Διαπιστώσαμε ότι και οι Prl
μεταλλαγές στην SecA προκαλούν μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης (Σχήμα 4.5).
Φαίνεται λοιπόν ότι ο Prl φαινότυπος είναι στενά συσχετισμένος με την μείωση της
ενέργειας ενεργοποίησης. Για να το επιβεβαιώσουμε αυτό εξετάσαμε αν οι μεταλλαγές
στην Gate 2 περιοχή που μειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης χαλαρώνοντας τις
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο περιοχών του κινητήρα εκδηλώνουν Prl φαινότυπο και
διαπιστώσαμε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει (Σχήμα 4.6 & 4.7).
Παρατηρήσαμε επίσης ότι η αποσταθεροποίηση των αλληλεπιδράσεων στην Gate 2
περιοχή οδηγεί είτε σε μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης της ελεύθερης ΑΤΡάσης είτε
σε μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης της ΑΤΡάσης μόνο αφού προσδεθεί στο SecYEG

85

Συζήτηση
κανάλι μετατόπισης (Σχήμα 4.5). Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι το SecYEG
επηρεάζει την Gate 2 περιοχή και επομένως ο λόγος για τον οποίο εντοπίζονται Prl
μεταλλαγές στο SecYEG που μειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης της μεταθετάσης είναι
ότι αυτές επηρεάζουν τις επαφές των δύο περιοχών του κινητήρα στην Gate 2 περιοχή.
Θελήσαμε επίσης να διαπιστώσουμε αν η μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης
μέσω της χαλάρωσης των αλληλεπιδράσεων στην Gate 2 περιοχή επιφέρει μια έντονη
μετακίνηση των περιοχών του κινητήρα, της μιας σε σχέση με την άλλη ανάλογη με αυτήν
που παρατηρείται σε ορισμένες κρυσταλλικές δομές (Σχήμα 5.1 b). Για τον λόγο αυτό
μεταλλάξαμε σε κυστεΐνες κατάλοιπα που γειτνιάζουν στην Gate 2 περιοχή (Σχήμα 5.1). Η
μεταλλαγή σε κυστεΐνη των συγκεκριμένων καταλοίπων οδηγεί όπως έχουμε δείξει σε
χαλάρωση των αλληλεπιδράσεων και σε μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης. Στην
συγκεκριμένη όμως περίπτωση, οξειδώσαμε τις κυστεΐνες έτσι ώστε να αποτρέψουμε την
κίνηση και την απομάκρυνση των δύο περιοχών του κινητήρα (κλειδωμένη κατάσταση),
της μιας σε σχέση με την άλλη (Σχήμα 4.8). Διαπιστώσαμε ότι και στην περίπτωση που δεν
επιτρέπεται ευρεία κίνηση των περιοχών του κινητήρα επιτυγχάνεται μείωση της ενέργειας
ενεργοποίησης (Σχήμα 4.10). Η μείωση επομένως της ενέργειας ενεργοποίησης
προκαλείται από την χαλάρωση των αλληλεπιδράσεων στην Gate 2 περιοχή, δίχως να είναι
αναγκαία μια ευρεία μετακίνηση των περιοχών του κινητήρα της μιας σε σχέση με την
άλλη.
Η ευρεία μετακίνηση των δύο περιοχών του κινητήρα της SecA, της μιας σε σχέση
με την άλλη δεν είναι απαραίτητη για την μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης του
ολοενζύμου και δεν επηρεάζει ούτε τον σχηματισμό του ολοενζύμου (Πίνακας 4.1) ούτε
την πρόσδεση προπρωτεϊνών σε αυτό (Πίνακας 4.2). Είναι όμως απαραίτητη για την
μετατόπιση προπρωτεϊνών από το ολοένζυμο της μεταθετάσης (Σχήμα 4.9).

86

Συζήτηση
Για ποιόν λόγο όμως κλείδωμα των περιοχών του κινητήρα που αποτρέπει την
κίνηση της μίας σε σχέση με την άλλη να προκαλεί αδυναμία μετατόπισης προπρωτεϊνών
από την μεταθετάση? Διαπιστώσαμε ότι το κλείδωμα των περιοχών του κινητήρα της SecA
απαγορεύει στην μεταθετάση να πραγματοποιήσει πολλαπλούς κύκλους κατάλυσης
αναγκαίους για την μετατόπιση προπρωτεϊνών (Σχήμα 4.11). Το κλείδωμα των περιοχών
του κινητήρα της SecA επιτρέπει στην μεταθετάση να πραγματοποιήσει μόνο έναν αλλά
όχι πολλαπλούς κύκλους εισαγωγής και εξαγωγής στην μεμβράνη (Σχήμα 4.12) οι οποίοι
ρυθμίζονται από το ΑΤΡ και τις προπρωτεΐνες και είναι αναγκαίοι για να πραγματοποιηθεί
μετατόπιση προπρωτεϊνών (Economou and Wickner 1994).
Με βάση όλα τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μοντέλο
στόχευσης και μεταφοράς προπρωτεϊνών από την Sec μεταθετάση (Σχήμα 5.2). Οι
προπρωτεΐνες συντίθενται στο κυτταρόπλασμα στα ριβοσώματα και πιθανότατα
στοχεύονται στο SecYEG κανάλι μετατόπισης από την κυτταροπλασματική ΑΤΡάση του
συστήματος SecA που βρίσκεται στην αδρανή ADP στερεοδιαμόρφωση. Η στόχευση μέσω
SecA στο ολοένζυμο της μεταθετάσης στην μεμβράνη οφείλεται κυρίως στο ώριμο τμήμα
των προπρωτεϊνών, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε μια μη-εγγενή στερεοδιαμόρφωση.
Στην συνέχεια το πεπτίδιο σήμα επιφέρει μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης του
ολοενζύμου μέσω της χαλάρωσης των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δύο περιοχών του
DEAD κινητήρα του ολοενζύμου, έτσι ώστε αυτό να αποκτήσει την “Prl-χαλαρή”
στερεοδιαμόρφωση. Στην συνέχεια η πρόσδεση του πεπτιδίου σήμα στο αυλάκι του στην
SecA προκαλεί “άνοιγμα” των δύο περιοχών του κινητήρα που επιτρέπει την
απελευθέρωση του ADP και την πραγματοποίηση πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης που
συνδυάζονται με κύκλους εισαγωγής και εξαγωγής της SecA στην μεμβράνη, έτσι ώστε η
πολυπεπτιδική αλυσίδα να δεσμευτεί στην μεταθετάση και στην συνέχεια να μετατοπισθεί
στο περίπλασμα. Κατά την διάρκεια της μετατόπισης το πεπτίδιο σήμα παραμένει

87

Συζήτηση
προσδεδεμένο ή απομακρύνεται από την μεταθετάση μετά την δέσμευση της
πολυπεπτιδικής αλυσίδας.

Σχήμα 5.2: Μοντέλο στόχευσης και μεταφοράς προπρωτεϊνών από την Sec μεταθετάση. Οι συντιθέμενες από το
ριβόσωμα προπρωτεΐνες (έντονη μαύρη γραμμή) με το αμινοτελικό τους πεπτίδιο σήμα αναπαριστάνονται στο
“I”. H SecA (Α) και η SecY (Y) αποτελούν το ολοένζυμο της μεταθετάσης, το οποίο στο “III” παριστάνεται
επιμηκυμένο για να υποδηλώσει την Prl στερεοδιαμόρφωση. Στο κάτω μέρος του μοντέλου αναπαριστάνεται
αναλυτικά η SecA με τις διαμορφώσεις της Gate 2 περιοχής και το προσδεδεμένο νουκλεοτίδιο.

Στην διατριβή αυτή κατορθώσαμε να διακρίνουμε τα στάδια της αντίδρασης
μετατόπισης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα νουκλεοτίδια, το πεπτίδιο σήμα και το
ώριμο τμήμα ρυθμίζουν την μετάβαση της μεταθετάσης από το ένα στάδιο στο επόμενο
ώστε να πραγματωθεί η αντίδραση της έκκρισης. Διαπιστώσαμε ότι το κάθε στάδιο
αντιπροσωπεύει διακριτές στερεοδιαμορφώσεις του ολοενζύμου της μεταθετάσης, η
εναλλαγή των οποίων σκιαγραφεί την διαδικασία μετατόπισης. Ο προσδιορισμός σε
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ατομική λεπτομέρεια όλων αυτών των στερεοδιαμορφώσεων είναι το απαραίτητο επόμενο
βήμα το οποίο θα επιτρέψει την αποκρυπτογράφηση της διαδικασίας της μετατόπισης
πρωτεϊνών από την Sec μεταθετάση. Προσφάτως έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε
αυτήν της κατεύθυνση με τον προσδιορισμό της δομής του συμπλόκου της SecA με το
SecYEG κανάλι μετατόπισης καθώς και της SecA με το πεπτίδιο σήμα. Ο προσδιορισμός
βέβαια των λειτουργικών στερεοδιαμορφώσεων που συμβαίνουν κατά την μετατόπιση
απαιτεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια μιας και θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος
σχηματισμού ενός διαλυτού αλλά και λειτουργικού ολοενζύμου της μεταθετάσης. Η
τεχνική πρόοδος που επιτεύχθηκε στην συγκεκριμένη διατριβή με την ανάπτυξη διαλυτών
και λειτουργικών υποστρωμάτων θα συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6- ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
6. Υλικά και μέθοδοι.

6.1 Τεχνικές μοριακής βιολογίας.
Οι βασικές τεχνικές μοριακής βιολογίας εκτελέστηκαν με βάση τα εγχειρίδια:
«Molecular Cloning» (J.Sambrook, E.F. Fritsch, T.Maniatis) και «Current Protocols in
Molecular Biology» (F.Ausubel, R.Brent, R.Kingston, D.Moore, J.Seidman, J.Smith,
K.Struhl). Όλες οι DNA κατασκευές αλληλουχήθηκαν πλήρως στο εργαστήριο
μικροχημείας η στο γενωμικό εργαστήριο στο IMBB.

6.1.1 Κατασκευή των SecA σημειακών μεταλλαγών.
Το His6SecA(Y134C) μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Megaprimer
PCR” (Ke and Madison 1997) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τον pIMBB7 (Sianidis,
Karamanou et al. 2001) και εκκινητές τους X284 (5’ CC GTC AAC GAC TGC CTG GCG
CAA CG 3’); X278 (5’ G TTT ATA CAT TTC CGA GCT GTC TTC 3’) Το προϊόν της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (0,324kb) χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο στάδιο της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τον εκκινητή X279 (5’ ACG ACT CAC TAT
AGG GAG ACC ACA ACG 3’). Το προϊόν της δεύτερης αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (0.97 kb) εισήχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα BclI/BamHI στον
πλασμιδιακό φορέα pIMBB7 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB522.
Το His6SecA(Y134S) μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Megaprimer
PCR” (Ke and Madison 1997) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τον pIMBB7 (Sianidis,
Karamanou et al. 2001) και εκκινητές τους X283 (5’ CC GTC AAC GAC TCC CTG GCG
CAA CG 3’); X278 (5’ G TTT AT A CAT TTC CGA GCT GTC TTC 3’). Το προϊόν της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (0,324kb) χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο στάδιο της
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αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τον εκκινητή X279 (5’ ACG ACT CAC TAT
AGG GAG ACC ACA ACG 3’). Το προϊόν της δεύτερης αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (0.97 kb) εισήχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα BclI/BamHI στον
πλασμιδιακό φορέα pIMBB7 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB523.
Το His6SecA(Y134W) μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Megaprimer
PCR” (Ke and Madison 1997) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τον pIMBB7 (Sianidis,
Karamanou et al. 2001) και εκκινητές τους X319 (5’ CC GTC AAC GAC TGG CTG GCG
CAA CG 3’); X278 (5’ GTTTATACATTTCCGAGCTGTCTTC 3’). Το προϊόν της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (0,324kb) χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο στάδιο της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τον εκκινητή X279 (5’ ACG ACT CAC TAT
AGG GAG ACC ACA ACG 3’). Το προϊόν της δεύτερης αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (0.97 kb) εισήχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα BclI/BamHI στον
πλασμιδιακό φορέα pIMBB7 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB523.
Το His6SecA(A373V) μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Megaprimer
PCR” (Ke and Madison 1997) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τον pIMBB7 (Sianidis,
Karamanou et al. 2001) και εκκινητές τους X409 (5’ GAA AAC CAA ACG CTG GTT
TCG ATC AC 3’); X182 (5’ GGCCTTTCGCAGTACGTTC 3’). Το προϊόν της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (0,247kb) χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο στάδιο της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τον εκκινητή X395 (5’ CTA ACA ACA ATA
AAC CTT TAC TTC 3’). Το προϊόν της δεύτερης αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
(1.42 kb) εισήχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα NsiI/BglII στον πλασμιδιακό
φορέα pIMBB7 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB687.
Το His6SecA(H484A) μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Megaprimer
PCR” (Ke and Madison 1997) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τον pIMBB7 (Sianidis,
Karamanou et al. 2001) και εκκινητές τους X272 (5’C TAC AAG CTG GAT ACC GTC
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GTT GTT 3’); X275 (5’ CGC TTC GTT GGC GGC GAA TTT GGC GTT3’). Το προϊόν
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (0,253kb) χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο στάδιο
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τον εκκινητή X273 (5’ CTG ACG ACC AGA
ACG ACC GCG CAA CTG 3’). Το προϊόν της δεύτερης αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (0.52 kb) εισήχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα BglII/KpnI στον
πλασμιδιακό φορέα pIMBB7 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB527.
Το His6SecA(H484Q) μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Megaprimer
PCR” (Ke and Madison 1997) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τον pIMBB7 (Sianidis,
Karamanou et al. 2001) και εκκινητές τους X272 (5’C TAC AAG CTG GAT ACC GTC
GTT GTT 3’); X274 (5’CGC TTC GTT GGC CTG GAA TTT GGC GTT 3’). Το προϊόν
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (0,253kb) χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο στάδιο
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τον εκκινητή X273 (5’ CTG ACG ACC AGA
ACG ACC GCG CAA CTG 3’). Το προϊόν της δεύτερης αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (0.52 kb) εισήχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα BglII/KpnI στον
πλασμιδιακό φορέα pIMBB7 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB578.
Το His6SecA(A488V) μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Megaprimer
PCR” (Ke and Madison 1997) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τον pIMBB7 (Sianidis,
Karamanou et al. 2001) και εκκινητές τους X272 (5' C TAC AAG CTG GAT ACC GTC
GTT GTT3'); X276 (5’ G AGC AAC AAT CGC CAC TTC GTT GGC GTG GAA TTT
3’). Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (0,267kb) χρησιμοποιήθηκε στο
δεύτερο στάδιο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τον εκκινητή X273 (5’ CTG
ACG ACC AGA ACG ACC GCG CAA CTG 3’). Το προϊόν της δεύτερης αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυμεράσης (0.52 kb) εισήχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα
BglII/KpnI στον πλασμιδιακό φορέα pIMBB7 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα
pIMBB528.

93

Υλικά και μέθοδοι
Το His6SecA(A488C) μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Megaprimer
PCR” (Ke and Madison 1997) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τον pIMBB7 (Sianidis,
Karamanou et al. 2001) και εκκινητές τους X320 (5' G AGC AAC AAT CGC GCA TTC
GTT GGC GTG GAA TTT 3'); X272 (5’ C TAC AAG CTG GAT ACC GTC GTT GTT
3’). Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (0,267kb) χρησιμοποιήθηκε στο
δεύτερο στάδιο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τον εκκινητή X273 (5’ CTG
ACG ACC AGA ACG ACC GCG CAA CTG 3’). Το προϊόν της δεύτερης αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυμεράσης (0.52 kb) εισήχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα
BglII/KpnI στον πλασμιδιακό φορέα pIMBB7 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα
pIMBB575.
Το His6SecA(A507V) μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Megaprimer
PCR” (Ke and Madison 1997) χρησιμοποιώντας ως μήτρα τον pIMBB7 (Sianidis,
Karamanou et al. 2001) και εκκινητές τους X272 (5’ C TAC AAG CTG GAT ACC GTC
GTT GTT 3’); X277 (5’ GT ACC ACG ACC CAC CAT ATT GGT 3’). Το προϊόν της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (0,321kb) χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο στάδιο της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με τον εκκινητή X273 (5’ CTG ACG ACC AGA
ACG ACC GCG CAA CTG 3’). Το προϊόν της δεύτερης αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (0.52 kb) εισήχθηκε με πέψη με τα περιοριστικά ένζυμα BglII/KpnI στον
πλασμιδιακό φορέα pIMBB7 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB529.

6.1.2 Κατασκευή των SecY σημειακών μεταλλαγών.
Το His6SecYprlA3-EG μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Quick-change”
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Stratagene) κάνοντας χρήση της DNA
πολυμεράσης PfuUltraTM High Fidelity, μήτρα το πλασμίδιο pET610 (van der Does,
Manting et al. 1998) και το ζεύγος των εκκινητών X522 (5’GAG ATG TTT AAC ATG
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TGC TCT GGT GGT GCT CTC 3’); X523 (5’GAG AGC ACC ACC AGA GCA CAT
GTT AAA CAT CTC3’) για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB843.
Το His6SecYprlA4-EG μετάλλαγμα φτιάχτηκε με την μέθοδο της “Quick-change”
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Stratagene) κάνοντας χρήση της DNA
πολυμεράσης PfuUltraTM High Fidelity σε δύο κύκλους μεταλλαξογένεσης. Στον πρώτο
κύκλο (εισήχθηκε η Ι408Ν μεταλλαγή) χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα το πλασμίδιο pET610
(van der Does, Manting et al. 1998) και το ζεύγος των εκκινητών X524 (5’GGG ACC TCA
CTG CTT AAC GTT GTT GTC GTG ATT3’); X525 (5’AAT CAC GAC AAC AAC GTT
AAG CAG TGA GGT CCC3’). Στον δεύτερο κύκλο (εισήχθηκε η F286Y μεταλλαγή)
χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα το πλασμίδιο που φτιάχτηκε στο πρώτο κύκλο (Ι408Ν
μεταλλαγή) και το ζεύγος των εκκινητών X526 (5’TCC AGT ATT ATT CTG TAC CCG
GCG ACC ATC GCG3’); X527 (5’CGC GAT GGT CGC CGG GTA CAG AAT AAT
ACT GGA3’) για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB842.

6.1.3 Κατασκευή των proPhoA-His, proPhoA(L8Q-His, proPhoA(L14R)-His and
PhoA(Δ2-22)-His:
Το proPhoA-His6 φτιάχτηκε απομονώνοντας την αγρίου τύπου proPhoA (P00634)
από το χρωμόσωμα της E.coli JM109 (DE3) με τους εκκινητές X560 (5’
GGGAATTCCATATGAAACAAAGCACTATT
περιοριστική

θέση

για

το

ένζυμο

GCA
NdeI;

3’)
X561

ο

οποίος
(5’

εισάγει

την

GACCCGCTC

GAGTTTCAGCCCCAGAGC GGC 3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για το
ένζυμο XhoI. Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (1.4kb) κλωνοποιήθηκε
με την χρήση των ενζύμων NdeI-XhoI στον πλασμιδιακό φορέα pET22b για να
δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB882.
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Το (L8Q)proPhoA-His6 φτιάχτηκε απομονώνοντας την proPhoA με την L8Q
μεταλλαγή στο πεπτίδιο σήμα από το χρωμόσωμα της E.coli MPh1068 (phoA68) με τους
εκκινητές X560 (5’ GGGAATTCCATATGAAACAAAGCACTATT GCA 3’) ο οποίος
εισάγει την θέση περικοπής για το ένζυμο NdeI; X561 (5’ GACCCGCTC
GAGTTTCAGCCCCAGAGC GGC 3’) ο οποίος εισάγει την θέση περικοπής για το ένζυμο
XhoI. Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (1.4kb) κλωνοποιήθηκε με την
χρήση των ενζύμων NdeI-XhoI στον πλασμιδιακό φορέα pET22b για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB883.
Το (L14R)proPhoA-His6 φτιάχτηκε απομονώνοντας την proPhoA με την L14Q
μεταλλαγή στο πεπτίδιο σήμα από το χρωμόσωμα της E.coli Mph1061 (phoA61)με τους
εκκινητές X560 (5’ GGGAATTCCATATGAAACAAAGCACTATT GCA 3’) ο οποίος
εισάγει την περιοριστική θέση για το ένζυμο NdeI; X561 (5’ GACCCGCTC
GAGTTTCAGCCCCAGAGC GGC 3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για το
ένζυμο XhoI. Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (1.4kb) κλωνοποιήθηκε
με την χρήση των ενζύμων NdeI-XhoI στον πλασμιδιακό φορέα pET22b για να
δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB884.
Το PhoA-His6 (Δ2-22) φτιάχτηκε απομονώνοντας το ώριμο τμήμα της proPhoA
από το πλασμίδιο pIMBB882 με τους εκκινητές X646 (5’GGG AA TTC CATATG ACC
CCA GAA ATG CCT GTT3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για το ένζυμο NdeI;
X561 (5’ GACCCGCTC GAGTTTCAGCCCCAGAGC GGC 3’) ο οποίος εισάγει την
περιοριστική θέση για το ένζυμο XhoI. Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης (1.4kb) κλωνοποιήθηκε με την χρήση των ενζύμων NdeI-XhoI στον
πλασμιδιακό φορέα pET22b για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB953.

96

Υλικά και μέθοδοι
6.1.4 Μεταφορά των SecA μεταλλαγμάτων στον πλασμιδιακό φορέα pASK-IBA7plus.
Το strep-SecA φτιάχτηκε απομονώνοντας την αγρίου τύπου SecA από το
πλασμίδιο pIMBB10 με τους εκκινητές X174 (5’ATG GTA GGT CTC AGC GCC TAA
TCA AAT TGT TAA CTA AAG TTT TCG3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για
το ένζυμο BsaI; X175 (ATG GTA GGT CTC ATA TCA TTG CAG GCG GCC ATG
GCA CTG3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για το ένζυμο BsaI . Το προϊόν της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (1.4kb) κλωνοποιήθηκε με την χρήση του ενζύμου
BsaI στον πλασμιδιακό φορέα pASK-IBA7plus για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα
pIMBB276.
To strep-SecA(Y134S) φτιάχτηκε απομονώνοντας το Nco I-Nco I κομμάτι από τον
pIMBB523 και υπο-κλωνοποιώντας το στον φορέα pIMBB276 για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB851.
To strep-SecA(Y134W) φτιάχτηκε απομονώνοντας το Nco I-Nco I κομμάτι από
τον pIMBB574 και υπο-κλωνοποιώντας το στον φορέα pIMBB276 για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB846.
To strep-SecA(A373V) φτιάχτηκε απομονώνοντας το Nco I-Nco I κομμάτι από τον
pIMBB687 και υπο-κλωνοποιώντας το στον φορέα pIMBB276 για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB855.
To strep-SecA(H484Q) φτιάχτηκε απομονώνοντας το Nco I-Nco I κομμάτι από τον
pIMBB578 και υπο-κλωνοποιώντας το στον φορέα pIMBB276 για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB852.
To strep-SecA(H484A) φτιάχτηκε απομονώνοντας το Nco I-Nco I κομμάτι από τον
pIMBB527 και υπο-κλωνοποιώντας το στον φορέα pIMBB276 για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB848.
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To strep-SecA(A488V) φτιάχτηκε απομονώνοντας το Nco I-Nco I κομμάτι από τον
pIMBB528 και υπο-κλωνοποιώντας το στον φορέα pIMBB276 για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB854.
To strep-SecA(A507V) φτιάχτηκε απομονώνοντας το Nco I-Nco I κομμάτι από τον
pIMBB529 και υπο-κλωνοποιώντας το στον φορέα pIMBB276 για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB849.
To strep-SecA(W775A) φτιάχτηκε απομονώνοντας το Nco I-Nco I κομμάτι από
τον pIMBB105 και υπο-κλωνοποιώντας το στον φορέα pIMBB276 για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB899.

6.1.5 Μεταφορά των proPhoA-His, proPhoA(L8Q)-His, proPhoA(L14R)-His and
PhoA(Δ2-22)-His στον pBAD33 πλασμιδιακό φορέα.
Το proPhoA-His6 απομονώθηκε από το πλασμίδιο pIMBB832 με τους εκκινητές
X629 (5’CGG GGT ACC GTT TAA CTT TAA GAA GGA GAT ATA CAT ATG3’) ο
οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για το ένζυμο KpnI; X630 (5’AAA CCC AAG CTT
TCA GTG GTG GTG GTG GTG GTG3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για το
ένζυμο HindIII. Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης κλωνοποιήθηκε με
την χρήση των ενζύμων KpnI- HindIII στον πλασμιδιακό φορέα pBAD33 για να
δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB932.
Το (L8Q)proPhoA-His6 απομονώθηκε από το πλασμίδιο pIMBB833 με τους
εκκινητές X629 (5’CGG GGT ACC GTT TAA CTT TAA GAA GGA GAT ATA CAT
ATG3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για το ένζυμο KpnI; X630 (5’AAA CCC
AAG CTT TCA GTG GTG GTG GTG GTG GTG3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική
θέση για το ένζυμο HindIII. Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
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κλωνοποιήθηκε με την χρήση των ενζύμων KpnI- HindIII στον πλασμιδιακό φορέα
pBAD33 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB933.
Το (L14R)proPhoA-His6 απομονώθηκε από το πλασμίδιο pIMBB884 με τους
εκκινητές X629 (5’CGG GGT ACC GTT TAA CTT TAA GAA GGA GAT ATA CAT
ATG3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για το ένζυμο KpnI; X630 (5’AAA CCC
AAG CTT TCA GTG GTG GTG GTG GTG GTG3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική
θέση για το ένζυμο HindIII. Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
κλωνοποιήθηκε με την χρήση των ενζύμων KpnI- HindIII στον πλασμιδιακό φορέα
pBAD33 για να δημιουργηθεί το κατασκεύασμα pIMBB934.
Το PhoA-His6 απομονώθηκε από το πλασμίδιο pIMBB932 με τους εκκινητές X629
(5’CGG GGT ACC GTT TAA CTT TAA GAA GGA GAT ATA CAT ATG3’) ο οποίος
εισάγει την περιοριστική θέση για το ένζυμο KpnI; X630 (5’AAA CCC AAG CTT TCA
GTG GTG GTG GTG GTG GTG3’) ο οποίος εισάγει την περιοριστική θέση για το ένζυμο
HindIII. Το προϊόν της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης κλωνοποιήθηκε με την χρήση
των ενζύμων KpnI- HindIII στον πλασμιδιακό φορέα pBAD33 για να δημιουργηθεί το
κατασκεύασμα pIMBB954.

6.2 Έκφραση και απομόνωση πρωτεϊνών.
6.2.1 Έκφραση πρωτεϊνών με χρήση του pET συστήματος.
Το pET πλασμίδιο είναι ένας βακτηριακός φορέας ο οποίος επιτρέπει την
παραγωγή οποιασδήποτε επιθυμητής πρωτεΐνης (Hoffman, Broadwater et al. 1995).
Περιέχει ορισμένα σημαντικά στοιχεία όπως: to lacI γονίδιο, τον lac καταστολέα, τονT7
υποκινητή ο οποίος είναι ειδικός μόνο για την T7 RNA πολυμεράση (και όχι για
βακτηριακές RNA πολυμεράσες), τον lac χειριστή ο οποίος εμποδίζει την μεταγραφή, έναν
πολυσυνδέτη, το f1 σινιάλο έναρξης της αντιγραφής, γονίδιο αντίστασης στην αμπικιλλίνη
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και ColE1 σινιάλο έναρξης αντιγραφής . Όταν η Τ7 RNA πολυμεράση είναι παρούσα και ο
χειριστής δεν βρίσκεται σε καταστολή, η μεταγραφή του γονιδίου που μας ενδιαφέρει
προχωρά με γρήγορο ρυθμό. Επειδή ο Τ7 είναι ιϊκός υποκινητής, μεταγράφει πολύ γρήγορα
και ανεξέλεγκτα αρκεί να είναι παρούσα η Τ7 RNA πολυμεράση. Η έκφραση της
πρωτεΐνης ενδιαφέροντος αυξάνει όσο αυξάνει και το μεταγραφόμενο mRNA. Μέσα σε
λίγες ώρες η πρωτεΐνη ενδιαφέροντος θα αποτελεί ένα από τα πιο επικρατή συστατικά μέσα
στο κύτταρο. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό του πιο πάνω φορέα σε
κατάλληλο βακτηριακό ξενιστή που φέρει το γονίδιο της RNA πολυμεράσης του φάγου Τ7
στο γένωμά του (λDE3) το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του lac υποκινητή και χειριστή.

6.2.2 Έκφραση και καθαρισμός της proPhoA και των παραγώγων της.
Οι pET 22b πλασμιδιακοί φορείς που φέρουν την proPhoA και τα παράγωγα της
μετασχηματίσθηκαν σε κύτταρα E.coli BL21.19. Εμβολιάσαμε μια μεμονωμένη αποικία σε
LB θρεπτικό που περιέχει αμπικιλλίνη (100μg/μl) η οποία μεγάλωσε ολονύκτια στους
30°C. Αραιώσαμε την ολονύχτια βακτηριακή καλλιέργεια εκατό φορές σε φρέσκο LB
θρεπτικό που περιείχε αμπικιλλίνη (100μg/μl) και επωάσαμε στους 30°C έως ότου η οπτική
πυκνότητα OD600nm≈0.6-0.8. Πραγματοποιήσαμε επαγωγή των πρωτεϊνών με IPTG (1mM)
για 3-4 ώρες και στην συνέχεια συλλέξαμε τα βακτηριακά κύτταρα με φυγοκέντρηση
(10.000xg; 4°C; 10min).
Ακολουθώντας τις συνθήκες έκφρασης που μόλις περιγράφηκαν, το 70-90% της
proPhoA ή των παραγώγων της θα βρίσκονται στα έγκλειστα σωμάτια, τα οποία στην
συνέχεια

απομονώθηκαν

έτσι

ώστε

να

καθαριστούν

οι

πρωτεΐνες

με

χρήση

χρωματογραφίας συγγένειας μετάλλου (Janknecht, de Martynoff et al. 1991).
Συγκεκριμένα το βακτηριακό ίζημα επαναδιαλύθηκε σε ρυθμιστικό διάλυμα (50

mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl, 5% glycerol) με ανάδευση στους 4°C και
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προστέθηκε PMSF (2.5 mM) και DNase (50μg/μl). Στην συνέχεια τα κύτταρα
διασπάστηκαν (πλάτος δόνησης 25-30 microns, το δείγμα ψυχόταν σε λουτρό ξηρού πάγου
σε αιθανόλη έτσι ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται κάτω από τους 8°C) και τα έγκλειστα
σωμάτια απομονώθηκαν με υπερ-φυγοκέντρηση (50.000xg; 4°C; 30min). Το υπερκείμενο
φυλάχθηκε ενώ το ίζημα επαναδιαλύθηκε σε ρυθμιστικό διάλυμα (50 mM Tris-HCl, pH
8.0, 0.5 M NaCl, 8 M urea, 5% glycerol). Στο επαναδιαλυμένο ίζημα προστέθηκε PMSF
(2.5mM) και φυγοκεντρήθηκε (50.000xg; 22°C; 30min). Το επαναδιαλυμένο σε ουρία
ίζημα φυλάχθηκε και το νέο ίζημα επαναδιαλύθηκε σε ίσο όγκο ρυθμιστικού διαλύματος
(50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl, 8 M urea, 5% glycerol). Όλα τα δείγματα
αναλύθηκαν σε 12% SDS-PAGE πηκτής ακρυλαμίδης, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η ποσότητα
της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει στο διαλυτοποιημένο σε ουρία ίζημα για να
χρησιμοποιηθεί η ενδεδειγμένη ποσότητα ρητίνης Ni2+-NΤΑ (1 ml ρητίνης Ni2+-NΤΑ
προσδένει 5mg proPhoA και παραγώγων). Η ρητίνη εξισορροπήθηκε με ρυθμιστικό
διάλυμα (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl, 6M urea, 5% glycerol). Το
επαναδιαλυτοποιημένο σε ουρία ίζημα αραιώθηκε με ρυθμιστικό διάλυμα (50 mM TrisHCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl, 5% glycerol) έτσι ώστε να επιτευχθεί τελική συγκέντρωση
ουρίας 6M, προστέθηκε σε αυτό β-mercaptoethanol (5mM) και φορτώθηκε στην
εξισορροπημένη ρητίνη. Πραγματοποιήθηκαν εκπλήσσεις της ρητίνης αρχικά με 10 όγκους
ρητίνης ρυθμιστικού διαλύματος (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.5 M NaCl, 6M urea, 5%
glycerol) και την συνέχεια με 15 όγκους ρητίνης ρυθμιστικού διαλύματος (50 mM TrisHCl, pH 8.0, 50 mM NaCl, 6 M urea, 5% glycerol). Η έκλουση της δεσμευμένης στην
ρητίνη πρωτεΐνης πραγματοποιήθηκε με 10 όγκους ρητίνης ρυθμιστικού διαλύματος (50
mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM NaCl, 6 M urea, 100 mM imidazol 5% glycerol). Τα
δείγματα της έκλουσης αναλύθηκαν σε 12% SDS-PAGE πηκτής ακρυλαμίδης, έτσι ώστε
να διαπιστωθεί ο βαθμός καθαρότητας των πρωτεϊνών. Στην συνέχεια προστέθηκε EDTA
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(30mM) στα δείγματα της έκλουσης και πραγματοποιήθηκε μοριακή διαπίδυση σε
ρυθμιστικό διάλυμα (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM KCl, 6 M urea, 1 mM EDTA, 5%
glycerol). Τα δείγματα συγκεντρώθηκαν με την χρήση συγκεντρωτή (Amicon Millipore).

6.2.3 Καθαρισμός των His-SecA πρωτεινών με την χρήση χρωματογραφίας συγγένειας
μετάλλου (Ni2+-NTA).
Οι SecA πρωτεΐνες (αγρίου τύπου ή μεταλλαγμένες) που χρησιμοποιήθηκαν σε
αυτή τη διατριβή, φέρουν στο αμινοτελικό τους άκρο εξαϊστιδινικό επίτοπο. Ο επίτοπος
προσφέρει ένα τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά την εύκολη και γρήγορη απομόνωσή της
σε καθαρή μορφή με τη μέθοδο της Ni2+- NTA χρωματογραφίας συγγένειας. Η ρητίνη που
χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πρωτεϊνών, περιέχει αγαρόζη ως προσροφητικό
υλικό, το οποίο συνδέεται με το νικέλιο (Ni2+) μέσω νίτριλο – τριοξικού οξεος (NTA) που
φέρει τρία καρβονύλια. Το NTA καταλαμβάνει 4 από τις 6 θέσεις σύνδεσης υποκαταστάτη
στη σφαίρα συναρμογής του ιόντος Ni2+, αφήνοντας ελεύθερες δύο θέσεις να
αλληλεπιδράσουν με τον εξαϊστιδινικό επίτοπο των προς καθαρισμό πρωτεϊνών. Έτσι 3
ιόντα Ni2+ αντιστοιχούν σε κάθε πρωτεϊνικό μόριο που φέρει 6 ιστιδίνες στο αμινοτελικό
του άκρο. Η ρητίνη χρωματογραφίας θα κατακρατήσει μόνο τη φέρουσα τον επίτοπο
πρωτεΐνη, και η τυχόν μη ειδική σύνδεση μεμονωμένων ιστιδινών από άλλες πρωτεΐνες
σχεδόν εξαλείφεται με τις εκπλήσσεις της ρητίνης με ιμιδαζόλιο (Janknecht, de Martynoff
et al. 1991).
Το κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύεται σε ρυθμιστικό διάλυμα (50 mM Tris-HCl
pH:8.0; 1 M NaCl; 10% glycerol; 5 mM Imidazol) (ενδεικτικά 10 ml διάλυμα/gr κυττάρων)
και προστίθεται αναστολέας πρωτεασών PMSF σε τελική συγκέντρωση 2mM. Ακολουθεί
σπάσιμο των κυττάρων με ηχοβολισμό (10×3 min) κατεβάζοντας σε κάθε στάδιο τη
θερμοκρασία του κυτταρικού διαλύματος με ανάδευσή του μέσα σε διάλυμα
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αιθανόλης/ξηρού πάγου. Κατόπιν απομακρύνονται τα μεγάλα θραύσματα και τα άσπαστα
κύτταρα με φυγοκέντρηση (45 min; 4ºC; 3000xg). Συλλέγουμε το υπερκείμενο και το
φορτώνουμε στην κολώνα χρωματογραφίας που περιέχει τη Ni2+- NTA ρητίνη
εξισορροπημένη με 10 όγκους διαλύματος (50 mM Tris-HCl pH:8.0; 1 M NaCl; 10%
glycerol; 5 mM Imidazol), με ρυθμό ροής που να μην ξεπερνάει το 1ml/min. Συλλέγουμε
το διάλυμα που διαπερνά την ρητίνη (flow through), και ακολουθεί έκπλυση της ρητίνης με
10 όγκους διαλύματος (50 mM Tris-HCl pH:8.0; 1 M NaCl; 10% glycerol; 5 mM
Imidazol). Αναλόγως την περίπτωση, ακολουθούν και άλλες εκπλύσεις με αυξημένη
συγκέντρωση ιμιδαζολίου (π.χ 20-30 mM ιμιδαζόλιο στο διάλυμα έκπλυσης). Η τελευταία
έκπλυση γίνεται με μειωμένη συγκέντρωση αλατιού π.χ με 10 όγκους διαλύματος (.50 mM
Tris-HCl pH:8.0; 50 mM NaCl; 10% glycerol). Τέλος, εκλούεται η καθαρή πρωτεϊνη με 5
όγκους διαλύματος (50 mM Tris-HCl pH:8.0; 50 mM NaCl; 10% glycerol; 100 mM
Imidazol). Η συλλογή των κλασμάτων έκλουσης γίνεται συνήθως σε μισό όγκο από αυτόν
της ρητίνης και ακολουθεί SDS - PAGE ηλεκτροφόρηση με δείγματα από όλα τα στάδια
του καθαρισμού και ανάμιξη των κλασμάτων που περιέχουν την περισσότερη πρωτεΐνη. Τα
κλάσματα αυτά της έκλουσης υπόκεινται σε 12ωρη διαπίδυση ενάντια στο διάλυμα (50
mM Tris-HCl pH:8.0; 50 mM NaCl; 50% glycerol ) και η καθαρισμένη πρωτεΐνη
φυλάσσεται στους -20ºC.

6.3 Παρασκευή ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων.
Η απομόνωση μεμβρανικών κυστιδίων γίνεται από το BL31pET640 βακτηριακό
στέλεχος που υπερεκφράζει SecYEG σύμπλοκο (van der Does, den Blaauwen et al. 1996).
Εμβολιάζουμε 500ml LB, περιέχοντα 100μg/ml αμπικιλλίνη, με μοναδιαία αποικία από
BL31pET640 βακτηριακό στέλεχος και αφήνουμε την καλλιέργεια να αναπτυχθεί για 12
περίπου ώρες. Η συγκεκριμένη καλλιέργεια χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό 20L
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LB/100μg/ml αμπικιλλίνη. Ακολουθεί επώαση στους 37°C μέχρι OD550nm=0.5-0.6 οπότε
και επάγουμε την έκφραση πρωτεΐνης με 0.5mM IPTG και επωάζουμε για άλλες δύο ώρες
στους 37°C και συλλέγουμε περίπου 35g κυτταρικό ίζημα. Το ίζημα των κυττάρων
διαλυτοποιείται σε 1:1 w/v αναλογία σε διάλυμα IMVΑ (50mM Tris-Cl PH=8/20%
γλυκερόλη) και φυλάσσεται στους -80°C. Για την παρασκευή μεμβρανικών κυστιδίων
ακολουθεί τήξη των 35g πάστας (70gr εναιωρήματος) και αραίωσή του σε ίσο όγκο
διαλύματος IMVΑ εμπλουτισμένου με DΝΑase (5μg/ml), RΝΑase (10μg/ml), PMSF
(1mM) και β-μερκαπτοαιθανόλη (10mM). Ακολουθεί σπάσιμο των κυττάρων με French
Press στα 8000psi (περνώντας το δείγμα 3-4 φορές) ώστε να δημιουργηθούν ανεστραμμένα
μεμβρανικά κυστίδια και το δείγμα αραιώνεται με ίσο όγκο διαλύματος Α και
φυγοκεντρείται για 10min στα 4000g για απομάκρυνση κυτταρικών υπολειμμάτων. Οι
μεμβράνες απομονώνονται με κατακρήμνιση από το υπερκείμενο με υπερφυγοκέντρηση
στα 40000g για 90min. Το ίζημα που περιέχει τις μεμβράνες διαλυτοποιείται σε 10ml
διαλύματος Α πριν φορτωθούν σε διαβάθμιση σακχαρόζης (1.9, 1.7, 1.5, 1.3, 1.1M) σε
50mM Tris-Cl PH=8 αποτελούμενη από 6ml διαλύματος η κάθε βαθμίδα. Ακολουθεί
φυγοκέντρηση στα 24000rpm σε SW28 ρότορα για 16h σε χαμηλή θερμοκρασία (2°C), η
οποία οδηγεί στο διαχωρισμό των κυστιδίων της εσωτερικής μεμβράνης (εντοπίζονται σαν
μια σκούρα καφετί στιβάδα) από τα κυστίδια της εξωτερικής μεμβράνης (εντοπίζονται σαν
μια πιο φαρδιά και ελαφρά κιτρινωπή στιβάδα). Περισυλλέγουμε την στιβάδα που περιέχει
τα κυστίδια του ενδιαφέροντός μας (κυστίδια εσωτερικής μεμβράνης), και τα αραιώνουμε 5
φορές με διάλυμα Α. Ακολουθεί επανακατακρήμνιση τους με φυγοκέντρηση για 90min στα
30000rpm στους 4°C. Το καθαρό μεμβρανικό ίζημα, που έχει καραμελώδη υφή και χρώμα,
διαλυτοποιείται σε μικρό όγκο (ενδεικτικά 2ml) έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση να είναι
της τάξης των 20mg/ml. Η φύλαξή τους γίνεται σε μικρά κλάσματα των 20μl στους -80°C.
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6.4 Απομάκρυνση της SecA από τα IMVs με επώασή τους παρουσία ουρίας.
Προκειμένου τα παρασκευαζόμενα με τον παραπάνω τρόπο κυστίδια να
χρησιμοποιηθούν για βιοχημικές δοκιμασίες, είναι απαραίτητη η απομάκρυνση της SecA, η
οποία πιθανόν να απομονώθηκε μαζί με τα κυστίδια, λόγω της αλληλεπίδρασής της με το
SecYEG σύμπλοκο στη μεμβράνη. Για το λόγο αυτό σε εναιώρημα ανεστραμμένων
μεμβρανικών κυστιδίων (IMVs) συγκέντρωσης ≅ 7-12 mg/ml προστίθεται συγκεκριμένος
όγκος ουρίας 10Μ μέχρι η τελική συγκέντρωση της ουρίας να είναι 6Μ. Ακολουθεί
επώαση για περίπου 35min στον πάγο, ώστε η ουρία να δράσει και να απομακρύνει την
SecA από τη μεμβράνη αναδιατάσσοντάς την. Στη συνέχεια το δείγμα φυγοκεντρείται στα
60000rpm για 35min στους 4°C (TLX benchtop ultra Beckman) πάνω από διάλυμα S: 0.2Μ
σακχαρόζη, 50mM Tris-Cl PH=8, 50mM KCl. Το υποκείμενο του δείγματος διάλυμα S
συνίσταται να έχει το μισό του όγκο. Το διάλυμα S (sucrose cuchion) καθαρίζει το
μεμβρανικό δείγμα από την ουρία και τις πρωτεΐνες κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης.
Οι μεμβράνες επαναδιαλυτοποιούνται σε 1ΧΒΒ/1mM DTT στο μισό του αρχικού τους
όγκου με ομογενοποίηση, ηχοβολισμό και vortex και φυλάσσονται σε μικρά π.χ 20μl
κλάσματα στους -80°C.

6.5 Αφαίρεση ουρίας από την proPhoA και τα παράγωγά της.
Η proPhoA και τα παράγωγα της μετά τον καθαρισμό τους διατηρούνται σε
ρυθμιστικό διάλυμα (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM KCl, 6 M urea, 1 mM EDTA, 10%
glycerol). Μπορούνε να χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές απευθείας από το 6Μ ρυθμιστικό
διάλυμα ουρίας αλλά διατηρούνται διαλυτά στους 4°C ακόμα και αν η ουρία αφαιρεθεί. Για
την αφαίρεση της ουρίας πραγματοποιούμε μοριακή διαπίδυση σε ρυθμιστικό διάλυμα (50
mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM KCl, 0M urea, 10%glycerol, 1mM EDTA) στους 4°C.
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6.6 Ανίχνευση και μελέτη καθαρότητας και μεγέθους πρωτεϊνών.
6.6.1 Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης (SDS-PAGE).
Οι πρωτεΐνες μπορούν να διαχωριστούν ηλεκτροφορητικά με βάση το μοριακό
τους βάρος με ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (Shapiro and
Maizel 1969). Το πρωτεϊνικό μίγμα αρχικά επεξεργάζεται με ένα διάλυμα SDS (sodium
dodecyl sulfate), ένα ανιονικό απορρυπαντικό το οποίο σπάει σχεδόν όλες τις μη
ομοιοπολικές

αλληλεπιδράσεις

σε

μη

αποδιαταγμένες

(native)

πρωτεΐνες.

β

-

μερκαπτοαιθανόλη ή και DTT προστίθενται στο διάλυμα ώστε να αναχθούν τυχόν
δισουλφιδικοί δεσμοί. Περίπου ένα μόριο SDS αντιστοιχεί σε κάθε δύο αμινοξικά
κατάλοιπα της πρωτεϊνικής αλυσίδας, οπότε τελικά καταλήγουμε σε ένα σύμπλοκο SDS με
αποδιαταγμένη πρωτεΐνη με μεγάλο καθαρό αρνητικό φορτίο το οποίο είναι κατά
προσέγγιση αναλογικό του μοριακού βάρους της πρωτεΐνης.

6.6.2 Χρώση coomassie blue.
Η ανίχνευση πρωτεϊνών που έχουν διαχωριστεί με ηλεκτροφόρηση σε
αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης πραγματοποιείται με χρώση με Coomassie Brilliant
Blue (R-250) που βάφει μπλε τις πρωτεϊνικές ζώνες και ανιχνεύει πρωτεΐνες από 0.1μg.

6.6.3 Ανίχνευση πρωτεΐνης σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης από αντισώματα (western blot).
Η ειδική ανίχνευση πρωτεϊνών πραγματοποιείται με την χρήση αντισωμάτων μετά
την μεταφορά τους σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης (Burnette 1981). Τα αντισώματα που
χρησιμοποιούνται είναι πολυκλωνικά αντισώματα που παράγονται από κουνέλια με βάση
τα πρωτόκολλα του επιστημονικού εγχειριδίου “Antibodies a laboratory manual”(Ed.
Harlow & David Lane). Τα δεύτερα αντισώματα είναι συνήθως α-rabbit ή και σπανιότερα
α-mouse ΙgG και είναι συζευγμένα με το ένζυμο HRP (Horse raddish peroxidase) το οποίο
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οξειδώνει το peracid salt (παρουσία λουμινόλης) αντιδραστήρια που αποτελούν συστατικά
του ECL (Enhanced Chemiluminescence) της Pierce, γεγονός που οδηγεί σε μια ανώτερη
οξειδωτική κατάσταση της ομάδας αίμης του HRP ενζύμου. Καθώς λοιπόν επιστρέφει το
μόριο στην κατώτερη κατάσταση (ground state) παράγονται ρίζες λουμινόλης και εκλύεται
φως (χημειοφωταύγεια) το φιλμ μαυρίζει και ανιχνεύονται οι πρωτεΐνες που
αναγνωρίζονται από τα διάφορα αντισώματα.

6.7 Μελέτη δομικής σταθερότητας πρωτεϊνών.
6.7.1 Φθορισμός.
Στην παρούσα διατριβή οι μετρήσεις φθορισμού έγιναν σε φασματοφωτόμετρο
Cary Eclipse που συνδέεται με έναν ελεγκτή θερμοκρασίας Peltier (Varian) και το οποίο
έχει τέσσερις θέσεις για κυβέττες (1ml, Helma). Για τον προσδιορισμό φαινομενικής
θερμοκρασίας αποδιάταξης Tmapp

για τις υπό μελέτη πρωτεΐνες, ακολουθήθηκε ο

ενδογενής φθορισμός των τρυπτοφανών σαν συνάρτηση της αυξανόμενης θερμοκρασίας
(Vivian and Callis 2001). Το πείραμα εκτελέστηκε με συγκεντρώσεις της SecA 0.25μΜ σε
1ΧΒΒ, αυξάνοντας τη θερμοκρασία από τους 4 στους 82 ºC με ρυθμό 0,8ºC/min. Η
διέγερση των τρυπτοφανών γίνεται στα 297nm ενώ η εκπομπή και το καταγραφόμενο
φάσμα στα 345nm. Σημειώνεται ότι δεδομένα καταγράφονταν κάθε μισό λεπτό (data
acquisition interval = 0.5min). Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν στο Origin 5.0 πρόγραμμα και
από τις τιμές των πρώτων παραγώγων στα σημεία καμπής της καμπύλης υπολογίστηκαν τα
Tmapp. Τα παραπάνω πειράματα θερμικής μετουσίωσης έγιναν και παρουσία νουκλεοτιδίου
(ADP) σε συγκέντρωση 2mM.
6.7.2 Περιορισμένη θρυψινόλυση πρωτεϊνών.
Η θρυψινόλυση χρησιμοποιείται στη διατριβή αυτή ως μέθοδος για την
πιστοποίηση της δομικής σταθερότητας των παραγόμενων μεταλλαγμένων SecA
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πρωτεϊνών αλλά και για την μελέτη των περιοχών της πρωτεΐνης που επηρεάζονται
παρουσία των διαφόρων υποκαταστατών όπως είναι το νουκλεοτίδιο και οι προπρωτεΐνες.
Η ειδικότητα της τρυψίνης να κόβει όπου υπάρχουν λυσίνες ή αργινίνες και η χρήση
κατάλληλων συνθηκών στις οποίες επιλέγεται να δρα η πρωτεάση, μπορούμε να
εστιάσουμε σε πρωτεολυτικά κομμάτια που δημιουργούνται ή εξαφανίζονται παρουσία
υποκαταστατών και να βγάλουμε συμπεράσματα σχετικά με το ποιες περιοχές
επηρεάζονται έμμεσα ή άμεσα. Το πρωτεολυτικό προφίλ της SecA κατά την θρυψινόλυσή
της αποτελεί ένα είδος ταυτότητας και οι ζώνες πεπτιδίων είναι πάντα συγκεκριμένες για
τις ίδιες συνθήκες.

6.8 Βιοχημικές διεργασίες.
6.8.1 Μέτρηση της δραστικότητας ATPασης της SecA.
Ο φώσφορος που απελευθερώνεται κατά την υδρόλυση του ATP από την SecA
προσδιορίζεται με τη φασματοφωτομετρική μέθοδο της χρωστικής πράσινο του μαλαχίτη
(Malachite Green Reagent) (Lanzetta, Alvarez et al. 1979; Lill, Dowhan et al. 1990).
Βασική ATPάση: Για τον προσδιορισμό της βασικής ATPάσης πραγματοποιούνται
αντιδράσεις σε όγκο 50μl σε 1ΧBΒ (50mM Tris-Cl PH=8, 50mM KCl, 5mM MgCl2, 1mM
DTT) παρουσία 1mg/ml BSA και 1mM ATP και 1μg SecA ή αντίστοιχη σε όγκο ποσότητα
1ΧΒΒ (τυφλό για τη μέτρηση της πιθανής αυτοϋδρόλυσης του ATP). Ακολουθεί επώαση
του δείγματος για 25΄ στους 37ºC και η αντίδραση σταματά με επώαση των δειγμάτων σε
πάγο για 5΄ και την προσθήκη του αντιδραστηρίου για την ανίχνευση του ανόργανου
φωσφόρου που απελευθερώθηκε κατά την αντίδραση και κατ’επέκταση τον προσδιορισμό
της βασικής ATPασης της πρωτεΐνης.
Μεμβρανική ATPάση: για τον προσδιορισμό της μεμβρανικής ATPάσης
προστίθενται 6μg IMVs επιπλέον στο προαναφερθέν πρωτεϊνικό διάλυμα ή σε 1ΧΒΒ
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(τυφλό για τη μέτρηση της πιθανής υδρόλυσης από υπολείμματα ATPασών στις
μεμβράνες)
ATPάση μετατόπισης: για τον προσδιορισμό της ATPασης μετατόπισης
προστίθενται επιπλέον περίπου 3-4μg proOmpA στο πρωτεϊνικό με τις μεμβράνες διάλυμα
ή σε 1ΧΒΒ με μεμβράνες (τυφλό για το θόρυβο που προκαλούν μαζί οι μεμβράνες και το
υπόστρωμα).
Η επεξεργασία και η μέτρηση των δειγμάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που
αναφέρθηκε κατά την περιγραφή της βασικής ATPάσης.
Σημειώνεται ότι σε όλα τα πιο πάνω δείγματα στο ίδιο πειραματικό σύνολο
προστίθεται ποσότητα διαλύματος ουρίας (4Μ ουρία στο οποίο είναι διαλυμένα τα
υποστρώματα) όπου δεν υπάρχει υπόστρωμα ώστε να έχω συγκρίσιμα αποτελέσματα.

6.8.2 In vitro μετατόπιση προπρωτεϊνών στο εσωτερικό ανεστραμμένων μεμβρανικών
κυστιδίων (IMVs) ή πρωτεολιποσωμάτων.
Κατά τη δοκιμασία αυτή γίνεται χρήση μη ραδιοσημασμένων η ραδιοσημασμένων
[35S]-υποστρωμάτων που συντίθενται με ταυτόχρονη in vitro μεταγραφή και μετάφραση
σύμφωνα με το TnTR Coupled Reticulocyte Lysate System (PROMEGA). Η μη
ενσωματωμένη μεθειονίνη απομακρύνεται με μοριακή διήθηση διαμέσου G-50 κολώνας,
ενώ η απομάκρυνση των ριβοσωμάτων του συστήματος γίνεται με υπερφυγοκέντρηση στα
100000rpm σε TLA-120.2 ρότορα για 20΄ στους 4ºC. Η αντίδραση μετατόπισης γίνεται σε
1ΧΒΒ με 0.4mg/ml BSA, 1mM DTT, 2mM ATP, 0.02mg/ml SecB, 0.04mg/ml SecA και
0.2mg/ml IMVs, τα οποία έχουν επεξεργαστεί με ουρία για την απομάκρυνση της
ενδογενούς SecA. Η αντίδραση ξεκινά με την προσθήκη κατάλληλου όγκου διαλύματος
που περιέχει τις προπρωτεΐνες έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση ουρίας στο διάλυμα να μην
ξεπερνά τα 0.3Μ που είναι το ανώτατο όριο για να είναι λειτουργική η SecA πρωτεΐνη.
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Ακολουθεί επώαση 20΄ στους 37 ºC και η αντίδραση τερματίζεται με επώαση στον πάγο
για 5΄. Ακολουθεί προσθήκη 1mg/ml πρωτεϊνάσης Κ στις αντιδράσεις και επώαση για 15΄
στον πάγο για να δράσει η πρωτεάση και κατόπιν κατακρημνίζουμε τις πρωτεΐνες με TCA
(25% w/v) σε τελική συγκέντρωση 12.5% για 20΄ στους 4ºC. Τα υποστρώματα που έχουν
μετακινηθεί στο εσωτερικό των ανεστραμμένων μεμβρανικών κυστιδίων προστατεύονται
από την πρωτεάση που προστίθεται εξωγενώς και είναι αυτή που θα ανιχνευτεί στο τέλος
του πειράματος με αυτοραδιογραφία (ραδιοσημασμένες πρωτεΐνες) η με αποτύπωση κατά
Western κάνοντας χρήση των κατάλληλων αντισωμάτων (μη ραδιοσημασμένες πρωτεΐνες)
. Ακολουθεί φυγοκέντρηση των δειγμάτων στα 16000g στον πάγο για 15΄ και το
υπερκείμενο απομακρύνεται με αναρρόφηση. Το αποκτηθέν ίζημα ξεπλένεται με παγωμένη
ακετόνη και ακολουθεί το ίδιο στάδιο φυγοκέντρησης και απομάκρυνσης της ακετόνης που
βρίσκεται στο υπερκείμενο διάλυμα. Κατόπιν, το ίζημα αφήνεται να στεγνώσει για 5΄ στους
37ºC και ακολουθεί διαλυτοποίηση του σε 20μl SDS διάλυμα φορτώματος (sample buffer).
Οι ζώνες των πρωτεϊνών ανιχνεύονται με αυτοραδιογραφία η αποτύπωση κατά Western.
Τέλος, απαραίτητη είναι κατά την εξέλιξη ενός τέτοιου πειράματος μετατόπισης
υποστρώματος μέσα σε κυστίδια, να πραγματοποιηθούν αντιδράσεις ελέγχου χωρίς την
προσθήκη νουκλεοτιδίου – οπότε και δεν λαμβάνει χώρα μετατόπιση (αρνητικό δείγμα
ελέγχου) καθώς επίσης και δείγμα το οποίο επεξεργάζεται με 1% Triton X-100 πριν από
την προσθήκη της πρωτεάσης ώστε να εξασφαλιστεί ότι η προστασία της προπρωτεΐνης
από την πρωτεάση οφείλεται στην είσοδό της στο εσωτερικό των κυστιδίων (μετατόπιση)
και όχι στην δημιουργία συσσωματωμάτων πάνω στη μεμβράνη (όχι μετατόπιση).
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6.8.3 Δοκιμή δραστικότητας φωσφατάσης της proPhoA και των παραγώγων της για να
διαπιστώσουμε την κατάστασή της (εγγενής; μη-εγγενής).
Χρησιμοποιούμε την proPhoA και τα παράγωγά της στο ρυθμιστικό διάλυμα που
βρίσκονται μετά την απομάκρυνση της ουρίας, όπως έχει περιγραφεί. Εισάγουμε την
ενδεδειγμένη ποσότητα πρωτεΐνης απευθείας σε 1 ml ρυθμιστικού διαλύματος (1 M TrisHCl, pH 8.0, 5 mM MgCl2, 5 mM ZnCl2). Προσθέτουμε pNPP και επωάζουμε στους 37°C
για χρονικό διάστημα (στην εξίσωση time[min]) μέχρι την εμφάνιση κίτρινου χρώματος.
Τερματίζουμε την αντίδραση με την προσθήκη διαλύματος ΑΡ-stop (σχηματίζεται
αναμειγνύοντας 1 όγκο 0.5 M EDTA pH, 8.0 με 4 όγκους 2.5 M K2HPO4) και μετρούμε
την οπτική πυκνότητα του p-nitrophenol στα 420 nm (στην εξίσωση A420.). Τέλος
προσδιορίζουμε τις μονάδες υδρόλυσης χρησιμοποιώντας την εξίσωση (1000xA420)/

time[min]).

6.8.4 In vivo μετατόπιση της proPhoA και των παραγώγων της.
Εμβολιάζουμε το LB θρεπτικό που περιέχει το κατάλληλο αντιβιοτικό με μια
μοναδιαία αποικία και την επωάζουμε ολονύχτια. Αραιώνουμε 100 φορές την ολονύχτια
καλλιέργεια σε 5 ml θρεπτικού LB και την επωάζουμε στην κατάλληλη θερμοκρασία μέχρι
την οπτική πυκνότητα OD600nm=0.2-0.3. Προσθέτουμε τον κατάλληλο επαγωγέα:
tetracycline (0.04 μg/μl) για τα secA γονίδια που είναι κλωνοποιημένα στον pASK-IBA7plus πλασμίδιο, IPTG (0.1 mM) για τα secYEG γονίδια που είναι κλωνοποιημένα σε pET
πλασμίδια. Μετά την επαγωγή αφήνουμε τα κύτταρα να αναπτυχθούν για 30 επιπλέον
λεπτά. Μεταφέρουμε 1.3 ml καλλιέργειας σε σωλήνες Eppendorf και φυγοκεντρούμε για 5
λεπτά στα 5.000 rpm και επαναδιαλύουμε το κυτταρικό ίζημα σε 1 ml 1 Μ Tris pH:8.
Χρησιμοποιούμε
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260 μl για να μετρήσουμε την οπτική πυκνότητα OD600nm (στην εξίσωση OD600nm) και 500
μl στα οποία προσθέτουμε 12.5 μl διαλύματος p-Nitrophenyl phosphate (1 M). Επωάζουμε
στους 37°C για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (στην εξίσωση incubation time) μέχρι την
ανάπτυξη κίτρινου χρώματος. Τερματίζουμε την αντίδραση προσθέτοντας 100 μl K2HPO4
(1M) και διαλυτοποιούμε τα κύτταρα με 5 μl 20% Triton X-100. Φυγοκεντρούμε τα
κύτταρα (13.000 rpm; 2min) και μετράμε την οπτική πυκνότητα του υπερκείμενου OD420nm
(στην εξίσωση OD420nm). Υπολογίζουμε τις μονάδες υδρόλυσης χρησιμοποιώντας την
εξίσωση: (1000 x OD420 nm x dilution factor)/(incubation time x OD600nm).

6.9 Δοκιμασίες μέτρησης συγγένειας.
6.9.1 Συγγένεια της proPhoA και των παραγώγων της με την SecA στο διάλυμα.
Για την μέτρηση της συγγένειας της proPhoA και των παραγώγων της με την SecA
στο διάλυμα χρησιμοποιήθηκε θερμιδομετρία ισόθερμης τιτλοδότησης (ITC) (Pierce,
Raman et al. 1999). Πραγματοποιήθηκε μοριακή διαπίδυση των δειγμάτων σε ρυθμιστικό
διάλυμα ITC (20 mM Tris-HCl pH:8.0; 20 mM KCl) και ο αναγωγικός παράγοντας TCEP.
Όλα τα διαλύματα φιλτραρίστηκαν με μεμβρανικά φίλτρα (πόρους διαμέτρου 0.45 μM) και
απαεριοποιήθηκαν με ανάδευση υπό κενό για 20 λεπτά. Στο κελί δείγματος (όγκου 1.35 ml)
εισήχθηκαν η proPhoA ή τα παράγωγα της και στην σύριγγα εισήχθηκε διάλυμα SecA (1
mM). Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν όπως έχει περιγραφεί (Gelis, Bonvin et al. 2007).

6.9.2 Συγγένεια της SecA και των μεταλλαγμάτων με το μεμβρανικό SecYEG κανάλι
μετατόπισης.
Κατά τη δοκιμασία αυτή γίνεται χρήση ραδιοσημασμένης 35S-SecA που συντίθεται
με ταυτόχρονη in vitro μεταγραφή και μετάφραση σύμφωνα με το TnTR Coupled
Reticulocyte Lysate System (PROMEGA). Για τη μέτρηση της συγγένειας της SecA με το
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μεμβρανικό σύμπλοκο αναμιγνύονται ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια IMVs (64μg/ml)
που έχουν υποστεί επεξεργασία με ουρία για απομάκρυνση ενδογενούς SecA, με
αυξανόμενες συγκεντρώσεις SecA πρωτεΐνης. Πιο αναλυτικά, προετοιμάζονται περίπου 20
δείγματα περιέχοντα την ίδια ποσότητα ραδιοσημασμένης SecA και μεμβρανών και
διαφορετικές συγκεντρώσεις κρύας SecA κυμαινόμενες από 0.5-2000 nM σε 1ΧΒΒ με την
προσθήκη 1mg/ml BSA σε όγκο 20μl. Οι αντιδράσεις επωάζονται στους 4ºC για 15΄ και
επικάθονται σε ίσο όγκο διαλύματος 0.2 Μ σακχαρόζης/1mg/ml BSA, τοποθετημένο σε
ειδικά σωληνάκια υπερφυγοκέντρησης τα οποία έχουν μπλοκαριστεί με BSA πριν τη χρήση
τους. Ακολουθεί υπερφυγοκένρτρηση στα 320000g σε υπερφυγόκεντρο TLX120 Optima
σε ρότορα TLΑ120.2 για 30΄ στους 4ºC οπότε και κατακρημνίζονται οι μεμβράνες. Το
υπερκείμενο απομακρύνεται και το ίζημα ξεπλένεται καλά και επαναδιαλυτοποιείται με
πολύ εκτετεταμένο πιπετάρισμα και ηχοβολισμό. Τα διαλυτοποιημένα ιζήματα, αλλά και η
συνολική ποσότητα ραδιενεργούς πρωτεΐνης σε κάθε δείγμα, φορτώνονται σε μεμβράνη
νιτροκυτταρίνης με τη χρήση της συσκευής Bio-Dot® Microfilter. Η ραδιενέργεια σε κάθε
κουκίδα στη μεμβράνη ποσοτικοποιείται με τη χρήση phosphorimager (Molecular
Dynamics), ενώ τα δεδομένα επεξεργάζονται με το λογισμικό μη γραμμικής ενέλιξης (nonlinear regression) της Prism (Graph Pad) και υπολογίζονται οι σταθερες διάστασης KD.

6.9.3 Συγγένεια της proPhoA και των παραγώγων της με το SecYEG κανάλι μετατόπισης.
Γίνετε χρήση ραδιοσημασμένης [35S]-prophoA και των παραγώγων αυτής με in
vitro ταυτόχρονη μεταγραφή και μετάφραση σύμφωνα με το πρωτόκολλο ΤΝΤ
transcription coupled to translation system (Promega Quick protocol). Πραγματοποιούμε
διαδοχικές αραιώσεις της μη ραδιοσημασμένης πρωτεΐνης σε ρυθμιστικό διάλυμα (50 mM
Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM KCl, 6 M urea, 1 mM EDTA, 5% glycerol) έτσι ώστε να
προσθέσουμε στις αντιδράσεις την επιθυμητή ποσότητα πρωτεΐνης από κάθε αραίωση.
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Σχηματίζουμε το SecA-SecY ολοένζυμο αναμειγνύοντας ανεστραμμένα μεμβρανικά
κυστίδια που περιέχουν υπερ-εκφρασμένο το SecYEG σύμπλοκο με καθαρισμένη SecA,
επωάζουμε το σύμπλοκο για 10 λεπτά και προσθέτουμε την ενδεδειγμένη ποσότητα αυτού
στις αντιδράσεις [ανεστραμμένα μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν συνολική ποσότητα
μεμβρανικής πρωτεΐνης 2 mg/ml αραιώνονται 25 φορές σε ρυθμιστικό διάλυμα (50 mM
Tris-HCl, pH:8.0, 50 mM KCl, 5 mM MgCl2) και 5 μL αυτών αναμιγνύονται με 4.3 μl
SecA (0.2 μg/μl). To μείγμα των 9.3 μl προστίθεται σε κάθε αντίδραση]. Σχηματίζουμε
αντιδράσεις οι οποίες περιέχουν την ίδια συγκέντρωση ραδιοσημασμένης πρωτεΐνης και
αυξανόμενες συγκεντρώσεις μη-ραδιοσημασμένης πρωτεΐνης σύμφωνα με τον πίνακα και
τις επωάζουμε στους 4°C για 20 λεπτά. Στην συνέχεια επικάθονται σε ίσο όγκο διαλύματος
(0.2

Μ

σακχαρόζης;

1

mg/ml

BSA),

τοποθετημένο

σε

ειδικά

σωληνάκια

υπερφυγοκέντρησης τα οποία έχουν μπλοκαριστεί με BSA (50 mg/ml) πριν την χρήση
τους. Ακολουθεί υπερφυγοκέντρηση (320.000xg; 30 min; 4°C) σε υπερφυγόκεντρο
TLX120 Optima (Beckman) σε ρότορα TLX120.2 έτσι ώστε να απομονωθούν οι
μεμβράνες. Το υπερκείμενο απομακρύνεται και το ίζημα ξεπλένεται καλά και
επαναδιαλυτοποιείται

με

πολύ

εκτεταμένο

πιπετάρισμα

και

ηχοβολισμό.

Τα

διαλυτοποιημένα ιζήματα, αλλά και η συνολική ποσότητα ραδιενεργούς πρωτεΐνης σε κάθε
δείγμα, φορτώνεται σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με την χρήση της συσκευής Bio-Dot®
Microfilter

(http://www.biorad.com/cmc_upload/Literature/13324/M1706545B.pdf).

Η

ραδιενέργεια σε κάθε κουκίδα στη μεμβράνη ποσοτικοποιείται με την χρήση
phosphorimaging (Image quant application; Molecular Dynamics), ενώ τα δεδομένα
επεξεργάζονται με το λογισμικό μη γραμμικής ενέλιξης Prism (Graph Pad). Υπολογίζονται
οι σταθερές διάστασης (ΚD) μαζί με τις στατιστικές παραμέτρους (Batke and Gaal 1986;
Swillens, Waelbroeck et al. 1995).
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Πίνακας 1: Σχηματισμός αντιδράσεων για τον προσδιορισμό των σταθερών διάστασης (ΚD)
Reaction mix (4X)

5

SecA/IMVs complex

9.3

Purified protein (each dilution)

0.7

Radio-labelled protein dilution

5

Total

20 µL

6.10 Δοκιμασία Γενετικής Συμπληρωματικότητας (in vivo complementation test).
Κατά τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται καλλιέργειες του BL21.19 στελέχους
που φέρει μια θερμοευαίσθητη μετάλλαξη στο χρωμοσωμικό γονίδιο της SecA (Mitchell
and Oliver 1993) με αποτέλεσμα η SecA που συντίθεται στους 42°C να είναι μη
λειτουργική. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να ελέγξουμε κατά πόσο μεταλλαγμένες SecA
πρωτεΐνες που εισάγουμε με μετασχηματισμό στο προαναφερόμενο στέλεχος μπορούν ή
όχι να υποκαταστήσουν τη μη λειτουργική χρωμοσωμική SecA στους 42°C.
Αρχικά γίνεται μετασχηματισμός πλασμιδίων που φέρουν κλωνοποιημένα είτε τα
γονίδια των μεταλλαγμένων SecA είτε τον μη ανασυνδυασμένο πλασμιδιακό φορέα σε
BL21.19 δεκτικά κύτταρα και εμβολιάζονται καλλιέργειες 5ml LB/amp με μοναδιαία
αποικία από κάθε πιάτο. Ακολουθεί επώαση των καλλιεργειών για 12-14h στους 30°C και
μετράται η οπτική πυκνότητα στα 550nm. Γίνονται κατάλληλες αραιώσεις - αν αυτό είναι
απαραίτητο - ε.ω όλες οι προς χρήση καλλιέργειες να έχουν την ίδια πυκνότητα (αριθμός
κυττάρων/v). Οι πιο πάνω καλλιέργειες χρησιμοποιούνται σαν αρχικό υλικό για τέσσερις
διαδοχικές αραιώσεις (10-1, 10-2, 10-3, 10-4). Σε δύο πιάτα LB/amp δημιουργούνται σταγόνες
ίδιου όγκου (10μl) από κάθε αραίωση. Ακολουθεί επώαση για 14-16h για το ένα πιάτο
στους 30°C και για το δεύτερο στους 42°C.
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Abstract Terminal residues in SecA, the dimeric ATPase motor of bacterial preprotein translocase, were proposed to be required for function and dimerization. To test this, we
generated truncation mutants of the 901aa long SecA of
Escherichia coli. We now show that deletions of carboxy-terminal domain (CTD), the extreme CTD of 70 residues, or of the
N-terminal nonapeptide or of both, do not compromise protein
translocation or viability. Deletion of additional C-terminal residues upstream of CTD compromised function. Functional truncation mutants like SecA9-861 are dimeric, conformationally
similar to SecA, fully competent for nucleotide and SecYEG
binding and for ATP catalysis. Our data demonstrate that extreme terminal SecA residues are not essential for SecA catalysis
and dimerization.
 2005 Federation of European Biochemical Societies. Published
by Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: SecA; ATPase; Dimerization; Translocase; Protein
secretion

1. Introduction
SecA, the bacterial preprotein translocase motor, contains
the ATPase core structure (hereafter ‘‘Asp-Glu-Ala-Asp’’ or
‘‘DEAD’’ motor) of Superfamily 2 helicases [1]. The DEAD
motor is built of two sub-domains (nucleotide-binding domain; NBD and intra-molecular regulator of ATPase; IRA2)
that form between them a mononucleotide cleft [2–5] (Fig.
1A). Two additional enzymatic speciﬁcity domains sprout
out of the DEAD motor [3,6]: the Substrate Speciﬁcity Domain (SSD) and the C-domain (Fig. 1A). SecA binds to the inner membrane SecYEG channel [7] to form the essential
protein translocase core.
Escherichia coli SecA, a homodimer in solution [8,9], folds
via a dimeric intermediate [10] and was proposed to function
as either a dimer [11] or a monomer [12]. Assignment of the
dimerization interface has remained controversial: evidence
supporting a role in dimerization for either the C-domain
[6,9] or of the N-terminal N68 polypeptide (DEAD motor plus
SSD) [13] (Fig. 1A) has been presented. In a Bacillius subtilis
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Abbreviations: MANT, [2 0 -(or-3 0 )-O-(N-methylanthraniloyl)adenosine
5 0 -diphosphate]; IMV, inverted inner membrane vesicles

SecA structure, a dimeric species is formed through crystal
contacts between N-terminal residues of one protomer and
the C-terminal IRA1 sub-structure [6,14] of another protomer
[4]. It was proposed that these contacts are essential for dimerization [12] and that they participate in forming the physiological SecA dimer in solution [15]. However, no such contacts
occur in the Mycobacterium SecA structure where the dimerization interface is clearly diﬀerent [5]. It was reported that
dimerization of a mutant carrying six altered C-domain residues postulated to participate in dimerization in B. subtilis
SecA is compromised [12]. However, dimerization is not affected by several other point mutations, deletions and insertions in the same region [6,14].
The extreme C-terminal domain (CTD; Fig. 1A) binds metal
ions [16,17], the SecB chaperone and lipids [18] and appears
important for the export of some preproteins [18] but not of
others [8]. CTD is not present in all SecA proteins and is not
required for C-domain binding to the DEAD motor [14].
To resolve the role of the SecA termini, we used truncation
mutants to determine whether N-terminal and C-terminal residues of SecA are required for dimerization and function. Our
data demonstrate unequivocally that neither the extreme Nterminus nor CTD is essential for SecA catalysis or dimerization during translocation.

2. Materials and methods
2.1. Bacterial strains and recombinant DNA experiments
Escherichia coli strains were grown and manipulated as described in
[6]. Truncation mutations were constructed by PCR from pIMBB10,
using the common forward primer X157 (5 0 GGCCCGTACATATGCTAATCAAATTGTTAAC3 0 ) and reverse primers X179 (5 0 CGGCAGGGATCCTTAATCCTGATGGCTAAGC3 0 ), X107 (5 0 CGCGGATCCTTAAGGCATACGTACCTGAACTTTG3 0 ) and X111 (5 0 CGCGGATCCTTACTCAGCACCAACCACTTCTC3 0 ), respectively. Gelpuriﬁed, NdeI/BamHI-digested products were inserted in pET3a (Invitrogen) giving rise to pIMBB270 (N1–861), pIMBB342 (N1–831) and
pIMBB494 (N1–757).
pIMBB269 (N9-901), pIMBB272 (N9-861) and pIMBB501 (N9-610)
were constructed by PCR using pIMBB10 as template DNA, common
forward primer X178 (5 0 GGCCCGTACATATGGTTTTCGGTAGTCGTAAC3 0 ) and reverse primers X131(5 0 CGGCAGGGATCCTTATTGCAGGCGGCCATGGC3 0 ), X179 (5 0 CGGCAGGGATCCTTAATCCTGATGGCTAAGC3 0 ) and X143 (5 0 CGCGGATCCTTACAGTTTACGCATGCCGG3 0 ), respectively. Gel-puriﬁed, NdeI/BamHI-digested products were cloned in pET3a.
2.2. ATP hydrolysis measurements
All assays were in buﬀer B (50 mM Tris–Cl, pH 8, 50 mM KCl,
5 mM MgCl2, 1 mM DTT, 1 mg/ml BSA and 1 mM ATP). SecA or
N68 derivatives were added at 0.1 mg/ml. For membrane ATPase,
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2.5. Miscellaneous
Protein puriﬁcation by metal aﬃnity chromatography, analytical
size exclusion chromatography, biochemical assays, preparation of
inner membrane vesicles and proteoliposomes from SecYEGoverexpressing cells, sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS- and native-PAGE) were as described [2,6,19].
Radioactivity was quantitated by phosphorimaging (Storm 840; Amersham). Ultracentrifugal sedimentation experiments were carried out in
a bench-top ultracentrifuge (TLX120 Optima; TLA120.2 rotor; Beckman, USA) using polypropylene tubes (0.2 ml) as described in [20].

3. Results

Fig. 1. (A) Map of SecA and derivatives. NBD, IRA1 and 2, SSD and
CTD. (B) In vivo function. Genetic complementation of a secAts strain
by SecA truncation mutants. BL21.19 cells carrying pET5 vector alone
or the indicated cloned secA derivative were grown at 30 C (12 h; LB).
Cultures were adjusted to the same density (OD600 = 0.8). The
indicated dilutions were spotted on LB/Ampicillin plates and incubated at 42 C. (C) In vitro ATP-driven protein translocation of
[35S]proOmpA (60.000 cpm/ll) into SecYEG-proteoliposomes (0.2 mg
protein/ml) catalyzed by SecA or derivatives. Lane 1: 100% of
undigested input [35S]-proOmpA; lane 4 = membranes were dissolved
with Triton X-100 (1%) prior to addition of proteinase K (1 mg/ml).
Proteins were analyzed by SDS–PAGE and visualized by phosphorimaging.

SecYEG-proteoliposomes (0.2 mg/ml) were also added. For translocation, ATPase proOmpA (20 lg/ml) was further added. Released phosphate was measured using malachite green detection [19].
2.3. Fluorescence measurements
Measurements were carried out in quartz cuvettes (1 ml; Hellma)
with a Cary Eclipse ﬂuorimeter supplemented with a Peltier temperature controller (Varian) as described [14]. Brieﬂy, for determination
of equilibrium dissociation constants SecA or SecA9-861 were added
at increasing concentrations (0.025–5 lM) to MANT-ADP (0.1 M;
Molecular Probes) in buﬀer B. Emission spectra were recorded (380–
550 nm; excitation 356 nm; slits at 2.5 and 20 nm) at each step of the
binding curve. KD was determined by plotting the change of emission
spectra upon SecA addition against SecA concentration using the
equation (F1  F0)/F0 integral values (F0 = no SecA added, F1 = SecA
added). To determine apparent Tmapp, changes in intrinsic tryptophan
ﬂuorescence emission of SecA or SecA9-861 (0.25 lM in buﬀer B) were
monitored as a function of increasing temperature (4–82 C; ramping
rate 0.8 C/min; exc. 297 nm/em. 345 nm; slits at 2.5 and 20 nm; data
acquisition interval = 0.5 min), in the presence or absence of ADP
(2 mM). Data were analyzed by non-linear regression.
2.4. Chemicals
Nucleotides were from Roche; DNA enzymes from Minotech; oligonucleotides from MWG; [35S]Methionine (1000 Ci/mmol) and chromatography materials (except Ni2+ aﬃnity; Qiagen) from Amersham; all
other chemicals from Sigma.

3.1. In vivo and in vitro protein translocation of SecA truncations
To determine the role of SecA termini, we generated a series
of truncation mutants. These remove diﬀerent lengths of the Cterminus or the N-terminal nonapeptide thought to participate
in dimer formation [12] or both (Fig. 1A). The ability of the
mutant genes to rescue a secAts strain (BL21.19) [21], when
carried on a plasmid, was examined at 42 C. secA1-861,
secA1-831, secA9-901 and secA9-861 (Fig. 1B) complemented
the ts strain as eﬃciently as secA, while secA1-757 that is missing additionally the complete IRA1 molecular switch [6,14] did
not.
To examine their ability to support protein translocation, all
mutant derivatives were puriﬁed to homogeneity and were
added to an in vitro assay (Fig. 1C). With the exception of
SecA1-757 that is completely defective (lane 7), all other mutant proteins (lanes 5, 6, 8 and 9) catalyzed eﬃcient ATP-driven proOmpA translocation into SecYEG proteoliposomes
similar to that of SecA (lane 3).
We concluded that the CTD domain and the N-terminal
nonapeptide of SecA are dispensable for viability and protein
translocation, while IRA1 is not.
3.2. SecAD9-861 binds SecYEG and hydrolyzes nucleotides
We next sought to compare the behavior of a functional mutant derivative with wild-type SecA in a series of representative
biochemical sub-reactions. Since none of the singly or double
truncated mutants has any measurable defect in vivo (Fig.
1B) or in vitro (Fig. 1C; data not shown; supplementary material), we chose to focus hereafter on SecA9-861. This is the
only truncated SecA derivative that could be successfully crystallized and therefore its mechanism of dimerization can be
studied in atomic detail (Papanikolau et al., in preparation).
We ﬁrst examined the basal, membrane (i.e., SecYEG-stimulated) and translocation (i.e., SecYEG- and preprotein-stimulated) ATPase activity [19] of SecA9-861 (Fig. 2A). All
three activities were similar to those of SecA (compare lanes
4–6 to lanes 1–3). To determine binding of the protein to
SecYEG-membranes, we used a ﬂotation gradient centrifugation assay (Panel B) [22]. Identical sedimentation behavior
was seen between SecA and SecA9-861. Next, the aﬃnity of
the protein for nucleotide was determined using the ﬂuorescent
ADP analog MANT-ADP [14]. SecA9-861 binds MANTADP with high aﬃnity (0.04 lM at 4 C [Panel C]; 0.14 lM
at 37 C) that is slightly better than that of SecA (0.14 lM at
4 C [Panel C]; 0.28 lM at 37 C). Finally, ADP-driven conformational changes in SecA were studied by monitoring intrinsic
ﬂuorescence as a function of temperature (Panel D) [14,23].
Both SecA and SecA9-861 apoproteins melt with similar
transitions (Tmapp of 42.5 and 43, respectively) and become
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stabilized to similar extents in the presence of ADP (Tmapp of
47.8 and 47.5, respectively). To ensure that the catalytic
DEAD motor ATPase core is fully functional, N68(9-610)
(Fig. 1A) was constructed and puriﬁed to homogeneity. The
characteristically elevated basal ATPase of N68 (Fig. 2A; lane
7) [6] is as high as that of N68(9-610) (lane 8).
We concluded that in all biochemical sub-reactions tested,
SecA9-861 is as active as SecA.
3.3. SecA9-861 and N68(9-610) can oligomerize
The N-terminal nonapeptide of B. subtilis SecA was seen in
one structure to form contacts with an adjacent molecule in
the crystal lattice [4] and was proposed to be an essential dimerization determinant [12]. To test this hypothesis directly, we
compared the oligomerization state of SecA9-861 to that of
SecA by size-exclusion chromatography (Fig. 3A). SecA chromatographs to a position consistent with an apparent MW of
215 kDa, while SecA9-861 migrates as a 190 kDa species.
In native-PAGE experiments (Panel B) SecA migrates as a
220 kDa (lane 1) and SecA9-861 as a 180 kDa species (lane
2). The observed reduced size of SecA9-861 is attributable to

Fig. 2. (A) ATPase activities of SecA, SecA9-861, N68 and N68(9610). Basal (b), membrane (m), translocation (t) were determined as
described in [6,19]. (B) Binding of SecA and SecA9-861 to inverted
inner membrane vesicles (IMVs) studied by ﬂotation analysis using
ultracentrifugal isopycnic sedimentation. SecA (11 lg) was mixed with
IMVs (0.2 mg protein) in Buﬀer B or with the corresponding volume of
buﬀer alone. Following incubation (4 C; 5 min), reactions (50 ll) were
adjusted to a ﬁnal sucrose concentration of 1.6 M by addition of 100 ll
of 2.4 M sucrose in Buﬀer B and deposited at the bottom of the
centrifugation tube. Samples were overlaid with 3 consecutive layers
(150 ll) of 1.4, 1.2 and 0.25 M Sucrose solutions. Following
centrifugation (90 min; 436 000 · g), fractions (50 ll) were carefully
removed, analyzed by SDS–PAGE and visualized by immunostaining
with an a-SecA antibody as described in [6]. Only the bottom 9
fractions are shown. (C) Determination of equilibrium dissociation
constants of SecA and SecA9-861 (0.025–5 lM in buﬀer B; 4 C) for
MANT-ADP performed as described [14]. 40–60 data points were used
for each curve. The ﬁt to the data, derived by non-linear regression
analysis, is presented. (D) Tmapp of SecA and SecA9-861 (0.25 lM;
buﬀer B), determined from ﬂuorescence spectra acquired as a function
of temperature in the absence or in the presence of ADP (2 mM) as
described in [14].

Fig. 3. (A) Size exclusion chromatography of SecA and SecA9-861.
Proteins (0.25 mg/ml) were chromatographed on a Superdex 200 10/30
HR prepacked column and monitored online. Indicated MW markers
were: thyroglobulin (667 kDa), ferritin (440 kDa), catalase (232 kDa),
aldolase (158 kDa), BSA (67 kDa) and ovalbumin (45 kDa). (B)
Native-PAGE analysis of SecA, SecA9-861, N68 and N68(9-610).
Proteins (10 lg) were analyzed by native-PAGE [6] and stained by
Coomassie blue. N68 oligomeric species are indicated. MW markers
were as in A.
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the residues it is missing. Taken together the two hydrodynamic
analysis experiments are consistent with a homodimeric organization for both SecA and SecA9-861.
We previously demonstrated that the N-terminal N68 polypeptide can form oligomers in solution at high concentrations
[13]. Indeed, N68 analyzed by native-PAGE (Fig. 3B) migrates
as a discreet 68 kDa species (representing the monomer) and
a major diﬀuse species that extent between 150 and 240 kDa
represents dimers and tetramers [13]. The N-terminal nonapeptide does not aﬀect this property, since N68(9-610) (lane 4) migrates similarly to N68 (lane 3) and N68(9-610).
We concluded that removal of CTD and the N-terminal
nonapeptide does not aﬀect SecA oligomerization properties.
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4. Discussion
We sought to determine a minimal functional core of SecA.
Our analysis was achieved by removing sequences from either
SecA terminus and characterizing the derived truncated derivatives in vivo and in vitro.
A functional SecA core must include the C-terminal IRA1
helix–turn–helix element (Fig. 1A) that acts as a global regulator [6,14]. SecA1-757 that is devoid of IRA1 is non-functional
(Fig. 1B). This is in agreement with data showing that IRA1 is
essential for catalysis [6,14]. IRA1 therefore deﬁnes the C-terminal essential boundary of the enzyme. CTD that is fused Cterminally to IRA1 and houses a SecB, metal ion and lipid
binding site is dispensable (Fig. 1B). Derivatives that are devoid of CTD are fully functional in vivo and in vitro under
our assay conditions and form dimeric proteins (Fig. 3A)
[8,9,11,24]. This is in agreement with the notion that CTD is
not conserved in all SecA proteins. However, we cannot rule
out the possibility that under more stringent conditions CTD
may be crucial for optimal catalysis [18].
At the N-terminal end, we only characterized the 1-9 aa deletion. Further deletions give rise to unstable proteins (data not
shown) [25]. This region is surface exposed in the SecA structures [4,5,26] and was proposed to be important for an interaction with SecG [27]. In our experiments, this nonapeptide is
clearly dispensable for function (Figs. 1B and 2). It was also
proposed that this region may be essential to form the dimerization of B. subtilis SecA [12]. However, in E. coli SecA we
failed to detect such a role, since in either size exclusion or native-PAGE experiments the absence of the nonapeptide did not
aﬀect SecA dimerization (Fig. 3A and B). We cannot exclude
the possibility that there is variability between SecA from different bacteria. However, given the degree of genetic and biochemical conservation we think this possibility less likely.
Rather, we opine that the dimerization core of SecA involves
regions of the DEAD motor that do not include the extreme
N-terminus. This is supported by our ﬁnding that N68 forms
higher order assemblies [13] in the presence or absence of this
region (Fig. 3B). In full agreement with this, SecA9-861 described here has been crystallized as a dimer (Papanikolau
et al., in preparation).
Minimal enzyme cores deﬁne the bare essentials for catalysis. Constructs described here are invaluable tools for deciphering the structure of E. coli SecA, the essential features of
the SecA nanomachine, its membrane topology and how it
interacts with preproteins and the SecYEG ‘‘pore’’.
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The cornerstone of the functionality of almost all motor
proteins is the regulation of their activity by binding
interactions with their respective substrates. In most
cases, the underlying mechanism of this regulation remains unknown. Here, we reveal a novel mechanism used
by secretory preproteins to control the catalytic cycle of
the helicase ‘DEAD’ motor of SecA, the preprotein translocase ATPase. The central feature of this mechanism is a
highly conserved salt-bridge, Gate1, that controls the
opening/closure of the nucleotide cleft. Gate1 regulates
the propagation of binding signal generated at the
Preprotein Binding Domain to the nucleotide cleft, thus
allowing the physical coupling of preprotein binding and
release to the ATPase cycle. This relay mechanism is at
play only after SecA has been previously ‘primed’ by binding to SecYEG, the transmembrane protein-conducting
channel. The Gate1-controlled relay mechanism is essential for protein translocase catalysis and may be common
in helicase motors.
The EMBO Journal advance online publication, 24 May 2007;
doi:10.1038/sj.emboj.7601721
Subject Categories: proteins
Keywords: ATPase; DEAD motor; helicase; protein secretion

Introduction
More than a third of a cellular proteome is secreted across
or inserted into biological membranes through an unusually
dynamic nanomachine termed ‘preprotein translocase’
or ‘translocon’ (Veenendaal et al, 2004; Vrontou and
Economou, 2004; Osborne et al, 2005). Bacterial translocase
comprises the membrane-embedded SecYEG ‘protein-conducting channel’ (Veenendaal et al, 2004; Osborne et al,
2005) and the peripheral motor-like ATPase SecA (Vrontou
and Economou, 2004).
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SecA is a member of the superfamily 2 (SF2) ‘DExH/D’
proteins (Koonin and Gorbalenya, 1992; Vrontou and
Economou, 2004; Papanikolau et al, 2007). Many of these
proteins are nucleic acid helicases (Caruthers and McKay,
2002; Cavanaugh et al, 2006; Cordin et al, 2006). However,
other functions such as disassembly of protein–RNA complexes (Jankowsky et al, 2001; Yang and Jankowsky, 2006)
and stabilization of RNA conformations (Solem et al, 2006)
have been described. Two structurally homologous RecA-like
domains lie at the core of these proteins and form the ‘helicase’ or ‘DEAD’ (‘Asp–Glu–Ala–Asp’) motor (Caruthers and
McKay, 2002; Cordin et al, 2006). In SecA, the DEAD motor
comprises the discontinuous nucleotide binding domain
(NBD; aa 1–220 and aa 378–420; Figure 1A) and the intramolecular regulator of ATP hydrolysis (IRA2; aa 421–610).
Nucleotides bind to a cleft formed at the NBD/IRA2 interface.
The motor harbors the nine conserved motifs of the
DEAD RNA helicase subfamily (Vrontou and Economou,
2004; Cordin et al, 2006; Papanikolau et al, 2007). Catalytic
Motifs I and II, which correspond to ATPase ‘Walker boxes’
A and B, are located on NBD and are juxtaposed to Motifs V
and VI located on IRA2. Motif VI is a flexible helix that carries
the ‘arginine finger’ Arg574 (Sianidis et al, 2001; Chou et al,
2002; Keramisanou et al, 2006).
Functional specialization of DEAD motors derives from
auxiliary ‘specificity domains’ or additional subunits
(Caruthers and McKay, 2002; Cordin et al, 2006) that can
interact with different ligands or protein partners. SecA has
two such domains (Figures 1A and 2A): the preprotein
binding domain (PBD; aa 221–377) that ‘sprouts out’ of a
surface-exposed loop of NBD through an antiparallel b-sheet
(Stem) and ends in a bilobate ‘Bulb’ (Papanikou et al, 2005)
and the C-domain (aa 611–901) that controls the DEAD motor
ATPase via a long a-helix (scaffold domain, SD) (Vrontou
et al, 2004; Keramisanou et al, 2006; Mori and Ito, 2006).
During protein translocation, SecA binds to SecYEG (Hartl
et al, 1990) and preproteins (Lill et al, 1990), and several of
its regions, including the C-domain, insert into the membrane
(Economou and Wickner, 1994; Eichler and Wickner, 1997;
Jilaveanu and Oliver, 2007). As a result, its ATPase activity
is stimulated several fold (Lill et al, 1990). Isolated SecADC
(aa 1–610), a derivative lacking the C-domain, displays
stimulated ATPase and enhanced preprotein binding akin to
SecA engaged in translocation (Karamanou et al, 1999; Baud
et al, 2002; Vrontou et al, 2004). These events may be linked
to cycles of dissociation of the dimeric SecA into monomers
(Or et al, 2002; Duong, 2003).
How the various substrates modulate DEAD motor ATP
catalysis and thus control vectorial movement of SecA and
other SF2 proteins is a major unresolved question. To address
this, we examined the requirements for ATPase activation and
the concomitant structural alterations of the DEAD motor in
SecA. We demonstrate that SecA undergoes conformational
relay cycles between the specificity domains and the DEAD
motor. These are modulated by preproteins and controlled by
The EMBO Journal 1
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Gate1, a salt-bridge that links the two DEAD motor domains
and controls whether the DEAD motor is ‘loose’ and nucleotide-free or ‘tight’ with a bound nucleotide. This mechanism
is a novel essential feature of protein translocase catalysis
and may be widespread in helicases.

Results
Preprotein/SecYEG synergy relieves an energetic barrier
to SecA ATPase activation
To gain insight into the translocase motor function and
identify limiting steps and structural changes, we measured
ATP hydrolysis by SecA as a function of temperature (hereafter we will refer to this assay as: thermal ATPase;
Figure 1B). Soluble SecA, in the absence of translocation
ligands, is barely active below 351C (basal ATPase (Lill et al,
1990)). This basal ATPase displays an unusually narrow
activity window (B101C), with an optimum at 43–441C
(Figure 1B). Addition of inverted inner membrane vesicles
harboring embedded SecYEG (IMVs) induces some ATPase
stimulation (B2-fold; membrane ATPase) without nevertheless shifting the catalytic optimum temperature significantly.
Addition of the model preprotein proOmpA in the absence of
IMVs leaves SecA basal thermal ATPase unaffected (data not
shown). Strikingly, addition of both IMVs and preprotein not
only significantly stimulates ATP hydrolysis (B9-fold; translocation ATPase) (Lill et al, 1990) but also causes a,
previously undocumented, dramatic shift of both the onset
and the catalytic optimum to lower temperatures (B15 and
B371C, respectively; Figure 1B compare ‘translocation’ with
‘membrane’ ATPase). Translocation ATPase correlates directly
with ongoing protein translocation (Lill et al, 1990). Notably,
during active secretion, preproteins stimulate the ATPase
activity of the translocase motor across most of the full
spectrum of permissive temperatures for Escherichia coli
viability (B8–481C).
The thermal ATPase properties of SecA imply that the
protein possesses an intrinsic mechanism that imposes an
energetic barrier to its catalytic activation. This barrier can be
overcome only by the synergy of preprotein association to
SecA that is already primed by binding to SecYEG (Hartl et al,
1990). Primed SecA binds to preprotein with a 20- to 30-fold
higher affinity (Hartl et al, 1990; Papanikou et al, 2005).
Below, we provide evidence that such a mechanism indeed
exists and is essential for protein translocation. Using the
thermal ATPase as a tool, we identified the elements in SecA
that impose this intrinsic mechanism, dissected their individual contributions and established the order of events necessary for translocase catalytic activation.

Figure 1 (A) Ribbon representation of ecSecA (Papanikolau et al,
2007). NBD, nucleotide binding domain (blue); IRA2, intramolecular regulator of the ATPase 2 (light blue); PBD, preprotein binding
domain (magenta), C-domain (green), ATP (red); SD, scaffold
domain. (B) The Kcat values (pmoles Pi/pmol SecA protomer/
min) of basal, membrane (urea-treated IMVs; 17 mg protein per
milliliter) and translocation (IMVs plus 60 mg/ml proOmpA) ATPase
activities of SecA were determined as a function of temperature. The
peak Kcat value of basal ATPase was taken as 100% and all other
values were expressed as its percentage. Averaged data (n ¼ 8) of
SecA basal ATPase were used in subsequent graphs. (C) Basal
ATPase activities of SecA, SecA(D649A), SecA(W775A) (as in
panel B). The peak Kcat value for each ATPase (Supplementary
Table 1) was taken as 100% and all other values were expressed as
its percentage . (D) Basal ATPase activity of SecADC (as in B) in the
presence or absence of 10X molar excess of C34 (as indicated). The
peak Kcat value for the SecADC ATPase (Supplementary Table 1) was
taken as 100% and all other values (7 C34) were expressed as its
percentage. Averaged data (n ¼ 12) of SecADC were used in subsequent graphs.
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The intrinsic temperature optimum of the DEAD motor
ATPase is up-shifted by the C-domain
DEAD motor/C-domain interaction suppresses futile ATP hydrolysis (Karamanou et al, 1999). To test if the C-domain contributes
additionally to the energetic barrier mechanism assumed above,
we examined the basal thermal ATPase of SecA(W775A) and
SecA(D649A), two SecA mutants with weakened C-domain/
DEAD motor interaction (Baud et al, 2002; Vrontou et al,
2004; Keramisanou et al, 2006). Both mutant proteins display
a measurable and reproducible (3–41C) reduction of temperature
at which their optimal ATPase is observed. Yet they still maintain
substantial thermal control of their basal ATPase (Figure 1C),
despite their higher ATP turnover (Supplementary Table 1).
In agreement with these results, SecA truncated of its
C-domain (SecADC) exhibits a down-shift of its optimal
ATPase temperature to 371C, yet maintains tight thermal regulation of its ATPase, with a narrow activity peak (Figure 1D). These
data suggested that a mechanism inherent to SecADC maintains
the ATPase at 371C. Apparently, this ATPase activity is further
shifted to higher temperatures (i.e. stabilized) when the
C-domain is present. To verify this, we compared SecADC
ATPase in the absence or presence of isolated C-domain polypeptide (C34; Figure 1D) added in trans. Physical reconstitution
of the SecADC/C-domain complex not only suppresses the
ATPase activity of the DEAD motor down to the levels of SecA
(Karamanou et al, 1999) but also shifts the ATPase optimum to
higher temperatures (Figure 1D).
We conclude that SecADC tightly regulates its basal ATPase
activity up to B371C through an inherent, unknown mechanism. This property is further enhanced through physical
interaction with the C-domain. It is possible that preproteins
modulate both the C-domain and the SecADC region in order
to activate the translocase
PBD controls the ATPase of the DEAD motor
Preproteins bind to PBD, the remaining ‘specificity domain’
within SecADC. Could PBD affect thermal regulation of the
DEAD motor ATPase? To address this, we sought to identify
mutants with altered thermal ATPase by screening several
point mutants in conserved residues of PBD. The basal
ATPase of each mutant was determined as a function of
temperature and compared with that of SecADC. Three such
mutants were identified (Figure 2A and B; Supplementary
Table 1): SecADC(W349A) (Papanikou et al, 2005),
SecADC(L319P) and SecADC(R347A). Strikingly, activation
of the SecADC(W349A) and SecADC(L319P) ATPase occurred
at lower temperatures compared with SecADC (B34–351C)
(we term these ‘early’ mutants), whereas that of SecADC
(R347A) occurred at significantly higher temperature
(B471C; ‘late’ mutant) (Figure 2B; Supplementary Table 1).
Remarkably, SecADC(DBulb) that misses all of the Bulb
region (Papanikou et al, 2005), displays a ‘late’ thermal
ATPase (see below; Figure 4C), suggesting that the presence
of a functional Bulb is required for DEAD motor activation.
We concluded that PBD controls the DEAD motor ATPase
through a hitherto unknown mechanism. PBD is a necessary
positive activator of DEAD motor catalysis.
PBD undergoes temperature-dependent conformational
changes
PBD is rooted in NBD (Figure 1A) but is not a physical
determinant of the buried nucleotide cleft (Papanikou et al,
& 2007 European Molecular Biology Organization

2005). Thus, it can regulate the DEAD motor ATPase only
through an allosteric mechanism. We posit that this could
involve temperature-dependent conformational alterations
in PBD.
To test this, we examined the thermal dependence of PBD
conformation by recording as a function of temperature NMR
heteronuclear single quantum correlation r(1H–15N-HSQC)
spectra of SecADC/DIRA2, a previously reported functional fragment comprising the NBD and PBD domains
(Keramisanou et al, 2006) (Figure 2C). The difference in the
chemical shift (Dd) as a function of temperature indicates the
degree of conformational changes induced by temperature
increase. Several PBD residues in both the Stem and the Bulb
change from a structured to an unstructured conformation as
temperature increases (i.e. large Dd; blue to red). Some PBD
residues remain unchanged even at 341C (dark blue).
Interestingly, a group of residues including R347, displays
prominent resonance broadening suggesting that this region
adopts alternate conformational states during thermal
transitions.
To test if PBD undergoes temperature-dependent conformational changes also when in the context of SecA
(Figure 2D; left) and SecDC (right), these proteins were
treated by limited trypsinolysis at 41C or 371C (as indicated)
and then immunostained with a-PBD-specific antibodies
(Baud et al, 2002). In SecA, at 41C, no cleavage occurs within
PBD. In contrast, at 371C, the generated peptides indicate that
several cleavage sites become exposed. The same peptides
are seen with SecADC, where some PBD residues are susceptible to tryptic attack already at 41C. Some of these represent
residues that in SecA are directly protected by the C-domain
(e.g. R561, R220) (Papanikolau et al, 2007).
We concluded that PBD undergoes extensive intrinsic
temperature-dependent conformational changes, which are
further regulated by its interaction with the C-domain of
SecA.
Preprotein binding to PBD controls the ATPase
of the DEAD motor
PBD mutations and temperature affect the DEAD motor
ATPase (Figure 2B). Temperature (Figure 2C and D) and
preprotein binding (Baud et al, 2002; Papanikou et al, 2005)
affect PBD conformation and these changes are sensed by the
DEAD motor (Papanikou et al, 2005). It was therefore plausible that preprotein binding to PBD would also affect the
thermal ATPase of the DEAD motor. To test this, we used
proCH5EE, a model preprotein that binds to SecA in solution
with high affinity (Baud et al, 2005; Papanikou et al, 2005).
Binding of proCH5EE to PBD causes a down-shift of the
thermal ATPase optimum of SecADC (Figure 3A) that is also
seen with and is characteristic for the ‘early’ PBD mutants.
These data suggested that through binding to PBD
(Papanikou et al, 2005), preproteins control ATP hydrolysis
in the DEAD motor of SecA.
Control of SecA ATP hydrolysis through a novel
‘gate’ in the DEAD motor
How does preprotein binding to PBD affect the DEAD motor
ATPase? The PBD Stem is rooted in NBD at the flexible D217–
R220 loop (Figure 4A, left). D217 lies at the end of helix a9
(green) that harbors the catalytic helicase Motif II at its other
end. In the crystal structures, D217 is proximal to the
The EMBO Journal 3
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Figure 3 Basal thermal ATPase activities of SecADC (A) and SecA
(B) in the presence or absence of pCH5EE (‘preprotein’; Baud et al,
2005; Papanikou et al, 2005) (as in Figure 1C).

Figure 2 (A) PBD deletions, point mutations (red crosses) and
secondary structure are indicated on a region map. b1 and b7
(pink) together form the antiparallel sheet of the Stem. Between
them lie the two globular halves of the Bulb (1, magenta and 2,
purple). See also Figure 1A. (B) Basal ATPase activities of SecADC,
SecADC(R347A), SecADC(W349A) and SecADC(L319P) (as in
Figure 1D). (C) Chemical shift change (Dd) as a function of
temperature mapped onto the structure of PBD. Higher Dd values
indicate temperature-induced unfolding. (D) SecA or SecADC
(245 pmol in 100 ml buffer B) were treated (13 min) by limited
trypsinolysis at 41C (0.25 mg/ml) or 371C (0.025 mg/ml). Trypsin
was inactivated with Pefabloc (9 mM). Following SDS–PAGE, polypeptides were immunostained by a-PBD-specific antibody and were
identified by N-terminal sequencing.
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juxtaposed R566 of IRA2, located at the beginning of
Motif VI, and together form a salt-bridge, we term ‘Gate1’
(Figure 4A, left). Gate1 ‘bridges’ NBD and IRA2 at the bottom
(Figure 4A), whereas ATP at the top (Figure 1A) of the cleft.
D217 and R566 are also in close proximity in soluble SecA,
since cysteinyl substitutions in these two residues become
readily oxidized (Supplementary Figure 4A).
Does Gate1 participate in thermal regulation of SecADC
ATPase? To test this, we examined alanyl substitutions
of Gate1 residues R566 (Sianidis et al, 2001) and D217
(Figure 4B). Remarkably, both mutants display ‘early’
ATPase phenotypes, with optima at 261C [SecADC(R566A)]
or 28–291C [SecADC(D217A)]. In agreement with this,
salt-bridge weakening by high salt concentrations downshifts the wild-type (WT) SecADC ATPase to ‘early’ activation
(optimum at 281C).
Gate1 ‘opening’ seems to be coincident with early thermal
activation of the DEAD motor ATPase. Gate1 is obviously
a critical salt-bridge in the cleft.
PBD regulates DEAD motor ATPase via Gate1
Is PBD-mediated regulation of the DEAD motor ATPase
(Figure 2B) exerted through Gate1? If that were the case,
artificial ‘opening’ of Gate1 by mutation would be sufficient
for ‘earlier’ activation of SecADC(DBulb) that displays a ‘late’
ATPase (Figure 4C). Indeed, the ATPase of the double mutant
SecADC(DBulb/R566A) (Figure 4C) is activated at similarly
low temperatures as that of SecADC(R566A) (compare
& 2007 European Molecular Biology Organization
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Figure 4C to B). This is a strong indication that PBD association modulates the DEAD motor ATPase via Gate1. We can
not currently exclude that PBD might also exert its effect
through additional routes.

PBD regulates DEAD motor affinity for nucleotide
via Gate1
ADP release from the DEAD motor is the rate-limiting step of
ATP hydrolysis (Sianidis et al, 2001; Fak et al, 2004;
Keramisanou et al, 2006). Since PBD and Gate1 mutations
modulate ATP hydrolysis, it is conceivable that both might
also control the affinity of the DEAD motor for ADP.
To test this, we determined the effect of temperature on the
equilibrium dissociation constant (Kd) for ADP of SecADC
and its derivatives. SecADC exhibits high affinity for ADP
from 4 to 201C (Kd B0.28 mM) (Figure 4D). Above 201C,
SecADC gradually looses its affinity for ADP, with an almost
complete loss at 36.51C (Kd475 mM). Clearly, in SecADC,
temperature alone transforms its DEAD motor from a HighAffinity (hereafter HAS) to a Low-Affinity (hereafter LAS)
state. ‘Early’ mutants of either Gate1 (e.g. R566A) or PBD
(e.g. L319P) complete the HAS to LAS transformation
of SecADC at low temperatures (panel D). ‘Late’ mutants
(e.g. SecADC(DBulb); panel D) maintain HAS even at 421C,
while introduction of R566A readily transforms the DEAD
motor of SecADC(DBulb/R566A) from HAS to LAS at 261C.
In conclusion, PBD acting via Gate1 controls the temperature-driven transition of the DEAD motor nucleotide cleft
from HAS to LAS. A ‘closed’ Gate1 defines HAS; an ‘open’
Gate1 defines LAS. Clearly, LAS onset is thermally concurrent
with the catalytic activation onset of the DEAD motor ATPase
(compare Figure 4Dto B), indicating that the two events are
linked. A SecA DEAD motor without specificity domains is
necessary and sufficient for ATP binding and hydrolysis, but
is defective in efficient transition from HAS to LAS.
Gate1 optimizes ADP-driven IRA2 folding
IRA2 structural elements that face the nucleotide cleft
(including Motif VI on which R566 of Gate1 lies; Figure 4A)
undergo temperature-driven unfolding antagonized by
nucleotide-driven folding (Keramisanou et al, 2006). Do
these catalytically essential events (Sianidis et al, 2001;
Keramisanou et al, 2006) relate to Gate1-mediated catalytic
activation of the DEAD motor ATPase? To test this, the
temperature dependence of enthalpy changes (DH) caused
by nucleotide binding to SecADC were measured by isothermal titration calorimetry (ITC) and compared with those of
the Gate1 mutant SecADC(R566A) (Figure 4E). The DH curve
for SecADC is linear at low temperatures but deviates from
linearity at 211C. This transition (Tf; Figure 4E, vertical

Figure 4 (A) The Gate1 region of ecSecA (Papanikolau et al, 2007)
and the corresponding regions in Vasa (Sengoku et al, 2006) and
UvrB (Theis et al, 1999). Motif II residue side chains are colored in
red. (B) Basal ATPase activities of SecADC(R566A), SecADC(D217A)
and SecADC (as in Figure 1D). SecADC basal ATPase activity
was also determined in the presence of 0.55 M KCl (as indicated).
(C) Basal ATPase activities of SecADC, SecADC(DBulb) and SecADC
(DBulb/R566A) (as in Figure 1D). The cartoons (inset) are schematic representations of the three proteins; red cross indicates
R566A mutation. (D) Equilibrium dissociation constants (Kd) of
SecADC and derivatives for the fluorescent analog MANT-ADP
plotted as a function of temperature were determined as described
(Vrontou et al, 2004). (E) Observed enthalpy change (DH) as a
function of temperature for the SecADC and SecADC(R566A) interaction with MgADP (in bufer B with 100 mM KCl). Data were
determined using ITC and analyzed as described (Keramisanou
et al, 2006).
& 2007 European Molecular Biology Organization
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arrows) reveals an additional enthalpic component (DHfol)
resulting from ADP-driven IRA2 folding (Keramisanou et al,
2006). Interestingly, Tf value for ADP binding to the R566A
derivative is much lower than for ADP binding to WT
SecADC, indicating that the nucleotide cleft becomes significantly destabilized as a result of the mutation.
These data demonstrated that the Gate1 salt-bridge stabilizes ADP-driven IRA2 folding.
PBD controls ‘loose/tight’ IRA2 conformations via Gate1
Our data indicated that PBD conformational changes
are somehow propagated to IRA2 with Gate1 acting as a
controller. To further test this conformational ‘cross-talk’
hypothesis, we monitored IRA2 conformation in both
‘early’ and ‘late’ mutants in the presence or absence of
ADP. To this end, we used limited trypsinolysis and immunostaining with a-IRA2-specific antibodies (Figure 5A).
Undigested SecADC and two derivative peptides were monitored: p16, specific for the apoprotein state and p26, specific
for the ADP state (Papanikou et al, 2004).
Compared to WT SecADC (lane 1), all ‘early’ mutants
(SecADC(L319P), SecADC(D217A) and SecADC(R566A)) are
more protease sensitive and thus the generated amounts of
p16 are increased (lanes 3, 5 and 7). ADP binding significantly stabilizes WT SecADC; p16 is no longer generated but
instead p26 appears (lane 2). This pattern is altered in all
‘early’ mutants (lanes 4, 6 and 8). On the other hand, the
‘late’ mutant SecADC(R347A) is remarkably protease resistant and does not give rise to any detectable amount of either
p16 or p26 (lanes 11 and 12).
We conclude that the open/closed states of Gate1 lead to
loose/tight IRA2 conformations. These underlie ‘early’ and
‘late’ activation of the DEAD motor ATPase, respectively. To
further test this proposal, the intrinsic fluorescence of IRA2
was measured as a function of temperature (Supplementary
Figure 1). Opening/closing of Gate1 can be directly correlated
to corresponding changes in the Tmapp of the IRA2 domain.
Collectively, the data presented above are best explained with
the propagation of conformational changes from PBD
through Gate1 to IRA2. We term this the PBD–Gate1–IRA2
conformational relay mechanism.
PBD and Gate1-mediated regulation of the DEAD motor
ATPase is under C-domain control
How does the PBD–Gate1–IRA2 relay operate in full-length
SecA, where the DEAD motor ATPase is under C-domain
control (Figure 1C) (Karamanou et al, 1999)? To address this,
we examined the effect of Gate1 and/or PBD mutations
on the thermal properties of SecA basal ATPase (Figure 5B).
The ATPase of SecA(R566A) is significantly stabilized
compared with that of SecADC(R566A) (optima at 38 and
261C, respectively). In agreement with this, purified
C-domain added in trans significantly stabilizes the ATPase
of SecADC (Figure 1D) or SecADC(R566A) (Supplementary
Figure 2A), whereas high salt does not affect the ATPase
of SecA (Supplementary Figure 2B) as it does that of
SecADC (Figure 4B). In contrast, the C-domain destabilizes
‘late’ mutants: SecA(R347A) exhibits an optimum at 421C
(Figure 4B), down from 461C for SecADC(R347A) (Figure 2B).
In all cases, C-domain-mediated regulation of the DEAD
motor thermal ATPase seems hierarchically ‘dominant’ over
that exerted by either PBD or Gate1.
6 The EMBO Journal

Figure 5 (A) SecADC and derivatives (0.9 mg/ml in buffer B) were
treated with trypsin (25 mg/ml; 41C; 13 min) in the absence or
presence of ADP ( 1mM) (as indicated) or a three-fold molar excess
of C34 (wherever indicated). Following SDS–PAGE, polypeptides
were immunostained by a-IRA2-specific antibody. (B) Basal AT
Pase activities of SecA, SecA(R566A) and SecA(R347A) (as in
Figure 1C). (C) Equilibrium dissociation constants (Kd) of SecA
and SecA(R566A) for MANT-ADP plotted as a function of temperature. Two curves (dotted lines) from Figure 4D are included for
comparison.

Nucleotide affinity and catalysis are controlled by IRA2
conformation (Figure 4DE). If the C-domain exerts a dominant role in DEAD motor ATPase regulation, it is anticipated
that its presence will affect directly IRA2 conformation.
Indeed, supply of C-domain polypeptide to SecADC(R566A)
in trans in the absence or presence of ADP renders its IRA2
domain significantly protease resistant (Figure 5A; compare
lanes 9 and 10 to 7 and 8). Moreover, in the presence of the
C-domain, the nucleotide cleft of SecA and SecA(R566A)
maintain appreciably high ADP affinity even at high temperatures (Figure 5C; compare SecA to SecADC derivatives) and
antagonizes proCH5EE-mediated ‘early’ activation of DEAD
motor ATPase (Figure 3B).
We concluded that the PBD–Gate1–IRA2 relay mechanism
is under direct C-domain control and can be modulated by
preproteins only when the C-domain acquires the appropriate
conformation or becomes detached from the DEAD motor.
The C-domain appears to act as a negative regulator of DEAD
motor catalysis.
& 2007 European Molecular Biology Organization
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Conformational relay in SecA is essential for protein
translocation
If conformational relay between SecA domains via Gate1 is
crucial for translocase function, Gate1 mutants should be
defective in protein translocation.
SecA Gate1 mutants were tested for their ability to
complement a thermo-sensitive BL21secAts strain at 421C
(Mitchell and Oliver, 1993) in vivo (Figure 6A). Growth of
SecA(D217A) or SecA(R566A) was seriously compromised.
Arginine is irreplaceable at position 566 for in vivo function
and cannot be substitued by either a positively charged lysyl
or a cysteinyl residue (Supplementary Figure 3). Two more
NBD residues, D212 of Motif II and E397, seen in crystal
structures to be bound with R566 (Sharma et al, 2003)
(Figure 6B), were also examined. SecA(E397A) complemented fully, whereas SecA(D212A) did not (panel A). Clearly,
D212 is an essential residue and presumably provides an
additional critical salt-bridge between R566 and NBD, and
links directly Gate1 with the catalytic DEAD motif. E397 is
not an essential residue and might have some contributory
role only under certain conditions.
We next examined the ability of purified SecA Gate1
mutants to support ATP-driven protein translocation in vitro
(Figure 6C). In contrast to SecA (lane 3), SecA(D217A)
and SecA(R566A) (lanes 5 and 6) were unable to catalyze
translocation of proOmpA into SecYEG proteoliposomes.
We concluded that PBD–Gate1–IRA2 conformational relay
is essential for protein translocation.
Conformational relay in SecA is essential for translocase
priming and translocation ATPase
To identify the precise step in the translocation cycle that the
Gate1-controlled relay mechanism becomes essential, we first
sought to determine whether SecA Gate1 mutants were
defective in binding to SecYEG and/or preprotein. However,
flotation analysis experiments using IMVs (Papanikou et al,
2005) revealed that binding of SecA(R566A) to SecYEGcontaining IMVs was indistinguishable from that of the WT
SecA (Supplementary Figure 5, compare panels D and C).
Furthermore, the binding of 35S-labelled SecA(R566A) to
IMVs was quantitated (Hartl et al, 1990), and was determined
to be of comparable strength (Kd ¼ 39 nM; Supplementary
Figure 5H). Similarly, flotation analysis indicated that binding
of proOmpA to SecA(R566A) was indistinguishable to that of
SecA (Supplementary Figure 5G and F).
We next quantitated the ‘membrane’ and ‘translocation’
ATPase activities of Gate1 mutants. The basal ATPase of
SecA(R566A) (Figure 6D) or SecA(D217A) (not shown) is
only barely stimulated by IMVs (B0.5-fold) or IMVs plus
preproteins (B1-fold), whereas the corresponding values for
WT SecA are 2- to 3.5-fold and B9-fold, respectively
(Figure 1B; Supplementary Figure 4B, left panel). To test if
artificial closure of Gate1 can restore function, the cysteinyl
residues of SecA(D217C/R566A) were oxidized. (Supplementary Figure 4B, middle). However, this treatment did
not restore membrane or translocation ATPase.
Therefore, SecA Gate1 mutants can bind to SecYEG and
deliver preproteins to the translocase. Nevertheless, their
defective PBD–Gate1–IRA2 conformational relay prevents
them from acquiring a functional ‘primed’ state and cannot
be triggered by preprotein to catalyze multiple ATP turnovers
necessary for secretion.
& 2007 European Molecular Biology Organization

Figure 6 (A) In vivo genetic complementation test of the BL21.19
secAts strain at 421C (Mitchell and Oliver, 1993) using SecA Gate1
mutants. BL21.19 cultures with pET5 vector alone or its derivatives
with cloned secA or secA(R566A) or secA(D217A) or secA(D212A),
secA(E397A) genes, grown at 301C were adjusted to the same
density. The indicated dilutions were spotted on LB/ampicillin
plates and incubated (20 h; 421C). (B) Interactions at Gate1 detected
by crystallography. NBD residues involved in bonding with R566 of
IRA2 in the M. tuberculosis SecA (Sharma et al, 2003). (C) In vitro
protein translocation of SecA ‘Gate1’ derivatives. ATP-driven in
vitro translocation of proOmpA-His (0.1 mg/ml) into SecYEG proteoliposomes (20 mg protein/ml; 100 ml reactions in buffer B, BSA
(0.5 mg/ml), 1 mM ATP, 1 mM DTT and SecB (0.4 mg/ml)) catalyzed
by SecA or the indicated derivatives. Lane 1: 10% of undigested
proOmpA-His input, lane 4: membranes were dissolved with Triton
X-100 (1%) before proteinase K (1 mg/ml) addition. Proteins were
TCA precipitated (15%), analyzed by SDS–PAGE and immunostained with a-His antibody. (D) Basal, membrane and translocation
ATPase activities of SecA(R566A) (as in Figure 1B).

Discussion
The major question of how preproteins control and modulate
ATP catalysis in SecA remains elusive. We now reveal a novel
preprotein-regulated conformational relay mechanism that
controls the DEAD motor of SecA and is essential for SecAmediated protein translocation (Figure 6A, C and D). These
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observations were made possible by following thermal catalytic transitions of membrane-bound and soluble SecA, combined with biochemical and biophysical assays. Mutational
shifting of catalytic temperature optima allowed dissection of
the energetic contributions of SecA domains and ligands.
SecA possesses a complex mechanism that controls the
physical interaction between NBD and IRA2, the two DEAD
motor domains, thereby regulating the opening/closure of
the nucleotide cleft and modulating the ATPase activity of
the motor. This mechanism consists of four distinct elements:
(a) a DEAD motor that is inherently flexible (Keramisanou
et al, 2006) and can acquire ‘tight’ and ‘loose’ states that
correspond to ‘high’- and ‘low’-affinity ADP states, respectively; (b) a Gate1 salt-bridge that controls the physical
interaction of the motor domains, thereby modulating both
the opening/closure of the cleft and IRA2 folding; (c) a PBD
that allosterically regulates DEAD motor conformational
states and (d) a C-domain, which through physical contacts,
dictates when the above allosteric mechanism becomes activated. SecA activation through the mechanism described
here could relate to the endothermic transitions identified
by fluorescence (Hunt et al, 2002) and circular dichroism
(Sianidis et al, 2001) spectroscopies.
Through intricate salt bridging between D217/D212/R566,
Gate1 connects NBD and IRA2 and allows conformational
and functional cross-talk between the catalytic Motif II on
NBD and Motif VI (Figure 7; blue zigzag) on IRA2. IRA2
regions that face the nucleotide cleft are destabilized at
physiological temperature and this causes partial IRA2
detachment from NBD (Keramisanou et al, 2006). Gate1
and nucleotide stabilize IRA2 independently, since disruption
of Gate1 destabilizes IRA2 conformation (Figures 4E and 5A;
Supplementary Figure 1) and reduces its affinity for NBD
(Sianidis et al, 2001), but does not abolish nucleotide-driven
folding of IRA2 (Figure 4E). Since Gate1 stabilizes IRA2 even
in the absence of nucleotide (Figure 5A), its role may also be
critical during parts of the catalytic cycle when the cleft is
empty. Through control of IRA2 conformation Gate1 controls
ADP release, the rate-limiting step for multiple ATP turnovers
(Sianidis et al, 2001; Fak et al, 2004). Gate1 opening results in

a remarkable loss of ADP affinity (Figure 4D), leading to
activation of SecA ATPase (Figure 4B); in contrast, Gate1
closure stabilizes the ADP state. Mutants with a permanently
open Gate1 are functionally inactive both in vivo and in vitro,
and do not become additionally stimulated by SecYEG
(Figure 6D). The same holds true when Gate is permanently
closed (Supplementary Figure 4B). We therefore expect that
the Gate1 salt-bridge is not only an essential stability factor
but is also essential that Gate1 both opens and closes during
catalysis. Linkage of R566A to D212 additionally ensures that
these events are linked to ATP hydrolysis. Hence, we expect
that several Gate1-controlled HAS to LAS transition cycles
lead to the elevated ATPase activity seen during protein
translocation (Figure 1B) (Lill et al, 1990).
The PBD affects IRA2 conformation (Figure 5A; lanes 3–6;
Supplementary Figure 1) and controls both DEAD motor
nucleotide affinity (Figure 4D) and hydrolysis (Figures 2B
and 4C) via Gate1. It is remarkable that a domain with no
immediate physical connection (Figure 1A) has such an
impact on IRA2 conformation. This was achieved by rooting
PBD in NBD via a slender Stem in the immediate vicinity of
Gate1 (Figure 4A, left). The Stem is stabilized by its connection to NBD (Papanikou et al, 2005; Keramisanou et al, 2006)
and permits approximately 751 Bulb swiveling between a
‘closed’ (Hunt et al, 2002) and an ‘open’ (Osborne et al, 2004;
Papanikolau et al, 2007) state. Presumably, conformational
changes in the Bulb, facilitated by temperature (Figure 2C
and D) and driven by preprotein binding (Figure 3A)
(Chou and Gierasch, 2005; Papanikou et al, 2005; MusialSiwek et al, 2007), are propagated via the Stem to Gate1.
Remarkably, removal of the Bulb keeps the DEAD motor
‘closed’ (Figure 4C), indicating that PBD actively manipulates
the DEAD motor ‘open’ and ‘closed’ states. How preprotein
binding affects Bulb conformation is currently unknown.
Finally, the PBD–Gate1–IRA2 conformational relay mechanism is under tight C-domain control. The C-domain stabilizes the Motif VI helix (Keramisanou et al, 2006), the conformation of IRA2 (Figure 5A, lanes 9 and 10) (Keramisanou
et al, 2006) and PBD (Figure 2C and D) (Vrontou et al, 2004),
enhances the affinity of SecA for nucleotide (Figure 5C),

Figure 7 Hypothetical model of preprotein-controlled PBD–Gate1–IRA2 conformational relay that leads to activation of the SecA DEAD motor
ATPase (see ‘Discussion’ for details). Irregular contours denote conformational changes. Red star, ADP; orange line, preprotein.
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delays the ATPase optimum (Figure 5B), suppresses nucleotide turn over (Figure 4B; Supplementary Figure 2 and
Supplementary Table 1) and suppresses the effect of PBD
mutations (Figure 5B and C) and preprotein-mediated DEAD
motor activation (Figure 3B). These data demonstrate that
the C-domain is both the central stabilizing element of SecA
and an allosteric regulator of catalysis and lies at the top of
the regulatory cascade of SecA-domains. This kind of extremely tight regulation of the ATPase of the motor imposes an
additional energetic barrier and is not known to occur in
other DExD/H proteins. This could result from the subcellular
location of SecA function, the only DExD/H protein that acts
at and in a membrane environment. Thus, ‘motor’ functions
of SecA must be physically coupled and coordinated with
motions of the membrane-embedded protein-conducting
channel. Obviously, activation of SecA during translocation
necessitates that the C-domain/DEAD motor/PBD association
becomes somehow ‘loosened’, as seen with mutations that
weaken C-domain/DEAD motor association (Figure 1C)
(Karamanou et al, 1999; Vrontou et al, 2004; Keramisanou
et al, 2006; Mori and Ito, 2006) and ‘tightened’ as seen during
C-domain membrane insertion (Economou and Wickner,
1994). The proposed SecA monomerization reaction (Or
et al, 2002; Benach et al, 2003; Duong, 2003) may facilitate
such C-domain motions. Because of the dramatic effect that
preprotein binding has on relieving C-domain suppression, it
is possible that preproteins bind also to the C-domain and
‘pry’ it away from the ATPase suppressing DEAD motorbound state. In some of the SecA structures determined to
date, the C-domains of the two protomers are in proximity
or associate to one another. How these interactions affect the
C-domain in its role as a master regulator of the SecA catalytic
cycle within each protomer is not currently clear.
Full SecA activation occurs only during protein translocation by the synergy of preprotein and SecYEG. Our data allow
the molecular basis of this activation to be rationalized for
the first time, since they reveal the individual roles of the
SecA domains and their interaction with preprotein. In addition, biochemical removal and re-introduction of individual
domains, and the isolation of mutations that freeze or activate catalytic steps allowed us to determine the order of
catalytic events: the C-domain must be first detached from
the DEAD before all other steps can proceed, PBD must
change its conformation before Gate1 can open, the Gate1
salt-bridge must break before IRA2 can become detached,
IRA2 must become detached before ADP can be released.
These and previous results lead us to propose a six-step
working model for protein translocation (Figure 7 depicts
the first four): quiescent: cytoplasmic SecA:ADP exists in an
inactive state (Sianidis et al, 2001; Fak et al, 2004); priming:
binding of SecA:ADP to SecYEG forms a primed translocase
holoenzyme. This entails C-domain conformational changes
and perhaps partial detachment (Vrontou et al, 2004; Mori
and Ito, 2006), allowing limited loosening of Motif IV helix
and of Gate1–IRA2, modest membrane ATPase activity and
high-affinity preprotein binding (Hartl et al, 1990). SecYEG
binds to both the DEAD motor and the C-domain (Economou
and Wickner, 1994; Eichler and Wickner, 1997; Jilaveanu and
Oliver, 2007). However, the molecular basis of how this
interaction contributes to SecA activation remains unknown
and will require high-resolution structural knowledge of the
SecA-SecYEG interface; triggering: preprotein binding to PBD
& 2007 European Molecular Biology Organization

and perhaps directly to the C-domain fully relieves C-domain
suppression, ‘opens’ Gate1 and leads to IRA2 detachment;
pre-insertion: detached IRA2 renders the DEAD motor ‘loose’
and this leads to ADP release from the cleft. This affects PBD
conformation with its bound preprotein (Papanikou et al,
2005; Keramisanou et al, 2006); ATP stroke: ATP binding to
the empty DEAD motor reverses the previous conformational
events, facilitates deeper membrane penetration of SecA
(Economou and Wickner, 1994) and drives a short preprotein
segment into the membrane (Schiebel et al, 1991); reloading:
ATP gets hydrolyzed and the preprotein is partially released
(Schiebel et al, 1991). SecA returns to the stable ADP state
and the C-domain reassociates tightly to the DEAD motor. Re
binding of the succeeding preprotein segment to PBD triggers
a new catalytic round.
Based on these data and the previously detailed structural
and biochemical similarities, we anticipate that the conformational relay mechanism described here provides a common mechano-chemical conversion strategy underlying
catalysis of SecA and other DExD/H proteins. Specificity
domains are found inserted in locations similar to that of
PBD (e.g. DNA interacting domains in UvrB (Theis et al,
1999) (Figure 4A, right) and RecG (Singleton et al, 2001)), or
elsewhere in the DEAD motor (e.g. PcrA), or even be independent polypeptides binding to the motor (Oberer et al,
2005). Helices similar to a9 of SecA (Figures 4A and 6B) are
conserved in other SF2 RNA (e.g. Vasa (Sengoku et al, 2006))
and DNA (e.g. UvrB (Theis et al, 1999; Truglio et al, 2006))
helicases (Figure 3A, middle and right). Many helicases form
contacts between essential residues at or near regions corresponding to Gate1 (Schmidt et al, 1991; Caruthers and McKay,
2002). Additional bridging of the two DEAD motor domains
may be provided by the nucleic acid itself binding to both
domains (Velankar et al, 1999; Sengoku et al, 2006) and
acting as a molecular staple. In all cases, even though the
specificity domains and the substrates differ, the common
aim for a molecular tit-for-tat is achieved: substrates via
specificity domains and/or direct binding to the DEAD
motor (Velankar et al, 1999; Sengoku et al, 2006) and
nucleotides modulate the conformational ensemble of the
universal DEAD motor. In return, this modulates, in poorly
understood ATP-driven steps, the conformation, tertiary
organization and topology of the substrate be it unfolded
secretory polypeptides, nucleoprotein complexes or nucleic
acid. Toward the goal of understanding DExD/H protein–
substrate interaction and the role of specificity domains, it is
essential to extend structural insight from short oligonucleotides (Velankar et al, 1999; Sengoku et al, 2006) and peptides
(Chou and Gierasch, 2005; Musial-Siwek et al, 2007) to longer
substrates.

Materials and methods
Genetic manipulations
All constructs are as described in the Supplementary data or are
described previously (Jarosik and Oliver, 1991; Karamanou et al,
1999; Sianidis et al, 2001; Baud et al, 2002; Vrontou et al, 2004;
Papanikou et al, 2005; Keramisanou et al, 2006).
Thermal ATPase
All assays were performed as described (Lill et al, 1990; Karamanou
et al, 1999) in buffer B (50 mM Tris–HCl pH 8.0; 50 mM KCl; 5 mM
MgCl2) supplemented with 0.5 mg/ml BSA; 1 mM ATP and 1.5 mM
DTT (unless specified otherwise). For membrane ATPase, IMVs
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(protein content 17 mg/ml) or SecYEG-proteoliposomes (100 mg/ml)
were also added. For translocation ATPase, proOmpA (60 mg/ml)
was further added.
Miscellaneous
ITC was used to measure changes in enthalpy (DH), entropy (DS),
and free energy (DG) of nucleotide binding to SecADC, as described
(Keramisanou et al, 2006). 1H–15N HSQC spectra of SecADC/DIRA2
were recorded at 14, 22, 26, 32 and 361C. Fluorescence measurements and limited trypsinolysis were as described (Vrontou et al,
2004). Radioactivity was quantitated by phosphorimaging (Storm
840; GE Healthcare). Binding and kinetic data were analyzed using
Prism (GraphPad) or Origin (MicroCal), and structures were
visualized with SwissPDBViewer.
Chemicals/biochemicals
Proteases, inhibitors and nucleotides were from Roche; MANT-ADP
was from Molecular Probes and all other chemicals were from
Sigma. DNA enzymes were from Minotech; oligonucleotides were
from the IMBB genomics facility and dNTPs were from Promega.
35
S-labelled methionine (1000 Ci/mmol) and chromatography

materials (except Ni2 þ affinity; Qiagen) were from Amersham.
Proteins were purified as described (Karamanou et al, 1999) and
were properly folded as determined by CD spectroscopy (Sianidis
et al, 2001).
Supplementary data
Supplementary data are available at The EMBO Journal Online
(http://www.embojournal.org).
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His10SecA(R347A) was constructed by “megaprimer” PCR using as template
pIMBB7, X200 (5! CATGCAGGGCGCTCGCTGGTCCG 3!) as mutagenic forward primer,

Materials and Methods

and X182 (5! GGCCTTTCGCAGTACGTTC 3!) as reverse primer. The 0.3kb PCR

Genetic manipulations and constructs

product was used in a second PCR step with X196 (5! CTGATCGATGAAGCGCGTAC 3!)

SecA and SecA!C derivatives were aminoterminally His10-tagged and

as forward primer. The 0.5kb final PCR product was digested with Bcl"/Bgl"" and

expressed in pET family vectors under the T7 promoter (Karamanou et al., 1999;

cloned into the corresponding sites of pIMBB7 resulting in pIMBB386.

Sianidis et al., 2001).

His10SecA!C(R347A) was constructed by subcloning the 1.9kb B a m#"/Kpn"
restriction fragment from pIMBB386, to the corresponding sites of pIMBB8, resulting

Construction of SecA(D217A) and SecA!C(D217A):

in pIMBB464.

His10SecA(D217A) was constructed by “megaprimer” PCR using pIMBB7 (Sianidis et
al., 2001) as template and X290 (5! TCCATCCTGATCGCTGAAGCGCGTAC 3!) as

Construction of SecA(R566K):

mutagenic forward primer, and X182 (5!GGCCTTTCGCAGTACGTTC3!) as reverse

His10SecA(R566K) was constructed by the pALTER SITES II system (PROMEGA),

primer. The 0.7kb PCR product was used in a second PCR step with X26 (5!

using as template pALTER-SecA (pIMBB38) (Sianidis et al., 2001) and X31 (5!

GCGGGATCCGCGCGCTGCTG 3!) as forward primer. The BamH"/BglI" restriction

CTGGTTATCGATTTTACGGGATTCGTG 3!) as mutagenic primer. The resulting construct

fragment of the final 1.6kb final PCR product was cloned into the corresponding sites

(pIMBB41) was digested with Bam#"/Bstx" and the 2.5kb restriction fragment was

of pIMBB7 resulting in pIMBB515.

cloned into the corresponding sites of pIMBB7, resulting in pIMBB54.

For

His10SecA!C(D217A), the 1.9kb

BamH"/K p n restriction
"
fragment from pIMBB515 was subcloned into the
corresponding sites of pIMBB8, resulting in pIMBB548. In all cases introduced

Construction of SecA(D212A):

mutations are in bold and restriction sites are in bold and underlined.

His10SecA(D212A) was constructed by “megaprimer” PCR using as template
pIMBB7, X289 (5' GTGGACGAAGTGGCCTCCATCCTGAT 3') as mutagenic forward

Construction of SecA(L319P) and SecA!C(L319P):

primer, and X182 (5!GGCCTTTCGCAGTACGTTC3!) as reverse primer. The 0.3kb

His10SecA(L319) was constructed by “megaprimer” PCR using pIMBB7 as template,

PCR

X414 (5! GCTCATGCGCCGTTTACCCG 3!) as mutagenic forward primer, and X182 (5!

GCGGGATCCGCGCGCTGCTG 3!) as forward primer. The 1.5kb final PCR product was

GGCCTTTCGCAGTACGTTC 3!) as reverse primer. The 343 bp PCR product was used

digested with Bam#"/BglI" and cloned into the corresponding sites of pIMBB7,

in a second PCR step with X395 (5! CTAACAACAATAAACCTTTACTTC 3!) as forward

resulting in pIMBB514.

product

was

used

in

a

second

PCR

step

with

X26

(5!

primer. The Nsi"/Bgl"" restriction fragment of the final 1.419 kbp PCR product was
inserted to the corresponding sites of pIMBB7 resulting in pIMBB458. For

Construction of SecA(E397A):

His10SecA!C(L319P), the 1.9 kb BamH"/Kpn" restriction fragment from pIMBB458

His10SecA(E397A) was constructed by “megaprimer” PCR using as template

was subcloned to the corresponding sites of pIMBB8, resulting in pIMBB488.

pIMBB7, X293 (5! ACTGCTGATACCGCAGCTTTCGAATTTAG 3!) as mutagenic forward
primer, and X182 (5!GGCCTTTCGCAGTACGTTC3!) as reverse primer. The 0.3kb

Construction of SecA(R347A) and SecA!C(R347A):

PCR

product

was

used

in

a

second

PCR

step

with

X196

(5!

CTGATCGATGAAGCGCGTAC 3!) as forward primer. The 0.7kb final PCR product was
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digested with Bcl"/BglI" and cloned into the corresponding sites of pIMBB7, resulting
in pIMBB518. His10SecA(D217A/E397A) was constructed by subcloning the 0.9kb

Construction of SecA-Cys-(R566C) and SecA-Cys-!C(R566C):

Bam#"/Bcl" restriction fragment from pIMBB515 (SecAD217A) to the corresponding

His10SecA-Cys-(R566C) was constructed by “megaprimer” PCR using as template

sites of pIMBB518 (SecA E397A), resulting in pIMBB 554.

pIMBB258, X374 (5! CGTCACGAATCCCGTTGCATCGATAACCAGTTG 3!) as mutagenic
forward primer, and X208 (5! CTCTTCATGCAGTTCTGGTTC 3!) as reverse primer. The

Construction of SecA!C(!Bulb/R566A):

0.5kb PCR product was used in a second PCR step with X272 (5!

His10SecA!C(!B u l b / R 5 6 6 A ) was constructed by PCR using as template

CTACAAGCTGGATACCGTCGTTGTT 3!) as forward primer. The 1.1kb final PCR product

p I M B B 3 8 ( S e c A R 5 6 6 A ) (Sianidis

X157(5'

was digested with Bgl""/Mfe" and inserted to the corresponding sites of pIMBB258,

G G C C C G T A C A T A T G C T A A T C A A A T T G T T A A C 3 ! ) as forward and X176

resulting in pIMBB617. His10SecA-Cys-!C (R566C) was constructed by PCR using as

(5!CCGGACCTCGAGGCTGTCTTCTGCCGGGCC3!). The 0.7kb PCR product was digested

template pIMBB617, X80 (5! GGCCCGTACATATGCATCACCATCACCATCAC 3!) as

with Nde" / X h o " and cloned into the corresponding sites of pEt16b SecA

forward primer and X143 (5! CGCGACGGATCCTTACAGTTTACGCATCATGCCGG 3!) as

bulb(pIMBB275)resulting in pIMBB507. His10-SecA!C(!Bulb/R566A) was

reverse primer. The 2.0kb PCR product was digested with Nde"/Bam#" and cloned

constructed by subcloning the 0.8 kb KpnI-SnaBI restriction fragment from pIMBB80

into the corresponding sites of pET3a (Invitrogen) resulting in pIMBB629.

et

al.,

2001)

and

[SecA!C(R566A/G510A)] to the same sites of pIMBB275 (His10-SecA!Bulb),

Construction of SecA-Cys-(D217C/R566C) and SecA-Cys-!C(D217C/R566C):

resulting in pIMBB507.

His10SecA-Cys-(D217C/R566C) was constructed by subcloning the 1.9kb

Construction of SecA-Cys and SecA-Cys !C:

Bam#"/Kpn" restriction fragment from pIMBB615[His10SecA-Cys-(D217C)] to the

SecA-Cys- in which all four cysteinyl residues were substituted for seryl residues

corresponding sites of pIMBB617[His10SecA-Cys-(R566C)], resulting in pIMBB625.

(Ramamurthy and Oliver, 1997) was a kind gift from D.Oliver. His10SecA-Cys- was

His10SecA-Cys-!C(D217C/R566C) was constructed by PCR using as template

constructed by subcloning the 2.6kb NcoI fragment from pSecA-Cys-(Oliver) to the

pIMBB625, X80 (5! GGCCCGTACATATGCATCACCATCACCATCAC 3!) as forward primer

corresponding site of pIMBB7, resulting in pIMBB258.

and X143 (5! CGCGACGGATCCTTACAGTTTACGCATCATGCCGG 3!) as reverse primer.

-

:

The 2.0kb PCR product was digested with N d e"/Bam# " and cloned in the

Construction of SecA-Cys- and Sec-Cys-A!C (D217C):
His10SecA-Cys-(D217C) was constructed by “megaprimer” PCR using as template
pIMBB258(His10SecA-Cys-), X373 (5! TCCATCCTGATCTGCGAAGCGCGTAC 3!) as
mutagenic forward primer, and X182 (5! GGCCTTTCGCAGTACGTTC 3!) as reverse
primer. The 0.7kb PCR product was used in a second PCR step with X26
(5!GCGGGATCCGCGCGCTGCTG3!) as forward primer. The 1.5kb final PCR product was
digested with Bam#"/BglI" and cloned into the corresponding sites of pIMBB258,
resulting in pIMBB615. His10SecA-Cys-!C(D217C) was constructed by subcloning the
1.9kb Bam#"/Kpn" restriction fragment from pIMBB615 to the corresponding sites of
pIMBB8, resulting in pIMBB631.

corresponding sites of pET3a (Invitrogen) resulting in pIMBB628.
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Supplementary Figures

Kcat values for SecA and SecA!C derivatives used in this study.
Values are at the optimal temperature that gives rise to peak basal ATPase activity.

Kcat

Optimal catalytic

(pmol Pi/pmol protomer/min)

temperature (oC)

Supplementary Fig. 1
Monitoring IRA2 mobility by intrinsic fluorescence changes

SecA
WT

10.3

43-45

R566A

19.2

38

D217A

16.9

38

!219-240

22

31

!351-368

11.3

39

!Bulb

12.4

40

L319P

14.2

42

W349A

11.9

42

R347A

10

44

W775A

30.6

40

D649A

23.84

40

WT

40.9

37-38

R566A

82.5

26-27

D217A

48.3

29

!219-240

32

31

!351-368

28.8

31

!Bulb

16.5

47

L319P

28.7

34

W349A

34.5

36

R347A

24.2

46

!Bulb/R566A

14.35

26

SecA!C

In SecA!C three Trp residues are present. W349 in PBD and W519, W541 in IRA2.
Comparison of the Trp intrinsic fluorescence upon temperature increase of SecA!C
and SecA!C(W349A) (Papanikou et al., 2005) revealed that W519 and W541 are the
main contributors of the temperature-dependent intrinsic fluorescence properties of
SecA!C, although as expected W349 contributes to the overall fluorescence yield.
Therefore, the two Trp residues of IRA2 in SecA!C can provide a specific topological
probe for IRA2 conformation. We used this assay to monitor IRA2 conformation in
SecA!C mutants by determining the corresponding Tmapp in the presence of ADP.

Tmapp (oC)

DEAD motor ATPase

SecA!C

44.9

WT

SecA!C(R566A)

31.1

“early”

SecA!C(R347A)

51.4

“late”

It is evident from Tmapp comparison that IRA2 becomes less stable when Gate1 is
propped “ajar" by mutation [SecA!C(R566A)] and more stable when Gate1 is “forced
shut” by mutation SecA!C(R347A). This observation is consistent with the effect of
Gate1 mutations on IRA2 domain conformation suggested by trypsinolysis (Fig. 4A).
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Supplementary Fig. 2

In vivo genetic complementation test of the BL21.19 secAts strain at 42oC (Mitchell

The DEAD motor ATPase is under C-domain control

and Oliver, 1993) using SecA R566 mutant derivatives. BL21.19 cultures with pET5
vector alone or its derivatives with cloned secA or secA(R566A) or secA(R566K) or

secA(R566C) genes, grown at 30ºC were adjusted to the same density. The
indicated dilutions were spotted on LB/ampicillin plates and incubated (20h; 42ºC).

Supplementary Fig. 4
Oxidation between Cysteinyl substitutions of Gate1 residues
Panel A

A. The basal ATPase of SecA!C(R566A) (0.03 mg/ml; 50µl of buffer B; 1mM ATP;
1.5 mM DTT) was measured in the absence or presence of C34 [molar ratio C34:
SecA!C(R566A) = 10:1].
B. Basal ATPase of SecA (0.03 mg/ml; 50µl of buffer B; 1mM ATP; 1.5 mM DTT)

SecACys-!C or SecACys-!C(D217C/R566C) (0.2 µg/µl in Buffer B) were incubated

was measured in the absence or presence of salt as indicated.

(15 min; 4oC) in the presence (1.5mM) or absence of DTT as indicated. Proteins (3

In both A and B the Kcat values (pmoles Pi/pmol protomer/min) of the peak of each
ATPase was taken as 100% and all other values were expressed as a percentage of
those.

µg) were analyzed by SDS-PAGE followed by coomassie blue staining. SecACys!C(D217C/R566C) with its Gate1 oxidized migrates as a slower species (lane 3;
arrow).
Panel B

Supplementary Fig. 3
Arg 566 can not be substituted by other residues

To identify whether artificial closing of Gate1 is sufficient to restore catalytic function
we quantitated the “membrane” and “translocation” ATPase activities of
SecA(D217C/R566C) in the presence or in the absence of DTT as indicated when
the two cysteinyl residues are oxidized (Panel A). In either case no stimulation of the

9
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basal ATPase was detectable. Clearly, during protein translocation both proper

IMVs SecA binds and floats up with them (Panel C, lanes 4-6). SecA(R566A) (Panel

“opening” and “closing” of Gate1, by formation of the D217-R566A salt bridge, are

D) shows binding to IMVs that is similar to that of SecA.

essential for the complete conformational ensemble required for multiple catalytic

F-G. Analysis of proOmpA recruitment to SecA(R566A)-bound to SecYEG by

turn-overs.

flotation analysis.
In a flotation experiment similar to the one in Panel A proOmpA-His (0.12µg) (in a 1:4

Supplementary Fig. 5

complex with the SecB chaperone) was added to IMVs in buffer B in the presence or

Binding of SecA Gate1 mutants to SecYEG and proOmpA tested by flotation

absence of SecA or SecA(R566A) (0.5µg). proOmpA in the presence of only IMVs,

analysis

sediments at the bottom of the gradient (Panel E; lanes 7-9). In contrast, when SecA
is added in complex with IMVs (Pane F) proOmpA floats up to the same gradient
fractions as the IMVs and SecA (compare lanes 4-6, Panels F and A). Identical
proOmpA migration is seen in the SecA(R566A) (Panel G).

H. Binding kinetics of SecA(R566A) binding to SecYEG-IMVs

A. The flotation of IMVs inside the gradient was monitored by immunodetection of the
integral membrane protein SecY.
B-D. SecA(R566A) binding to SecYEG by flotation analysis
Binding of SecA or SecA(R566A) (0.5µg) to inverted membrane vesicles (IMVs) (3µg

Binding of [35S]-SecA(R566A) to IMVs was performed as described (Hartl et al.,

protein) was examined using a flotation gradient centrifugation assay (Beck et al.,

1990; Vrontou et al., 2004). Briefly, urea-treated IMVs (70 _g protein/ml) were mixed

2000; Papanikou et al., 2005). Following incubation (5 min; 4 C), the reactions (15µl)

with a range of [35S]-SecA(R566A) concentrations (0.5–500 nM; buffer B; 1mg/ml

were adjusted to 1.74M final sucrose concentration in buffer B and deposited at the

BSA; 15 min; 40C). Reactions were overlaid on an equal volume of 0.2M Sucrose in

bottom of the tube. Samples were overlaid with one layer (20µl) of 1.6M sucrose and

buffer B plus 1mg/ml BSA and sedimented (320.000 X g; 30 min; 40C; Beckman

two consecutive layers (75µl) of 1.4 and 1.25 M sucrose in buffer B. Following

TLX120 ultracentrifuge). Resuspended pellets were spotted on membranes and

centrifugation (180 min; 436000 x g, TLA120.2 rotor, Beckman Optima TLX120), nine

radioactivity from membrane-bound material was quantitated by phosphorimaging.

fractions of 25µl were carefully removed, analysed by SDS-PAGE and visualised by

Data were fitted using non-linear regression (Prism; GraphPad). The Kd determined

immunostaining with $-SecA antibody (Panels B-D). In the absence of IMVs, SecA

after averaging of three experiments was 39 (±4) nM, while that of SecA determined

migrates at the bottom of the gradient (Panel B, lanes 7-9), while in the presence of

in an experiment performed in parallel was 40 (±3) nM.
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SUMMARY

Recognition of signal sequences by cognate
receptors controls the entry of virtually all proteins to export pathways. Despite its importance, this process remains poorly understood.
Here, we present the solution structure of a signal peptide bound to SecA, the 204 kDa ATPase
motor of the Sec translocase. Upon encounter,
the signal peptide forms an a-helix that inserts
into a flexible and elongated groove in SecA.
The mode of binding is bimodal, with both hydrophobic and electrostatic interactions mediating recognition. The same groove is used
by SecA to recognize a diverse set of signal
sequences. Impairment of the signal-peptide
binding to SecA results in significant translocation defects. The C-terminal tail of SecA occludes the groove and inhibits signal-peptide
binding, but autoinhibition is relieved by the
SecB chaperone. Finally, it is shown that SecA
interconverts between two conformations in
solution, suggesting a simple mechanism for
polypeptide translocation.
INTRODUCTION
Although all proteins are synthesized in the cytoplasm,
more than a third is transported to other subcellular compartments or regions, inside a membrane, or to the extracellular milieu (Wickner and Schekman, 2005). The entry of
virtually all proteins to the export pathway, both in eukaryotes and prokaryotes, is controlled by a short signal sequence (15–30 residue long), which is typically encoded
at the N terminus of the exported protein (Hegde and
Bernstein, 2006). The Sec translocase is a highly conserved multipartite protein machinery responsible for handling the vast majority of bacterial and ER-exported
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proteins (Osborne et al., 2005). In bacteria, protein targeting to the membrane-embedded SecYEG protein-conducting channel is the result of the specific recognition
of the signal sequence by either the signal recognition particle (SRP) or SecA, the highly conserved and essential
ATPase motor of the translocase (Mitra et al., 2006). How
signal sequences interact with any of these receptors is
entirely unknown.
Soluble secretory preproteins emerging from the ribosome are captured in an unfolded, translocation-competent state by the SecB chaperone (Randall et al., 1997).
The complex is then targeted to SecA, which binds both
the signal sequence and the mature domain of the preprotein, as well as SecB (Lill et al., 1990; Randall and Hardy,
2002). SecA couples the export of preproteins through
the SecYEG translocon with the expenditure of metabolic
energy provided by ATP binding and hydrolysis.
SecA is a large (204 kDa) homodimeric protein (Figure 1A) consisting of 901 residues per protomer (Figure 1B).
Its helicase-like motor is located at the N terminus and is
assembled by the discontinuous nucleotide-binding domain (NBD) and the intramolecular regulator of ATP hydrolysis-2 domain (IRA2). The nucleotide binds at a cleft
formed at the interface of NBD and IRA2 (Sianidis et al.,
2001; Hunt et al., 2002). Crosslinking and biochemical
experiments have suggested that preproteins and signal
sequences interact with the preprotein-binding domain
(PBD), which ‘‘sprouts’’ out of the body of NBD through
an antiparallel b sheet (Kimura et al., 1991; Kourtz and
Oliver, 2000; Papanikou et al., 2005; Musial-Siwek et al.,
2007). A number of grooves formed between PBD and
other domains have been proposed as potential binding
sites for the signal peptide on the basis of structural data
of unliganded SecA (Hunt et al., 2002; Osborne et al.,
2004). The C-terminal domain of SecA encompasses four
substructures: the long a-helical scaffold domain (SD),
the IRA1 hairpin, the winged domain (WD), and a flexible,
mostly crystallographically unresolved, region (Figure 1B).
Specific interaction between a signal sequence and
SecA is a decisive step in correctly sorting secretory

Figure 1. Methyl-TROSY Spectra of the Full-Length 204 kDa SecA
(A) Structural model of dimeric E. coli SecA (PDB 2FSF) displayed as a semitransparent solvent-accessible surface. The methyl groups are displayed
as spheres. The color code is as follows: Ile, orange (54 residues); Leu, light blue (82 residues); Val, dark blue (59 residues); and Met, green (33 residues). The two protomers are colored differently.
(B) Structural model of one of the protomers of dimeric E. coli SecA colored according to domain organization.
(C–E) 1H-13C HMQC spectra of SecA (C) U-[2H,12C],Val, Leu-[13CH3,12CD3], (D) U-[2H,12C], Ile-d1-[13CH3], and (E) U-[2H,12C], Met-[13CH3]. In (C),
expanded views of the crowded areas of the spectrum are shown. In (D), regions of the spectrum of unliganded SecA (orange) are overlaid with
the spectrum of SecA bound to the KRR-LamB signal sequence (magenta).

from nonsecretory proteins. As such, this binding interaction must be of extreme fidelity. One of the most intriguing
aspects of SecA is its capacity to recognize hundreds of
different signal sequences characterized by the lack of
any consensus in their primary sequence. Their only com-

mon characteristic is a stretch of hydrophobic residues
preceded by positively charged residues in the N terminus
(von Heijne, 1985; Gierasch, 1989). To date, how SecA accomplishes this challenging task of promiscuous binding
remains a conundrum.
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Here, we have used NMR spectroscopy to structurally
characterize the interaction of full-length SecA with functional signal peptides. By exploiting recent advances in
isotope labeling and NMR methodology, we have been
able to observe and assign the methyl side chains of
a large number of SecA residues. Structure determination
of the SecA-signal peptide complex demonstrates that
the peptide forms an a-helix and binds by using both its
hydrophobic and charged regions into a flexible and
elongated groove in SecA. Signal-peptide binding to
SecA is restricted by an autoinhibitory mechanism, which
is relieved by the SecB chaperone. Interestingly, SecA
appears to undergo a large conformational change in
solution that might potentially be coupled to the protein
translocation mechanism. The combined data not only explain how SecA might achieve the promiscuous recognition of a large set of signal sequences but also provides
insight into how the Sec nanomachinery might ultimately
be assembled.
RESULTS
Methyl Transverse Relaxation Optimized
Spectroscopy of the 204 kDa SecA
To tackle the 204 kDa SecA, we employed recently developed specific labeling schemes (Sprangers et al., 2007)
tailored to overcome resonance broadness and overlap.
Specifically, we have produced samples with the methyl
groups of Ile, Leu, Val, and Met residues of SecA protonated, in an otherwise completely deuterated background
(Figure 1A). The methyl groups of these four residues are
excellent probes as they are abundant (220 out of the total
901 residues per protomer) and are distributed throughout
SecA (Figure 1A). We used methyl transverse relaxation
optimized spectroscopy (TROSY) (Sprangers and Kay,
2007) to optimize both sensitivity and resolution. The recorded 1H-13C heteronuclear multiple quantum (HMQC)
spectra are of exceptional quality for all four residues
(Figures 1C–1E).
The large size of SecA precludes the use of traditional
assignment protocols. For this reason, we followed a domain-parsing strategy. Virtually all domains of SecA and
a number of fragments comprising contiguous domains
have been isolated and characterized by NMR (Figure 2).
Assignment of the methyl groups on these relatively small
domains was straightforward with standard methodologies (Keramisanou et al., 2006). Comparison of the
1
H-13C HMQC spectra of the various domains with that
of the full-length SecA demonstrates very good resonance
correspondence (Figure 2 and Figure S1 in the Supplemental Data available online). Therefore, the majority of
the assignment of methyl crosspeaks performed in the
isolated domains and fragments could be readily transferred to the full-length SecA. Assignment was completed
(Figure S2) with 3D NOESY spectra recorded on full-length
SecA (Figure S1C). We also used mutagenesis to resolve
ambiguities that primarily existed for residues located at
the interface of domains (Figure S1A).
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Structure Determination of the SecA-Signal
Peptide Complex by NMR
The well-studied functional signal peptide KRR-LamB, derived from the LamB porin (Wang et al., 1993; Triplett et al.,
2001; Chou and Gierasch, 2005), was used. The peptide
binds specifically and stoichiometrically to SecA (one
peptide per SecA subunit; Figure S3A). The peptide suppresses the ATPase activity and inhibits translocation (Figures S3B and S3C), as expected for a functional signal
peptide (Lill et al., 1990). To determine the structure of
the complex, we used simulated annealing of the signal
peptide in the presence of the X-ray structure of free
E. coli SecA (PDB code: 2FSF) by using structural information derived from NMR spectroscopy. To obtain distance
restraints between SecA and the signal peptide, we
used site-directed spin labeling (SDSL). SDSL combined
with NMR-detected paramagnetic relaxation enhancement (PRE) rates has been frequently used for determining
high-resolution structures of proteins and their complexes
with various ligands (Battiste and Wagner, 2000; Gross
et al., 2003; Roosild et al., 2005). We introduced a nitroxide
spin label to select positions in the peptide and used
methyl-TROSY experiments to observe the distance-dependent broadening of the methyl resonances of SecA
in the complex (Figure S4). Changes in resonance intensity
induced by peptide binding (Figure S5A) were then converted to distances (see Experimental Procedures). Because of the large density of methyl probes close to the
peptide-binding site (within 30 Å), a large number of
SecA-signal peptide distance restraints were obtained
(Figure S5B).
We engineered spin labels at different positions in the
signal peptide by converting a single amino acid to cysteine, on which a nitroxide spin label was attached. We used
NMR and isothermal titration calorimetry (ITC) titration of
SecA with the mutant and reduced nitroxide-derivatized
peptides to assess the effect of the mutations and the
presence of the label on peptide binding to SecA (see
also below). Placement of the spin label in the helix resulted in altered binding energetics, presumably because
of steric clash with the protein. Two positions that were
observed to give the most reliable data were K7C at the
N terminus and Q25C at the C terminus (Figure 4A). Placement of the spin label in these positions, rather than closer
to the termini, significantly decreased the mobility of the
spin label, thereby resulting in reduction of nonspecific
broadening. The placement of the spin label in two different positions in the N and C terminus of the peptide
not only increased the number of distance restraints by
roughly 2-fold but also contributed to the better determination of the relative orientation of the peptide bound to
SecA.
To determine the structure of the signal peptide in
complex with SecA, we used transferred nuclear Overhauser effect spectroscopy (trNOESY) and differential-linebroadening experiments (Matsuo et al., 1999). We probed
the conformation of the peptide bound to SecA by measuring NOEs within the peptide in the presence of a small

Figure 2. Strategy for the Assignment of Methyl Correlations of SecA
Each column in the figure displays a structural model of one of the protomers of SecA with the domain or fragment studied in isolation being highlighted, along with the corresponding 1H-13C HMQC of Ile-d1 methyls (displayed as spheres in the model) and the backbone 1H-15N HSQC.
(A) PBD (residues 220–379).
(B) SecADC/DIRA2 (residues 1–420, comprising NBD and PBD).
(C) SecADC (residues 1–610, comprising NBD, PBD, and IRA2).
(D) Full-length SecA (residues 1–901). Only few resonances for the backbone of the full-length SecA are visible (Figure S9).

amount of SecA. In an effort to collect the maximum number of interpeptide NOEs, we extended previous insightful
studies (Chou and Gierasch, 2005) by recording NOESY
spectra on a 900 MHz spectrometer equipped with a cryoprobe to increase resolution and sensitivity. The data, in
agreement with the previous study (Chou and Gierasch,
2005), show that although the free peptide is unstructured,
its hydrophobic region (residues Leu13–Val21) adopts an
a-helical conformation when interacting with SecA. The
structure of the peptide was calculated on the basis of
50 intramolecular NOEs. The family of the best ten structures of the peptide was then used for the determination
of the complex that uses the crystal structure of E. coli
SecA (Papanikolau et al., 2007) as the starting conformation. The structure of the complex was determined on the
basis of 162 intermolecular distance restraints. The lowest-energy structure of the complex is shown in Figure 3,

whereas the ensemble of the ten best structures is shown
in Figure S6.
Signal Peptide Binds into an Expandable
and Elongated Groove by using Both Hydrophobic
and Electrostatic Interactions
The structural data demonstrate that the signal peptide
binds into a relatively large groove formed at the interface of two domains: the PBD and the IRA1 hairpin
(Figure 3). The groove consists primarily of PBD residues with a number of IRA1 residues lining only one
side of the groove. The groove is mostly hydrophobic
but is surrounded by a number of polar and charged
residues (Figure 3B). The hydrophobic character of the
groove is highly conserved, although the sequence identity of the residues that make up the groove is not
(Figure S7).
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Figure 3. Structural Basis for Signal-Peptide Recognition by SecA
(A) The lowest-energy structure of SecA bound to the KRR-LamB signal peptide is shown. SecA is displayed as a semitransparent solvent-accessible
surface, and the signal peptide is shown in yellow. A ribbon model is displayed below the surface (color code is as in Figure 1B).
(B) Closer view of the groove bound to the signal peptide. Green and red surface indicates hydrophobic and acidic residues, respectively. Peptide is
shown as a ribbon ball-and-stick representation, and most of its residues are numbered.
(C) Contacts between the peptide (shown in yellow) and SecA residues. Electrostatic and hydrophobic interactions are indicated with red and green
lines, respectively. SecA residues are colored according to the domain they are located at.
(D) A view of the groove bound to the signal peptide, wherein SecA is shown in ribbons. The peptide orientation is similar to that in (C). Dotted lines
indicate electrostatic interactions between basic peptide residues and acidic SecA residues. Primed numbers indicate peptide residues.

The entire length of the a-helical hydrophobic region of
the peptide (consisting of two turns) inserts into the
groove, which is relatively long (28 Å), and thus, it can
easily accommodate even longer a helices (Figures 3A
and 3B). As expected, hydrophobic interactions between
the peptide and SecA dominate the 2500 Å2 (1800 Å
nonpolar and 700 Å polar) surface area buried at the
SecA-peptide interface. Four short-chain nonpolar aliphatic residues of the peptide (Ala14, Val17, Ala18, and
Val21) project toward the center of the hydrophobic face
presented by SecA and are completely buried at the interface (Figures 3B–3D). In contrast, longer aliphatic residues
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(Leu11, Leu13, and Met22, along with Val15) project from
the sides of the helix and are partially solvent exposed
(Figures 3B and 3D). Together, these residues create a
hydrophobic ridge running along the peptide helix axis,
forming intimate associations with the predominantly hydrophobic surface of the groove. The face of the peptide
a-helix that projects away consists exclusively of shortchain residues, which do not appear to make interactions.
These data are in agreement with the differential-linebroadening results showing that the resonances of these
residues do not become as broad as those of the other
residues of the a-helix.

The positively charged N-terminal residues of the peptide (Lys7, Arg8, Arg9, and Lys10) engage in the formation
of salt bridges with acidic residues of SecA located adjacent to the hydrophobic groove (Figures 3B–3D). These
residues are seen to interact electrostatically with various
acidic residues on SecA in the ensemble of the structures.
In any single structure, multiple salt bridges are present,
suggesting an important role of these electrostatic interactions in the recognition process. Therefore, the present
structural data reveal a dual binding mode for the peptide,
which is capable of using both its positively charged N-terminus and the a-helical hydrophobic region to interact
with the same groove in SecA.
The C-terminal region of the peptide (residues 24–28),
which contains the signal peptidase cleavage site, remains unstructured. This region is not involved in intimate
interactions with SecA and is solvent exposed. This picture is in agreement with NOE and differential-broadening
data showing that this region remains relatively flexible
when bound to SecA.
SecA Uses a Unique Site to Recognize a Variety of
Signal Sequences
We used NMR chemical-shift mapping to address whether SecA uses the same groove to recognize various signal
sequences. In addition to the KRR-LamB signal peptide
used above, three signal peptides from the following
preproteins were used: the wild-type LamB, alkaline phosphatase, and M13 procoat (Figure 4A). In all cases, addition of the signal peptide caused significant shift of only
a small set of methyl resonances (Figure 1D), suggesting
that peptide binding is localized and does not cause
global conformational changes to SecA. For example,
only four out of the total 54 Ile residues have their
chemical shift significantly perturbed upon KRR-LamB
signal-peptide binding. Similarly, only a small number of
the Val, Leu, and Met methyls are affected. The common
set of residues that exhibit the largest shift upon binding of the various signal peptides consists of Ile225,
Met235, Val239, Ile291, Met292, Ile304, Met305, Leu306,
Val310, and Leu372 at the PDB and Leu774, Met810, and
Met814 at the IRA1 hairpin of the C domain. In spite of
the diverse amino acid sequence of the peptides, the
chemical-shift changes effected by all of them map onto
the same region of SecA (Figure 4B). Thus, SecA appears
to use the same groove to recognize diverse signal sequences.
Hydrophobic and Electrostatic Interactions
Contribute to Signal-Peptide Recognition by SecA
To test the contribution of the hydrophobic contacts on
the stability of the complex, we constructed a double
SecA mutant wherein two of the most prominent hydrophobic residues of the groove (Ile304 and Leu306) were
mutated to Ala (Figures 3C and 4B). The thermodynamic
data show that, despite the relatively small perturbation
of the hydrophobic surface of the groove, the signal peptide binds with a 6-fold lower affinity to SecA-I304A/L306A

than to wild-type SecA (Figures 4C and 4D). This affinity
decrease is the result of a large entropic penalty that
apparently accompanies the disruption of favorable
hydrophobic interactions (Figure 4D).
To assess the contribution of the electrostatic interactions to SecA-peptide binding, we measured the energetics of complex formation in a buffer containing higher salt
concentration. Electrostatic interactions are weakened
because of the ‘‘screening’’ conferred by the salt ions. Indeed, increasing the salt concentration from 40 to 160 mM
K+ caused a 7-fold decrease in the affinity of the peptide
for SecA (Figures 4C and 4D). Interestingly, the binding
is now purely entropy driven, presumably because it is
dominated by hydrophobic interactions. Therefore, both
hydrophobic and electrostatic interactions appear to be
important for strong binding of the signal peptide to
SecA, in accordance with the structural data.
Impairment of the Signal-Peptide Binding to SecA
Results in Translocation Defects
To assess the effect of an impaired SecA-signal peptide
interaction on the biological function of SecA, we employed in vitro and in vivo experiments. An in vivo genetic
complementation experiment indicates that the ability of
SecA-I304A/L306A to translocate proteins is compromised (Figure S8). By using a standard in vitro translocation assay, we found SecA-I304A/L306A to be less efficient, by a factor of 8, in its ability to translocate the
model preprotein proOmpA into the lumen of SecYEGcontaining inverted inner-membrane vesicles (IMVs) when
compared to wild-type SecA (Figure 4E). Similarly, IMVs
plus preprotein cannot stimulate the basal ATPase activity
of SecA-I304A/L306A to the levels seen with wild-type
SecA (Figure 4F). The interaction of SecA-bound preproteins with SecYEG is also less efficient in SecA-I304/
L306A (Figure 4G). Collectively, our data demonstrate
that compromised binding of a signal peptide to SecA
results in significant in vivo and in vitro defects during
translocation.
The C Tail of SecA Constitutes an Autoinhibitory
Element
The extreme C-terminal region of SecA (C tail; residues
834–901 in E. coli) is composed of two regions. The first
region, consisting of residues 834–855, interacts with
the core of SecA and ends up in a b strand (residues
849–854) that forms a b sheet with the two antiparallel
b strands linking NBD and PBD (Figure 5A; Hunt et al.,
2002). The second region contains a zinc-finger motif
that constitutes the primary binding site for the SecB
chaperone (Fekkes et al., 1997; Zhou and Xu, 2003). An intriguing aspect of the present structural data is that portion of the peptide-binding groove appears to be occluded
by the C tail (Figures 5A and 5B and Figure S9). Indeed,
signal-peptide titration to SecA results in displacement
of the C tail region that occludes the groove, as evidenced
by 1H-15N HSQC spectra (Figure S10). Thus, the binding
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Figure 4. Signal-Peptide Binding to SecA and the Effect of Its Impairment on the Function of SecA
(A) The four different signal sequences used in the present study are shown. In KRR-LamB, the asterisks indicate the positions in which a single Cys
mutation was introduced, and this is followed by the incorporation of the nitroxide spin label. Basic and hydrophobic residues are colored blue and
green, respectively.
(B) Chemical-shift mapping of the interaction of the signal peptides shown in (A) with SecA. The magenta-colored region indicates the common
residues whose chemical shift is significantly affected upon signal-peptide binding (see text for details).
(C) Binding isotherms of the calorimetric titration of the KRR-LamB signal peptide to SecA (open, cyan circles), SecA-I304A/L306A (filled, red circles),
and SecA in 160 mM K+ buffer (green squares). In the first two cases, SecA is in 40 mM K+ buffer. We mutated Ile304 and Leu306, whose position
within the groove is indicated in (B), to assess the relative contribution of hydrophobic interactions in SecA-signal peptide binding, whereas we used
higher buffer salt to assess the contribution of electrostatic interactions.
(D) Thermodynamic parameters of the calorimetric titrations in (C) displayed as bars. The color code is as in (C). Weakening of the electrostatic
interactions results in hydrophobic interactions being the dominant driving force for complex formation, as suggested by the observation that the
reaction becomes enthalpically unfavorable but strongly entropically favorable.
(E) ATP-driven in vitro translocation of proOmpA-His into SecYEG-containing IMVs catalyzed by SecA or SecA-I304A/L306A (right panel). Lane 1
shows 5% of undigested proOmpA-His input. Lane 5 shows that membranes were dissolved with Triton X-100 (1%) prior to proteinase K addition.
Proteins were TCA precipitated, analyzed by SDS-PAGE, and immunostained with a-His antibody. The left panel shows the time course of proOmpA
translocation kinetics. A total of 20 A.U. corresponds to 1.6 pmol of translocated proOmpA.
(F) kcat values (pmoles Pi/pmol SecA protomer per min) of basal, membrane and translocation ATPase activities of SecA as a function of temperature.
Averaged data of three repetitions are shown.
(G) IMV-flotation assay showing weaker binding of proOmpA to SecYEG-bound SecA-I304A/L306A than to wild-type SecA.
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Figure 5. Inhibition of Signal-Peptide Binding by the C Tail of SecA
(A) View of the C tail of B. subtilis SecA (PDB 1M6N). This is the only crystal structure wherein part of the C tail is resolved. The E. coli SecA sequence of
the C tail is shown below the model. Dotted lines indicate crystallographically unresolved regions. Red lines indicate the zinc-finger region, which is
the primary SecB binding site.
(B) Structural modeling of the interaction of the C tail in E. coli SecA. The C tail is shown in orange surface, and it partially occludes the peptide-binding
groove.
(C) Binding isotherms of the calorimetric titration of the wild-type LamB signal peptide to SecA (open, cyan circles), SecA834 (filled, red circles), and
SecA bound to SecB (green squares).
(D) Thermodynamic parameters of the calorimetric titrations in (C) displayed as bars. The color code is as in (C).

sites for the signal peptide and the C tail are mutually
exclusive.
This observation raises the possibility that the C tail
might prevent efficient binding of the signal sequence.
To test this hypothesis, we determined the thermodynamics of signal-peptide binding to full-length SecA and
SecA834 (residues 1–834), a deletion construct lacking
the entire C tail. The wild-type LamB signal peptide binds
to full-length SecA relatively weakly (Kd 100 mM). Remarkably, removal of the C tail improves binding by
more than 30-fold (Figures 5C and 5D). The KRR-LamB
peptide binds to full-length SecA relatively strongly (Kd
3 mM), presumably because of the enhanced charged
nature of the N terminus; however, its binding is still improved by a factor of 10 in SecA834. Similarly, binding
of the alkaline phosphatase peptide is inhibited by a factor

of 4 (Figure S11). Therefore, the partial occlusion of the
peptide-binding groove by the C tail of SecA provides
a mechanism for preventing unrestricted access to the
signal-peptide-binding groove.
SecB Relieves C Tail-Mediated Autoinhibition
The poor affinity of the wild-type LamB signal peptide for
SecA is clearly unexpected, considering that this naturally
occurring sequence is functional in vivo. It is noteworthy
that, in contrast to most other secretory proteins, LamBpreprotein targeting to SecA in vivo is absolutely SecB dependent (Ureta et al., 2007). Because the primary SecBbinding site lies at the extension of the C tail of SecA, it
is conceivable that SecB binding to SecA might displace
the C tail, thereby exposing the binding groove to the incoming LamB signal sequence. To test this hypothesis,
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Figure 6. SecA Interconverts between an Open and Closed Conformation in Solution
(A) SecA shown in the so-called open (left) and closed (right) conformations. Interconversion between the two conformations requires that PBD
undergo a 60 rigid-body rotation (Osborne et al., 2004). PBD is displayed as semitransparent surface. The green sphere indicates residue 830,
in which a paramagnetic spin label was introduced. Residues Ile304 and Ile789 are shown as yellow and red spheres, respectively. Characteristic
distances in the two conformations are indicated. A strong NOE between Ile304 and Ile789 was observed, demonstrating that SecA adopts predominantly the open conformation in solution.
(B) Overlaid 1H-13C HMQC spectra of SecA bearing a spin label in position 830 in the reduced (blue) and oxidized (red) state. Residues that approach
the spin label, even transiently, experience a broadening effect, which is suppressed in the reduced state.

we measured the energetics of LamB signal-peptide binding to SecB-bound SecA. Interestingly, in the presence of
SecB, LamB signal peptide binds to SecA with a much
higher affinity (7-fold increase; Figures 5C and 5D). Thus,
SecB appears to counteract the autoinhibitory conformational arrangement, thereby resulting in stronger signalpeptide binding.
SecA in Solution Interconverts between an Open
and Closed Conformation
An interesting aspect that has emerged from the various
crystal structures of SecA proteins is that PBD can adopt
two very different conformations (Figure 6A). In the
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so-called closed conformation, PDB interacts extensively
with the C domain forming a compact structure (Hunt
et al., 2002; Sharma et al., 2003; Vassylyev et al., 2006).
In contrast, in the ‘‘open’’ conformation, PDB undergoes
a 60 rigid-body rotation resulting in minimal interaction
with the C domain and exposing most of PDB surface to
the solvent (Osborne et al., 2004; Papanikolau et al.,
2007). Crystal-packing effects could selectively favor
one of the two forms. Currently, it is unknown which is
the most stable PBD conformation in solution.
To determine the relative PBD conformational state in
solution, we examined the NOESY data of SecA. An
NOE crosspeak was readily assigned between the methyl

groups of Ile 304 and Ile789 (Figure 6A). This is compatible
only with the open conformation, wherein the two methyl
groups are within 6 Å, and not with the closed conformation, wherein they are located greater than 30 Å apart
(Figure 6A). Thus, the NOE data provide strong evidence
that the PBD of SecA is in the open conformation in solution.
To gain further insight, we used SDSL to determine interdomain PBD-C domain distances. A spin label was introduced at position 830, located in the end of the IRA1
hairpin (Figure 6A), where the presence of a paramagnetic
center would differentially affect the intensity of the methyl
probes in the two conformations. For example, the distance to the spin label in position 830 from PBD residues
242, 282, 291, and 304 would be 16 Å versus 44 Å, 13 Å
versus 43 Å, 15 Å versus 24 Å, and 12 Å versus 36 Å, in
the closed and open conformation, respectively.
If SecA spent 100% of the time in the open conformation, then the presence of a paramagnetic center at position 830 would have absolutely no effect on the intensity of
the above group of methyl resonances of PBD residues.
However, even methyls that are greater than 40 Å away
from the spin label in the open conformation, but very
close to the spin label in the closed conformation, are
weakly affected (Figure 6B). For example, the intensity of
the I304 methyl resonance is reduced by 30% in the
presence of the spin label in position 830, despite the
fact that it lies 36 Å apart from the paramagnetic center
in the open conformation (Figures 6A and 6B). Similar
changes in the intensity were also observed for residues
242, 282, and 291. The intensity loss is fully recovered in
the reduced state, suggesting that the intensity decrease
of these residues in the paramagnetic sample is due to
the, apparently transient, proximity of residue 304 to the
spin center at position 830 (Figure 6). As has been elegantly shown recently (Iwahara and Clore, 2006; Volkov
et al., 2006; Tang et al., 2006), PRE rates are extremely
sensitive to the presence of transiently populated excited
states. The estimated PRE rates of the methyl of Ile304 are
0 and 400 s 1 for the open and closed state, respectively.
Therefore, our results suggest that the closed conformation represents 10% of the total population. Overall, the
combined NOE and PRE data argue that SecA interconverts in solution between an open conformation, the major
form, and a closed conformation, the minor form.
DISCUSSION
Molecular understanding of the translocation process necessitates determination of the structural and dynamic basis for the assembly of the entire Sec translocase machinery. Toward this goal, we have undertaken a challenging
NMR study aiming at the structural characterization of
the 204 kDa SecA motor ATPase and its interaction with
signal peptides. The specific recognition of the N-terminally fused signal sequence by SecA is arguably the
most decisive step in correctly targeting secretory polypeptides. The use of specific labeling schemes (Sprangers

et al., 2007) and domain-parsing approaches for resonance assignment, combined with paramagnetic spin
labeling and relaxation enhancement measurements, enabled the structure determination of this large complex.
We anticipate that similar strategies will render other large
macromolecular complexes tractable to structural characterization by NMR.
A central feature of the recognition process is the transition of the peptide hydrophobic region from a randomcoil conformation to an a-helix upon its interaction with
SecA (Figure 3; Chou and Gierasch, 2005). This helix inserts into the relatively deep groove, and almost all of its
residues are involved in intimate interactions with the hydrophobic surface of the groove. A similar mechanism appears also to be used by the Tom20 import receptor to
bind its signal sequences (Abe et al., 2000). Different signal sequences cause similar chemical-shift perturbation
patterns (Figures 4A and 4B), suggesting that SecA uses
this groove to recognize the hundreds of different protein
substrates. The binding groove has several distinct features: (1) It is quite long (28 Å), thus explaining how
SecA can accommodate signal sequences with much longer a-helical hydrophobic regions. (2) It consists of hydrophobic residues and is surrounded by acidic ones, thereby
permitting the signal peptide to bind in a dual mode. This
observation explains previous results highlighting the important role of both the hydrophobic and positively charged
regions of the peptide (Akita et al., 1990; Mori et al., 1997;
Wang et al., 2000; Karamyshev and Johnson, 2005). Both
recognition modes contribute greatly to the binding because impairment of the hydrophobic or electrostatic
contacts between SecA and the signal peptide results in
weaker interaction and significant translocation defects
(Figures 4C–4G and Figure S8). Clearly, the extent to
which different signal peptides rely on these recognition
modes can vary. (3) The binding groove is relatively deep
and many small pockets are present at its sides. Hence,
it can accommodate signal sequences of varying length
and bulkiness of side chains. (4) The groove is lined with
several loosely packed methyl groups and Met residues,
whose side chain is particularly flexible. These provide
a malleable hydrophobic surface that can adapt itself to
the binding of signal sequences of varying dimensions.
(5) The groove is formed at the interface of two domains,
PBD and IRA1. Thus, it is anticipated that the binding
site will be quite flexible and expandable by small rearrangement of the domains. Such a rearrangement would
give rise to grooves of somehow varying dimensions and
expose surfaces of variable amino acid composition. Indeed, inspection of the structural ensemble (Figure S6)
suggests that such small rearrangements are energetically allowed. Collectively, the structural plasticity of the
binding groove at both the level of the individual side
chains and the orientation of the involved domains might
be crucial for SecA to recognize its surprisingly diverse
range of substrates.
An interesting finding in the present study is that the C
tail of SecA partially occludes the peptide-binding groove,
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Figure 7. Model of the SecA-Mediated Preprotein Translocation
PBD is shown in the closed state in (E) and in the open state in (A)–(D) and (F). The C tail is not shown in (D)–(F) for clarity. See text for details.

thereby forming the basis of an autoinhibitory mechanism.
Intriguingly, the binding of the wild-type LamB signal peptide to SecA is strongly inhibited, but sufficient binding is
restored in the presence of the SecB chaperone. Apparently, SecB binding to the zinc-finger site located at the
extension of the C tail somehow displaces the C tail from
the binding groove, allowing for a stronger SecA-signal
peptide interaction. This finding might explain why export
of LamB is SecB dependent (Ureta et al., 2007). Because
the C tail masks only a portion of the binding groove, it is
expected that the extent of signal-peptide-binding inhibition will depend on the exact positioning of the peptide
along the elongated groove. This is indeed seen with the
alkaline phosphatase peptide, whose binding is inhibited
by only a factor of 4. In this case, the signal sequence
will counteract the autoinhibitory conformation, and no
additional factors, such as SecB, are needed to relieve
autoinhibition. The role of this autoinhibitory mechanism
in SecA might be 2-fold. First, it might prevent the untimely
interaction of a preprotein with SecA, unless the ternary
complex with SecB has formed. Second, it might safeguard against nonspecific binding by acting as a selectivity
barrier to ensure that only genuine signal sequences on
secretory proteins will have the affinity to overcome it.
The combined NOE and PRE NMR data show that SecA
interconverts between an open (major form, 90%) and
a closed conformation (minor form, 10%) in solution (Figure 6), which correspond to the two alternative conformations seen in crystal structures (Hunt et al., 2002; Osborne
et al., 2004; Papanikolau et al., 2007). Intriguingly, although the PDB part of the groove is accessible in both
states, the complete peptide-binding groove forms only
in the open state. It is conceivable that the equilibrium of
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the two extreme conformations might shift as a result of
preprotein or SecYEG binding and possibly also during
the ATPase cycle. In this case, the large conformational
change undergone by PBD might be a functional one, linking preprotein binding to the catalytic cycle, thus, presenting a simple translocation mechanism (see below).
On the basis of the present and previous results, we put
forward a refined model of SecA-mediated translocation
(Figure 7). SecA partitions between the cytosol and the
membrane (Mori et al., 1997). In solution, SecA adopts
a catalytically inactive, ADP-liganded state, wherein
strong domain-domain interactions prevail (Figure 7A;
Sianidis et al., 2001; Fak et al., 2004). Binding to SecYEG
at the membrane incurs a loosening of these interactions,
thereby causing marginal ATPase stimulation. Although
exactly how SecA interacts with SecYEG remains to be
determined, both the NBD and the C domain appear to
be involved (Mori and Ito, 2006; Osborne and Rapoport,
2007). The peptide-binding groove remains partially
masked by the C tail. In the next step (Figure 7C), the
SecB-preprotein complex is targeted to SecA. SecB binding to the zinc finger at the end of the C tail somehow displaces the C tail from the groove, thereby relieving autoinhibition. The signal peptide then binds into the groove and
adopts an a-helical conformation. Next, SecB is released
and the preprotein is transferred entirely to SecA (Figure 7D). Because of the polarity of signal-peptide binding
to SecA, the mature domain will likely be directed toward
the helicase motor and might bind by bridging the two motor domains (Figure 7D and Figure S12). In such a case, we
hypothesize that SecA will bind its protein substrate in
a way similar to that by which the Vasa helicase binds
its RNA substrate (Sengoku et al., 2006). In this mode of

binding, the preprotein might open further apart the motor
domains, explaining why preprotein is required for maximal stimulation of the ATPase activity (Karamanou et al.,
2007). In the first step of the actual translocation, the signal peptide will dissociate from SecA and insert into SecYEG, in a step that probably requires ATP hydrolysis
(Schiebel et al., 1991; Wang et al., 2004). This transfer is
quite favorable because the positively charged N terminus
of the peptide interacts with the negative charge of the
membrane. For the actual translocation process to work
(Figures 7E and 7F), we conjecture that two mechanisms
should proceed in synergy. The first one is the closure
and opening of the motor, which will be directly regulated
by ATP binding, hydrolysis, and ADP release (Keramisanou et al., 2006). Such a movement would constantly
push the preprotein forward toward the membrane. The
motor motion could potentially be coupled to a second
mechanism involving the large conformational change undergone by PBD. Because of its structural and physicochemical properties, the peptide-binding groove is an excellent candidate for binding also the mature portion of the
preprotein. We could envision that the two states, open
and closed, would have different affinity for the preprotein
because the binding groove forms only in the open state.
Such a simple mechanism might be sufficient to carry out
the translocation process. Intimate association of SecA to
SecYEG ensures that these SecA motions also direct corresponding movements of SecYEG that will allow the protein-conducting channel constriction (Van den Berg et al.,
2004) to tighten and loosen around the translocated preprotein.
EXPERIMENTAL PROCEDURES
Protein Preparation
His-tagged E. coli SecA, SecA834, SecADC, SecADC-DIRA2, and
SecAC (34 kDa, residues 611–901) and isolated PBD and IRA2 domains were constructed as described previously and transformed in
BL21DE3/pLysS (Sianidis et al., 2001; Keramisanou et al., 2006). Cultures for full-length SecA and its mutants were grown at 30 C, and protein synthesis was induced by addition of 0.5 mM of IPTG at A600 0.3.
Cells were harvested at A600 0.75. For isotope labeling, minimal media containing 15NH4Cl and [2H,12C] or [2H,13C]-glucose in 99.9% 2H2O
were used. For the production of U-[2H],Ile-d1-[13CH3] and Val,Leu[13CH3,12CD3] samples, 50 mg l 1 of alpha-ketobutyric acid (methyl-13CH3) and 100 mg l 1 of alpha-ketoisovaleric acid (dimethyl13
CH3,12CD3) were added to the culture 1 hr prior to addition of
IPTG. We produced met-[13CH3] labeled samples by supplementing
the medium with 250 mg l 1 of [13CH3]- methionine (no side chain
scrambling takes place with Met). All protein samples were purified
over a nickel-chelating column, and this was followed by ion exchange
and gel filtration.
To produce MTSL-derivatized SecA, we constructed the SecA834Q830C mutation (we used the SecA834 construct to avoid crosslinking
to Cys residues of the Zn finger). The only other Cys in SecA (Cys98) is
not reactive, as judged by the Elman’s test and NMR, and therefore it
was not mutated. After purification, the protein was exchanged to
phosphate buffer (50 mM KPi and 50 mM KCl [pH 8.0]), free of any reducing agent, and it was concentrated (8 mM). MTSL was added from
a concentrated stock in acetonitrile at a 10-fold excess, and the reaction was let to proceed at 4 C for 12 hr. The completion of the
reaction was confirmed by mass spectrometry. Excess MTSL was

removed by extensive dialysis with an Amicon stirred cell, and the
pH was corrected to 7.5.
Peptide Preparation
All peptides were chemically synthesized by GeneScript (Piscataway,
NJ). To crosslink the KRR-LamB cysteine mutants with MTSL, we dissolved the peptides in phosphate buffer (25 mM KPi and 5 mM KCl [pH
8.0]) at a concentration of 0.1 mM, and MTSL was added in a 10-fold
excess. Complete crosslinking was verified by mass spectrometry. Excess MTSL was removed by extensive dialysis with an Amicon stirred
cell, and the pH was corrected to 7.5.
NMR Spectroscopy
NMR experiments were performed on Varian 600 and 800 MHz and
Bruker 900 MHz spectrometers. Sequential assignment of the 1H,
13
C, and 15N protein backbone chemical shifts for isolated domains
and fragments was achieved by means of throughbond heteronuclear
scalar correlations with standard pulse sequences. Methyl group assignment was accomplished with 3D (H)C(CO)NH, 3D H(C)(CO)NH,
and 3D 15N- or 13C-edited NOESY-HMQC spectra. All NMR samples
were prepared in 50 mM KCl, 50 mM potassium phosphate, 1 mM
DTT, and 1 g l 1 NaN3 (pH 7.5). Concentrations were 0.3 mM for fulllength SecA and 0.3-0.8 mM for the various constructs. Spectra
were recorded at 25 C. Under these conditions, SecA in the presence
or absence of the signal peptide is dimeric (Figure S13).
Determination of Distance Restraints from PREs
We determined PRE-derived distances from methyl-TROSY spectra of
SecA by measuring peak intensities before (paramagnetic) and after
(diamagnetic) reduction of the nitroxide spin label with ascorbic acid.
PRE values were then converted to distances by a modified Solomon-Bloembergen equation for transverse relaxation, as described
previously (Battiste and Wagner, 2000). Two sets of restraints were incorporated into subsequent structure calculations. Methyl groups
strongly affected by the presence of the spin label in the peptide
(Ipara/Idia < 0.15) and whose resonances broaden beyond detection in
the paramagnetic spectrum were restrained with only an upper-bound
distance estimated from the noise of the spectrum and an addition of 4
Å. Methyl groups whose resonances appear in the paramagnetic spectra (Ipara/Idia < 0.85) were restrained as the calculated distance with ±4
Å upper/lower bounds. For the peptide with the MTSL at residue position 7 and 25 and position 66 and 96 (162 in total), intermolecular
restraints were determined (see Supplemental Experimental Procedures).
Structure Calculation
The structure of the SecA-KRR-LamB signal peptide was calculated
with CNS (Brunger et al., 1998), within HADDOCK 2.0 (Dominguez
et al., 2003). The crystal structure of E. coli SecA (Papanikolau et al.,
2007) was used as the starting conformation of SecA. For the signal
peptide, a helical structure was imposed for residues L13 to M22 of
the hydrophobic core on the basis of transferred NOESY data of the
peptide bound to SecA, whereas the positively charged N terminus
and the polar C terminus were unrestrained. The PRE-derived intermolecular distances were introduced as unambiguous restraints. In addition, we used the chemical-shift perturbation data for methyl groups of
SecA to define ambiguous interaction restraints. The solutions were
clustered with a 3.0 Å RMSD cutoff criterion (the RMSD refers to the
peptide backbone atoms calculated after fitting on SecA backbone
atoms). The twenty lowest-score structures of the lowest score cluster
were selected for analysis (see Supplemental Experimental Procedures).
ITC Experiments
All calorimetric titrations were performed on a VP-ITC microcalorimeter (Microcal). Protein samples were extensively dialyzed against the
ITC buffer containing 20 mM KPi (pH 7.5), 20 mM KCl, and 1 mM
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TCEP. We prepared the ligand solution by dissolving peptide in the
flow through of the last buffer exchange. Hydrophobic peptides were
first dissolved in 100% DMSO and then transferred stepwise to the
ITC buffer at a final concentration of 2%–4% DMSO. We also added
DMSO at the same concentration to the protein solution to match
the buffer composition of the peptide. The data were fitted with Origin
7.0 (Microcal).
Supplemental Data
Supplemental Data include additional Experimental Procedures and 13
figures and are available online at http://www.cell.com/cgi/content/
full/131/4/756/DC1/.
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