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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

∆ΟΜΙΚEΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΗrcQB
ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ ΕΚΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
TΗΣ Pseudomonas syringae

Αντικείµενο της παρούσας διατριβής είναι η δοµική µελέτη της
πρωτεΐνης HrcQB από το φυτοπαθογόνο βακτήριο Pseudomonas syringae
pv. phaseolicola. Έµφαση δόθηκε στο καρβοξυτελικό άκρο της
πρωτεΐνης (79 κατάλοιπα) στο οποίο εντοπίζεται υψηλή αµινοξική
συντήρηση µε οµόλογες από άλλα φύτο- και ζωοπαθογόνα. Η πρωτεΐνη
αποτελεί συντηρηµένο µέλος της τύπου ΙΙΙ εκκριτικής µηχανής των
Gram-αρνητικών βακτηρίων ενώ οµόλογες πρωτεΐνες συµµετέχουν
επίσης στο µηχανισµό βιογένεσης του µαστιγίου. Για τον προσδιορισµό
της δοµής χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της κρυσταλλογραφίας ακτίνων
Χ.
Αρχικά, η πλήρους µήκους HrcQB αποµονώθηκε από κύτταρα
Escherichia coli που την υπερέκφραζαν. Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι είναι
ένα µόριο ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πρωτεόλυση. Προσπάθειες για τη
βελτιστοποίηση της πορείας αποµόνωσης κατέληξαν σε ένα σχήµα
καθαρισµού που απέδιδε σχετικά σταθερό και καθαρό προϊόν. Παρόλα
αυτά, όλες οι προσπάθειες κρυστάλλωσης της πρωτεΐνης απέβησαν
άκαρπες.
Στη συνέχεια, η προσοχή µας εστιάστηκε στα 79 κατάλοιπα του
καρβοξυτελικού άκρου (HrcQB-C) στα οποία συγκεντρώνονται υψηλές
οµοιότητες µε τις άλλες οµόλογες πρωτεΐνες. Η HrcQB-C που είναι
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ιδιαίτερα σταθερό µόριο, κρυστάλλωσε µε τη µέθοδο διάχυσης ατµών
από MPD και Mg(AcO)2. Οι κρύσταλλοι είχαν σχήµα λεπτής πλάκας και
οι περισσότεροι από αυτούς παρουσίαζαν ανωµαλίες στο κρυσταλλικό
τους πλέγµα όπως έγινε αντιληπτό από τα προβληµατικά διαγράµµατα
περίθλασης που παρήγαγαν. Προσπάθειες να βελτιωθεί η ποιότητα
αυτών των κρυστάλλων ή να βρεθούν άλλες συνθήκες κρυστάλλωσης
ήταν ανεπιτυχείς.
Οι κακής ποιότητας κρύσταλλοι δυσχέρηναν την επίλυση του
προβλήµατος των φάσεων. Η εύρεση χρήσιµου παραγώγου βαρέως
µετάλλου στάθηκε αδύνατη ενώ η τεχνική Multiple Anomalous
Diffraction (MAD) κατέληξε σε επιτυχία µόνο µετά τη µετάλλαξη µιας
λευκίνης στο εσωτερικό της δοµής σε µεθειονίνη και την εν συνεχεία
υποκατάσταση της µεθειονίνης από σεληνοµεθειονίνη. Το
υποκατεστηµένο µετάλλαγµα αποµονώθηκε και κρυστάλλωσε χωρίς
σηµαντικές αποκλίσεις από το φυσικό µόριο. Η δοµή προσδιορίστηκε
από ένα σύνολο δεδοµένων που συλλέχτηκε σε τρία µήκη κύµατος, στην
περιοχή του µεγίστου απορρόφησης του σεληνίου και βελτιστοποιήθηκε
µέχρι τη διακριτικότητα των 2.3 Å.
Η κρυσταλλική δοµή της HrcQB-C είναι ένα επίµηκες, ελαφρά
κυρτωµένο οµοτετραµερές µε κύριο στοιχείο δευτεροταγούς δοµής την
β-πτυχωτή επιφάνεια. Τα τέσσερα µονοµερή συναθροίζονται σε δύο
διµερή που πακετάρονται µαζί και σχηµατίζουν ένα διµερές διµερών. Το
τετραµερές σταθεροποιείται µε αρκετούς δεσµούς υδρογόνου. Επιπλέον,
το σχετικά µεγάλο εµβαδό της µεσεπιφάνειας µεταξύ των διµερών
(~1200 Å2) και η συµφωνία της υδροδυναµικής ακτίνας της HrcQB-C σε
διάλυµα -όπως εκτιµήθηκε από χρωµατογραφία µοριακής διήθησης- µε
την υδροδυναµική ακτίνα που υπολογίζεται για το τετραµερές, φαίνεται
να υποστηρίζουν την άποψη ότι το τετραµερές είναι το βιολογικά ενεργό
µόριο. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η κατανοµή των συντηρηµένων
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αµινοξέων στην επιφάνεια της δοµής είναι πολωµένη µε την πλειοψηφία
τους να συγκεντρώνεται στην κοίλη πλευρά του τετραµερούς.
Τέλος, οι αναλογίες ανάµεσα στην HrcQB-C και την πρωτεΐνη FliN του
µαστιγίου φαίνεται να υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η HrcQB-C
συµµετέχει σε µια υπερµοριακή δοµή σχήµατος δακτυλίου ανάλογη του
κυτταροπλασµατικού δακτυλίου στον οποίο έχει δειχτεί ότι συµµετέχει η
FliN. Στο πλαίσιο αυτό διερευνούµε πιθανούς τρόπους διευθέτησης των
µορίων της HrcQB-C που να οδηγούν σε µια τέτοια δοµή.
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SUMMARY

STRUCTURAL STUDIES OF THE ΗrcQB
PROTEIN FROM THE TYPE III SECRETION
SYSTEM OF Pseudomonas syringae

The subject of this work is the structural study of the HrcQB protein from
the plant pathogenic bacterium Pseudomonas syringae pv. phaseolicola.
Interestingly, high sequence conservations between the HrcQB and
homologues from plant and animal pathogens are concentrated at the
carboxy-terminal part (79 residues) where our crystallographic study
focused. HrcQB is a conserved component of the type III secretion
apparatus in Gram-negative bacteria with homologous proteins
participating in the export mechanism for the flagellum assembly. The
method of X-ray crystallography was used for structure determination.
Initially, the full length HrcQB protein, overexressed in Escherichia coli
cells, was purified by chromatography. The molecule was very sensitive
to proteolysis even in the presence of protein inhibitors at low
temperatures. After the optimization of the purification scheme, stable
and pure protein was produced. However, all the crystallization attempts
were unsuccessful.
Subsequently, we focused on the 79 residues of the C-terminal region
(HrcQB-C) where significant similarities with the homologous proteins
are observed. The HrcQB-C is a stable molecule and was crystallized with
the vapour diffusion method from MPD and Mg(AcO)2. The crystals
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were thin plates and most of them exhibited crystal lattice defects that
were reflected in the diffraction patterns. All attempts for optimizing the
crystals’ quality or finding another crystal form remained unsuccessful.
The bad quality of the majority of the crystals made the solution of the
phase problem difficult. We did not find any useful isomorphous heavy
atom derivative while the Multiple Anomalous Diffraction technique
(MAD) was successful only after the mutation of a leucine in the protein
interior to a methionine and then substitution of this methionine by
selenomethionine. The substituted mutant was isolated and crystallized
without significant deviations from the corresponding conditions of the
native protein. The structure was determined from three data sets which
were collected at three wavelengths around the absorption edge of
selenium and was refined to 2.3 Å resolution.
HrcQB-C is an elongated, gently curved homotetramer which can be
characterized as an overwhelmingly beta structure. The four monomers
assemble into two tightly bound homodimers which are packed together
to form a dimer of dimers. There are three indications which support that
the tetramer is the biologically relevant molecule: (i) A relatively large,
total surface area (~1200 Å2) is buried upon tetramer formation via
dimer-association. (ii) The tetramer is stabilized by several hydrogen
bonds. (iii) The Stokes radius of the protein in solution which was
estimated by size exclusion chromatography is in excellent agreement
with the value calculated from the crystal structure of the whole tetramer.
It is worth noting that the distribution of the conserved residues on the
molecular surface is markedly asymmetric, with the majority of them
being concentrated on the concave side of the tetramer
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The striking analogies between HrcQB and its flagellum homologous
FliN protein may support the hypothesis that HrcQB participates in the
formation of a C-ring like assembly.
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E. coli.............................Escherichia coli
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HR ................................Hypersensitive Response
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Ni-NTA .......................Nickel-Nitrilotriacetic acid
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Se...................................Σελήνιο
SeMet............................Σεληνο-µεθειονίνη
Tris................................Tris (hydroxymethyl)-aminomethane
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Κεφάλαιο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μοῡσαι Πιερίηθεν, ἀοιδῇσι κλείουσαι,
δεῡτε, ∆ί’ ἐννέπετε σφέτερον πατέρ’ ὑµνείουσαι.

Ησίοδος, ‘ Έργα και Ηµέρες’

Το κεφάλαιο της εισαγωγής διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη,
περιγράφεται το βιολογικό σύστηµα στο οποίο ανήκει η πρωτεΐνη που αποτέλεσε αντικείµενο
αυτής της εργασίας. Στη δεύτερη, δίνονται πληροφορίες για την ίδια την πρωτεΐνη και
οριοθετούνται τα πλαίσια της διατριβής. Στην τελευταία ενότητα που είναι θεµατικά ανεξάρτητη
από τις προηγούµενες, παρουσιάζεται µια σύνοψη των βασικών αρχών της τεχνικής που
χρησιµοποιήθηκε για την προσέγγιση του θέµατος, δηλαδή της κρυστάλλωσης βιολογικών
µακροµορίων και της κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ.

1.1

Το τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστηµα στα βακτήρια

1.1.1 Μονοπάτια πρωτεϊνικής έκκρισης στα Gram-αρνητικά βακτήρια
Στα Gram-αρνητικά βακτήρια έχουν ταυτοποιηθεί πέντε µονοπάτια πρωτεϊνικής
έκκρισης που χαρακτηρίζονται ως τύπου I, II, III, IV και V (Hueck 1998). Από αυτά το τύπου
V είναι ελάχιστα χαρακτηρισµένο ενώ τα υπόλοιπα µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο
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κατηγορίες ανάλογα µε το αν η έκκριση γίνεται σε διακριτά στάδια ή είναι µια συνεχής πορεία.
Έτσι, η τύπου ΙΙ και IV έκκριση πραγµατοποιείται σε δύο διακριτά βήµατα. Αρχικά, το
εκκρινόµενο µόριο µεταφέρεται από το κυτταρόπλασµα στο περίπλασµα του βακτηρίου
‘διασχίζοντας’ την εσωτερική µεµβράνη και στη συνέχεια µεταφέρεται –‘διασχίζοντας’ την
εξωτερική µεµβράνη- στον εξωκυττάριο χώρο. Το πρώτο βήµα είναι κοινό στα δύο εκκριτικά
µονοπάτια και λαµβάνει χώρα µέσω του ευρέως διαδεδοµένου και συντηρηµένου Secσυστήµατος µεταφοράς (Economou 1999). Η Sec-εξαρτώµενη έκκριση διακρίνεται: (i) στον
εντοπισµό της προς έκκριση πρωτεΐνης στο κυτταρόπλασµα, (ii) στη µεταφορά της διαµέσου της
µεµβράνης και (iii) στην απελευθέρωση της στο περίπλασµα. Στα τύπου Ι και ΙΙΙ µονοπάτια η
έκκριση είναι µια συνεχόµενη πορεία χωρίς διακριτό περιπλασµικό ενδιάµεσο. Το τύπου Ι
εκκριτικό µονοπάτι είναι ιδιαίτερα απλό αφού περιλαµβάνει µόνο τρεις πρωτεΐνες. Αντίθετα, το
τύπου ΙΙΙ είναι ένας πολύπλοκος µηχανισµός για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται η
ενορχηστρωµένη δράση µιας πλειάδας πρωτεΐνών (Alfano & Collmer 1997, Baker 1997, He
1997, Hueck 1998, Cornelis & Gijsegem 2000, Büttner & Bonas 2002, Cornelis 2002).

1.1.2 Εισαγωγή στο τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστηµα
Το τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστηµα είναι ένας µηχανισµός παθογένειας µέσω του οποίου
παθογόνα βακτήρια καθίστανται ικανά να εκκρίνουν και να διοχετεύουν στο κυτταρόπλασµα του
ξενιστή τους τοξικές πρωτεΐνες. To σύστηµα είναι συντηρηµένο σε ένα ευρύ φάσµα Gramαρνητικών παθογόνων που µολύνουν ζωικούς και φυτικούς ξενιστές. Είναι χαρακτηριστικό ότι
δεν αποτελεί ένα απλό σύστηµα έκκρισης αλλά ένα µηχανισµό αφιερωµένο στην εξ’ επαφής
µεταφορά παθογόνων πρωτεϊνών στο κυτταρόπλασµα ευκαρυωτικών ξενιστών.
Η ανακάλυψη µιας οµάδας συντηρηµένων γονιδίων, κοινών σε ζωο- και φυτοπαθογόνα βακτήρια και σχετιζόµενων µε έναν εκκριτικό µηχανισµό παθογένειας –που
ακολούθως ονοµάστηκε τύπου ΙΙΙ εκκριτικός µηχανισµός- χρονολογείται στις αρχές της
δεκαετίας του ’90 (Galán 1996, Alfano & Collmer 1997, Charkowski et al. 1997). Στα φυτικά
παθογόνα ο µηχανισµός και τα σχετιζόµενα µε αυτόν γονίδια ονοµάστηκαν Hrp και hrp
αντίστοιχα (hypersensitive response and pathogenicity) επειδή συνδέθηκαν όχι µόνο µε την
εκδήλωση ασθένειας στους ξενιστές αλλά και µε την εµφάνιση µιας αµυντικής αντίδρασης, της
λεγόµενης αντίδρασης υπερευαισθησίας σε ανθεκτικά φυτά (Lindgren et al. 1986, He 1997,
Büttner & Bonas 2002, Jin et al. 2003). Στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι ορισµένα από τα hrp
γονίδια παρουσιάζουν σηµαντική οµολογία µε γονίδια που συµµετέχουν στο µηχανισµό
βιογένεσης του µαστιγίου και επιβεβαιώθηκε ο υψηλός βαθµός συντήρησης τους σε όλα τα
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παθογόνα βακτήρια που διαθέτουν τύπου ΙΙΙ εκκριτικά συστήµατα. Τα γονίδια αυτά
ονοµάστηκαν hrc (hypersensitive response and conserved) και τα προϊόντα τους θεωρείται ότι
συνθέτουν τον πυρήνα της εκκριτικής µηχανής (Alfano & Collmer 1997). Η ευρεία συντήρηση
τους υποδηλώνει παρόµοιους µηχανισµούς µεταξύ της τύπου ΙΙΙ-εξαρτώµενης πρωτεϊνικής
έκκρισης και της πορείας βιογένεσης του µαστιγίου. Όπως θα αναφερθεί αναλυτικά στη συνέχεια,
η αρχική αυτή υπόθεση επιβεβαιώνεται από πρόσφατα πειράµατα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας
όπου φαίνεται ότι η τύπου ΙΙΙ εκκριτική µηχανή των ζωοπαθογόνων έχει αξιοσηµείωτες
µορφολογικές οµοιότητες µε το βασικό σώµα του µαστιγίου.
Στις υψηλές οµοιότητες, σε επίπεδο αµινοξικής αλληλουχίας, ανάµεσα στα συστατικά
του πυρήνα της εκκριτικής µηχανής όλων των τύπου ΙΙΙ εκκριτικών συστηµάτων στηρίζεται η
υπόθεση ότι αυτές οι πρωτεΐνες εµπλέκονται στην αναγνώριση του σήµατος έκκρισης και ότι
είναι υπεύθυνες για την µη-ειδικότητα που έχει παρατηρηθεί στην αναγνώριση των εκκρινόµενων
υποστρωµάτων από τη συσκευή (Rossier et al. 1999, Collmer et al. 2000, Anderson et al. 1999).
Σχετικά πρόσφατα αναφέρθηκε ότι εκτός από τα παθογόνα βακτήρια ορισµένοι
συµβιωτικοί οργανισµοί διαθέτουν γονίδια που σε επίπεδο αλληλουχίας εµφανίζουν υψηλές
οµοιότητες µε γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες του τύπου ΙΙΙ µηχανισµού. Τα προϊόντα
αυτών των γονιδίων πιθανολογείται ότι διευκολύνουν την αποίκιση του ξενιστή (Marie et al. 2001,
Dale et al. 2002).
Μερικές από τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τον τύπου ΙΙΙ εκκριτικό µηχανισµό
είναι: (i) Η πλήρης ενεργοποίηση του µηχανισµού έκκρισης γίνεται µέσω επαφής του βακτηρίου
µε το ξενιστή του. (ii) Στις εκκρινόµενες πρωτεΐνες δεν έχει ταυτοποιηθεί µια αποκολλούµενη
πεπτιδική αλληλουχία ικανή να κατευθύνει την έκκριση (secretion signal). (iii) H παρουσία
βοηθητικών πρωτεϊνών (σαπερονών, chaperones) είναι απαραίτητη για την έκκριση πολλών
παραγόντων παθογένειας. Τα σηµεία (i) και (ii) συζητούνται στη συνέχεια ενώ το (iii) θα αναλυθεί
στην επόµενη παράγραφο.
Τουλάχιστον για τη Yersinia και τη Shigella flexneri έχει δειχτεί ότι ο τύπου ΙΙΙελεγχόµενος µηχανισµός έκκρισης ενεργοποιείται µέσω φυσικής επαφής µε την επιφάνεια του
κυττάρου-στόχου (Hueck 1998). Φαίνεται επίσης πως στη Yersinia ακόµη και η έκφραση των
γονιδίων που σχετίζονται µε παθογένεια τύπου ΙΙΙ παραµένει σε καταστολή µέχρι τη στιγµή της
επαφής. Αντίθετα, η S. flexneri παράγει εκ των προτέρων και αποθηκεύει στο κυτταρόπλασµα της
τις προς έκκριση πρωτεΐνες. Σε αναλογία µε τη Yersinia, η Pseudomonas syringae πιστεύεται πως δεν
εκφράζει Hrp πρωτεΐνες –τουλάχιστον σε υψηλά επίπεδα- µέχρι να βρεθεί στο φυτικό
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αποπλάστη (Rosqvist et al. 1994, Hueck 1998, Van Dijk et al. 1999, Cornelis & Gijsegem 2000,
Cornelis 2002, Jin et al. 2003).
Μέχρι στιγµής δεν έχει προσδιοριστεί µε βεβαιότητα ένα εκκριτικό σήµα που να
σηµατοδοτεί την έκκριση των υποστρωµάτων του τύπου ΙΙΙ µηχανισµού. Τα δεδοµένα φαίνεται
να αποκλίνουν υποστηρίζοντας την ύπαρξη τριών τουλάχιστον παραγόντων που εµπλέκονται στη
διαδικασία της έκκρισης. Οι παράγοντες αυτοί είναι: (i) η αµινοξική αλληλουχία του
αµινοτελικού άκρου της εκκρινόµενης πρωτεΐνης, (ii) η πρόσδεση στην εκκρινόµενη πρωτεΐνη
ενός ειδικού βοηθητικού παράγοντα και (iii) η δοµή του 5´ άκρου του mRNA της εκκρινόµενης
πρωτεΐνης (Mudgett et al. 2000, Aldridge & Hughes 2001, Hienonen et al. 2002). Σύµφωνα µε
το λεγόµενο ενοποιηµένο µοντέλο οι παράγοντες αυτοί δρουν µόνοι τους ή σε συνδυασµούς
ανάλογα µε την περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό έχει προταθεί ότι πιθανόν να υπάρχει σχέση
ανάµεσα στο ποιό είναι το εκκριτικό σήµα που ελέγχει την έκκριση κάποιου παράγοντα και του
πότε είναι απαραίτητη η έκκριση αυτού του παράγοντα. Έτσι, πρωτεΐνες των οποίων η έκκριση
είναι απαραίτητη στα πρώτα στάδια ενεργοποίησης του µηχανισµού παθογένειας πιθανό να
βρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός εκκριτικού σήµατος που εδρεύει στην αµινοξική αλληλουχία
τους ή/και στην αλληλεπίδρασης τους µε την κατάλληλη βοηθητική πρωτεΐνη. Αντίθετα, η δοµή
του mRNA και η συγχρονισµένη µετάφραση/έκκριση µπορεί να σηµατοδοτεί την έκκριση
παραγόντων που εκκρίνονται σε µετέπειτα στάδια της πορείας (Lloyd et al. 2001).

1.1.3 Περιγραφή του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού συστήµατος
Το τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστηµα περιλαµβάνει µια πλειάδα πρωτεϊνών που µπορούν να
διακριθούν σε δοµικές, εκκρινόµενες και βοηθητικές. Οι δοµικές σχηµατίζουν: (i) Το βασικό
σώµα της εκκριτικής µηχανής που είναι µια υπερµοριακή δοµή που διαπερνά τις δύο µεµβράνες
και το περίπλασµα του βακτηρίου και συνδέει το κυτταρόπλασµα µε τον εξωκυττάριο χώρο. (ii)
Μια εξωκυττάρια προέκταση του βασικού σώµατος, που είναι µια επίµηκης, κυλινδρική δοµή
και λειτουργεί πιθανότατα ως αγωγός µέσω του οποίου µεταφέρονται οι µολυσµατικοί
παράγοντες στο κυτταρόπλασµα του ξενιστή. Οι εκκρινόµενες πρωτεΐνες διακρίνονται: (i) Στους
παράγοντες παθογένειας (effectors) που δρουν στο εσωτερικό του ξενιστή και (ii) στις πρωτεΐνες
διάνοιξης/µεταφοράς (translocators) που θεωρούνται υπεύθυνες για τη διάνοιξη πόρου στη
µεµβράνη του ξενιστή. Τέλος, υπάρχει µια οµάδα βοηθητικών πρωτεΐνών (chaperones,
σαπερόνες) που είναι απαραίτητες για την έκκριση ορισµένων παραγόντων. Οι πρωτεΐνες αυτές
πιστεύεται ότι µεταξύ άλλων εµπλέκονται στην ιεραρχική έκκριση των υποστρωµάτων του
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εκκριτικού συστήµατος και παράλληλα διασφαλίζουν την ακεραιότητα τους στο κυτταρόπλασµα
του παθογόνου.
Ο διαχωρισµός αυτός δεν είναι απόλυτος αφού έχει δειχτεί ότι δοµικές πρωτεΐνες
µπορούν να έχουν και ρυθµιστικό ρόλο στην έκφραση άλλων παραγόντων του συστήµατος (π.χ.
HrpA, Wei et al. 2000) ενώ σε ορισµένες πρωτεΐνες διάνοιξης/µεταφοράς έχει αποδοθεί και
τοξική δράση (π.χ. IpaB, SipB, Cornelis 2000). Επιπλέον, οι πρωτεΐνες που δοµούν την
εξωκυττάρια προέκταση του βασικού σώµατος αποτελούν και υποστρώµατα του εκκριτικού
µηχανισµού.
Εκκριτική µηχανή. Η εκκριτική µηχανή απαρτίζεται από το βασικό σώµα και ένα
κυλινδρικό σχηµατισµό που εκτείνεται πέρα από την επιφάνεια του βακτηρίου.
Το βασικό σώµα είναι ένα πολυ-πρωτεϊνικό σύµπλοκο που δοµείται από περίπου 2025 πρωτεΐνες (Hueck 1998). ∆ιαπερνά τις δύο βακτηριακές µεµβράνες και το περίπλασµα και
συνδέει το κυτταρόπλασµα µε τον εξωκυττάριο χώρο. Μέσω αυτής της δοµής οι εκκρινόµενες
πρωτεΐνες υπερπηδούν τα εµπόδια των λιπιδικών διπλοστοιβάδων και του στρώµατος των
πεπτιδογλυκανών στο δρόµο τους προς την έξοδο. Η µορφολογία του βασικού σώµατος της
εκκριτικής συσκευής του µαστιγίου (basal body) και των ζωoπαθογόνων Salmonella και Shigella
είναι σήµερα γνωστή σε χαµηλή διακριτικότητα από πειράµατα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας που
αποκαλύπτουν σηµαντική µεταξύ τους οµοιότητα (Kubori et al. 1998, Tamano et al. 2000,
Kimbrough & Miller 2000, Blocker et al. 2003). Πρόκειται για µια κυλινδρική δοµή (εικόνα
1.1Α και Β) που περιβάλλεται από δύο ζεύγη δακτυλίων. Το ένα ζεύγος εντοπίζεται στην
περιοχή της εξωτερικής µεµβράνης και το δεύτερο στην περιοχή της εσωτερικής. Στην
περίπτωση του µαστιγίου η συσκευή απολήγει στο κυτταρόπλασµα του βακτηρίου σε ένα
δακτύλιο (εικόνα 1.1Γ και ∆) που ονοµάζεται κυτταροπλασµατικός δακτύλιος (Cytoplasmic ή
C-ring, περισσότερες λεπτοµέρειες για τη δοµή αυτή αναφέρονται στη συνέχεια). Αντίστοιχα
πειράµατα που να αποκαλύπτουν τη δοµή του βασικού σώµατος φυτικών παθογόνων δεν έχουν
αναφερθεί. Από τις πρωτεΐνες του βασικού σώµατος είναι γνωστή σε υψηλή διακριτικότητα µόνο
η δοµή της καρβοξυτελικής υποµονάδας της πρωτεΐνης FliG του µαστιγίου (Lloyd et al. 1999,
Brown et al. 2002).
Η προέκταση του βασικού σώµατος της εκκριτικής συσκευής στον εξωκυττάριο χώρο
είναι µια επίµηκης, κυλινδρική δοµή που ανάλογα µε το παθογόνο στο οποίο παρατηρείται
αναφέρεται ως pilus (στα φυτοπαθογόνα) ή needle (στα ζωοπαθογόνα, Kubori et al. 2000,
Kimbrough & Miller 2000). H δοµή αυτή θεωρείται ανάλογη του µαστιγίου (flagellum,
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Yonekura et al. 2003) και συνίσταται από τη συµµετρική επανάληψη µιας ή περισσότερων
µικρών, υδρόφιλων πρωτεϊνών. Από δεδοµένα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας γίνεται φανερό ότι
παρουσιάζει µεγάλες οµοιότητες µεταξύ ζωο- και φυτοπαθογόνων. Η σηµαντικότερη διαφορά
που παρατηρήθηκε είναι το πολύ µεγαλύτερο µήκος του pilus συγκριτικά µε το needle που είναι
πιθανό να οφείλεται στο ότι το pilus πρέπει να διαπερνά όλο το πάχος του κυτταρικού
τοιχώµατος (>100 nm) των φυτικών κυττάρων προκειµένου να προσεγγίσει το κυτταρόπλασµα
τους (Büttner & Bonas 2003).

A

B

Γ

∆

Εικόνα 1.1 Η εκκριτική µηχανή του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού συστήµατος. (Α) Εικόνα από ηλεκτρονικό
µικροσκόπιο της τύπου ΙΙΙ εκκριτικής µηχανής του βακτηρίου Shigella. Το ‘Ν’ αναφέρεται στο ‘Needle’
ενώ το ‘Β’ στο ‘Basal body’ της εκκριτικής µηχανής. Το άσπρο βέλος δείχνει το ζεύγος δακτυλίων της
εξωτερικής µεµβράνης ενώ το µαύρο βέλος τη θέση του ζεύγους δακτυλίων στην εσωτερική µεµβράνη.
(Β) Σχηµατικό µοντέλο της εκκριτικής µηχανής της Shigella και προτεινόµενα µεγέθη για τις υποδοµές
που συνθέτουν τη µηχανή. (Γ) Εικόνα από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο µέρους του βασικού σώµατος της
µηχανής βιογένεσης του µαστιγίου. Με ‘ΜR’ σηµειώνεται το ζεύγος δακτυλίων της εσωτερικής
µεµβράνης και µε ‘CR’ ο κυτταροπλασµατικός δακτύλιος (C-ring). Η γραµµή αντιπροσωπεύει µήκος ίσο
µε 100 Å. (∆) Σχηµατικό µοντέλο του βασικού σώµατος της µηχανής βιογένεσης του µαστιγίου. Οι
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εικόνες (Α) και (Β) αναπαράχθηκαν από το άρθρο των Tamano et al. 2000. Η εικόνα (Γ) αναπαράχθηκε
από το άρθρο των Thomas et al. 1999. Η εικόνα (∆) αναπαράχθηκε από το άρθρο των Zhao et al. 1996.

Η εξακρίβωση του ρόλου του needle/pilus ως απλό εργαλείο προσκόλλησης στην
επιφάνεια του ξενιστή ή ουσιαστικό ‘εξάρτηµα’ της εκκριτικής συσκευής αποτέλεσε για χρόνια
αντικείµενο διαµάχης και έρευνας. Έχει δειχτεί ότι οι δοµές αυτές είναι απαραίτητες για την
εκδήλωση παθογένειας και ότι η τύπου ΙΙΙ-ελεγχόµενη έκκριση γίνεται µόνο από ορισµένα
σηµεία του βακτηρίου που συµπίπτουν µε την παρουσία τους στην επιφάνεια του βακτηρίου (He
& Jin 2003). Πρόσφατα πειράµατα δείχνουν ότι –τουλάχιστον το pilus- λειτουργεί ως αγωγός
µεταφοράς των εκκρινόµενων πρωτεϊνών και όχι ως απλός µηχανισµός ιχνηλάτισης του δρόµου
προς τον ξενιστή (Jin et al. 2001, Jin & He 2001). Επιπλέον η έκκριση φαίνεται να γίνεται µόνο
από το αποµακρυσµένο –από τη βακτηριακή επιφάνεια- άκρο του που είναι και το σηµείο από
το οποίο επιµηκύνεται µε την διαδοχική προσθήκη υποµονάδων (Li et al. 2002).
Μηχανισµός µεταφοράς στο κυτταρόπλασµα του ξενιστή. Για να εισέλθουν στο
κυτταρόπλασµα του ξενιστή οι παράγοντες παθογένειας απαιτείται η καταστροφή της µεµβράνης
του ξενιστή και η δηµιουργία ενός πόρου µεταφοράς (translocon). Η διάνοιξη του πόρου
αποδίδεται στις λεγόµενες πρωτεΐνες διάνοιξης/µεταφοράς (translocators). ∆ύο τουλάχιστον
από αυτές πιστεύεται ότι συναθροίζονται ως ολιγοµερή και σχηµατίζουν ένα σύµπλοκο ικανό να
καταστρέψει τη µεµβράνη του ξενιστή και να δηµιουργήσει µια πύλη εισόδου για τους
µολυσµατικούς παράγοντες. Στα φυτοπαθογόνα η HrpF της Xanthomonas είναι η µόνη υποψήφια
πρωτεΐνη-translocator (Büttner & Bonas 2002). Έτσι, ο χαρακτηρισµός του συµπλόκου
διάνοιξης/µεταφοράς αφορά προς το παρόν τα παθογόνα ζωικών κυττάρων µε πιθανές
υποψήφιες πρωτεΐνες τις YpoB/YopD (Yersinia), IpaB/IpaC (Shigella), EspB/EspD (Escherichia
coli) και PopB/PopD (P. Aeruginosa). Έχει βρεθεί ότι οι πρωτεΐνες αυτές αποτελούν
υποστρώµατα του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού µηχανισµού, ότι έχουν προβλεπόµενες διαµεµβρανικές
περιοχές, έχουν την ιδιότητα να ολιγοµερίζονται, να αναγνωρίζουν µεµβράνες, να προσδένονται
σε αυτές και να τις καταστρέφουν δηµιουργώντας πόρους (Büttner & Bonas 2002, Schoehn et
al. 2003).
Σαπερόνες. Η αποτελεσµατική τύπου ΙΙΙ έκκριση εξαρτάται από την παρουσία και
δράση µιας οµάδας κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών που ονοµάζονται βοηθητικές (chaperones,
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σαπερόνες, Galán & Collmer 1999, Feldman & Cornelis 2003). Οι πρωτεΐνες αυτές που έχουν
σχετικά µικρό µέγεθος και µικρή τιµή ισοηλεκτρικού σηµείου, αναγνωρίζουν µε µεγάλη
ειδικότητα το υπόστρωµα τους που είναι οι παθογόνοι παράγοντες και οι πρωτεΐνες
διάνοιξης/µεταφοράς. Συχνά το γονίδιο που τις εκφράζει βρίσκεται δίπλα στο γονίδιο του
υποστρώµατος τους. Πρόσφατα προτάθηκε ο διαχωρισµός τους σε δύο κύριες οµάδες ανάλογα
µε το αν είναι σαπερόνες παθογόνων παραγόντων ή πρωτεϊνών διάνοιξης/µεταφοράς (Pallen et
al. 2003). Ο διαχωρισµός αυτός βασίστηκε στην παρατήρηση ότι η πρώτη κατηγορία φαίνεται
να µοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά µε ευκαρυωτικές σαπερόνες ενώ η δεύτερη όχι. Επιπλέον
οι σαπερόνες µολυσµατικών παραγόντων προβλέπεται να έχουν µικτή άλφα-βήτα δοµή ενώ για
τις σαπερόνες των πρωτεϊνών διάνοιξης/µεταφοράς προβλέπεται µια πλήρως άλφα-δοµή. Μέχρι
τώρα έχουν προσδιοριστεί δοµές σαπερονών του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού µηχανισµού από ζωικά
παθογόνα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία π.χ. CesT από την εντεροαιµορραγική
(enterohemorrhagic) E. coli και SigE από τη S. enterica (Luo et al. 2001), SycE από τη Y. pestis
(Birtalan 2001, Evdokimov 2002). Όλες αυτές οι σαπερόνες έχουν µικτή άλφα-βήτα δοµή ενώ
είναι αξιοσηµείωτη η τρισδιάστατη οµοιότητα τους που γίνεται πιο ενδιαφέρουσα λόγω της
απουσίας οµολογιών σε επίπεδο αµινοξικής αλληλουχίας. Έχει επίσης προσδιοριστεί η δοµή της
FliS του βακτηριακού µαστιγίου (Evdokimov et al. 2003). H FliS που είναι σαπερόνη της
πρωτεΐνης που δοµεί το µαστίγιο (flagellin) είναι ένα α-ελικοειδές δεµάτι. Αν και δεν εµπίπτει σε
καµιά από τις κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω η δοµή της φαίνεται να την κατατάσσει
στη δεύτερη οµάδα.
Ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών αποδίδεται στις σαπερόνες (Hueck 1998): (i) Θεωρείται
ότι σταθεροποιούν το υπόστρωµα τους εµποδίζοντας πρώιµες αλληλεπιδράσεις που θα
οδηγούσαν σε συναθροίσεις και κατακρήµνιση. Ο ρόλος αυτός επιτυγχάνεται µε το να
καλύπτουν περιοχές του υποστρώµατος που µπορούν να συµµετέχουν σε τέτοιες
αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον πιστεύεται ότι δρουν στην προ-εκκριτική σταθεροποίηση των
υποστρωµάτων τους εµποδίζοντας την πρωτεόλυση τους. (ii) Πιθανολογείται ότι στη δοµή
σαπερόνης-υποστρώµατος εδρεύει ένα είδος τρισδιάστατου σήµατος έκκρισης που
αναγνωρίζεται από την εκκριτική µηχανή. Η υπόθεση αυτή διατυπώθηκε µετά την επίλυση της
τρισδιάστατης δοµής δύο συµπλόκων σαπερόνης-υποστρώµατος, του Sic-Spt από τη Salmonella
(Stebbins & Galán 2001) και του SycE-YopE από τη Yersinia (Birtalan et al. 2002). Οι δοµές
αυτές έχουν αναπάντεχες οµοιότητες που δεν προέρχονται από οµοιότητες στην αµινοξική
αλληλουχία. Επιπλέον στις δοµές αυτές το υπόστρωµα διατηρείται σε µια ηµι-διπλωµένη
κατάσταση που µάλλον φαίνεται απαραίτητη για τη διέλευση του µέσα από το µικρής διαµέτρου
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βασικό σώµα και την εξωκυτταρική, κυλινδρική προέκταση. (iii) Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
σαπερόνες δίνουν ένα είδος προτεραιότητας στην έκκριση των υποστρωµάτων τους. (iv) Τέλος,
έχει δειχτεί ότι πολλές από τις σαπερόνες εµπλέκονται στη ρύθµιση της έκφρασης γονιδίων του
συστήµατος.
Μολυσµατικοί παράγοντες και παθογένεια. Η οργάνωση του πολύπλοκου τύπου ΙΙΙ
εκκριτικού µηχανισµού έχει κυρίως ένα στόχο, τη µεταφορά και εναπόθεση τοξικών παραγόντων
(effectors) στο κυτταρόπλασµα του ξενιστή (Cornelis 2000, Collmer et al. 2002). Πρόκειται για
πρωτεΐνες που δεν παρουσιάζουν αµινοξική οµολογία ανάµεσα στα διάφορα τύπου ΙΙΙ εκκριτικά
συστήµατα αλλά εµφανίζουν κυτταροτοξικότητα και σε πολλές περιπτώσεις τους αποδίδεται
ενζυµική ενεργότητα φωσφατάσης, κινάσης, τρανσφεράσης, κυκλάσης ή λιπάσης (Huek 1998,
Sato et al. 2003). Οι κύριοι στόχοι αυτών των παραγόντων φαίνεται να είναι ο κυτταροσκελετός
του ξενιστή και τα κυτταρικά σήµατα µε τελικό αποτέλεσµα την απενεργοποίηση της άµυνας
του. Για ορισµένους από αυτούς έχει δειχτεί ότι φτάνουν µέχρι τον πυρήνα του ξενιστή όπου
πιθανόν εµπλέκονται στη ρύθµιση της έκφρασης των γονιδίων του (Büttner & Bonas 2003). Στα
πλαίσια της έρευνας για τη διευκρίνιση του ακριβούς ρόλου αυτών των παραγόντων
προσδιορίστηκαν οι τρισδιάστατες δοµές πολλών από αυτούς (Evdokimov et al. 2001, (YopM),
Evdokimov et al. 2001 (Ν-τελικό άκρο της YopH), Smith et al. 2001, Evdokimov et al. 2002,
Khandelwal et al. 2002, Tengel et al. 2002). Η πληροφορία που αντλήθηκε όµως δεν ήταν
ανάλογη των προσδοκιών και πολλά από τα ερωτήµατα που αφορούν το πώς αναγνωρίζονται
από την εκκριτική µηχανή, µε ποιά διαµόρφωση ταξιδεύουν προς το κύτταρο-δέκτη και πώς
αναγνωρίζουν και αλληλεπιδρούν µε τους στόχους τους στο ξενιστή παραµένουν αναπάντητα.
Στη συνέχεια αναφέρονται µερικά από τα γνωστότερα παθογόνα που χρησιµοποιούν το τύπου
ΙΙΙ σύστηµα για µόλυνση των ξενιστών τους, σκιαγραφείται ο τρόπος δράσης των αντίστοιχων
µολυσµατικών παραγόντων και τα συµπτώµατα της µόλυνσης.
Μερικά από τα ζωο-παθογόνα που χρησιµοποιούν το τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστηµα για
µόλυνση των ξενιστών τους ανήκουν στα γένη Yersinia, Shigella και Salmonella (Collazo & Galán
1997). Η Υ. pestis προκαλεί πανούκλα (bubonic plague) µε συµπτώµατα βακτηριαιµία και
νεκρωτικές και αιµορραγικές βλάβες σε πολλά όργανα που οδηγούν στο θάνατο εντός 2-3
ηµερών από τη µόλυνση. Ανάλογα συµπτώµατα προκαλούν οι Υ. enterocolitica και Y.
pseudotuberculosis. Η παθογένεια της Yersinia εντοπίζεται στην ικανότητα της να αντιστέκεται στην
ανοσοάµυνα του ξενιστή κυρίως αναστέλλοντας τη λύση της από τα φαγοκύτταρα και στην
τοξικότητα της για τα επιθηλιακά κύτταρα. Και οι δύο αυτές δράσεις οφείλονται σε
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µολυσµατικές πρωτεΐνες που εγχύνονται στο κυτταρόπλασµα του ξενιστή µέσω του τύπου ΙΙΙ και
είτε αποφωσφοριλιώνουν φωσφοριλιωµένες τυροσίνες πρωτεϊνών των µακροφάγων είτε
καταστρέφουν τον κυτταροσκελετό των επιθηλιακών κυττάρων κατακερµατίζοντας τα ινίδια
ακτίνης. Η S. flexneri είναι ένα εντεροπαθογόνο που εισέρχεται στα κύτταρα του ξενιστή.
Προκαλεί διάφορες µορφές διάρροιας µε πιο σοβαρή την αιµορραγική δυσεντερία (bacillary
dysentery). Αποφεύγει τη λύση της από τα µακροφάγα µε το να προκαλεί την απόπτωση τους
και διεισδύει σε επιθηλιακά κύτταρα επάγοντας τη δηµιουργία µεµβρανικών πτυχώσεων που
καταλήγουν στην εγκόλπωση της. Η S. typhimurium εγκαθίσταται ενδοκυττάρια του ξενιστή και
προκαλεί γαστρεντερίτιδες, βακτηριαιµία και εντερικό πυρετό, ασθένειες που ξεκινούν από
εντερική µόλυνση. Είναι το µόνο βακτήριο στο οποίο έχουν βρεθεί δύο τύπου ΙΙΙ συστήµατα
που κωδικοποιούνται από διαφορετικές οµάδες γονιδίων και εµπλέκονται σε διαφορετικά στάδια
στην πορεία της µόλυνσης.
Φυτοπαθογόνα που χρησιµοποιούν τύπου ΙΙΙ εκκριτικά συστήµατα για προσβολή
ανήκουν στα γένη Pseudomonas syringae, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas και Erwinia. Εκτός
από την εκδήλωση παθογένειας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, το τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστηµα
εµπλέκεται στην εκδήλωση µιας αµυντικής αντίδρασης που ονοµάζεται αντίδραση
υπερευαισθησίας (Hypersensitive Response, HR) και χαρακτηρίζεται από τη νέκρωση των
κυττάρων του ξενιστή που έρχονται σε άµεση φυσική επαφή µε το παθογόνο. Η νέκρωση αυτή
έχει χαρακτηριστικά προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωσης) και συνοδεύεται
από την παραγωγή αντιµικροβιακών µεταβολιτών και πρωτεϊνών που αναστέλλουν τον
πολλαπλασιασµό του βακτηρίου. H εκδήλωση της HR (ασύµβατη σχέση ξενιστή-παθογόνου) ή
η εµφάνιση ασθένειας (συµβατή σχέση ξενιστή-παθογόνου) εξαρτάται από την ύπαρξη ή
απουσία αντίστοιχα ενός συµπληρωµατικού ζεύγους γονιδίων: του γονιδίου ανθεκτικότητας στο
ξενιστή (R) και του ονοµαζόµενου γονιδίου ‘αµολυσµατικότητας’ (avr, avirulence) στο παθογόνο
(Baker et al. 1997). To γονίδιο R κωδικοποιεί έναν υποδοχέα της πρωτεΐνης Avr και η
αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων πυροδοτεί σειρά αντιδράσεων µε τελικό αποτέλεσµα την
εκδήλωση της HR. Στην περίπτωση που η Avr εισέλθει σε κύτταρο που δεν εκφράζει την
αντίστοιχη πρωτεΐνη αναγνώρισης ακολουθεί η εκδήλωση ασθένειας. Εκτός από τις Avr
πρωτεΐνες που εισέρχονται στο φυτικό κύτταρο, το Hrp σύστηµα χρησιµοποιείται και για την
έκκριση µικρών, θερµοσταθερών πρωτεϊνών µε υψηλό ποσοστό γλυκινών και αδιευκρίνιστο
ρόλο. Οι πρωτεΐνες αυτές ονοµάζονται Harpins και φαίνεται ότι δρουν εξωκυττάρια είτε
συµµετέχοντας στη δηµιουργία του συµπλόκου διάνοιξης/µεταφοράς είτε καταστρέφοντας τη
µεµβράνη του ξενιστή µε σκοπό την απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών στο θρεπτικά φτωχό
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αποπλάστη όπου πολλαπλασιάζονται τα φυτοπαθογόνα βακτήρια. Ποιές διεργασίες ή ποιές
δοµές του φυτικού κυττάρου γίνονται στόχοι των τοξικών παραγόντων και µε ποιό τρόπο δρουν
για να προκαλέσουν ασθένεια δεν έχει διευκρινιστεί. Μια υπόθεση είναι ότι ο παράγοντας
‘αµολυσµατικότητας’ καταστέλλει την έκφραση γονιδίων υπεύθυνων για την εκδήλωση
µηχανισµών άµυνας που σχετίζονται µε την παραγωγή αντιµικροβιακών µεταβολιτών ή την
ενίσχυση του κυτταρικού τοιχώµατος (Hauck et al. 2003).

1.2

Η πρωτεΐνη HrcQB – Το αντικείµενο της διατριβής

1.2.1 Η πρωτεΐνη HrcQB
H HrcQB από το φυτοπαθογόνο βακτήριο P. syringae pv. phaseolicola είναι µια µικρή
(14 kDa), υδρόφιλη πρωτεΐνη µε οµόλογες σε όλα τα παθογόνα που εκφράζουν τύπου ΙΙΙ
εκκριτικά συστήµατα. Οµόλογες µε την HrcQB πρωτεΐνες συµµετέχουν επίσης στο µηχανισµό
βιογένεσης του µαστιγίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οµολογία εντοπίζεται στα 80 περίπου
κατάλοιπα του καρβοξυτελικού της άκρου (Hueck 1998). Η πρωτεΐνη εκφράζεται από το
γονίδιο hrcQB που βρίσκεται δίπλα στο γονίδιο hrcQA στο οπερόνιο hrpU. Σε αντίθεση µε την P.
syringae, τα φυτοπαθογόνα Erwinia, Xanthomonas και Ralstonia διαθέτουν ένα µόνο γονίδιο, το
hrcQ. To προϊόν αυτού του γονιδίου είναι η πρωτεΐνη HrcQ της οποίας το αµινοτελικό άκρο
είναι οµόλογο µε την HrcQA και το καρβοξυτελικό µε την HrcQB (Charkowski et al. 1997).
Στα µοντέλα που σκιαγραφούν την εκκριτική συσκευή, η HrcQB θεωρείται µέρος του
πυρήνα του βασικού σώµατος λόγω της υψηλής της συντήρησης που είναι χαρακτηριστικό των
δοµικών πρωτεϊνών του συστήµατος (Winstanley & Hart 2001). Επιπλέον ταξινοµείται µε τις
πρωτεΐνες του συστήµατος που συναθροίζονται στην εσωτερική µεµβράνη του βακτηρίου λόγω
της έκφρασης της από το οπερόνιο hrpU που συσχετίζεται µε αυτές τις πρωτεΐνες (Charkowski et
al. 1997, Collmer et al. 2000). Τέλος, λόγω της υδροφιλικότητας της τοποθετείται στην
κυτταροπλασµατική µεριά της µεµβράνης. Πειράµατα κλασµάτωσης (Ταµπακάκη 1999)
εντοπίζουν την πρωτεΐνη του παθογόνου P. syringae pv. phaseolicola στο κυτταροπλασµατικό και
µεµβρανικό κλάσµα και όχι στο υπερκείµενο θρεπτικό µέσο. Τα δεδοµένα αυτά που κατ’ αρχήν
δικαιώνουν τις αρχικές υποθέσεις, µπορούν να ερµηνευτούν θεωρώντας ότι η πρωτεΐνη βρίσκεται
στο κυτταρόπλασµα και αλληλεπιδρά µε µεµβρανικούς παράγοντες. Παράλληλα φαίνεται να τη
διαφοροποιούν από τις οµόλογες της πρωτεΐνες SpaO από τη Salmonella και Spa33 από τη
Shigella για τις οποίες έχει δειχτεί (Li et al. 1995, Schuch & Maurell 2001) ότι εκκρίνονται µέσω
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του τύπου ΙΙΙ µηχανισµού και είτε ελευθερώνονται στο κυτταρόπλασµα (SpaO) είτε
προσδένονται στην εξωτερική µεµβράνη του βακτηρίου (Spa33).
Με πειράµατα γενετικής (yeast two-hybrid system) και βιοχηµική ανάλυση (far
western και ανοσοκατακρήµνιση) έχει δειχτεί (Ταµπακάκη 1999) ότι: (i) η HrcQB αλληλεπιδρά
µε την HrcQA. Στην αλληλεπίδραση αυτή εµπλέκεται µόνο το καρβοξυτελικό άκρο της HrcQA.
(ii) Η HrcQB-C (τα 79 κατάλοιπα του καρβοξυτελικού άκρου της HrcQB) διατηρεί την ιδιότητα
της ολόκληρης πρωτεΐνης να αλληλεπιδρά µε την HrcQA.
H HrcQB είναι οµόλογη (Alfano & Collmer 1997, Hueck 1998) µε τις HrcQ
πρωτεΐνες των φυτοπαθογόνων βακτηρίων Εrwinia, Xanthomonas και Ralstonia, µε την YscQ από
τη Yersinia, µε τη SpaO από τη Salmonella, µε τη Spa33 από τη Shigella, µε τη BscQ από τη
Bordetella (Winstanley et al. 2000) και µε τις FliN/Y πρωτεΐνες του µαστιγίου (Plano et al. 2001).
Ακολουθεί µια σύνοψη των πειραµατικών δεδοµένων που αφορούν µερικές από τις οµόλογες
πρωτεΐνες και που σε γενικές γραµµές συγκλίνουν προς την υπόθεση ότι όλες αυτές οι πρωτεΐνες
αποτελούν µέρος –ή κινητό µέρος- του πυρήνα της εκκριτικής συσκευής (Πίνακας 1.1).
Η HrcQ της Xanthomonas είναι απαραίτητη για την εκδήλωση ασθένειας σε φυτάξενιστές ή της αντίδρασης υπερευαισθησίας σε ανθεκτικά φυτά (Huguet et al. 1998). Επίσης είναι
απαραίτητη για την έκκριση του παράγοντα AvrBs3 και για την ετερόλογη έκκριση της
µολυσµατικής πρωτεΐνης YopE της Yersinia (Rossier et al. 2000).
H ΥscQ προβλέπεται να είναι κυτταροπλασµατική ή περιφερειακή πρωτεΐνη της
µεµβράνης αν και ακόµα δεν έχουν αναφερθεί πειράµατα που να εντοπίζουν τον ‘τόπο’ της
(Winstanley & Hart 2001). Σε πειράµατα βασισµένα στο σύστηµα δύο-υβριδίων της ζύµης
(yeast two-hybrid system) η YscQ αλληλεπιδρά µε τις πρωτεΐνες YscK και YscL. Με το
σύστηµα τριών-υβδριδίων της ζύµης (yeast three-hybrid system) δείχτηκε επίσης ότι η YscQ
αλληλεπιδρά ταυτόχρονα µε τις πρωτεΐνες αυτές γεγονός που υποδηλώνει ότι διαφορετικές
περιοχές της εµπλέκονται στις παρατηρούµενες αλληλεπιδράσεις (Jackson & Plano 2000).
Σε πειράµατα κλασµάτωσης η SpaO εντοπίζεται στο υπερκείµενο θρεπτικό µέσο και η
έκκριση της βρέθηκε ότι γίνεται µέσω του τύπου ΙΙΙ συστήµατος (Li et al. 1995). Παράλληλα η
παρουσία λειτουργικής SpaO είναι απαραίτητη για την έκκριση άλλων πρωτεϊνών του
συστήµατος (Galán 1996) και απαραίτητη για την ικανότητα του παθογόνου να εισέρχεται στους
ξενιστές του (Collazo & Galán 1996).
Η Spa33 είναι απαραίτητη για την έκκριση παθογόνων παραγόντων που µεταφέρονται
µέσω του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού µηχανισµού της Shigella. Η ίδια η πρωτεΐνη εκκρίνεται µε έναν
τύπου ΙΙΙ-εξαρτώµενο τρόπο και εντοπίζεται στην εξωτερική µεµβράνη του βακτηρίου αλλά όχι
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στο υπερκείµενο µέσο. Πιστεύεται ότι είναι ένα κινητό συστατικό της εκκριτικής συσκευής και
ότι η έκκριση της οδηγεί την έκκριση άλλων παραγόντων του συστήµατος (Schuch & Maurelli
2001).
Απουσία της πρωτεΐνης FliN δε σχηµατίζονται µαστίγια, ενώ όταν υποεκφράζεται
σχηµατίζονται λίγα και δυσλειτουργούν. Επιπλέον, µόνο το καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης
απαιτείται για τη δηµιουργία και κίνηση του µαστιγίου (Tang et al. 1995, Minamino & Macnab
1999). Η FliN αλληλεπιδρά µε το καρβοξυτελικό άκρο της FliM (Mathews et al. 1998) που
θεωρείται ανάλογη της HrcQA και µαζί συνθέτουν µια δοµή σχήµατος δακτυλίου, του
κυτταροπλασµατικού δακτυλίου (C-ring, εικόνα 1.1Γ και ∆). Το όνοµα δηλώνει τη θέση της
δοµής που βρίσκεται προσκολληµένη στην κυτταροπλασµατική πλευρά του βασικού σώµατος
της µηχανής βιογένεσης του µαστιγίου (Francis et al. 1994, Khan et al. 1998, Thomas et al.
1999, Lux et al. 2000, Aldridge & Hughes 2002). Οι κατά προσέγγιση διαστάσεις του δακτυλίου
είναι 170 Å πάχος και 450 Å εξωτερική διάµετρο ενώ υπολογίζεται ότι συµµετέχουν 110
αντίγραφα της FliN και 35 αντίγραφα της FliM (Francis et al. 1994, Zhao et al. 1996). Η
σύνδεση του κυτταροπλασµατικού δακτυλίου µε την υπόλοιπη µηχανή γίνεται µέσω
αλληλεπίδρασης µε την FliG (Thomas et al. 2001). Όπως ήδη αναφέρθηκε, από τις πρωτεΐνες
του βασικού σώµατος της τύπου ΙΙΙ εκκριτικής µηχανής έχει προσδιοριστεί η δοµή µόνο του
καρβοξυτελικού άκρου της FliG.

Πίνακας 1.1 Σύνοψη πειραµατικών δεδοµένων για πρωτεΐνες οµόλογες της HrcQB.
Πρωτεΐνες οµόλογες
της HrcQB

Οργανισµός

HrcQ

Xanthomonas

YscQ

Yersinia

SpaO

Salmonella

Spa33

Shigella

FliN (βακτηριακό µαστίγιο)

Λειτουργεία/αλληλεπιδράσεις/υποκυτταρικός εντοπισµός
Απαραίτητη για την εκδήλωση ασθένειας σε ξενιστές και της HR σε
ανθεκτικά φυτά. Απαραίτητη για την ετερόλογη έκκριση του
µολυσµατικού παράγοντα YopE της Yersinia.
Αλληλεπιδρά µέσω διαφορετικών περιοχών της µε τις πρωτεΐνες YscK
και YscL.
Απαραίτητη για την έκκριση υποστρωµάτων του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού
µηχανισµού και την ικανότητα του παθογόνου να εισέρχεται στους
ξενιστές. Εκκρίνεται και η ίδια µέσω του τύπου ΙΙΙ µηχανισµού και
εντοπίζεται στο υπερκείµενο µέσο.
Απαραίτητη για την έκκριση υποστρωµάτων του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού
µηχανισµού. Εκκρίνεται και η ίδια µέσω του τύπου ΙΙΙ µηχανισµού και
εντοπίζεται στην εξωτερική µεµβράνη του βακτηρίου.
Απαραίτητη για το σχηµατισµό µαστιγίων. Όταν υποεκφράζεται
παράγονται λίγα µαστίγια και δυσλειτουργούν. Συµµετέχει στη
δηµιουργία µιας υπερµοριακής δοµής σχήµατος δακτυλίου που
εντοπίζεται στην κυτταροπλασµατική µεριά της εσωτερικής µεµβράνης.
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1.2.2 Το αντικείµενο της διατριβής
Ο προσδιορισµός της δοµής της HrcQB µε έµφαση στο καρβοξυτελικό τµήµα που
προσελκύει το ενδιαφέρον λόγω της υψηλής και ευρείας του συντήρησης, είναι το αντικείµενο της
παρούσας εργασίας.
Η πρωτεΐνη αποτελεί ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης γιατί λόγω της θέσης της θα
µπορούσε να συγκεντρώνει πολλαπλούς και σηµαντικούς ρόλους στην πορεία της έκκρισης µέσω
του τύπου ΙΙΙ συστήµατος. Έτσι, εκτός από δοµικός λίθος, ως συστατικό του συντηρηµένου
πυρήνα της εκκριτικής µηχανής φαίνεται να έχει και λειτουργικό ρόλο στην έκκριση των
υποστρωµάτων του συστήµατος. Είναι πιθανό να εµπλέκεται στην αναγνώριση του σήµατος
έκκρισης (Blocker et al. 2003) και να συµβάλλει στον µη-ειδικό χαρακτήρα της έκκρισης
(Anderson et al. 1999).
Η επίλυση της δοµής είναι από µόνη της σηµαντική αφού η ευρεία συντήρηση της
πρωτεΐνης και ιδιαίτερα του καρβοξυτελικού τµήµατος θα µπορούσε να δικαιολογήσει τον
ισχυρισµό ότι η δοµή της HrcQB αντιπροσωπεύει τη δοµή όλων των οµόλογων πρωτεϊνών του
συστήµατος. Επιπλέον, θα µπορούσε να φωτίσει ερωτήµατα σχετικά µε την ικανότητα της
πρωτεΐνης να οργανώνεται σε οµο-πρωτεϊνικά σύµπλοκα µε µορφολογία ανάλογη του
κυτταροπλασµατικού δακτυλίου του µαστιγίου και να µας κατευθύνει για τη σωστή διευθέτηση
των µορίων στο χώρο κρίνοντας από τον τρόπο που τα συντηρηµένα αµινοξέα κατανέµονται
στην επιφάνεια του µορίου. Τέλος, µε δεδοµένη την αλληλεπίδραση της HrcQB µε την HrcQA η
δοµή θα µπορούσε πιθανό να µας κατευθύνει προς περιοχές της επιφάνειας του µορίου που
εµπλέκονται σε αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-πρωτεΐνης.
Για τον προσδιορισµό της δοµής χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της κρυσταλλογραφίας
ακτίνων Χ που αποτελεί µια από τις ισχυρότερες µεθόδους που διαθέτουµε για την επίλυση της
τρισδιάστατης διαµόρφωσης βιολογικών µακροµορίων σε υψηλή διακριτικότητα. Η επόµενη
παράγραφος αποτελεί µια εισαγωγή στις αρχές της µεθόδου και σε βασικές έννοιες που θα
συναντήσει ο αναγνώστης στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας.
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1.3

Από τον κρύσταλλο στη δοµή: κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ
Κρυσταλλογραφία είναι η µέθοδος προσδιορισµού της τρισδιάστατης δοµής χηµικών

µορίων που βασίζεται στο φαινόµενο της περίθλασης ακτίνων Χ από κρυστάλλους του
δείγµατος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρµογή της στην επίλυση της δοµής
βιολογικών µακροµορίων - πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων – λόγω της πολυπλοκότητας, του
µεγέθους και της σηµασίας των µορίων αυτών. Η επιτυχής εφαρµογή της στον προσδιορισµό
της δοµής των καψιδίων ιών και στον σχετικά πρόσφατο προσδιορισµό της δοµής του
ριβοσώµατος αποδεικνύει ότι είναι η ισχυρότερη µέθοδος που διαθέτουµε σήµερα για το σκοπό
αυτό (Ban et al. 2000, Lucas et al. 2002, Nandhagopal et al. 2002). Από τις πρώτες εφαρµογές
της κρυσταλλογραφίας το ερώτηµα που ανέκυψε ήταν αν η δοµή στον κρύσταλλο είναι ίδια µε
τη δοµή στο διάλυµα. Σήµερα η κρυσταλλική δοµή χρησιµοποιείται συστηµατικά για την
εξαγωγή συµπερασµάτων που αφορούν τη λειτουργία των βιολογικών µακροµορίων καθώς έχει
επαληθευτεί µε πολλούς τρόπους η αξιοπιστία της (Rhodes 1993): (i) Έχει δειχτεί
επανειληµµένα ότι τα δεδοµένα της κρυσταλλογραφίας είναι συµβατά µε δεδοµένα που
προέρχονται από βιοχηµικές µεθόδους και NMR. (ii) Στην περίπτωση ενζύµων έχει δειχτεί ότι
εξακολουθούν να είναι ενεργά στην κρυσταλλική κατάσταση. (iii) Η διατήρηση της δοµής στον
κρύσταλλο είναι συµβατή µε το γεγονός ότι οι κρύσταλλοι των βιολογικών µακροµορίων
περιέχουν υψηλά ποσοστά διαλύτη (30-70%, Matthews 1968), µε αποτέλεσµα τα µόρια να
διατηρούν πολλαπλές σφαίρες ενυδάτωσης που είναι καθοριστικός παράγοντας στην
διαµόρφωση της τρισδιάστατης δοµής.

1.3.1 Κρύσταλλος
Η κρυσταλλική είναι µια κατάσταση της στερεάς φάσης της ύλης που χαρακτηρίζεται
από υψηλή τάξη και συµµετρία στο πακετάρισµα των µορίων. Οι κρύσταλλοι σχηµατίζονται από
την περιοδικά επαναλαµβανόµενη διευθέτηση µιας δοµικής µονάδας (µοτίβο) στις τρεις
διαστάσεις. Το επαναλαµβανόµενο µοτίβο µπορεί να είναι ένα µόριο ή µια συνάθροιση µορίων.
Η αντικατάσταση κάθε µοτίβου από ένα σηµείο οδηγεί σε µια τρισδιάστατη γεωµετρική
αφαίρεση, το κρυσταλλικό πλέγµα, που χρησιµοποιείται για να οριστεί η γεωµετρική σχέση
µεταξύ των µοτίβων και να γίνει εµφανής η συµµετρία της τρισδιάστατης διευθέτησης τους. Η
συµµετρία αυτή (κρυσταλλογραφική) γίνεται αντιληπτή από το σχήµα της λεγόµενης
στοιχειώδους κυψελίδας που είναι ένα παραλληλεπίπεδο που ορίζεται από γειτονικά σηµεία του
πλέγµατος. Το περιεχόµενο της στοιχειώδους κυψελίδας µπορεί να αναπαραχθεί από την
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εφαρµογή κατάλληλης οµάδας πράξεων συµµετρίας σε ένα µόνο µοτίβο. Αυτή η οµάδα
πράξεων συµµετρίας είναι η οµάδα χώρου του κρυστάλλου.

1.3.2 Κρυστάλλωση πρωτεϊνών
Συχνά η κρυστάλλωση µιας πρωτεΐνης είναι το καθοριστικό βήµα στον προσδιορισµό
της δοµής της µε κρυσταλλογραφία. Επειδή επηρεάζεται από µια πληθώρα παραµέτρων
παραµένει κυρίως µια εµπειρική διαδικασία και αναφέρεται χαρακτηριστικά ως ‘τέχνη παρά
επιστήµη’. Μερικές από τις πιο συνηθισµένες παραµέτρους που εµπλέκονται στη διαδικασία της
κρυστάλλωσης είναι η θερµοκρασία, η ιονική ισχύς και η καθαρότητα των χηµικών, η επίδραση
ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων. Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι παράµετροι που σχετίζονται µε
τη φύση των πρωτεϊνικών µορίων και έχουν να κάνουν µε την ευελιξία της διαµόρφωσης, την
ύπαρξη κινητικών υποµονάδων, την ευαισθησία σε διακυµάνσεις του pH, της ιονικής ισχύος και
των διαλυτών, τη πρωτεολυτική σταθερότητα, την τάση για δηµιουργία συναθροίσεων, την
υδροφοβικότητα ή υδροφιλικότητα. Επίσης σηµαντικό ρόλο έχουν και παράµετροι που
σχετίζονται µε την καθαρότητα, τις συνθήκες αποθήκευσης του δείγµατος και την παλαιότητα
του (McPherson 1982, Giegé et al. 1994, McPherson et al. 1995).
Η πορεία της κρυστάλλωσης διακρίνεται χρονικά σε τρία στάδια: (i) Την πυρήνωση
(nucleation) κατά την οποία σχηµατίζονται οι πρώτες τακτικά διευθετηµένες συναθροίσεις
µοτίβων (πυρήνες κρυστάλλωσης), (ii) την αύξηση του κρυστάλλου (crystal growth) και (iii) την
παύση της αύξησης (cessation of growth). Η πυρήνωση συµβαίνει µόνο σε υπέρκορα – ως προς
την πρωτεΐνη – διαλύµατα. Ο υπερκορεσµός, που είναι µια θερµοδυναµικά ασταθής κατάσταση,
διακρίνεται σε µια µετασταθερή περιοχή όπου δεν µπορούν να σχηµατιστούν πυρήνες αλλά
µπορούν να µεγαλώσουν αν βρεθούν µε κάποιο τρόπο σε αυτήν, σε µια περιοχή πυρήνωσης
όπου πυρήνες µπορούν να σχηµατιστούν και να µεγαλώσουν και στην περιοχή κατακρήµνισης
όπου ο υπερκορεσµός είναι τόσο υψηλός που η περίσσεια πρωτεΐνης κατακρηµνίζεται ως
άµορφο ίζηµα (Feher & Kam 1985, Durbin & Feher 1996, Chernov 2003).
Όλες οι µέθοδοι που εφαρµόζονται για την κρυστάλλωση πρωτεϊνών αποσκοπούν στο
να φέρουν το διάλυµα του µακροµορίου σε υπερκορεσµό. Η ευρύτερα χρησιµοποιούµενη είναι
η µέθοδος της διάχυσης ατµών που εφαρµόζεται µεταξύ άλλων µε τις τεχνικές της κρεµαστής
και της καθιστής σταγόνας. Για να την επίτευξη της κρυστάλλωσης το υδατικό πρωτεϊνικό
διάλυµα αναµιγνύεται µε διάλυµα ενός καθιζητή που είναι συνήθως κάποιο άλας, PEG
(πολυαιθυλενογλυκόλη) ή µικρά οργανικά µόρια και το σύστηµα αφήνεται να ισορροπήσει
ακολουθώντας την πορεία που περιγράφεται αναλυτικά στην εικόνα 1.2 (Chayen 1998).
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Καλυπτρίδα

Σταγόνα
κρυστάλλωση
ς
∆ιάλυµα
δεξαµενή
ς

Εικόνα 1.2 Σχηµατική παρουσίαση της µεθόδου διάχυσης ατµών όπως εφαρµόζεται µε την τεχνική της
κρεµαστής σταγόνας (αριστερά) και της καθιστής σταγόνας (δεξιά). (Αριστερά) Μικρή ποσότητα
µίγµατος πρωτεϊνικού διαλύµατος (συνήθως 2-5 µl) και διαλύµατος καθιζητή αφήνεται στο µέσο
υδρόφοβης καλυπτρίδας (σταγόνα κρυστάλλωσης). Η καλυπτρίδα τοποθετείται πάνω από σχετικά µεγάλο
όγκο (συνήθως 700-1000 µl) διαλύµατος καθιζητή (δεξαµενή) και το σύστηµα κλείνεται αεροστεγώς. Η
συγκέντρωση του καθιζητή είναι µεγαλύτερη στη δεξαµενή από ότι στη σταγόνα κρυστάλλωσης. Έτσι,
κατά την εξισορρόπηση της τάσης ατµών συνήθως νερό εξατµίζεται από τη σταγόνα και η συγκέντρωση
των συστατικών της -και µαζί της πρωτεΐνης- αυξάνει. (∆εξιά) Το µίγµα πρωτεΐνης-καθιζητή τοποθετείται
στην κορυφή ειδικής γέφυρας που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια του διαλύµατος του καθιζητή. Το
σύστηµα κλείνεται αεροστεγώς. Η πορεία είναι ανάλογη µε αυτήν που περιγράφτηκε για την κρεµαστή
σταγόνα.

Προβλήµατα στην πορεία της κρυστάλλωσης προέρχονται συχνά από τις διαφορετικές
απαιτήσεις της πυρήνωσης και της αύξησης. Έτσι, ενώ για το σχηµατισµό πυρήνων απαιτείται
υψηλός βαθµός υπερκορεσµού, για οµαλή αύξηση απαιτούνται χαµηλά επίπεδα υπερκορεσµού
που να εξασφαλίζουν χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης ώστε να αποφεύγεται η συγχώνευση στο
πλέγµα ξένων ουσιών ή κενών. Για την αποφυγή αυτής της ασυµβατότητας έχει αναπτυχθεί η
τεχνική της ενπυρήνωσης (seeding) που αποσκοπεί στην αποσύνδεση της πυρήνωσης από την
αύξηση των κρυστάλλων (Bergfors 2003). Σε αυτή την τεχνική χρησιµοποιούνται µεγάλοι
κρύσταλλοι ως πηγή µικροσκοπικών ή µακροσκοπικών πυρήνων σε καινούριες σταγόνες
κρυστάλλωσης. Η συνήθης πορεία περιλαµβάνει προ-εξισορρόπηση του διαλύµατος πρωτεΐνης-
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καθιζητή σε συνθήκες χαµηλού υπερκορεσµού και στη συνέχεια προσθήκη µικροσκοπικών
πυρήνων (microseeding) ή µεγάλων τµηµάτων κρυστάλλου (macroseeding).

1.3.3 Περίθλαση ακτίνων Χ
Όταν µια δέσµη ακτίνων Χ προσπέσει σε ένα αντικείµενο οι ακτίνες σκεδάζονται από
τα ηλεκτρόνια του αντικειµένου προς όλες τις κατευθύνσεις και το φαινόµενο ονοµάζεται
σκέδαση.
Ένα πρωτεϊνικό µόριο αποτελεί έναν αδύναµο σκεδαστή των ακτίνων Χ. Πολλά
πρωτεϊνικά µόρια σε τυχαίες θέσεις (διάλυµα ή άµορφο στερεό) σκεδάζουν τις ακτίνες κατά
τρόπο συνεχή, δηλαδή ακτινοβολία σκεδάζεται σε όλες τις διευθύνσεις (διαχέεται).
Ένας κρύσταλλος αποτελεί µια περιοδικά επαναλαµβανόµενη διευθέτηση µορίων στο
χώρο. Η ιδιότητα αυτή κάνει τα µόρια να σκεδάζουν µε όµοιο τρόπο τις ακτίνες έτσι ώστε σε
ορισµένες διευθύνσεις η σκέδαση από όλα τα µόρια να συµβάλλει εποικοδοµητικά και να
προκύπτουν ισχυρές περιθλώµενες ακτίνες σε αυτές τις διευθύνσεις. Η ένταση αυτών των ακτίνων
µπορεί να µετρηθεί και η διαδικασία αναφέρεται ως συλλογή δεδοµένων περίθλασης. Οι
περιθλώµενες ακτίνες καταγράφονται σε έναν ανιχνευτή µε τη µορφή σηµειακών αµαυρώσεων
(ανακλάσεις). Η διάταξη ενός τέτοιου πειράµατος φαίνεται στην εικόνα 1.3.
Αν οι σκεδαζόµενες ακτίνες ανασυνδυαστούν προκύπτει µια µεγενθυµένη εικόνα του
αντικειµένου που προκάλεσε την περίθλαση. Επειδή δεν υπάρχει όργανο (π.χ φακός) που να
µπορεί να ανασυνδυάσει τις ακτίνες Χ για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται µια µαθηµατική
συνάρτηση που ονοµάζεται σύνθεση Fourier. Στην εξίσωση αυτή κάθε σκεδαζόµενο κύµα –που
αναφέρεται ως παράγοντας δοµής- περιγράφεται από το πλάτος, τη διεύθυνση διάδοσης και τη
φάση του. Το αποτέλεσµα της σύνθεσης Fourier είναι ο χάρτης ηλεκτρονικής πυκνότητας των
µορίων στον κρύσταλλο.
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Εικόνα 1.3 Η γεωµετρική διάταξη ενός πειράµατος περίθλασης ακτίνων Χ από κρύσταλλο.

1.3.4 Από τη σταγόνα κρυστάλλωσης στις ακτίνες Χ
Η υψηλή περιεκτικότητα σε διαλύτη κάνει τους πρωτεϊνικούς κρυστάλλους µηχανικά
εύθραυστους και ιδιαίτερα ευαίσθητους όταν εκτεθούν στην ατµόσφαιρα ή σε µεταβολές της
θερµοκρασίας, της ιονικής ισχύος και του pH. Για να εκτεθεί ο κρύσταλλος στις ακτίνες Χ είναι
αναγκαίο να αποµακρυνθεί από τη σταγόνα κρυστάλλωσης. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η
διατήρηση των ισορροπιών που έχουν αναπτυχθεί στο διάλυµα της κρυστάλλωσης κατά τη
µεταφορά του στις ακτίνες ακολουθείται µια συγκεκριµένη πορεία (γνωστή ως crystal mounting,
Sawyer & Turner 1992). H πορεία αυτή περιλαµβάνει µεταφορά από τη σταγόνα σε ένα γυάλινο
τριχοειδή σωλήνα µε λεπτά τοιχώµατα (capillary) του οποίου τα δύο άκρα κλείνονται στεγανά
µε κερί. Ένα µικρό σιφώνιο προσαρµοσµένο στο ένα άκρο του σωλήνα χρησιµεύει για να
ρουφήξει τον κρύσταλλο στο εσωτερικό ενώ η παρουσία µιας µικρής ποσότητας µητρικού υγρού
εξασφαλίζει τον κορεσµό του χώρου µε ατµούς για την αποφυγή αφυδάτωσης του κρυστάλλου
(εικόνα 1.4Α).
Η συλλογή µιας πλήρους σειράς δεδοµένων περίθλασης σε θερµοκρασία δωµατίου
από έναν µόνο κρύσταλλο είναι συνήθως αδύνατη λόγω της σχετικά γρήγορης αποδιοργάνωσης
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της κρυσταλλικής τάξης και της σταδιακής απώλειας της ικανότητας για περίθλαση. Το
φαινόµενο είναι γνωστό ως καταστροφή από ακτινοβόληση (radiation damage) και εν µέρει
οφείλεται στη δράση ελεύθερων ριζών που παράγονται από την αλληλεπίδραση των ακτίνων Χ
µε µόρια νερού του κρυστάλλου. Η ταχύτητα µε την οποία οι ελεύθερες ρίζες διαδίδονται στον
κρύσταλλο και αντιδρούν εξαρτάται από τη θερµοκρασία και ελαττώνεται µε αυτήν. Σε
θερµοκρασίες χαµηλότερες από τους -150 ºC (κρυο-συνθήκες) το φαινόµενο επιβραδύνεται
σηµαντικά και ο κρύσταλλος παραµένει πρακτικά ανέπαφος για µακρόχρονη έκθεση στις
ακτίνες. Η επιτυχία ενός πειράµατος σε κρυο-συνθήκες εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο µε τον
οποίο ο κρύσταλλος ψύχεται (Garman & Schneider 1997). Σταδιακή ελάττωση της
θερµοκρασίας οδηγεί στο σχηµατισµό κρυσταλλικού πάγου από το νερό που βρίσκεται µέσα και
γύρω από τον κρύσταλλο. Η δηµιουργία πάγου είναι ανεπιθύµητη γιατί αφενός συνεισφέρει στην
περίθλαση αφετέρου η διαστολή που συνοδεύει το σχηµατισµό του καταστρέφει το πλέγµα.
Αντίθετα απότοµη ελάττωση της θερµοκρασίας (flash cooling) κάνει το υδατικό διάλυµα να
παγώσει άµορφα µε µια πορεία γνωστή ως υαλοποίηση. Συνήθως για βέλτιστα αποτελέσµατα
είναι απαραίτητη η προσθήκη στο µητρικό υγρό κάποιου πρόσθετου κρυο-προστατευτή (cryoprotectant) που αυξάνει το ιξώδες του διαλύµατος και έτσι επιβραδύνει την ενπυρήνωση του
πάγου και τη διάδοση του σχηµατισµού του. Ευρέως χρησιµοποιούµενοι κρυο-προστάτες είναι
πολυαλκοόλες -γλυκερόλη, αιθυλενογλυκόλη, µικροµοριακά PEGs και MPD- και έλαια (Petsko
1975). Πρόσφατα οι Rubinson et al. (2000) ανέφεραν την επιτυχή χρήση αλάτων υψηλής
διαλυτότητας (κυρίως άλατα του Li) για τον ίδιο σκοπό. Η µεταφορά του κρυστάλλου στις
ακτίνες για ένα πείραµα σε χαµηλή θερµοκρασία διαφέρει από τη διαδικασία που περιγράφτηκε
νωρίτερα. Μια θηλιά στερεωµένη σε µια µεταλλική βελόνα χρησιµεύει για το ‘ψάρεµα’ του
κρυστάλλου από τη σταγόνα (εικόνα 1.4Β). Ο κρύσταλλος συγκρατείται στη θηλιά λόγω της
επιφανειακής τάσης και µεταφέρεται µε µια γρήγορη κίνηση στο σηµείο που η δέσµη των
ακτίνων τέµνει ρεύµα ψυχρού αζώτου που διατηρεί τον κρύσταλλο σε χαµηλή θερµοκρασία σε
όλη τη διάρκεια της συλλογής δεδοµένων.
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Εικόνα 1.4 Τρόποι µεταφοράς πρωτεϊνικών κρυστάλλων στις ακτίνες Χ για συλλογή δεδοµένων σε (Α)
θερµοκρασία δωµατίου, (Β) κρυο-συνθήκες.
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Κεφάλαιο 2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ HrcQB
...ὀνόµηνε δε τήνδε γυναῑκα
Πανδώρην, ὅτι πάντες Ὀλύµπια δώµατα ἔχοντες
δῶρον ἐδώρησαν, πῆµ’ ἀνδράσιν ἀλφηστῆσιν...

Ησίοδος, ‘ Έργα και Ηµέρες’

2.1

Εισαγωγή
Η HrcQB εκφράζεται ως χιµαιρική πρωτεΐνη (εικόνα 2.1) µε µια αλληλουχία δέκα

ιστιδινών και µια ενδιάµεση αµινοξική αλληλουχία που αναγνωρίζεται ειδικά από την πρωτεάση
Factor Xa (Factor Xa protease, Amersham Pharmacia Biotech Inc). Η προσθήκη της
αλληλουχίας των ιστιδινών αποσκοπεί στη διευκόλυνση του καθαρισµού της πρωτεΐνης µε
χρωµατογραφία συγγένειας ακινητοποιηµένου µετάλλου (δες 2.2.2) ενώ η αλληλουχία που
αναγνωρίζεται από την πρωτεάση επιτρέπει την εύκολη αποµάκρυνση των ιστιδινών από την
πρωτεΐνη µετά την ολοκλήρωση του καθαρισµού (δες 2.2.5). Η πλασµιδιακή κατασκευή και η
κλωνοποίηση σε κύτταρα ήταν εργασία της ∆ρ. Α. Ταµπακάκη που µας προσφέρθηκε από τους
Ταµπακάκη και Πανόπουλο για δοµική µελέτη.
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MHHHHHHHHHHSSEHIEG↓RHMSTEDLYQEDVEMLDDYEDPSTEQHWSE
EDGEPSGYATAEPDDHAAQEEQDEPPALDSLALDLTLRCGELRLTLAELRRL
DAGTILEVTGISPGHATLCHGEQVVAEGELVDVEGRLGLQITRLVTRS
Εικόνα 2.1 Με έντονα τυπογραφικά παρουσιάζεται η πρωτοταγής δοµή της HrcQB, µε πλάγια
τυπογραφικά η αλληλουχία των δέκα ιστιδινών και µε υπογράµµιση η αλληλουχία που αναγνωρίζεται
ειδικά από την πρωτεάση Factor Xa. Το βέλος δηλώνει τη θέση της πρωτεόλυσης.

2.2

Παραγωγή και καθαρισµός της πρωτεΐνης HrcQB

2.2.1 Παραγωγή πρωτεΐνης
Η πρωτεΐνη εκφράζεται από κύτταρα Escherichia coli της σειράς DH5a που µεγαλώνουν
παρουσία αµπικιλίνης σε πλούσιο θρεπτικό µέσο (LB θρεπτικό µέσο, Lech & Brent 1987). 20
ml από καλλιέργεια µεγαλωµένη για ~16 ώρες στους 37 ºC, προστίθενται σε 1 lt θρεπτικού
µέσου που περιέχει 100 µg/ml αµπικιλίνη και επωάζονται εκ νέου στους 37 ºC. Όταν η οπτική
πυκνότητα στα 600 nm (OD600) είναι 0.7-0.9 (περίπου 2-3 ώρες αργότερα) επάγεται η
υπερέκφραση της πρωτεΐνης µε την προσθήκη IPTG σε τελική συγκέντρωση 1 mM και η
επώαση συνεχίζεται για άλλες 4 ώρες στους 30 ºC. Η κυτταρική πάστα συλλέγεται µε
φυγοκέντρηση στα 6000 rpm (φυγόκεντρος Beckman, ρότορας JA-20) για 30 λεπτά και λύεται
αµέσως ή φυλάσσεται στους -70 ºC.

2.2.2 Χρωµατογραφία συγγένειας ακινητοποιηµένου µετάλλου
Η χρωµατογραφία συγγένειας υγρής-στερεής φάσης περιλαµβάνει πολλές διαφορετικές
µεθόδους καθαρισµού που όλες βασίζονται στην ειδική συγγένεια της προς αποµόνωση
πρωτεΐνης για µια χηµική οµάδα (προσδέτη) που είναι ακινητοποιηµένη σε µια αδρανή ρητίνη
(υπόστρωµα). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το υπόστρωµα και ο προσδέτης αποτελούν τη
στερεή φάση (στρώµα) την οποία διαπερνά διάλυµα της πρωτεΐνης (υγρή φάση). Η πρωτεΐνη
αλληλεπιδρά µε τον προσδέτη και παραµένει στη στερεή φάση ενώ οι συνοδεύουσες πρωτεΐνες
αποµακρύνονται από το στρώµα. Η έκλουση της πρωτεΐνης επιτυγχάνεται εκπλένοντας το
στρώµα µε διάλυµα ουσίας που έχει µεγαλύτερη συγγένεια για τον προσδέτη απ’ ότι η πρωτεΐνη
(Bollag et al. 1996).
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Στη χρωµατογραφία συγγένειας ακινητοποιηµένου µετάλλου (Imobilized Metal
Affinity Chromatography, IMAC) το ρόλο του προσδέτη αναλαµβάνουν ιόντα µετάλλων. Η
αλληλεπίδραση µε την πρωτεΐνη βασίζεται στην ιδιότητα ορισµένων αµινοξέων να λειτουργούν
ως δότες ηλεκτρονίων και να προσδένουν κατιόντα (Hochuli 1988, Petty 1996, Lehr et al. 2000).
Ένα τέτοιο αµινοξύ είναι η ιστιδίνη που σε pH > 6 µπορεί να προσδένει δισθενή µεταλλικά
ιόντα όπως Ni2+ και Cu2+. Η αύξηση της συγγένειας µιας πρωτεΐνης για ιόντα µετάλλου
επιτυγχάνεται µε την προσθήκη µιας ουράς συνήθως έξι, διαδοχικών ιστιδινών στο άµινο- ή
καρβοξυτελικό άκρο της. Η έκλουση της πρωτεΐνης γίνεται µε µείωση του pH ή µε διάλυµα
υψηλής συγκέντρωσης ιµιδαζολίου (Janknecht et al. 1991).
Οι πρωτεΐνες που αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης αυτής της εργασίας ήταν χίµαιρες
µε έξι ή δέκα διαδοχικές ιστιδίνες στο αµινοτελικό τους άκρο. Ως στερεή φάση για τον
καθαρισµό τους µε χρωµατογραφία συγγένειας ακινητοποιηµένου µετάλλου χρησιµοποιήθηκε
Ni-NTA agarose ή superflow (Qiagen), δηλαδή Ni2+ προσδεδεµένα σε αδρανή ρητίνη
sepharose ή superflow αντίστοιχα, µέσω της οµάδας νιτριλοτριοξικό οξύ (nitrilotriacetic acid,
NTA).

2.2.3 Αρχικό σχήµα καθαρισµού της 10His-HrcQB : προβλήµατα πρωτεόλυσης
Για έναν τυπικό καθαρισµό 8 g κυτταρικής πάστας (από 2 lt καλλιέργειας)
οµογενοποιούνται µε 40 ml 10 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4
pH=8.0 (διάλυµα Α). Προστίθεται λυσοζύµη σε τελική συγκέντρωση 1 mg/ml και το µίγµα
επωάζεται στους 4 ºC για 30 λεπτά. Η διάρρηξη των κυττάρων ολοκληρώνεται µε υπέρηχους.
Τα κυτταρικά υπολείµµατα αποµακρύνονται µε φυγοκέντρηση (14000g, για 40 λεπτά) και το
υπερκείµενο φορτώνεται µε ταχύτητα ~60 ml/h σε κολώνα Ni-NTA agarose (όγκος κολώνας
~8 ml) εξισορροπηµένη µε διάλυµα Α. Ακολουθούν εκπλύσεις µε διαλύµατα σταδιακά
αυξανόµενης συγκέντρωσης ιµιδαζολίου: (i) 10 όγκοι κολώνας διαλύµατος Α, (ii) 10 όγκοι
κολώνας 20 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 (διάλυµα Β),
(iii) 1 όγκος κολώνας 50 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0
(διάλυµα Γ) και (iv) 1 όγκος κολώνας 100 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM
Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 (διάλυµα ∆). Η πρωτεΐνη εκλούεται µε 300 mM ιµιδαζόλιο, 300
mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0, (διάλυµα Ε) και υφίσταται διαπίδυση έναντι
διαλύµατος 20 mM Tris/HCl pH 7.5, 200 mM NaCl. Εναλλακτικά, το δείγµα υφίσταται
διαπίδυση έναντι διαλυµάτων: (i) 20 mM Tris/HCl pH 7.5, 20 mM NaCl και (ii) 20 mM
Tris/HCl pH 8.0, 300 mM NaCl. Το πρωτεϊνικό διάλυµα συµπυκνώνεται µέχρι τελικής
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συγκέντρωσης 10-15 mg/ml και φυλάσσεται στους 4 ºC. Η εκτίµηση της ποσότητας της
παραγόµενης πρωτεΐνης γίνεται µε τη µέθοδο Bradford (Βradford 1976, Spector 1978). Από 1
lt κυτταρικής καλλιέργειας παράγονται ~4 g υγρής κυτταρικής πάστας και ~16 mg πρωτεΐνης.
Η 10His-HrcQB που παράγεται µε αυτό το σχήµα συνοδεύεται από αρκετές ακόµα
πρωτεΐνες κυρίως µικρότερου µοριακού βάρους (εικόνα 2.2). Η συγκέντρωση αυτών των
πρωτεϊνών αυξάνει µε την πάροδο του χρόνου εις βάρος της 10His-HrcQB µέχρι την πλήρη
πρωτεόλυση του δείγµατος (εικόνα 2.3). Η χαµηλή θερµοκρασία στην οποία λαµβάνει χώρα ο
καθαρισµός και η παρουσία αναστολέων πρωτεασών (1 mM PMSF, 150µg/ml benzamidine, 20
µg/ml leupeptin) δεν είναι παράγοντες ικανοί να αποτρέψουν την πρωτεόλυση.

2.2.4 Βελτιωµένο σχήµα καθαρισµού: παραγωγή σταθερής πρωτεΐνης
Η πρωτεόλυση αποτελεί σοβαρό και σχετικά συχνό πρόβληµα στην αποµόνωση
υπερεκφραζόµενων πρωτεϊνών που παράγονται για δοµικές µελέτες (Saijo-Hamano et al. 2000).
Για την αύξηση της σταθερότητας της 10His-HrcQB επιχειρήθηκε αρχικά η βελτίωση
του καθαρισµού µε συνδυασµό χρωµατογραφίας συγγένειας, ιοντοανταλλαγής και µοριακής
διήθησης. Έτσι, το έκλουσµα από τη Ni-NTA που περιείχε την πρωτεΐνη αραιώθηκε µέχρι οι
συγκεντρώσεις των συστατικών του να είναι 30 mM ιµιδαζόλιο, 30 mM NaCl, 5 mM
Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0, 20 mM Tris/HCl pH 8.0 και φορτώθηκε σε ανιοανταλλακτική
στήλη Q Sepharose Fast Flow (Pharmacia Biotech) εξισορροπηµένη µε το ίδιο διάλυµα. Η
κολώνα εκπλύθηκε µε 250 ml 30 mM NaCl, 20 mM Tris/HCl pH 8.0 και στη συνέχεια
εφαρµόστηκε κλίση NaCl από 30 mM έως 1 M. Η πρωτεΐνη εκλούστηκε στα 500 mM άλατος
(εικόνα 2.4 Α και Β). στη συνέχεια το δείγµα συµπυκνώθηκε και φορτώθηκε σε στήλη µοριακής
διήθησης Sephacryl S-100 (Pharmacia Biotech). Η πορεία αυτή δεν οδήγησε στην παραγωγή
καθαρότερης ή σταθερότερης πρωτεΐνης.
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Εικόνα 2.2 Ανάλυση δειγµάτων από έναν τυπικό καθαρισµό της 10His-HrcQB σε 15% SDS-PAGE
(Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Blue). 1 Μάρτυρας µοριακών βαρών. 2 Έκπλυµα της κολώνας µε
διάλυµα Γ. 3 Έκπλυµα της κολώνας µε διάλυµα ∆. 4, 5 Πρώτο και δεύτερο κλάσµα αντίστοιχα από την
έκλουση της πρωτεΐνης µε διάλυµα Ε (η ακριβής σύσταση των διαλυµάτων αναφέρεται στο κείµενο).

Εικόνα 2.3 ∆είγµατα της 10His-HrcQB από διαφορετικά στάδια πρωτεόλυσης. Η ανάλυση έγινε σε 15%
SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Blue). 1 Μάρτυρας µοριακών βαρών. 2 ∆είγµα της
HrcQB αµέσως µετά τον καθαρισµό της. 3, 4 ∆είγµατα της πρωτεΐνης 25 και 40 µέρες αντίστοιχα µετά
τον καθαρισµό τους.
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Α

Β

Εικόνα 2.4 Ανάλυση κλασµάτων της 10His-HrcQB από τη στήλη Q Sepharose, σε 15% SDS-PAGE
(Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Blue). (Α) 1 Το δείγµα που φορτώθηκε στη Q Sepharose. Οι
γραµµές κ1-κ10 αντιστοιχούν σε διαδοχικά κλάσµατα της στήλης που αντιπροσωπεύουν την κορυφή
έκλουσης της πρωτεΐνης. (Β) κ1-κ10 Τα ίδια κλάσµατα που παρουσιάζονται στο (Α) 10 φορές
συγκεντρωµένα (κατακρήµνιση µε ακετόνη).
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Αντίθετα µε την προηγούµενη προσπάθεια, στην παραγωγή σταθερού δείγµατος
οδήγησε η χρήση µιας δεύτερης στήλης Ni-NTA και η σηµαντική αύξηση των όγκων των
διαλυµάτων έκπλυσης. Το νέο σχήµα διαφοροποιείται από το αρχικό (που περιγράφεται στην
παράγραφο 2.2.3) στα εξής σηµεία: Στο διάλυµα οµογενοποίησης αυξάνεται η συγκέντρωση
ιµιδαζολίου από 10 σε 20 mM για την επιτάχυνση του διαχωρισµού της 10His-HrcQB από τις
άλλες πρωτεΐνες του κυττάρου. Επιπλέον για τον καλύτερο διαχωρισµό της πρωτεΐνης από άλλες
µη ειδικά δεσµευόµενες στο υπόστρωµα οι όγκοι των διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται για τις
εκπλύσεις σχεδόν εικοσαπλασιάζονται. Στη συνέχεια τα κλάσµατα της πρωτεΐνης που εκλούονται
από την πρώτη κολώνα ενώνονται, αραιώνονται ώστε η σύσταση του διαλύµατος να είναι 50 mM
ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 και φορτώνονται σε δεύτερη
κολώνα Ni-NTA. Η κολώνα εκπλένεται µε 10 όγκους κολώνας διάλυµα Γ και 10 όγκους
κολώνας διάλυµα ∆. Η πρωτεΐνη εκλούεται µε διάλυµα Ε.
Η πρωτεΐνη που παράγεται µε το τροποποιηµένο σχήµα είναι πιο καθαρή σε σύγκριση
µε αυτή που παραγόταν από το αρχικό πρωτόκολο και επιπλέον είναι σταθερή τόσο στους 4 όσο
και στους 18 ºC για τουλάχιστον 40 µέρες από τον καθαρισµό της (εικόνα 2.5Α και Β). Σηµάδια
πρωτεόλυσης δεν είναι εµφανή ούτε µετά από επώαση της πρωτεΐνης στους 37 ºC για περίπου
δυο µέρες (εικόνα 2.6).

A

Εικόνα 2.5 (συνεχίζεται)
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B

Εικόνα 2.5 Ανάλυση δειγµάτων της 10His-HrcQB σε 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε
Coomassie Blue). Η πρωτεΐνη που παράγεται µε το βελτιωµένο σχήµα καθαρισµού είναι σταθερή
τουλάχιστον για 40 µέρες µετά τον καθαρισµό της. 1 Μάρτυρας µοριακών βαρών. (A) 0d-41d και (Β)
13d-40d ∆ιαφορετικής ηλικίας δείγµατα της 10His-HrcQB όπως διατηρήθηκαν στους 4 και τους 18 ºC
αντίστοιχα.

Εικόνα 2.6 H 10His-HrcQB που παράγεται µε το βελτιωµένο σχήµα είναι σταθερή ακόµα και µετά από
επώαση στους 37 ºC. Ανάλυση δειγµάτων σε 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Blue).
Ο χρόνος επώασης κάθε δείγµατος στους 37 ºC δίνεται στο πάνω µέρος της εικόνας σε ώρες. 1
Μάρτυρας µοριακών βαρών.
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2.2.5 Αποµάκρυνση της αλληλουχίας των ιστιδινών από το δείγµα
Η εισαγωγή της αλληλουχίας των ιστιδινών διευκολύνει και επιταχύνει σηµαντικά την
αποµόνωση της επιθυµητής πρωτεΐνης από τις συνοδεύουσες κυτταρικές πρωτεΐνες (Anthony et
al. 2000, Sanchez 2001) αντικαθιστώντας τα πολλαπλά και χρονοβόρα στάδια ενός κλασικού
χρωµατογραφικού καθαρισµού από σχήµατα που συνήθως περιλαµβάνουν µία ή δύο στήλες
όπως ήδη δείχθηκε για την περίπτωση της HrcQB. Εντούτοις, η επίδραση της χίµαιρας των
διαδοχικών ιστιδινών στην κρυστάλλωση µιας πρωτεΐνης είναι αµφιλεγόµενη (Bucher et al.,
2002). Συχνά η παρουσία της δεν εµποδίζει την κρυστάλλωση (Zhang et al. 1993, Tebbe et al.
2000, O’ Neill et al. 2001, Desveaux et al. 2002) ενώ έχουν αναφερθεί περιπτώσεις που έχει
θετικό ρόλο είτε παράγοντας κρυστάλλους καλύτερης ποιότητας από αυτούς της φυσικής
πρωτεΐνης είτε ευννοώντας την κρυστάλλωση όταν η φυσική πρωτεΐνη κατακρηµνίζεται
(Hakansson et al. 2000, Hofmann et al. 2000). Aντίθετα, τις περισσότερες φορές θεωρείται
ανασταλτικός παράγοντας στο σχηµατισµό κρυστάλλων επειδή στερείται δοµής και είναι
συνήθως ευκίνητη ή επειδή εισάγει ετερογένειες στο δείγµα λόγω των µετα-µεταφραστικών
τροποποιήσεων που µπορεί να υποστεί (Lamani et al. 2000, Kim et al. 2001).
Η αποτυχία κρυστάλλωσης της 10His-HrcQB (τα πειράµατα κρυστάλλωσης
συζητούνται στην παράγραφο 2.3) έστρεψε τη προσοχή µας στην παρουσία των 10 ιστιδινών που
θεωρήθηκαν πιθανή αιτία αυτής της αποτυχίας. Οι ιστιδίνες αποµακρύνθηκαν και τα πειράµατα
κρυστάλλωσης επαναλήφθηκαν. Για την αποµάκρυνση των ιστιδινών χρησιµοποιήθηκε η
πρωτεάση Factor Xa (δες εικόνα 2.1). Για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών αποµάκρυνσης
της αλληλουχίας των ιστιδινών πραγµατοποιήθηκε σειρά πειραµάτων µε µεταβλητές τη
συγκέντρωση της πρωτεάσης (Factor Xa), τη θερµοκρασία και το χρόνο της αντίδρασης
πρωτεόλυσης (LaVallie et al. 1994). Ελέγχθηκε επίσης η επίδραση της παρουσίας αναγωγικού
παράγοντα (DTT) στην ενεργότητα της πρωτεάσης. Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται αναλυτικά
οι συνθήκες που εξετάστηκαν. Το προϊόν κάθε αντίδρασης ελέγχθηκε µε αποδιατακτικό
πήκτωµα ακρυλαµίδης (εικόνα 2.7).
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Πίνακας 2.1 Συνθήκες που διερευνήθηκαν για αποτελεσµατική αποµάκρυνση της ουράς ιστιδινών.
Θερµοκρασία
(ºC)

Factor Xa
(units†/mg υποστρώµατος)

18

0
2.5
5
10

4

0
10

DDT
(mM)
20
-

4

8

T1
∆1
∆2
∆3
-

Τ2
∆4
∆5
∆6
Τ3
∆7

Χρόνος αντίδρασης (ώρες)
16
32
48
72
Τ4
∆8
∆9
∆10
Τ5
∆11

Τ6
∆12
∆13
∆14
∆15
Τ7
∆16

Τ8
∆17
∆18
∆19
∆20
Τ9
∆21

∆22
Τ10
∆24

144
∆23
-

†Units: 1 unit είναι ποσότητα ενζύµου που παρουσιάζει ενζυµική ενεργότητα ικανή να καταλύσει τη µετατροπή 1
µmole υποστρώµατος σε 1 min, στις πρότυπες για το ένζυµο συνθήκες αντίδρασης (International Union of
Biochemistry, 1964).

Εικόνα 2.7 (συνεχίζεται)

2

32

Εικόνα 2.7 Ανάλυση δειγµάτων (∆1-∆24, Τ1-Τ10) από το πείραµα που περιγράφεται στον πίνακα 2.1.
Για να γίνει εµφανής η διαφορά µεγέθους ανάµεσα στην 10His-HrcQB και την HrcQB τα δείγµατα
αναλύθηκαν σε 10%Τ, 3%C SDS-PAGE µε το σύστηµα Tris-Tricine όπως περιγράφεται από τους
Schägger & von Jagow (1987). Οι θέσεις των 10His-HrcQB και HrcQB σηµειώνονται στην εικόνα µε
µαύρο και άσπρο βέλος αντίστοιχα. 1, 2 Μάρτυρας µοριακών βαρών. Τα µοριακά βάρη δίνονται
αριστερά της εικόνας σε kDa.

Λόγω της µικρής σταθερότητας και υψηλής ευαισθησίας της πρωτεΐνης προτιµήθηκε η
αντίδραση µε τον Factor Xa να λάβει χώρα στους 4 ºC. Η πορεία που υιοθετήθηκε είναι η εξής:
Η πρωτεΐνη που εκλούεται από την πρώτη κολώνα επωάζεται σε διάλυµα της πρωτεάσης που
2
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περιέχει 3.5 units Factor Xa/mg υποστρώµατος, για 26 ώρες στους 4 ºC. Στη συνέχεια το
µίγµα της αντίδρασης φορτώνεται αργά στη δεύτερη κολώνα και ακολουθούν εκπλύσεις µε
διαλύµατα που περιέχουν 300 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 και διαδοχικά
αυξανόµενη συγκέντρωση ιµιδαζολίου (5, 10, 20, 50 και 300 mM). Τα µόρια της πρωτεΐνης από
τα οποία έχει κοπεί η αλληλουχία των ιστιδινών δε δεσµεύονται στην κολώνα και εκλούονται
κατά το φόρτωµα και την έκπλυση µε το πρώτο διάλυµα (εικόνα 2.8).
Η πρωτεΐνη που παράγεται µε αυτό το σχήµα είναι σταθερή στους 4 και τους 18 ºC
για τουλάχιστον 40 µέρες (εικόνα 2.9 Α και Β)

Εικόνα 2.8 Κλάσµατα από τη δεύτερη στήλη Ni-ΝΤΑ µε την οποία η HrcQB διαχωρίζεται από τυχόν
µόρια της 10His-HrcQB που δεν πρωτεολύθηκαν. Η ανάλυση των δειγµάτων έγινε σε 15% SDS-PAGE
(Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Blue). 1 Mάρτυρας µοριακών βαρών. Τα µοριακά βάρη δίνονται σε
kDa. 2 10His-HrcQB. 3 Μίγµα από την αντίδραση πρωτεόλυσης που περιέχει κυρίως HrcQB και µικρές
ποσότητες πρωτεάσης και 10His-HrcQB. Το δείγµα αυτό φορτώνεται στη δεύτερη στήλη Ni-NTA. 4
∆είγµα που εκλούεται από την κολώνα κατά το φόρτωµα. 5, 6 Έκπλυση µε 5 mM ιµιδαζόλιο. 7, 8
Έκπλυση µε 10 mM ιµιδαζόλιο. 9, 10 Έκπλυση µε 20 mM ιµιδαζόλιο.
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Β

Εικόνα 2.9 Η HrcQB (χωρίς την ουρά ιστιδινών) είναι σταθερή τόσο στους 4 όσο και στους 18 ºC. Η
ανάλυση των δειγµάτων έγινε σε 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Βlue). 1
Μάρτυρας µοριακών βαρών. (Α) 0d-37d και (B) 13d-40d ∆ιαφορετικής ηλικίας δείγµατα της HrcQB
όπως διατηρήθηκαν στους 4 και τους 18 ºC αντίστοιχα. H ηλικία των δειγµάτων αναγράφεται πάνω στην
εικόνα σε µέρες.
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2.3

Προσπάθειες κρυστάλλωσης της πρωτεΐνης HrcQB

2.3.1 Συνθήκες που δοκιµάστηκαν για την κρυστάλλωση της πρωτεΐνης
Περισσότερα από 300 mg καθαρής πρωτεΐνης –προερχόµενα από δεκατρείς καθαρισµούςχρησιµοποιήθηκαν για να ελεγχθούν περίπου 6000 συνθήκες κρυστάλλωσης. Τα πειράµατα
κρυστάλλωσης πραγµατοποιήθηκαν αρχικά µε δείγµα της 10His-HrcQB και στη συνέχεια µε
δείγµα πρωτεΐνης χωρίς την ουρά ιστιδινών (HrcQB). Μεταξύ άλλων ελέγχθηκε η επίδραση της
συγκέντρωσης της πρωτεΐνης (8-15 mg/ml), του διαλύτη του πρωτεϊνικού διαλύµατος (20, 200
και 300 mM NaCl σε 20 mM Tris/HCl pH 7.5) και της θερµοκρασίας (18 και 7 ºC, Luft et al.
2003). Οι συνθήκες που εξετάστηκαν περισσότερο διεξοδικά παρουσιάζονται αναλυτικά στους
πίνακες του παραρτήµατος Α. Περιληπτικά περιλαµβάνουν:
(i) Τα εµπορικώς διαθέσιµα από τη Hampton Research Grid screens PEG6000, MPD,
AS, NaCl, PEG/LiCl, και τα Crystal screen I και II, PEG/Ion, Cystal screen cryo, Natrix.
(ii) ∆ιερεύνηση του συνδυασµού µεταβλητών [AS]/pH, [NaCl]/pH, [PEG]/pH,
[MPD]/pH.
(iii) ∆ιερεύνηση των διπλών συστηµάτων [PEG]/[NaCl], [PEG]/[AS], [PEG]/[LiCl],
[MPD]/[NaCl], [MPD]/[AS] (Papanikolau & Kokkinidis 1997).
(iv) ∆ιερεύνηση της επίδρασης των πτητικών οργανικών διαλυτών ακετόνη, διοξάνη, 1προπανόλη, 2-προπανόλη, µεθανόλη, 1-βουτανόλη, 2-βουτανόλη, αιθανόλη, DMSO
(McPherson 1992).
(v) ∆ιερεύνηση της επίδρασης των σακχάρων γλυκόζη, γαλακτόζη, σουκρόζη,
µαλτόζη, δεξτρόζη (Jeruzalmi & Steitz 1997).
(vi)

∆ιερεύνηση

της

επίδρασης

των

πολυµερών

polyvinylpyrrolidone

και

carboxymethylcellulose sodium salt (Patel et al. 1995).
(vii) ∆ιερεύνηση της επίδρασης δισθενών κατιόντων (Βa2+, Cd2+, Ca2+, Co2+, Cu2+,
Mg2+) και χαοτροπικών παραγόντων (detergents, Hampton Research) σε ηµικρυσταλλικές
µορφές πρωτεΐνης (σφαιρουλίτες) που εµφανίστηκαν σε κάποιες συνθήκες.
(viii) Επειδή η εµφάνιση ιζήµατος στα πειράµατα κρυστάλλωσης ήταν πολύ συχνή
ακόµα και µε πρωτεϊνικά διαλύµατα χαµηλής συγκέντρωσης, δοκιµάστηκε ένας συνδυασµός των
τεχνικών ανάµιξης (batch, Chayen 1998) και κρεµαστής σταγόνας. Το πρωτεϊνικό διάλυµα και
το διάλυµα του καθιζητή αναµιγνύονται από την αρχή στις τελικές τους συγκεντρώσεις µέσα σε
µικρό δοκιµαστικό σωλήνα. Το µίγµα επωάζεται για ~2 ώρες στους 18 ºC και στη συνέχεια
φυγοκεντρείται για την αποµάκρυνση της περίσσειας πρωτεΐνης που έχει κατακρηµνιστεί µε τη
2

36
µορφή άµορφου ιζήµατος. Μέρος του υπερκείµενου τοποθετείται ως κρεµαστή σταγόνα πάνω
από διάλυµα κατακρηµνιστή ίδιας συγκέντρωσης µε το διάλυµα που χρησιµοποιήθηκε αρχικά
στην ανάµιξη. Περισσότερες λεπτοµέρειες αναφέρονται στον πίνακα Α.3 που παρουσιάζεται στο
παράρτηµα Α.
(ix) ∆ιερεύνηση συνθηκών σε χαµηλή ιονική ισχύ (παράρτηµα Α, πίνακας Α.4).

2.3.2 Αποτελέσµατα των πειραµάτων κρυστάλλωσης
Σε καµιά από τις συνθήκες που δοκιµάστηκαν δεν µεγάλωσαν κρύσταλλοι της πλήρους
µήκους πρωτεΐνης. Παρόλα αυτά, µικροί κρύσταλλοι εµφανίστηκαν σε ορισµένες συνθήκες
MPD/NaCl ενώ, σφαιρουλίτες που είναι µια ηµικρυσταλλική κατάσταση (Coleman et al. 1960),
σχηµατίζονταν σχεδόν συστηµατικά σε PEG/NaCl (εικόνα 2.10). Τέλος, µικροί βελονοειδείς
κρύσταλλοι εµφανίστηκαν και σε συνθήκες χαµηλής ιονικής ισχύος. Οι κρύσταλλοι αυτοί ήταν
ασταθείς και µετατρέπονταν στη διάρκεια λίγων ωρών ή ηµερών σε ίζηµα ή σφαιρουλίτες. Με
SDS-PAGE δείχτηκε ότι οι κρύσταλλοι που εµφανίστηκαν και στις δύο περιπτώσεις καθώς και
οι σφαιρουλίτες προέρχονταν από πρωτεολυµένο δείγµα, γεγονός που δικαιολογεί γιατί όλες οι
προσπάθειες για τη βελτίωση τους -σε χρήσιµους, για πειράµατα περίθλασης ακτίνων Χ,
κρυστάλλους- απέβησαν άκαρπες (εικόνα 2.11).
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Εικόνα 2.10 Σφαιρουλίτες από πειράµατα κρυστάλλωσης της πρωτεΐνης HrcQB.

Εικόνα 2.11 Σύγκριση πρωτεϊνικών δειγµάτων από σταγόνες πειραµάτων κρυστάλλωσης. Όσες φορές
εµφανίστηκαν κρύσταλλοι το δείγµα είχε πρωτεολυθεί. Η ανάλυση των δειγµάτων έγινε σε 15% SDSPAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Βlue). 1 Μάρτυρες µοριακών βαρών. Στα αριστερά δίνονται
τα µοριακά βάρη σε kDa. 2, 3 ∆είγµατα της πρωτεΐνης µε και χωρίς την ουρά των ιστιδινών αντίστοιχα.
4-9, 11, 14 Πρωτεϊνικά δείγµατα από σταγόνες κρυστάλλωσης που δεν απέδωσαν κρυστάλλους. 10, 12, 13
Πρωτεϊνικά δείγµατα από σταγόνες κρυστάλλωσης όπου εµφανίστηκαν κρύσταλλοι.
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2.4

Σχεδιασµός ενός νέου µορίου
Η αποτυχία εύρεσης συνθηκών κρυστάλλωσης για την ολόκληρη (πλήρους µήκους)

πρωτεΐνη είναι πιθανό να οφείλεται στον πεπερασµένο χαρακτήρα που έχει µια τέτοιου είδους
διερεύνηση και εποµένως στο ενδεχόµενο οι κατάλληλες συνθήκες να µην εξετάστηκαν. Είναι
επίσης πιθανό να οφείλεται σε δοµική ιδιαιτερότητα του µορίου όπως στην ύπαρξη ευέλικτων
περιοχών που λόγω της κινητικότητας τους εµποδίζουν τη δηµιουργία κρυσταλλικών επαφών.
Από την άλλη, η εµφάνιση κρυστάλλων από µικρότερα πρωτεϊνικά τµήµατα αποτέλεσε σαφή
ένδειξη ότι κάποιο κοµµάτι της πρωτεΐνης µπορεί να κρυσταλλωθεί σε συνηθισµένες συνθήκες.
Για να βρεθεί ποιό τµήµα της πρωτεΐνης είναι κρυσταλλώσιµο και να ελεχθεί η πιθανότητα να
αποτελεί λειτουργική υποµονάδα του ολόκληρου µορίου ελήφθησαν υπόψη τρεις παρατηρήσεις:
(i) Οι κρυσταλλικές µορφές που ανακτώνται προέρχονται από το καρβοξυτελικό
άκρο της πρωτεΐνης. Ένα αυθόρµητα πρωτεολυµένο δείγµα της HrcQB χρησιµοποιήθηκε για
να διευκρινιστεί αν τα πρωτεολυτικά κοµµάτια που παραµένουν στο διάλυµα είναι τυχαίο µίγµα
θραυσµάτων ή προέρχονται από το άµινο- ή το καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης. Για το
σκοπό αυτό το δείγµα φορτώθηκε σε Ni-NTA στήλη (όγκου 700 µl) εξισορροπηµένη µε 10
mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl και 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 και εκπλύθηκε
διαδοχικά µε διαλύµατα περιεκτικότητας 10, 20 και 300 mM ιµιδαζολίου. Τα στάδια της
πορείας αναλύθηκαν µε πήκτωµα ακρυλαµίδης (εικόνα 2.12). Το γεγονός ότι όλο το δείγµα
εκλούεται κατά το φόρτωµα και τα πρώτα στάδια των εκπλύσεων φανερώνει ότι τα πρωτεολυτικά
θραύσµατα δεν φέρουν την ουρά των ιστιδινών και εποµένως προέρχονται από το
καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης (µε την προϋπόθεση ότι η βασική αντίδραση πρωτεόλυσης
συµβαίνει σε ένα και όχι σε δύο ή περισσότερα σηµεία του ίδιου µορίου). Επειδή σταγόνες
κρυστάλλωσης που περιέχουν σφαιρουλίτες και αυθόρµητα πρωτεολυµένο δείγµα πρωτεΐνης,
εµφανίζουν ανάλογη ηλεκτροφορητική συµπεριφορά σε SDS-PAGE (εικόνα 2.12 γραµµές 2-4)
τα συµπεράσµατα από το προηγούµενο πείραµα γενικεύονται και για τους σφαιρουλίτες.
(ii) Η πρωτεόλυση συµβαίνει περίπου στο µέσο του µορίου. Το µέσο εκτιµώµενο
(από SDS-PAGE, Hames 1994) µοριακό βάρος των πρωεολυτικών θραυσµάτων είναι ~9.4
kDa που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η βασική αντίδραση πρωτεόλυσης συµβαίνει περίπου στο
µέσο του µορίου (και πάλι µε την προϋπόθεση ότι η πρωτεΐνη κόβεται σε ένα σηµείο). Η
εκτίµηση του µοριακού βάρους έγινε από το πήκτωµα ακρυλαµίδης της εικόνας 2.12 και η
πορεία περιγράφεται αναλυτικά στην εικόνα 2.13.
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Εικόνα 2.12 Τα πρωτεϊνικά θραύσµατα που αποδίδουν µικρούς κρυστάλλους και σφαιρουλίτες δεν
φέρουν την ουρά ιστιδινών. Τα δείγµατα αναλύθηκαν σε 10%Τ, 3%C SDS-PAGE µε το σύστηµα TrisTricine (Schägger & von Jagow 1987, βαµµένο µε Coomassie Blue). Στα αριστερά δίνονται τα πρότυπα
µοριακών βαρών σε kDa. 1, 11 Μάρτυρες µοριακών βαρών. 2 ∆ιάλυµα σφαιρουλιτών. 3, 4
Πρωτεολυµένο δείγµα που φορτώθηκε σε στήλη Ni-NTA. 5 ∆είγµα που δεν δεσµεύεται στην κολώνα. 68 ∆είγµα που εκλούεται από την κολώνα κατά την έκπλυση µε 10 mM ιµιδαζόλιο. 9, 10 Έκπλυση µε 20
mM ιµιδαζόλιο. 12, 13 Έκπλυση µε 300 mM ιµιδαζόλιο.

2,1

log10MW

13.5

1.973

1,9

18.5

1.826

1,7

27.0

1.633

35.0

1.477

43.0

1.301

50

1.158
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0.869
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d (mm)

1,5
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40
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Εικόνα 2.13 Καµπύλη αναφοράς του δεκαδικού λογάριθµου των µοριακών βαρών των µαρτύρων
(logMW, τα µοριακά βάρη σε kDa) του πηκτώµατος της εικόνας 2.12 συναρτήσει της απόστασης (d) που
διάνυσαν από την κορυφή του πηκτώµατος. Για το συγκεκριµένο τύπο πηκτώµατος και τα µοριακά βάρη
7.5 – 94 kDa η σχέση είναι γραµµική (Schägger & von Jagow 1987). Το µέσο µοριακό βάρος τον
θραυσµάτων πρωτεολυµένου δείγµατος εκτιµάται στα 9.4 kDa.
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(iii) Το καρβοξυτελικό ήµισυ της HrcQB είναι υψηλά συντηρηµένο. Η
παρατηρήσεις (i) και (ii) εντοπίζουν το σταθερό και κρυσταλλώσιµο τµήµα της HrcQB στο
καρβοξυτελικό της ήµισυ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η συντήρηση της αµινοξικής αλληλουχίας
ανάµεσα στην HrcQB και τις οµόλογες πρωτεΐνες περιορίζεται στο καρβοξυτελικό τους τµήµα
και είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η πολλαπλή στοίχιση οµόλογων αµινοξικών αλληλουχιών που
παρατίθεται στη συνέχεια (εικόνα 2.14) επιβεβαιώνει αυτό το χαρακτηριστικό και επιπλέον
εντοπίζει το συντηρηµένο τµήµα στα περίπου 80 τελευταία κατάλοιπα της HrcQB.
Η αµινοξική αλληλουχία που σηµειώνεται µε έντονα τυπογραφικά (εικόνα 2.14)
κλωνοποιήθηκε και υπερεκφράστηκε σε κύτταρα E. coli (για λεπτοµέρειες δες στη συνέχεια,
παράγραφος 3.1). Το τµήµα αυτό διατηρεί την ιδιότητα της ολόκληρης πρωτεΐνης να
αλληλεπιδρά µε την HrcQA (Ταµπακάκη 1999).

Εικόνα 2.14 Aµινοξική στοίχιση της HrcQB µε οµόλογες πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες που στοιχίζονται είναι
οι: HrcQB από τη P. syringae pv phaseolicola (HrcQb_Psph), HrcQB από τη P. syringae pv. tomato
(HrcQb_Psto, κωδικός στην SWall Q9F0H3), HrcQ από την E. amylovora (HrcQ_Erwi, Q46646), FliN
από την E. coli (FliN_Εcol, P15070), FliN από την Y. pestis (FliN_Yers, Q8ZF94), FliN από το
Bradyrhizobium japonicum (FliN_Βrad, BAC52267). Η πολλαπλή στοίχιση έγινε µε το πρόγραµµα
CLUSTAL W (Higgins et al. 1994). Οι ταυτότητες/οµοιότητες συσσωρεύονται εµφανώς στο
καρβοξυτελικό τµήµα. Η αλληλουχία από την Erwinia (HrcQ_Erwi) είναι πολύ µεγαλύτερη από τις
υπόλοιπες. Για το λόγο αυτό, στην παρακάτω στοίχιση δεν έχει περιληφθεί το αµινοτελικό της άκρο.
CLUSTAL W (1.82) multiple sequence alignment
HrcQb_Psph
HrcQb_Psto
HrcQ_Erwi
FliN_Ecol
FliN_Yers
FliN_Brad

-------MSTEDLYQEDVEMLDDYEDPS-------------TEQHWSEEDGEPSGYATAE
-------MSTEDLYQDDVESLEDYDDETAEQE-----HEHEHEQQWAEPDDE-SEYAEAE
CTEQLQALTAGDLLIPPVSYFTPDGQGSLTVAGQRLYGELQLPHHFLLNHLESTALNSAD
---------MSDMNNPADDNNGAMDDLWAEAL--------------SEQKSTSS-KSAAE
---------MSDPKFPSADGKESVDDLWAYAF--------------NEQQATEKPTATTE
---------MSDT-----DGQVPLPDLNG------------------PMPPTGTDVGYNE
*
.
:
.
:

40
47
240
36
37
28

HrcQb_Psph
HrcQb_Psto
HrcQ_Erwi
FliN_Ecol
FliN_Yers
FliN_Brad

PDD--HAAQEEQD---EPPALDSLALDLTLRCGELRLTLAELRRLDAGTILEVTGISPGH
PDDDEQEEQEEQQ---APSGLDSLALDLTLRCGELRLTLAELRRLDAGTILEVGGVAPGY
DDALTEGSLPEYTGCEDNPQLASLPLSLEVRCDRTALTLGELQRLQAGSVVTLDNVTPGE
TVFQQFGGGDVSGTLQDIDLIMDIPVKLTVELGRTRMTIKELLRLTQGSVVALDGLAGEP
GVFKSLEAPEGLGNLQDIDLILDIPVKLSVELGRTKMTIKELLRLSQGSVVSLDGLAGEP
DEYAAR-------AAADLEAVFDVPVQVSAVLGRSKMDVGELLKLGPGTVLELDRRVGEA
: .:.:.:
.. : : ** :* *::: :

95
104
300
96
97
81

HrcQb_Psph
HrcQb_Psto
HrcQ_Erwi
FliN_Ecol
FliN_Yers
FliN_Brad

ATLCHGEQVVAEGELVDVEGRLGLQITRLVTRS-------ATLCHGERVVAEGELVDVDGRLGLQITRLAAQP-------AGLYHGDTLIARGELVDVEGHLGLQLTQLLLTSCQEVG--LDILINGYLIAQGEVVVVADKYGVRITDIITPSERMRRLSR
LDILINGYLIAQGEVVVVADKYGVRITDIITSSERMRRLSR
IDIYVNNKLVARGEVVLVEDKLGVTMTEIIKTERT-----: . ::*.**:* * .: *: :* :

2
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137
338
137
138
116
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Κεφάλαιο 3

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΗΣ
HrcQB-C
…νήπιοι, οὐδέ ἲσασιν ὃσῳ πλέον ἥµισυ παντός...

Ησίοδος, ‘ Έργα και Ηµέρες’

3.1

Υπερέκφραση και παραγωγή της HrcQB-C
H νουκλεοτιδική αλληλουχία που κωδικοποιεί το υψηλά συντηρηµένο καρβοξυτελικό

τµήµα της πρωτεΐνης HrcQB (στο εξής θα αναφέρεται ως HrcQB-C, εικόνα 3.1) κλωνοποιήθηκε
στον πλασµιδιακό φορέα pPROEX HTa (Life Technologies Inc.). Η κλωνοποίηση έγινε στα
πλαίσια συνεργασίας µε το εργαστήριο του καθηγητή Ν. Πανόπουλου από την ∆ρ. Α.
Ταµπακάκη. Ο φορέας pPROEX HTa (Polayes 1996) αποτελείται από τον υποκινητή Trc για
υψηλά επίπεδα έκφρασης σε E. coli και τον καταστολέα lacI για ρύθµιση της έκφρασης µε IPTG.
Επιλέχτηκε γιατί φέρει µια νουκλεοτιδική αλληλουχία που εκφράζεται στο αµινοτελικό άκρο της
κλωνοποιηµένης πρωτεΐνης ως έξι διαδοχικές ιστιδίνες. Επιπλέον, µεταξύ των ιστιδινών και της
πρωτεΐνης µεσολαβεί το επταπεπτίδιο ENLYFQG το οποίο αναγνωρίζεται ειδικά από την
πρωτεάση rTEV που το πρωτεολύει στη θέση QG (εικόνα 3.1, δες επίσης σελ.51). Τα
πλεονεκτήµατα από την παρουσία των ιστιδινών και της ενδιάµεσης αλληλουχίας πρωτεόλυσης
συζητήθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο (δες 2.1). Το προϊόν εκφράζεται σε κύτταρα E. coli
της σειράς DH5α.
2
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MSYYHHHHHHDYYDIPTTENLYFQ↓GAMDPQDEPPALDSLALDLTLRCG
ELRLTLAELRRLDAGTILEVTGISPGHATLCHGEQVVAEGELVDVEGRL
GLQITRLVTRS

Εικόνα 3.1 Η αµινοξική αλληλουχία της HrcQB-C (έντονα τυπογραφικά) όπως εκφράζεται από τον
πλασµιδιακό φορέα pPROEX HTa µε µια ουρά ιστιδινών (πλάγια τυπογραφικά) και την αµινοξική
αλληλουχία που αναγνωρίζεται ειδικά από την πρωτεάση rTEV (υπογραµµισµένα αµινοξέα). To βέλος
δηλώνει τη θέση πρωτεόλυσης.

Τα αρχικά πειράµατα παραγωγής της HrcQB-C δεν απέδωσαν ικανοποιητική
ποσότητα πρωτεΐνης. Για το λόγο αυτό διερευνήσαµε διεξοδικά -όπως αναφερέται στη συνέχειατην υπόθεση σχηµατισµού inclusion bodies. Η ετερόλογη έκφραση ανασυνδυασµένων
πρωτεϊνών συνοδεύεται συχνά από συσσώρευση µέρους της υπερεκφραζόµενης πρωτεΐνης µε τη
µορφή αδιάλυτων, πολυµοριακών συναθροίσεων που στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως
inclusion bodies (Kopito 2000). Υπάρχουν ενδείξεις ότι στις γενετικά τροποποιηµένες E. coli
αυτά τα αδιάλυτα πρωτεϊνικά συσσωµατώµατα σχηµατίζονται πολύ γρήγορα µετά την
πρωτεϊνοσύνθεση από µερικώς διπλωµένα, δοµικά ενδιάµεσα της πρωτεΐνης (Hartley & Kane
1987, King & Haase-Pettingell 1987, Haase-Pettingel & King 1988). Πιθανές αιτίες στις οποίες
αποδίδεται ο σχηµατισµός τους είναι η αστάθεια των δοµικών ενδιαµέσων στο περιβάλλον του
ξενιστή λόγω έλλειψης των κατάλληλων παραγόντων και µηχανισµών σταθεροποίησης (Kopito
2000) ή ο κινητικός ανταγωνισµός µεταξύ αναδίπλωσης και συνάθροισης λόγω των υψηλών
συγκεντρώσεων πρωτεΐνης (Goldberg et al. 1991). Για την επανάκτηση του εγκλωβισµένου σε
inclusion bodies προϊόντος απαιτείται αρχικά επαναδιάλυση των συσσωµατωµάτων µε υψηλές
συγκεντρώσεις χαοτροπικών παραγόντων και εποµένως αποδιάταξη της πρωτεΐνης. Στη
συνέχεια, αλλαγή των συνθηκών π.χ. µε διαπίδυση µπορεί να οδηγήσει στην ανάκτηση ενός
σωστά διπλωµένου, βιολογικά ενεργού πρωτεϊνικού µορίου (Fish & Hoare 1987, Nagai et al.
1987, Marston et al. 1987, Gao et al. 1998, Patra et al. 2000, García-Sáez & Plasterk 2000). Η
διαδικασία αυτή έχει σχετικά µικρές αποδόσεις, συνοδεύεται από αµφιβολίες για το αν η
πρωτεΐνη υιοθέτησε τη φυσική της διαµόρφωση ενώ συχνά αποδεικνύεται ότι ο σχηµατισµός των
συναθροίσεων δεν είναι αντιστρέψιµη πορεία. Για τους λόγους αυτούς η προσπάθεια στρέφεται
στην αποτροπή ή τον περιορισµό της δηµιουργίας τους. Έχει δειχτεί ότι ο σχηµατισµός των
2
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inclusion bodies επηρεάζεται από τη θερµοκρασία, το χρόνο, τα θρεπτικά µέσα, τις συνθήκες
επαγωγής και την παρουσία µιας ευρείας λίστας ουσιών (Klein & Dhurjati 1995, Lindwall et al.
2000, Bondos & Bicknell 2003). Ο τρόπος µε τον οποίο οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στις
διάφορες περιπτώσεις ποικίλει και πρέπει κάθε φορά να διευρευνάται για την επίτευξη των
βέλτιστων αποτελεσµάτων.
Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται τα πειράµατα µε τα οποία διερευνήθηκε η επίδραση
που έχουν στην παραγωγή διαλυτής πρωτεΐνης (HrcQB-C) οι συνθήκες καλλιέργειας των
κυττάρων και συγκεκριµένα: (i) η θερµοκρασία ανάπτυξης των κυττάρων πριν και µετά την
επαγωγή, (ii) η οπτική πυκνότητα της καλλιέργειας στην οποία ξεκινά η επαγωγή της
υπερέκφρασης, (iii) η συγκέντρωση του παράγοντα που επάγει την υπερέκφραση (IPTG) και (iv)
ο χρόνος επαγωγής.

Πίνακας 3.1 Συνθήκες που διερευνήθηκαν προκειµένου να βρεθούν εκείνες που αποδίδουν τη µέγιστη
ποσότητα διαλυτής πρωτεΐνης.
Θερµοκρασία
µεγαλώµατος
καλλιέργειας πριν
την επαγωγή (ºC)

OD600
επαγωγής

CIPTG
(mM)

Θερµοκρασία
µεγαλώµατος
καλλιέργειας µετά
την επαγωγή (ºC)
30

0.5

25
18

0.61
30
25

1.0

37

18

Χρόνος επαγωγής
(ώρες)
2
5
21
2
5
21
2
5
21
2
5
21
2
5
21
2
5
21

Χωρίς επαγωγή
1.07

0.5
30
25

2

2
5
20
2
5
20

Αριθµός
δείγµατος
∆1
∆2
∆3
∆4
∆5
∆6
∆7
∆8
∆9
∆10
∆11
∆12
∆13
∆14
∆15
∆16
∆17
∆18
∆19
∆20
∆21
∆22
∆23
∆24
∆25
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Θερµοκρασία
µεγαλώµατος
καλλιέργειας πριν
την επαγωγή (ºC)

OD600
επαγωγής

CIPTG
(mM)

Θερµοκρασία
µεγαλώµατος
καλλιέργειας µετά
την επαγωγή (ºC)
18
30

1.0

25
18

2.08
24 h*

2
5
20
2
5
20
2
5
20
2
5
20

Χωρίς επαγωγή
Χωρίς επαγωγή
Χωρίς επαγωγή
30
0.5

25
18

1.24
30

30
1.0

25
18

1.94
24 h*
0.61

0.5
1.0

0.92

0.5
1.0

Χωρίς επαγωγή
Χωρίς επαγωγή
Χωρίς επαγωγή
25
25
Χωρίς επαγωγή
25
25
Χωρίς επαγωγή
Χωρίς επαγωγή

25

18

Χρόνος επαγωγής
(ώρες)

24 h*
2.10

4
18
4
18
4
18
4
18
4
18
4
18

16
16
16
16

Αριθµός
δείγµατος
∆26
∆27
∆28
∆29
∆30
∆31
∆32
∆33
∆34
∆35
∆36
∆37
∆38
∆39
∆40
∆41
∆42
∆43
∆44
∆45
∆46
∆47
∆48
∆49
∆50
∆51
∆52
∆53
∆54
∆55
∆56
∆57
∆58
∆59
∆60
∆61
∆62

* Η καλλιέργεια επωάστηκε στη θερµοκρασία που αναφέρεται στην πρώτη στήλη του πίνακα και το
δείγµα συλλέχθηκε 24 ώρες αργότερα χωρίς να µετρηθεί η οπτική του πυκνότητα.

Από την κάθε συνθήκη (δείγµατα ∆1-∆62) συλλέγονται και φυγοκεντρούνται 3 ml καλλιέργειας.
Το υπερκείµενο αποµακρύνεται και τα κύτταρα αφού εκπλυθούν από το θρεπτικό µέσο
διαρρηγνύονται µε λυσοζύµη και υπέρηχους. Ακολουθεί φυγοκέντρηση από την οποία
συλλέγεται το υπεκείµενο και αναµιγνύεται µε 40 µl αιωρήµατος Ni-NTA. Το µίγµα αναδεύεται
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για 30 min στους 4 ºC. Η ρητίνη διαχωρίζεται από την υγρή φάση µε φυγοκέντρηση, εκπλένεται
δύο φορές µε 40 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0. Οι
προσδεδεµένες σε αυτήν πρωτεΐνες εκλούoνται µε διάλυµα 300 mM ιµιδαζολίου και
διαχωρίζονται από τη ρητίνη µε φυγοκέντρηση. Το υπερκείµενο αναλύθηκε σε SDS-PAGE,
(εικόνα 3.2).

Εικόνα 3.2 (συνεχίζεται)

2

46

Εικόνα 3.2 (συνεχίζεται)

2

47

Εικόνα 3.2 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένα µε Coomassie Blue). Ανάλυση των δειγµάτων από το
πείραµα που περιγράφεται στον πίνακα 3.1. Αριστερά (γραµµή 1) αναπτύσσονται οι µάρτυρες µοριακών
βαρών. Τα µοριακά βάρη δίνονται σε kDa. Το βέλος υποδεικνύει τη θέση της 6His-HrcQB-C που τρέχει
λίγο πιο κάτω από το µάρτυρα των 20 kDa. Στα ∆3, ∆42 και ∆48 η ποσότητα της παραγόµενης
πρωτεΐνης υπερτερεί έναντι των άλλων συνθηκών.

Η µεγαλύτερη απόδοση διαλυτής πρωτεΐνης φαίνεται να επιτυγχάνεται όταν η
καλλιέργεια µεγαλώνει στους 30 ºC, η επαγωγή γίνεται σε OD600 ~1.0 µε 0.5 mM IPTG και η
επώαση συνεχίζεται για ~18 ώρες στους 30 ºC (∆42, δες πίνακα 3.1). Εναλλακτικά,
ικανοποιητικά αποτελέσµατα λαµβάνονται και όταν η καλλιέργεια µεγαλώνει στους 37 ºC, η
επαγωγή γίνεται σε OD600 ~0.6 µε 0.5 mM IPTG και η επώαση συνεχίζεται για άλλες 20 ώρες
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στους 30 ºC (∆3). Για σύγκριση αναφέρουµε ότι τα αρχικά πειράµατα παραγωγής της HrcQB-C
έγιναν στις συνθήκες που αντιστοιχούν στο ∆30.
Ακόµα και µε τις βελτιστοποιηµένες συνθήκες µεγαλώµατος, µετά την οµογενοποίηση
και διάρρηξη των κυττάρων σε 20 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM
Νa2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 µέρος της πρωτεΐνης κατακρηµνίζεται µε το κλάσµα των
κυτταρικών υπολειµµάτων. Επειδή είναι γνωστό ότι η σύσταση του διαλύµατος οµογενοποίησης
επηρεάζει τη διαλυτότητα της πρωτεΐνης (Lindwall et al. 2000) κρίθηκε σκόπιµο να διερευνηθεί
η επίδραση της συγκέντρωσης NaCl στην επαναφορά της πρωτεΐνης στο διάλυµα.
Περίπου 2 g ιζήµατος (ίζηµα κυτταρικών υπολειµµάτων που προήλθε από τη
φυγοκέντρηση µετά τη λύση των κυττάρων) οµογενοποιήθηκαν µε 20 ml 20 mM ιµιδαζόλιο,
500 mM NaCl, 50 mM Νa2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0. Σε επτά µικρούς δοκιµαστικούς σωλήνες
τοποθετήθηκε από 1.5 ml του οµογενοποιήµατος και ακολούθησε

φυγοκέντρηση και

αποµάκρυνση του υπερκείµενου (∆0, εικόνα 3.3). Καθένα από τα επτά ιζήµατα
οµογενοποιήθηκε µε 1.5 ml ενός από τα διαλύµατα που αναφέρονται στον πίνακα 3.2.
Ακολούθησε φυγοκέντρηση και 10 µl από κάθε υπερκείµενο αναλύθηκαν σε SDS-PAGE
(εικόνα 3.3). Συγκρίνοντας την ποσότητα της πρωτεΐνης που επανήλθε στο διάλυµα στα
δείγµατα ∆1-∆7 γίνεται φανερό ότι η επαναφορά της πρωτεΐνης στο διάλυµα ευνοείται από
µικρές συγκεντρώσεις NaCl.
Ανάπτυξη 1 lt κυτταρικής καλλιέργειας µε τις συνθήκες που αντιστοιχούν στο ∆42 (δες
πίνακα 3.1) και οµογενοποίηση/διάρρηξη των κυττάρων σε διάλυµα χαµηλής συγκέντρωσης
NaCl (50 mM) αποδίδει περισσότερα από 10-15 mg πρωτεΐνης.

Πίνακας 3.2 Οι συγκεντρώσεις NaCl που εξετάστηκαν προκειµένου να βρεθούν εκείνες που ευνοούν
την επαναφορά της πρωτεΐνης στο διάλυµα. Καθένα από τα δείγµατα ∆1-∆7 διαλυτοποιείται σε
διάλυµα που περιέχει 20 mM ιµιδαζόλιο, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 και τη συγκέντρωση
NaCl που αναφέρεται στον πίνακα.

Συγκέντρωση NaCl
(mM)
Αριθµός δείγµατος

0

50

100

150

200

250

300

∆1

∆2

∆3

∆4

∆5

∆6

∆7
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Εικόνα 3.3 Ανάλυση των δειγµάτων ∆1-∆7 από το πείραµα που περιγράφεται στην προηγούµενη
παράγραφο σε 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Blue). 1 Μάρτυρας µοριακών
βαρών. Τα µοριακά βάρη δίνονται αριστερά της εικόνας σε kDa. 2 Καθαρό δείγµα της 6His-HrcQBC.

3.2

Ισχύς πρόσδεσης της HrcQB-C σε στήλη Ni-NTA
Για να σχεδιαστεί ένας αποτελεσµατικός καθαρισµός που να απαλλάσσει την 6His-

HrcQB-C το συντοµότερο από όσο το δυνατό περισσότερες συνοδεύουσες πρωτεΐνες ελέγχθηκε
η ισχύς πρόσδεσης της σε στήλη Ni-NTA.
13 g κυτταρικής πάστας, που προήλθαν από 2 lt καλλιέργειας οµογενοποιήθηκαν µε 70
ml διαλύµατος ιµιδαζολίου 10 mM (όλα τα διαλύµατα που αναφέρονται σε αυτή τη παράγραφο
περιέχουν επίσης 300 mM NaCl και 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0). Ακολούθησε
διάρρηξη των κυττάρων και φυγοκέντρηση. Το υπερκείµενο φορτώθηκε σε στήλη Ni-NTA
(όγκου Vκ=8 ml) η οποία στη συνέχεια εκπλύθηκε διαδοχικά µε διαλύµατα αυξανόµενης
συγκέντρωσης ιµιδαζολίου: 10 (12xVκ), 20 (12xVκ), 40 (1xVκ) και 100 mM (6xVκ). Σε
παρένθεση δίνονται οι όγκοι των αντίστοιχων διαλυµάτων (σε όγκους κολώνας, Vκ). Τα δείγµατα
αναλύθηκαν µε SDS-PAGE (εικόνα 3.4). Μικρές ποσότητες πρωτεΐνης αποδεσµεύονται από την
κολώνα κατά τις εκπλύσεις µε 100 mM ιµιδαζόλιο.
Το πείραµα επαναλήφθηκε και η στήλη εκπλύθηκε διαδοχικά µε διαλύµατα
ιµιδαζολίου 20 (12xVκ), 40 (12xVκ), 80 (12xVκ), 100 (1Vκ) και 300 mM (3xVκ, εικόνα 3.5).
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Όµοια µε προηγουµένως σε παρένθεση δίνονται οι όγκοι των διαλυµάτων. Φαίνεται ότι η
πρωτεΐνη προσδένεται ισχυρά στη στήλη αφού η έκλουση του κύριου µέρους της γίνεται στα 300
mM.

Εικόνα 3.4 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Βlue). 1, 2 Αρχή και τέλος
αντίστοιχα έκπλυσης µε 10 mM ιµιδαζόλιο. 3, 4 Αρχή και τέλος αντίστοιχα έκπλυσης µε 20 mM
ιµιδαζόλιο. 5, 6, 9 Αρχή, µέση και τέλος έκπλυσης µε 40 mM ιµιδαζόλιο. 7, 8 Μάρτυρες µοριακών
βαρών. Τα µοριακά βάρη δίνονται αριστερά της εικόνας σε kDa. 10-13 ∆ιαδοχικές εκπλύσεις µε 100
mM ιµιδαζόλιο. Το βέλος στα δεξιά της εικόνας υποδηλώνει τη θέση της 6His-HrcQB-C.

Εικόνα 3.5 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Βlue). 1 Έκπλυση µε 20 mM
ιµιδαζόλιο. 2 Έκπλυση µε 40 mM ιµιδαζόλιο. 3-7 ∆ιαδοχικές εκπλύσεις µε 80 mM ιµιδαζόλιο. 8
Έκπλυση µε 100 mM Ιµιδαζόλιο. 9, 10 Εκπλύσεις µε 300 mM ιµιδαζόλιο. Το βέλος στα δεξιά της
εικόνας υποδηλώνει τη θέση της 6His-HrcQB-C.
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3.3

Εύρεση βέλτιστων συνθηκών αποµάκρυνσης της ουράς ιστιδινών
H πρωτεάση rTEV προέρχεται από ανασυνδυασµό της TEV (πρωτεάση του tobacco

etch virus, Polayes et al., 1994) µε µια αλληλουχία ιστιδινών που προστίθεται στο αµινοτελικό
της άκρο (Parks et al., 1994). Η πρωτεάση αυτή αναγνωρίζει την αλληλουχία ENLYFQG και
πρωτεολύει µεταξύ QG (δες επίσης εικόνα 3.1). Xρησιµοποιείται ευρέως για την αποµάκρυνση
της ουράς ιστιδινών από ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες γιατί συνδυάζει πλεονεκτήµατα όπως υψηλό
βαθµό ειδικότητας, έλλειψη ευαισθησίας στους αναστολείς πρωτεασών που συνήθως
χρησιµοποιούνται στους καθαρισµούς πρωτεϊνών και εύκολο διαχωρισµό από το µίγµα της
αντίδρασης πρωτεόλυσης λόγω της ουράς ιστιδινών. Η ποσότητα της πρωτεάσης που απαιτείται
για την πλήρη πρωτεόλυση του υποστρώµατος ποικίλει και εξαρτάται από το πόσο η δοµή της
πρωτεΐνης αφήνει εκτεθειµένη την αλληλουχία που αναγνωρίζει και υδρολύει η πρωτεάση.
Στη συνέχεια περιγράφονται τέσσερις σειρές πειραµάτων, που έγιναν µε σκοπό την
εύρεση των βέλτιστων συνθηκών επώασης της 6His-HrcQB-C µε την rTEV για την πλήρη
αποµάκρυνση της ουράς ιστιδινών από την πρωτεΐνη. Στην πρώτη σειρά πειραµάτων (Πίνακας
3.3, εικόνα 3.6) ελέγχθησαν διαφορετικές αναλογίες µαζών πρωτεάσης:πρωτεΐνης για δύο
διαφορετικούς χρόνους αντίδρασης. Όπως φαίνεται από την εικόνα 3.6 καµιά από τις συνθήκες
αυτές δεν οδήγησε σε πλήρη πρωτεόλυση του δείγµατος. Στη συνέχεια εξετάστηκαν τρεις
διαφορετικοί χρόνοι αντίδρασης σε δύο θερµοκρασίες για τρεις αναλογίες µαζών
πρωτεάσης:πρωτεΐνης (Πίνακας 3.4). Από την εικόνα 3.7 γίνεται φανερό ότι για πλήρη
πρωτεόλυση απαιτούνται σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεάσης και υψηλές θερµοκρασίες.
Στα πειράµατα που ακολούθησαν (Πίνακας 3.5) η προσοχή εστιάστηκε στην αναλογία µαζών
πρωτεάσης:πρωτεΐνης µε σκοπό την εύρεση της ελάχιστης συγκέντρωσης πρωτεάσης που
απαιτείται για πλήρη πρωτεόλυση. 10 µέρη πρωτεάσης προς 100 µέρη πρωτεΐνης φαίνεται να
αρκούν για πλήρη πρωτεόλυση στους 30 ºC (εικόνα 3.8). Τέλος, επιχειρείται η εύρεση του
ελάχιστου απαιτούµενου χρόνου αντίδρασης για πλήρη πρωτεόλυση στους 30 ºC µε αναλογία
πρωτεάσης:πρωτεΐνης 10:100 (Πίνακας 3.6 και εικόνα 3.9). Αν και η διακριτικότητα της εικόνας
δεν είναι επαρκής ώστε να είναι εµφανές, µόνο στο ∆40 δεν υπήρχε κανένα ίχνος µηπρωτεολυµένης πρωτεΐνης.
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Πίνακας

3.3

Πρώτη

σειρά

πειραµάτων:

εξετάζεται

η

απαιτούµενη

αναλογία

µαζών

πρωτεάσης:υποστρώµατος (mg/mg) και ο χρόνος αντίδρασης για τη πλήρη υδρόλυση της πρωτεΐνης. Η
ανάλυση των δειγµάτων µε SDS-PAGE φαίνεται στην εικόνα 3.6.
Θερµοκρασία αντίδρασης: 4 ºC
Χρόνος (h)

Πρωτεάση/πρωτεΐνη

3.5

17

0.5:100

∆1

∆2

1:100

∆3

∆4

5:100

∆5

∆6

10:100

∆7

∆8

25:100

∆9

∆10

50:100

∆11

∆12

100:100

∆13
Αρνητικό τυφλό
Θερµοκρασία αντίδρασης 4 ºC
0:100
ΑΤ1
Θετικό τυφλό
Θερµοκρασία αντίδρασης 25 ºC
100:100
-

∆14

ΑΤ2

ΘΤ

Πίνακας 3.4 ∆εύτερη σειρά πειραµάτων: Εξετάζεται η επίδραση της θερµοκρασίας και του χρόνου
επώασης στην απόδοση της αντίδρασης πρωτεόλυσης για τρεις διαφορετικές αναλογίες µαζών
πρωτεάσης:πρωτεΐνης. Η ανάλυση των δειγµάτων φαίνεται στην εικόνα 3.7.
Πρωτεάση/πρωτεΐνη

5:100
25:100
50:100

Θερµοκρασία (ºC)

Χρόνος (h)
2

4

17

18

∆15

∆16

∆17

25

∆18

∆19

∆20

18

∆21

∆22

∆23

25

∆24

∆25

∆26

18

∆27

∆28

∆29

25

∆30

∆31

∆32

Αρνητικό τυφλό
0:100

18

ΑΤ1

25

ΑΤ2
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Εικόνα 3.6 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Βlue). 1 Μάρτυρας µοριακών βαρών.
Τα µοριακά βάρη δίνονται αριστερά της εικόνας σε kDa. Τα δείγµατα που αναλύονται (∆1-∆14, ΑΤ1,
ΑΤ2 και ΘΤ) είναι αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 3.3. Το µαύρο βέλος δηλώνει τη θέση της 6HisHrcQB-C και το άσπρο τη θέση της HrcQB-C.
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Εικόνα 3.7 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Βlue). 1 Μάρτυρας µοριακών βαρών.
Τα µοριακά βάρη δίνονται αριστερά της εικόνας σε kDa. Τα δείγµατα που αναλύονται (∆15-∆32, ΑΤ1
και ΑΤ2) είναι αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 3.4. Το µαύρο βέλος δηλώνει τη θέση της 6HisHrcQB-C και το άσπρο τη θέση της HrcQB-C.
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Πίνακας 3.5 Τρίτη σειρά πειραµάτων: επιχειρείται η εύρεση της ελάχιστης απαιτούµενης ποσότητας
πρωτεάσης για πλήρη πρωτεόλυση στους 30 ºC για 15 ώρες. Η ανάλυση των δειγµάτων φαίνεται στην
εικόνα 3.8.

Θερµοκρασία: 30 ºC
Χρόνος: 15 h
Πρωτεάση/πρωτεΐνη

Αριθµός δείγµατος

10:100

∆33

3.5:100

∆34

2:100

∆35

1:100

∆36

Εικόνα 3.8 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Βlue). 1 Μάρτυρες µοριακών βαρών.
Τα µοριακά βάρη δίνονται αριστερά της εικόνας σε kDa. 2 Ακατέργαστο πρωτεϊνικό δείγµα. Τα
δείγµατα που αναλύονται (∆33-∆36) είναι αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 3.5. Το µαύρο βέλος
δηλώνει τη θέση της 6His-HrcQB-C και το άσπρο τη θέση της HrcQB-C.
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Πίνακας 3.6 Τέταρτη σειρά πειραµάτων: βελτιστοποίηση του χρόνου της αντίδρασης. Η ανάλυση των
δειγµάτων φαίνεται στην εικόνα 3.9.
Θερµοκρασία: 30 ºC
Πρωτεάση:πρωτεΐνη 10:100
Χρόνος αντίδρασης (h)

Αριθµός δείγµατος

0.25

∆37

1

∆38

4

∆39

6

∆40

Εικόνα 3.9 15% SDS-PAGE (Laemmli, βαµµένο µε Coomassie Βlue). 1 Μάρτυρες µοριακών βαρών.
Τα µοριακά βάρη δίνονται αριστερά της εικόνας σε kDa. 2 Άκοπο δείγµα πρωτεΐνης. Τα δείγµατα που
αναλύονται (∆37-∆40) είναι αυτά που αναφέρονται στον πίνακα 3.6. Το µαύρο βέλος δηλώνει τη θέση της
6His-HrcQB-C και το άσπρο τη θέση της HrcQB-C. Η διπλή ζώνη στα 30 kDa είναι η πρωτεάση.
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3.4

Καθαρισµός και ταυτοποίηση της HrcQB-C

3.4.1 Σχήµα καθαρισµού
Oι συνθήκες ανάπτυξης των κυττάρων και το σχήµα καθαρισµού για την αποµόνωση
της HrcQB-C διαµορφώθηκαν λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα των προηγούµενων
παραγράφων.
Τα κύτταρα µεγαλώνουν στους 30 ºC σε 4 lt θρεπτικό µέσο που περιέχει 100 µg/ml
αµπικιλίνη µέχρι OD600 ~1.0. Η υπερέκφραση επάγεται µε 0.5 mM IPTG και η επώαση των
κυττάρων συνεχίζεται στους 30 ºC για ακόµη 18 ώρες (δες επίσης την παράγραφο 3.1). Τα
κύτταρα διαχωρίζονται από το θρεπτικό µέσο µε φυγοκέντρηση στα 6000 rpm (φυγόκεντρος
Beckman, ρότορας JA-20) για 20 min στους 4 ºC. Παράγονται ~20 g κυττάρων που
οµογενοποιούνται µε 180 ml 20 mM ιµιδαζόλιο, 50 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4
pH=8.0 (διάλυµα Α). Προστίθενται αναστολείς πρωτεασών σε τελικές συγκεντρώσεις 1 mM
PMSF, 20 µg/ml leupeptin, 150 µg/ml benzamidine και τα κύτταρα διαρρηγνύονται µε
λυσοζύµη (1 mg/ml, 30 min στους 4 ºC) και υπέρηχους. To κυτταρικό περιεχόµενο
διαχωρίζεται από τα κυτταρικά υπολείµµατα µε φυγοκέντρηση (14000g, 60 min, 4 ºC). Το
υπερκείµενο φορτώνεται µε ταχύτητα 60 ml/h, σε στήλη Ni-NTA (όγκος κολώνας 12 ml),
εξισορροπηµένη µε 10 όγκους κολώνας διαλύµατος Α. Ακολουθούν εκπλύσεις µε: (i) 50 όγκους
κολώνας διαλύµατος Α, (ii) 10 όγκους κολώνας 20 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM
Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0, (iii) 15 όγκους κολώνας 40 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50
mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 (iv) 35 όγκους κολώνας 40 mM ιµιδαζόλιο, 50 mM NaCl,
50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0. Η πρωτεΐνη εκλούεται σε κλάσµατα των 12 ml, µε 300
mM ιµιδαζόλιο, 50 mM ΝaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 (διάλυµα Β). Τα βήµατα
του καθαρισµού ελέγχονται µε SDS-PAGE (εικόνα 3.10). Η απόδοση στο τέλος αυτού του
σταδίου είναι κατά µέσο όρο 50 mg πρωτεΐνης όπως εκτιµάται µε Bradford (Βradford 1976).
Τα κλάσµατα που περιέχουν την πρωτεΐνη ενώνονται και υποβάλλονται σε συνθήκες
διαπίδυσης έναντι διαλύµατος 50 mM Tris/HCl pH 8.0, 0.5 mM EDTA. Στο δείγµα
προστίθεται rTEV σε αναλογία µαζών πρωτεάση:πρωτεΐνη 1:10. Η αντίδραση πρωτεόλυσης
λαµβάνει χώρα για 6 ώρες στους 30ºC υπό συνεχή ανάδευση (δες επίσης την παράγραφο 3.3).
Στη συνέχεια το µίγµα υποβάλλεται σε διαπίδυση έναντι διαλύµατος 10 mM ιµιδαζολίου, 50
mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0 (διάλυµα Γ) στους 4 ºC.
Ακολουθεί η αποµάκρυνση της πρωτεάσης από το διάλυµα της HrcQB-C. To δείγµα
φυγοκεντρείται για την αποµάκρυνση των στερεών υπολειµµάτων (κατακρηµνισµένες πρωτεΐνες)
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που σχηµατίζονται κατά την αντίδραση πρωτεόλυσης και φορτώνεται µε ταχύτητα 50 ml/h σε
δεύτερη στήλη Ni-NTA (όγκου 10 ml), εξισορροπηµένη µε διάλυµα Γ. Η κολώνα εκπλένεται
µε: (i) 30 ml διάλυµα Γ, (ii) 30 ml διάλυµα Α, (iii) 50 ml διάλυµα Β. Στην εικόνα 3.11 φαίνεται
ότι η πρωτεΐνη εκλούεται κατά το φόρτωµα και την αρχή της έκπλυσης µε το διάλυµα Γ όπως
αναµένεται για δείγµα χωρίς ουρά ιστιδινών. H απόδοση πρωτεΐνης στο τέλος αυτού του
σταδίου είναι 20-25 mg. Η υπολογιζόµενη απώλεια µετά την πρωτεόλυση µε την rTEV είναι της
τάξης του 50%.
Αρχικά θεωρήθηκε σκόπιµο µετά τη δεύτερη στήλη Ni-NTA να ακολουθήσει µια
κολώνα µοριακής διήθησης Sephacryl S-100 για το διαχωρισµό µορίων πρωτεάσης που πιθανόν
να εξακολουθούν να συνοδεύουν το δείγµα λόγω της µεγάλης της συγκέντρωσης στο διάλυµα
της αντίδρασης πρωτεόλυσης. Όπως δείχνεται στην επόµενη παράγραφο (3.4.2) αυτό το στάδιο
δεν είναι απαραίτητο.

Εικόνα 3.10 ∆είγµατα από την πρώτη στήλη Ni-NTA που αναλύονται σε 15% SDS-PAGE (Laemmli,
βαµµένο µε Coomassie Blue). 1 ∆είγµα που φορτώθηκε στην πρώτη στήλη Ni-NTA. 2 ∆είγµα που
εκλούεται κατά το φόρτωµα. 3 Έκπλυση µε 20 mM ιµιδαζόλιο, 50 mM NaCl, 50 mM
Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0. 4 Έκπλυση µε 20 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM
Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0. 5 Έκπλυση µε 40 mM ιµιδαζόλιο, 300 mM NaCl, 50 mM
Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0. 6, 12 Μάρτυρας µοριακών βαρών. Τα µοριακά βάρη δίνονται δεξιά της
εικόνας σε kDa. 7 Έκπλυση µε 40 mM ιµιδαζόλιο, 50 mM NaCl, 50 mM Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0.
8-11 ∆ιαδοχικά κλάσµατα έκλουσης µε 300 mM ιµιδαζόλιο, 50 mM NaCl, 50 mM
Na2HPO4/NaH2PO4 pH 8.0.
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Εικόνα 3.11 ∆είγµατα από τη δεύτερη στήλη Ni-NTA που αναλύονται σε 15% SDS-PAGE (Laemmli,
βαµµένο µε Coomassie Blue). 1 Μάρτυρας µοριακών βαρών. Τα µοριακά βάρη δίνονται αριστερά της
εικόνας σε kDa. 2 Πρωτεάση. 3 6His-HrcQB-C. 4 Το µίγµα πρωτεΐνης/πρωτεάσης που φορτώνεται στη
δεύτερη στήλη Ni-NTA. 5 Το δείγµα που εκλούεται κατά το φόρτωµα της στήλης. 6-8 ∆ιαδοχικές
εκπλύσεις µε 10 mM ιµιδαζόλιο. 9 Έκπλυση µε 20 mM ιµιδαζόλιο. 10-12 ∆ιαδοχικά κλάσµατα έκλουσης
µε 300 mM ιµιδαζόλιο.

Τα κλάσµατα που περιέχουν την πρωτεΐνη ενώνονται και υποβάλλονται σε συνθήκες
διαπίδυσης έναντι διαλύµατος 50 mM NaCl, 20 mM Tris/HCl pH 7.5. Το δείγµα που
χρησιµοποιείται για κρυσταλλώσεις συγκεντρώνεται µε Centriprep 3 (MW cutoff 3 kDa,
Millipore corporation, Bedford, USA) µέχρι τα 7-8 mg/ml (Bradford). Αποθηκεύεται στους 4
ºC ή ψύχεται απότοµα σε υγρό άζωτο (flash cooling) και φυλάσσεται στους -70 ºC. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι η HrcQB-C ήταν ιδιαίτερα σταθερή και σε καµιά περίπτωση δεν παρατηρήθηκε
πρωτεόλυση του δείγµατος.

3.4.2 Ταυτοποίηση του τελικού προϊόντος
Tο τελικό προϊόν ταυτοποιήθηκε µε ανάλυση της αµινοξικής αλληλουχίας του N- και
C-τελικού άκρου, φασµατοσκοπία µάζας και πήκτωµα ισοηλεκτρικής εστίασης (IEF). Με τις
µεθόδους αυτές επιβεβαιώθηκε παράλληλα η οµοιογένεια και το υψηλό ποσοστό καθαρότητας.
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Η ολιγοµερική κατάσταση της πρωτεΐνης σε διάλυµα διερευνήθηκε µε χρωµατογραφία
µοριακής διήθησης.
Για την ανάλυση της αµινοξικής αλληλουχίας, δείγµα από το πρωτεϊνικό διάλυµα όπως
προκύπτει µε το παραπάνω σχήµα καθαρισµού υπέστει διαπίδυση έναντι 10 mM
Na2HPO4/NaH2PO4 pH 7.5 και συγκεντρώθηκε µέχρι τα ~3 mg/ml. Με την ανάλυση
(sequencing) ταυτοποιήθηκε ότι το αµινοτελικό και καρβοξυτελικό άκρο της παραγόµενης
πρωτεΐνης αντιστοιχεί στην αναµενόµενη αρχή (από τη θέση που υδρολύει η πρωτεάση) και
τέλος της HrcQB-C. Η Ν-τελική ανάλυση των επτά πρώτων αµινοξέων απέδωσε στην
αλληλουχία GAMDPQD (σύγκρινε µε την εικόνα 3.1) την υψηλότερη πιθανότητα µε µέσο
ποσοστό επαναληψιµότητας 83.3%. Όµοια, η C-τελική ανάλυση επιβεβαίωσε τo αναµενόµενο
καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης. Έτσι επιβεβαιώνεται επίσης η ακεραιότητα του
παραγόµενου προϊόντος και απορρίπτεται η πιθανότητα το δείγµα να υφίσταται µε τη µορφή
µίγµατος αποτελούµενου από πρωτεολυτικά κοµµάτια. Με την ανάλυση αυτή εκτιµήθηκε ότι η
καθαρότητα του δείγµατος που προέρχεται από τη δεύτερη στήλη Ni-NTA, είναι υψηλότερη
από 95% ( η ανάλυση του Ν- και C-τελικού άκρου της πρωτεΐνης έγινε στο Πανεπιστήµιο του
Leeds από τον Dr. J. Keen).
Με φασµατοσκοπία µάζας προσδιορίστηκε το µοριακό βάρος της HrcQB-C στα
17886 Da (εικόνα 3.12, όλα τα φάσµατα µάζας καταγράφηκαν στο φασµατογράφο µάζας του
Πανεπιστηµίου του Leeds και του Astbury Centre for Structural Molecular Biology από την
Dr. A. Ashcroft). Η τιµή αυτή αντιστοιχεί σε διµερές αφού το θεωρητικό βάρος του
µονοµερούς είναι 8945 Da. Το διµερές διατηρείται και όταν η ανάλυση γίνεται σε πρωτεϊνικό
δείγµα που βρίσκεται σε όξινο διάλυµα (pH 3), γεγονός που υποδηλώνει ότι σχηµατίζεται µέσω
οµοιοπολικού δεσµού. Επιπλέον καταγράφηκαν και συγκρίθηκαν δύο φάσµατα από το
πρωτεϊνικό δείγµα πριν και µετά τη χρωµατογραφία µοριακής διήθησης (εικόνα 3.13). Τα
φάσµατα δεν έχουν σηµαντικές διαφορές κι έτσι κρίθηκε περιττή η στήλη µοριακής διήθησης.
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Εικόνα 3.12 Φασµατοσκοπία µάζας από δείγµα της HrcQB-C (κορυφή Α). Οι υπόλοιπες κορυφές που
συνοδεύουν το φάσµα διαφέρουν µεταξύ τους κατά ~32Da και προέρχονται πιθανόν από µόρια της
πρωτεΐνης στα οποία έχουν δεσµευτεί ιόντα ή ιοντικές οµάδες από το διαλύτη (NH4HCO3). Παρόλα
αυτά, δεν µπορούµε να προτείνουµε µια ικανοποιητική απάντηση για την ταυτότητα αυτών των οµάδων.

Εικόνα 3.13 Φασµατοσκοπία µάζας από δείγµα της HrcQB-C (Α) πριν και (Β) µετά τη στήλη µοριακής
διήθησης. ∆εν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάµεσα στα δείγµατα γι’ αυτό η στήλη µοριακής
διήθησης κρίθηκε περιττή.
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∆είγµα της πρωτεΐνης που έτρεξε σε πήκτωµα ισοηλεκτρικής εστίασης (IEF) δεν
αναλύθηκε σε περισσότερες από µία ζώνες (εικόνα 3.14) επιβεβαιώνοντας ότι το διάλυµα της
πρωτεΐνης είναι οµοιογενές. Το ισοηλεκτρικό σηµείο (pI) της πρωτεΐνης εκτιµήθηκε να είναι
~5.2. H θεωρητικά προβλεπόµενη τιµή είναι 4.7.

Εικόνα 3.14 Πήκτωµα ισοηλεκτρικής εστίασης (PhastGel IEF 3-9, Pharmacia). 1 Ανάλυση της
πρωτεΐνης HrcQB-C. 2 Μάρτυρας ισοηλεκτρικών σηµείων (Pharmacia Broad pI calibration kit). Οι τιµές
των ισοηλεκτρικών σηµείων για τους µάρτυρες δίνονται στα δεξιά της εικόνας.

Το µοριακό βάρος και η υδροδυναµική ακτίνα1 της πρωτεΐνης σε διάλυµα
εκτιµήθηκαν πειραµατικά χρησιµοποιώντας βαθµονοµηµένη στήλη µοριακής διήθησης
(Sephacryl S-100). Η πρωτεΐνη εκλούσθηκε σε όγκο που από την πρότυπη καµπύλη της εικόνας
3.15Α αντιστοιχεί σε µοριακό βάρος 44 kDa. ∆εδοµένου ότι το µοριακό βάρος του
µονοµερούς είναι ~9 kDa µπορούµε να υποθέσουµε ότι η πρωτεΐνη σε διάλυµα σχηµατίζει
οµο-πενταµερή (αν έχει σφαιρικό σχήµα) ή οµο-τετραµερή (αν δεν είναι σφαιρική). Με βάση
την πρότυπη καµπύλη της εικόνας 3.15Β η υδροδυναµική ακτίνα του µορίου είναι 28.5 Å.

1

Η υδροδυναµική ακτίνα ενός σώµατος ορίζεται ως η ακτίνα υποθετικής σφαίρας που έχει την ίδια ταχύτητα διάχυσης µε το υπό
εξέταση σώµα.
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Εικόνα 3.15 Πρότυπες καµπύλες για την εκτίµηση του µοριακού βάρους και της υδροδυναµικής ακτίνας
της HrcQB-C σε διάλυµα, από βαθµονοµηµένη στήλη µοριακής διήθησης. Τα πρότυπα που
χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι πρωτεΐνες αλβουµίνη, οβαλβουµίνη, χυµοθρυψινογόνο και ριβονουκλεάση Α
που περιλαµβάνονται

στο Low Molecular Weight Calibration Kit της Pharmacia. (Α) Kav σε

συνάρτηση µε το logMW των προτύπων. (B) (-logKav)1/2 σε συνάρτηση µε την υδροδυναµική ακτίνα των
προτύπων. Kav=(Ve-Vo)/(Vt-Vo) όπου Ve=όγκος έκλουσης, Vo=νεκρός όγκος της στήλης, Vt=συνολικός
όγκος του στρώµατος της στήλης. Η υδροδυναµική ακτίνα δίνεται σε Å.
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3.5

Κρυστάλλωση της HrcQB-C
Για την εύρεση αρχικών συνθηκών κρυστάλλωσης χρησιµοποιήθηκαν εµπορικώς

διαθέσιµα screens (Hampton Research, California, USA). Τα πειράµατα κρυσταλλώσεων έγιναν
µε την τεχνική της κρεµαστής σταγόνας και τη µέθοδο της διάχυσης ατµών. Aναµείχτηκαν ίσοι
όγκοι του πρωτεϊνικού διαλύµατος και του διαλύµατος δεξαµενής σε καλυπτρίδα επεξεργασµένη
µε σιλικόνη που τοποθετήθηκε πάνω από 1 ml διαλύµατος δεξαµενής.
∆ύο διαφορετικές µορφολογίες κρυστάλλων εµφανίστηκαν σε δύο διαφορετικές
συνθήκες:
(i) Μικροί κυβικοί κρύσταλλοι (εικόνα 3.16) σχηµατίστηκαν σε 10% PEG6000 pH 6.0
και 12% PEG20000, 0.1 M MES pH 6.5. Μεγαλύτεροι κρύσταλλοι (~0.1x0.1x0.1 mm3)
ανακτήθηκαν στη συνέχεια στις συνθήκες 10-15% PEG3350, 50-200 mM NaCl, 50 mM bis-tris
pH 6.5. Οι κρύσταλλοι αυτοί παρά τις καλοσχηµατισµένες επιφάνειες, τις οξείες ακµές και το
σχετικά µεγάλο όγκο περιθλούσαν τις ακτίνες Χ µόνο σε χαµηλή διακριτικότητα (εικόνα 3.17).
Εκτεταµένες προσπάθειες για τη βελτίωση τους δεν είχαν αποτέλεσµα.

Εικόνα 3.16 Φωτογραφίες από τους κυβικού σχήµατος κρυστάλλους της HrcQB-C.
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Εικόνα 3.17 ∆ιάγραµµα περίθλασης από κρύσταλλο κυβικού σχήµατος της HrcQB-C. Στην εικόνα
σηµειώνονονται οι δακτύλιοι που αντιστοιχούν στη διακριτικότητα των 16.6 και 8.3 Å. Λίγες ανακλάσεις
υπάρχουν σε διακριτικότητα ~16 Å ή χαµηλότερη.

(ii) Λεπτοί, βελονοειδείς κρύσταλλοι, διευθετηµένοι σε σφαιρικές συναθροίσεις (αχινοί)
εµφανίστηκαν στις συνθήκες 20% MPD, 0.1 Μ Mg(OAc)2 (magnesium acetate), 0.05 M MES
pH 5.5 και 30% MPD, 0.04 Μ Mg(OAc)2, 0.05 M cacodylate pH 6.0. Προκειµένου να
βρεθούν συνθήκες στις οποίες οι κρύσταλλοι να µεγαλώνουν αρκετά ώστε να είναι χρήσιµοι για
πειράµατα περίθλασης ακτίνων Χ διερευνήθηκαν συστηµατικά η συγκέντρωση του MPD, του
Μg(OAc)2 και οι τιµές pH (πίνακας 3.6) όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις (Qian 2000,
Kadirvelraj et al. 2002). Κρύσταλλοι πολύ µικρού πάχους µε µέσες διαστάσεις 0.1 x 0.2 x 0.015
mm3, που συναθροίζονται συνήθως σε σφαιρικές διατάξεις µε κοινό σηµείο έναρξης
(µαργαρίτες) εµφανίστηκαν στις συνθήκες 12-16% MPD, 70-90 mM Mg(OAc)2, 100 mM bistris pH 6.3-6.8 (αντιστοιχούν στις περιοχές που σηµειώνονται µε κόκκινο/σκούρο κόκκινο στον
πίνακα 3.6). Φωτογραφίες αυτών των κρυστάλλων παρουσιάζονται στην εικόνα 3.18.

2

66
Πίνακας 3.6 Παρουσιάζονται οι συνθήκες που εξετάστηκαν ώστε να παραχθούν κρύσταλλοι µεγέθους
κατάλληλου για πειράµατα περίθλασης ακτίνων Χ. Οι αρχικές συνθήκες περιγράφονται παραπάνω, στην
παράγραφο (ii). Τα αποτελέσµατα αξιολογούνται µε χρωµατικό κώδικα του οποίου η εξήγηση δίνεται
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Μαύρο ( ): ίζηµα, Γκρι ( ): ελαφρύ ίζηµα, κίτρινο ( ): διαυγής σταγόνα, πράσινο ( ):πολλοί µικροί
ή µεγαλύτεροι ‘αχινοί’, κόκκινο ( ): ‘µαργαρίτες’, σκούρο κόκκινο ( ): συναθροίσεις από λίγες µεγάλες
πλάκες.
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Εικόνα 3.18 Κρύσταλλοι της HrcQB-C σχήµατος λεπτής πλάκας.
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3.6

Προσπάθειες βελτίωσης των κρυστάλλων της HrcQB-C
Όπως θα αναφερθεί λεπτοµερώς στο επόµενο κεφάλαιο οι περισσότεροι κρύσταλλοι

της HrcQB-C παράγουν προβληµατικά διαγράµµατα περίθλασης: πολλές από τις ανακλάσεις
απέχουν από το ιδανικό στρογγυλό σχήµα, έχουν ασαφή όρια και καταγράφονται ως διαχυµένα
(diffused) ή συχνά διπλά (splitted) σηµεία.
H κακής ποιότητας περίθλαση οφείλεται σε ανωµαλίες στην εσωτερική δοµή των
κρυστάλλων όπως διαταραχές της τάξης του κρυσταλλικού πλέγµατος, παράλληλη ανάπτυξη δύο
κρυσταλλικών πλεγµάτων µε διαφορετικούς προσανατολισµούς (διδυµία), παρείσφρηση στο
κρυσταλλικό πλέγµα µακροµοριακών προσµείξεων, ύπαρξη µη κατειλληµένων θέσεων,
εκτοπίσεις και ασυνέχειες στην τάξη του πλέγµατος. Μια πληθώρα παραγόντων µπορεί να
επηρεάσει την εσωτερική δοµή των πρωτεϊνικών κρυστάλλων µερικοί µόνο από τους οποίους
έχουν εντοπιστεί και µελετηθεί συστηµατικά. Τέτοιοι παράγοντες είναι η καθαρότητα του
πρωτεϊνικού διαλύµατος και των διαλυµάτων που χρησιµοποιούνται για την κρυστάλλωση, οι
διακυµάνσεις που υφίσταται το διάλυµα της κρυστάλλωσης κατά την ανάπτυξη των κρυστάλλων
και ο τρόπος χειρισµού των κρυστάλλων αφού ολοκληρωθεί η ανάπτυξη τους και κυρίως κατά
την µεταφορά τους στις ακτίνες (Caylor et al. 1999, Dobrianov et al. 1999).
Για τη βελτίωση της ποιότητας και της µορφολογίας των κρυστάλλων της HrcQB-C
έγιναν επίσης:
(i) ∆οκιµές διαφορετικών ρυθµιστικών διαλυµάτων. Ελέγχθησαν διαλύµατα των
ενώσεων: MES, bis-tris-propane, HEPES, citrate, MOPS, PIPES στο εύρος pH 6.2-6.6.
(ii) ∆οκιµές διαφορετικών ανιόντων. Το Mg(OAc)2 αντικαταστάθηκε διαδοχικά από
MgCl2 και MgSO4.
(iii) ∆οκιµές διαφορετικών κατιόντων. Το Mg(OAc)2 αντικαταστάθηκε διαδοχικά από
άλατα των Ba, Cd, Ca, Co, Cu, Sr, Y, Zn.
(iv) Προσθήκη µικρής ποσότητας ουσιών που σε πολλές περιπτώσεις έχουν ευεργετικά
αποτελέσµατα στην ποιότητα των κρυστάλλων (additives και χαοτροπικοί παράγοντες
(detergents)).
(v) Υποκατάσταση του MPD από διοξάνη ή προσθήκη µικρής ποσότητας διοξάνης ως
πρόσθετο.
(vi) Για την αλλαγή της ταχύτητας σχηµατισµού πυρήνων δοκιµάστηκαν: (1)
Προσθήκη ελαίου στη δεξαµενή (Chayen 1997). (2) Προσθήκη γλυκερόλης στις συνθήκες
κρυστάλλωσης. (3) Επίσης, δοκιµάστηκε η τεχνική που περιγράφεται από τη Jovine (2000) µε
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την οποία εκτονώνεται για λίγο η τάση ατµών στο χώρο της κρεµαστής σταγόνας ανοίγοντας την
καλυπτρίδα.
(vii) ∆οκιµάστηκαν οι τεχνικές της καθιστής σταγόνας και της διαπίδυσης.
(viii) Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών θερµοκρασιών. Εξετάστηκαν οι
θερµοκρασίες των 7, 18 και 37 ºC (Han & Lin 2000).
(ix) Αλλαγές στον όγκο της σταγόνας κρυστάλλωσης. ∆οκιµάστηκαν όγκοι κρεµαστής
σταγόνας από 2-7 µl.
(x) ∆οκιµάστηκαν διαλύµατα µε συγκέντρωση πρωτεΐνης 3, 5, 7.5, 15 και 25 mg/ml.
(xi) Συγκρυστάλλωση µε λανθανίδες (δες επίσης 5.2).
(xii) Αποσύζευξη του σχηµατισµού πυρήνων από το µεγάλωµα των κρυστάλλων. Αυτό
επιχειρήθηκε µε τρεις τρόπους: (1) Με µακρο-ενπυρήνωση. Μικρά κοµµάτια κρυστάλλων
µεταφέρθηκαν σε νέες κρεµαστές σταγόνες εξισορροπηµένες σε συνθήκες στη µετασταθερή
περιοχή (δες 1.3.2). Έχει αναφερθεί (Thaller et al. 1989) ότι µε την πορεία αυτή µπορεί να
αλλάξει η µορφολογία των κρυστάλλων από πολύ λεπτούς (0.01 mm) σε κρυστάλλους αξιόλογου
πάχους (τουλάχιστον 0.1-0.15 mm). (2) Ιδιαίτερα εκτεταµένα χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της
µικρο-ενπυρήνωσης κατά την οποία οι πυρήνες µεταφέρονταν στη σταγόνα κρυστάλλωσης µε
την άκρη µιας τρίχας (Leung et al. 1989). Η µικρο-ενπυρήνωση εφαρµόστηκε σε διαδοχικούς,
επαναλαµβανόµενους (repeated seeding) κύκλους έτσι ώστε οι κρύσταλλοι που µεγαλώνουν µε
εφαρµογή της τεχνικής να χρησιµοποιούνται ως πηγή πυρήνων για έναν επόµενο κύκλο
(Shinoda et al. 1990). Ιδιαίτερη προσοχή δώθηκε ώστε οι πυρήνες να ληφθούν από τα εσωτερικά
και πιο καλά οργανωµένα επίπεδα των κρυστάλλων. Για το λόγο αυτό οι κρύσταλλοι-δότες
υποβλήθηκαν σε παρατεταµένα πλυσίµατα µε διαλύµατα χαµηλής συγκέντρωσης κατακρηµνιστή
(etching). (3) Ακολουθώντας την πορεία που περιγράφεται από τους Saridakis & Chayen (2000)
η (κρεµαστή) σταγόνα κρυστάλλωσης επωάζεται για µικρό χρονικό διάστηµα πάνω από διάλυµα
που κανονικά οδηγεί στο σχηµατισµό πολλών µικρών κρυστάλλων. Πριν ολοκληρωθεί η
εξισορρόπηση, η καλυπτρίδα -που φέρει τη σταγόνα- µεταφέρεται και τοποθετείται πάνω από
διάλυµα που κανονικά αφήνει τις σταγόνες διαυγείς
Κρύσταλλοι µε καλύτερη µορφολογία σχηµατίστηκαν συστηµατικά µε την τεχνική της
µικρο-ενπυρήνωσης (εικόνα 3.19). Όταν η µικρο-ενπυρήνωση συνδυάστηκε µε την τεχνική της
καθιστής σταγόνας αναπτύχθηκαν µεγάλυτεροι κρύσταλλοι (~0.015 x 0.3 x 0.6 mm3).
∆ιατήρησαν όµως τη µορφολογία της λεπτής πλάκας µε αποτέλεσµα να βυθίζονται και να
κολλάνε µε τη µεγάλη τους επιφάνεια στον πυθµένα της γέφυρας. Πάντως, καµιά από τις
συνθήκες που δοκιµάστηκαν δεν οδήγησε στο σχηµατισµό κρυστάλλων καλύτερης ποιότητας.
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Εικόνα 3.19 Κρύσταλλοι της HrcQB-C που σχηµατίζονται µε την τεχνική της µίκρο-ενπυρήνωσης.
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Κεφάλαιο 4

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ
ΒΙΟΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ
...και σκέφτηκε όλες εκείνες τις µέρες που ανέτειλλαν υπέροχα και κατέληξαν
σε θύελλα...
Oscar Wild, ‘Tο έγκληµα του Άρθουρ Σάβιλ’

4.1

Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων περίθλασης ακτίνων Χ από
κρύσταλλο της φυσικής HrcQB-C

4.1.1 Αρχικά πειράµατα
Για τα πειράµατα περίθλασης ακτίνων Χ χρησιµοποιήθηκαν κοµµάτια κρυστάλλων
που αποκόπηκαν από το συνήθως σχηµατιζόµενο κρυσταλλικό συνονθύλευµα. Η µεταφορά τους
σε τριχοειδείς σωλήνες για την έκθεση στις ακτίνες Χ αποδείχτηκε ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία
και σπάνια ολοκληρώθηκε µε επιτυχία (λεπτοµέρειες της πορείας αναφέρονται στη σελίδα 19).
Οι κρύσταλλοι λόγω της µορφολογίας τους έχουν την τάση να προσκολλώνται στο τοίχωµα του
σωλήνα µε τη µεγάλη τους επιφάνεια, να λυγίζουν τείνοντας να υιοθετήσουν το κοίλο του σχήµα
και τελικά να ραγίζουν πολλαπλά, φαινόµενο που εµφανίζεται συστηµατικά µετά την
αποµάκρυνση του µητρικού υγρού. Τα προβλήµατα ήταν ιδιαίτερα έντονα µε τους
µεγαλύτερους κρυστάλλους ενώ επέµειναν ακόµη κι όταν χρησιµοποιήθηκαν τριχοειδείς
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σωλήνες µεγάλης διαµέτρου. Εξαιτίας αυτών των δυσκολιών περιοριστήκαµε σε µικρά
κρυσταλλικά κοµµάτια µε τα οποία ήταν σχετικά ευκολότερο να δουλέψουµε.
Τα πρώτα πειράµατα που έγιναν σε θερµοκρασία δωµατίου και µε εργαστηριακή πηγή
ακτίνων Χ έδειξαν ότι οι κρύσταλλοι: (i) Περιθλούσαν ασθενώς την ακτινοβολία. (ii) Eίχαν µικρή
διάρκεια ζωής στις ακτίνες. ~5 ώρες έκθεσης ήταν αρκετές για να εξαφανιστούν οι υψηλής
διακριτικότητας ανακλάσεις. (iii) Κρύσταλλοι διαστάσεων ~0.3 x 0.2 x 0.015 mm3 έδιναν
δεδοµένα µέχρι τα 4 - 3.5 Å. Έτσι, λόγω της ασθενούς περίθλασης η συλλογή κάθε εικόνας
δεδοµένων απαιτούσε µεγάλο χρόνο έκθεσης. Επιπλέον, για τη συλλογή µιας πλήρους σειράς
δεδοµένων θα απαιτούνταν πολλοί κρύσταλλοι λόγω της µικρής διάρκειας ζωής τους στις
ακτίνες. Το σοβαρότερο πρόβληµα που εντοπίστηκε από τα πρώτα πειράµατα περίθλασης, ήταν
το κακό πακετάρισµα των µορίων στους κρυστάλλους. Ως αποτέλεσµα, το µεγαλύτερο ποσοστό
των κρυστάλλων (~90%) εµφάνιζαν άσχηµο διάγραµµα περίθλασης όπως χαρακτηριστικά
παρουσιάζεται στην εικόνα 4.1. Το πρόβληµα ήταν σοβαρότερο όταν οι ακτίνες ήταν
παράλληλες µε την µεγάλη επιφάνεια των κρυστάλλων. Σε αυτή τη διεύθυνση οι υψηλής
διακριτικότητας ανακλάσεις χάνονταν ενώ οι εναποµείνουσες είχαν σχήµα επίµηκες και ήταν
διαχεόµενες (diffused) ή διαιρεµένες (splitted). Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των κρυστάλλων
και οι δυσκολίες που συνοδεύουν τη µεταφορά τους στις ακτίνες έκαναν σαφή την ανάγκη να
εκµεταλλευτούµε τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η συλλογή δεδοµένων περίθλασης σε πολύ
χαµηλές θερµοκρασίες (δες παράγραφο 1.3.4).
Για την εύρεση του κατάλληλου κρυο-προστατευτικού υγρού και την εκτέλεση των
πειραµάτων σε κρυογενετικές θερµοκρασίες ακολουθήθηκε η στρατηγική που υποδεικνύεται από
τους Garman & Schneider (1997). Λόγω της παρουσίας του στις συνθήκες κρυστάλλωσης το
MPD ήταν ο πρώτος υποψήφιος κρυο-προστάτης. 40% MPD στο µητρικό υγρό οδήγησε σε
πλήρη υαλοποίηση όπως κρίθηκε από οπτική εξέταση του παγωµένου διαλύµατος στην κάµερα
και από την απουσία δακτυλίων οι οποίοι θα προέκυπταν από την περίθλαση κρυσταλλικού
πάγου. Απευθείας επαφή αυτού του διαλύµατος µε τους κρυστάλους τους άφηνε εξωτερικά
ανέπαφους. Τα πειράµατα που έγιναν υπό αυτές τις συνθήκες επιβεβαίωσαν την ασθενή
περίθλαση και το συστηµατικά κακό κρυσταλλικό πακετάρισµα στην πλειοψηφία των
κρυστάλλων.
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Eικόνα 4.1 (προηγούµενη σελίδα) Tο χαρακτηριστικό διάγραµµα περίθλασης από την πλειοψηφία των
κρυστάλλων της HrcQB-C. (Α) Η µεγάλη επιφάνεια του κρυστάλλου είναι κάθετη στη δέσµη των ακτίνων
Χ. (Β) Ο κρύσταλλος έχει περιστραφεί 45º ως προς το (Α). (Γ) Ο κρύσταλλος έχει περιστραφεί 90º ως
προς το (Α) ώστε η µεγάλη του επιφάνεια να είναι παράλληλη στη δέσµη των ακτίνων. (∆) Ο κρύσταλλος
έχει περιστραφεί 135º ως προς το (Α). Στις εικόνες (Α), (Β) και (∆) η περίθλαση δεν είναι ιδιαίτερα
άσχηµη. Στη (Γ) οι υψηλής διακριτικότητας ανακλάσεις έχουν χαθεί και όσες παραµένουν είναι
διαχεόµενες µε ασαφή όρια.

Οι κρύσταλλοι δοκιµάστηκε επίσης να ψυχθούν µε Paratone (Hampton Research) και
λάδι. Η µεγάλη επιφανειακή τάση που αναπτύσσεται, λόγω του υψηλού ιξώδους του Paratone,
κατά την προσπάθεια αποµάκρυνσης του κρυστάλλου από τη σταγόνα οδηγεί στο θρυµµατισµό
του κρυστάλλου. Αντίθετα, η χρήση κοινού ελαίου µηχανής αποδείχτηκε επιτυχής για κρύοπροστασία αλλά η ποιότητα των διαγραµµάτων περίθλασης δεν βελτιώθηκε.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι χειρότερες εικόνες περίθλασης παρατηρούνταν όταν η
µεγάλη επιφάνεια του κρυστάλλου ήταν παράλληλη µε τις ακτίνες. Εποµένως το πρόβληµα
εντοπίζεται σε ανωµαλία ή διατάραξη της εσωτερικής τάξης κατά µήκος κυρίως της µικρής
διάστασης του κρυστάλλου (που είναι κάθετη στη µεγάλη του επιφάνεια). Η ανωµαλία στην
εσωτερική τάξη είναι πιθανό να οφείλεται σε αδυναµία των µορίων να πακεταριστούν καλά κατά
µήκος αυτής της διεύθυνσης γεγονός που δικαιολογεί και την αδυναµία των κρυστάλλων να
αναπτυχθούν σε αυτή τη διάσταση. Από την άλλη, είναι επίσης πιθανό η αιτία του προβλήµατος
να πηγάζει από το µικρό πάχος των κρυστάλλων που συνεπάγεται ασθενή µηχανική αντοχή και
τους καθιστά ευαίσθητους στην άσκηση εξωτερικών δυναµέων. Αν τα άσχηµα διαγράµµατα
περίθλασης οφείλονται σε εγγενή ανωµαλία του κρυσταλλικού πλέγµατος που εµφανίζεται και
εξελίσσεται καθώς ο κρύσταλλος µεγαλώνει τότε η επίλυση του προβλήµατος –αν είναι εφικτήανάγεται στο προγενέστερο στάδιο της κρυστάλλωσης. Αν οφείλονται όµως σε ανωµαλία που
δηµιουργείται εκ των υστέρων -λόγω της µηχανικής καταπόνισης των κρυστάλλων κατά τη
διαδικασία µεταφοράς τους στις ακτίνες- τότε υπάρχει η πιθανότητα το πρόβληµα να µπορεί να
αποφευχτεί ή να περιοστεί κατά την προετοιµασία των κρυστάλλων για τη συλλογή δεδοµένων.
Η επεξεργασία µε γλουτεραλδεΰδη και το annealing (ανόπτηση) είναι δύο τεχνικές που
χρησιµοποιούνται η πρώτη, για την αύξηση της µηχανικής αντοχής των κρυστάλλων και η
δεύτερη, για την απάλειψη ανωµαλιών του πλέγµατος που προκαλούνται από τους χειρισµούς
που συνοδεύουν τη µεταφορά τους στις ακτίνες και τη ψύξη τους.
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Το 1964 οι Quiocho & Richards ανέφεραν τη χρήση γλουτεραλδεΰδης για τη
διασύνδεση (cross-linking) πρωτεϊνικών κρυστάλλων που χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα
περίθλασης ακτίνων Χ. Η βελτίωση της µηχανικής αντοχής, αποτέλεσµα της επεξεργασίας µε τη
γλουτεραλδεΰδη, αύξησε τη σταθερότητα των κρυστάλλων χωρίς να αλλοιώσει την περίθλαση.
Το αντιδραστήριο δε βρήκε γενική χρήση γιατί η µη ειδικότητα του καθιστά δύσκολη την
εύρεση συνθηκών που να δίνουν επαναλήψιµα αποτελέσµατα. Εντούτοις, η χρήση του για τη
σταθεροποίηση πρωτεϊνικών κρυστάλλων έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη βιβλιογραφία (π.χ.
Liljas & Newcomer 1981). Για τη σταυροσύνδεση κρυστάλλων της HrcQB-C ακολουθήσαµε
δύο πορείες όπως περιγράφονται στη βιβλιογραφία: (i) Οι κρύσταλλοι έρχονται σε άµεση επαφή
µε διαλύµατα γλουτεραλδεΰδης διαφορετικών συγκεντρώσεων για διάφορους χρόνους (Quiocho
& Richards 1964). (ii) Για πιο ήπια επεξεργασία η γλουτεραλδεΰδη εισάγεται στους
κρυστάλλους µε διάχυση ατµών (Lusty 1999). Σε όλες τις περιπτώσεις οι κρύσταλλοι έγιναν
σκληροί και άκαµπτοι αλλά η περίθλαση είτε δεν παρουσίασε βελτίωση είτε χειροτέρεψε.
Η ανόπτηση (annealing) είναι µια τεχνική που σε αρκετές περιπτώσεις βελτιώνει το
σχήµα των ανακλάσεων, ελαττώνει τη µωσαϊκότητα και αυξάνει τη διακριτικότητα (Kriminski et
al. 2002). Οι Samatey et al. (2000) αναφέρουν ότι η τεχνική βελτίωσε σηµαντικά την περίθλαση
από τους πολύ λεπτούς κρυστάλλους µε τους οποίους δούλευαν. Στην πρώτη αναφορά της στη
βιβλιογραφία (Harp et al. 1998) η πορεία περιλάµβανε αποµάκρυνση του κρυστάλλου από το
ρεύµα ψυχρού αζώτου, µεταφορά του σε διάλυµα του κρυο-προστάτη για µερικά λεπτά και
επανατοποθέτηση του στο ψυχρό ρεύµα. Σε µια τροποποίηση της τεχνικής (flash annealing,
Yeh & Hol 1998) ο κρύσταλλος παραµένει στη γωνιοµετρική κεφαλή ενώ το ψυχρό ρεύµα
φράσσεται για 1-2 sec και η διαδικασία επαναλαµβάνεται 2-3 φορές. H εφαρµογή της
ανόπτησης και µε τους δύο προαναφερόµενους τρόπους κατέληγε συνήθως σε πλήρη απώλεια
της περίθλασης από τους κρυστάλλους της HrcQB-C.

4.1.2 Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων
Mια σειρά χρήσιµων δεδοµένων καταγράφηκε από την περίθλαση ενός κρυσταλλικού
κοµµατιού, διαστάσεων ~0.1 x 0.2 x 0.015 mm3 που αποσπάστηκε από την περιφέρεια
κρυστάλλου σχήµατος µαργαρίτας. Ο κρύσταλλος είχε µεγαλώσει σε 15% MPD, 70 mM
Mg(OAc)2, 100 mM bis-tris pH 6.6, χωρίς ενπυρήνωση. Το κοµµάτι που χρησιµοποιήθηκε για
τη συλλογή αφού αποσπάστηκε από το µητρικό κρύσταλλο µεταφέρθηκε και παρέµεινε για ~5
min σε διάλυµα 40% MPD για κρυο-προστασία. Στη συνέχεια ψύχτηκε ακαριαία σε ρεύµα
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αζώτου θερµοκρασίας -170 ºC. Στη θερµοκρασία αυτή παρέµεινε σε όλη τη διάρκεια της
συλλογής. Τα δεδοµένα καταγράφηκαν σε ανιχνευτή δίσκου ειδώλου (imaging plate) της MAR
Research µε διάµετρο 300 mm και µέγεθος ψηφίου (pixel size) 150 µm. Η ακτινοβολία που
χρησιµοποιήθηκε ήταν η Cu Κα (η Κα γραµµή εκποµπής του χαλκού, λ=1.54Å) παραγόµενη
από την εργαστηριακή γεννήτρια περιστρεφόµενης ανόδου (Rigaku RU-H3R) του
Πανεπιστηµίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.
Ο ανιχνευτής τοποθετήθηκε σε απόσταση 200 mm από τον κρύσταλλο και
καταγράφηκαν 98 εικόνες (images) περίθλασης που προήλθαν από συνολική περιστροφή του
κρυστάλλου 196º. Κάθε εικόνα περιέλαβε δεδοµένα από περιστροφή 2º του κρυστάλλου και για
διάρκεια έκθεσης στις ακτίνες 30 min. Η µωσαϊκότητα του κρυστάλλου ήταν 0.3º. Η σειρά
δεδοµένων χαρακτηρίζεται ως native γιατί προέρχεται από φυσικό κρύσταλλο της πρωτεΐνης.
Στην εικόνα 4.2 παρουσιάζεται το διάγραµµα περίθλασης του κρυστάλλου σε τέσσερις εικόνες
δεδοµένων που απέχουν µεταξύ τους 45º.
Η επεξεργασία των δεδοµένων (processing) περιλαµβάνει τέσσερα βασικά στάδια: (i)
Κατ’ αρχάς εντοπίζονται οι ανακλάσεις, τους αποδίδεται η τριάδα των δεικτών Miller hkl
(indexing) και προσδιορίζεται ο προσανατολισµός του κρυστάλλου, (ii) ολοκληρώνονται τα
µέγιστα περίθλασης (integration) και σε κάθε ανάκλαση αποδίδεται µια σχετική τιµή έντασης
(Ι), (iii) οι εντάσεις ανάγoνται σε κοινή κλίµακα (scaling) ώστε η σειρά δεδοµένων να είναι
εσωτερικά συνεπής, (iv) από την ένταση υπολογίζεται το πλάτος (|F|) δεδοµένου ότι Ι ∝ |F|2. Η
ολοκλήρωση των µεγίστων περίθλασης και η αναγωγή τους σε κοινή κλίµακα έγινε µε τα
προγράµµατα DENZO και SCALEPACK από την οµάδα προγραµµάτων HKL (Otwinowski
& Minor 1997) ενώ ο υπολογισµός του πλάτους των ανακλάσεων µε το πρόγραµµα
TRUNCATE από την οµάδα προγραµµάτων CCP4 (Collaborative Computational Project,
Number 4 1994). Τα στατιστικά από την επεξεργασία των δεδοµένων παρουσιάζονται στον
πίνακα 4.1.
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Εικόνα 4.2 (προηγούµενη σελίδα) Παρουσιάζονται τέσσερις εικόνες περίθλασης του κρυστάλλου από
τον οποίο συλλέχτηκε µια πλήρης σειρά χρήσιµων δεδοµένων. (Α) Η µεγάλη επιφάνεια του κρυστάλλου
είναι κάθετη στη δέσµη των ακτίνων Χ. (Β) O κρύσταλλος έχει περιστραφεί 45º ως προς το (Α). (Γ) O
κρύσταλλος έχει περιστραφεί 90º ως προς το (Α) ώστε η µεγάλη του επιφάνεια να είναι παράλληλη στη
δέσµη των ακτίνων. (∆) O κρύσταλλος έχει περιστραφεί 135º ως προς το (Α). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η
σύγκριση µε αντίστοιχες εικόνες της 4.1.

Πίνακας 4.1 Στατιστική ανάλυση από τη συλλογή των native δεδοµένων περίθλασης της HrcQB-C.

Όλα τα δεδοµένα
∆ιακριτικότητα (Å)

∆εδοµένα υψηλότερης
διακριτικότητας

35.0-3.00

3.11-3.00

26299

2065

5675

553

4.6

3.7

100

100

Rsym

0.11

0.26

I/σ(I)

11.87

4.60

(Resolution)
Συνολικός αριθµός
ανακλάσεων
(Total number of reflections)
Αριθµός ανεξάρτητων ανακλάσεων
(Number of unique reflections)
Πολλαπλότητα
(Multiplicity)
Πληρότητα (%)
(Completeness)

Rsym=ΣhΣj |Ih,j – Îh| / ΣhΣjIh,j, για την ένταση I των j παρατηρήσεων της ανάκλασης h.

Η στοιχειώδης κυψελίδα έχει διαστάσεις a=51.6, b=27.3, c=97.2 Å, α=90.0, β=99.8,
γ=90.0º και η συµµετρία της ανήκει στην οµάδα χώρου P2 ή P21 (µονοκλινές κρυσταλλικό
σύστηµα, απλό (primitive) πλέγµα). Για να διακρίνουµε ανάµεσα στις πιθανές οµάδες
συµµετρίας λάβαµε υπόψη: (i) Τις συστηµατικές απουσίες στο διάγραµµα περίθλασης. Η
χαµηλή τιµή έντασης (Ι/σ(Ι)) των ανακλάσεων 010, 030, 050, 070, 090 εντοπίστηκε αρχικά από
το πρόγραµµα µε το οποίο έγινε το scaling (Scalepack). Στη συνέχεια µε οπτική παρατήρηση
του διαγράµµατος περίθλασης µε το πρόγραµµα hklview (από το πακέτο προγραµµάτων της
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CCP4) επιβεβαιώθηκε η συστηµατική απουσία ανακλάσεων του τύπου 0k0 µε k περιττό. Οι
απουσίες αυτές υποδεικνύουν την παρουσία ενός κοχλιωτού άξονα περιστροφής (άξονας
περιστροφής µε µετάθεση, Stout & Jensen 1968, International International Tables for X-ray
Crystallography 1989, Vol. A). (ii) Το επίπεδο Harker της συνάρτησης Patterson. Λεπτοµέρειες
αναφέρονται στην παράγραφο 4.2. Και τα δύο κριτήρια υποδεικνύουν ως πιο πιθανή την οµάδα
χώρου P21.
Για τον προσδιορισµό της περιεκτικότητας των κρυστάλλων σε διαλύτη και του
πιθανού αριθµού µορίων πρωτεΐνης στη στοιχειώδη κυψελίδα υπολογίστηκε ο συντελεστής
Matthews (Matthews coefficient, Matthews 1968) όπως φαίνεται στον πίνακα 4.2. Από τις
διαστάσεις και το σχήµα της στοιχειώδους κυψελίδας υπολογίζεται ότι ο όγκος της είναι
Vu.cell=130354 Å3, άρα ο όγκος της ασύµµετρης µονάδας είναι Vau= Vu.cell /2=65177 Å3. Για 3
και 4 µόρια στην ασύµµετρη µονάδα ο VM βρίσκεται µεταξύ αποδεκτών τιµών (1.7≤VM≤3.5,
Matthews, 1968) ενώ για 2 µόρια είναι πολύ κοντά στο ανώτερο όριο. Στο σηµείο αυτό
υπενθυµίζουµε ότι τα αποτελέσµατα από τη στήλη µοριακής διήθησης υποδεικνύουν την ύπαρξη
τετραµερών ή πενταµερών στο διάλυµα ενώ τα αποτελέσµατα από τη φασµατοσκοπία µάζας
υποδεικνύουν την ύπαρξη διµερών που σχηµατίζονται µέσω χηµικού δεσµού. Η ύπαρξη 2 και 4
µονοµερών στην ασύµµετρη µονάδα είναι συµβατή µε όλα τα παραπάνω δεδοµένα. Επειδή οι
κρύσταλλοι δεν ήταν αρκετά εύθραυστοι για να δικαιολογείται ποσοστό διαλύτη 66% θεωρούµε
ότι 4 µονοµερή είναι η πιο πιθανή επιλογή.

Πίνακας 4.2 Yπολογισµός του λόγου Matthews για διάφορους αριθµούς µορίων στην ασύµµετρη
µονάδα
Moριακό βάρος (MW) µονοµερούς=8945 Da
Vau=65177 Å3
Aριθµός µορίων στην

Mοριακό βάρος στην ασύµµετρη

Λόγος Matthews, VM

Περιεκτικότητα σε διαλύτη,

ασύµµετρη µονάδα

µονάδα, ΜWau (Da)

(VM=Vau/MWau)

Vsolv (Vsolv=1-(1.23/VM))

1

8945

7.3

83%

2

17890

3.6

66%

3

26835

2.4

49%

4

35780

1.8

32%

5

44725

1.5

18%
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Η κατανοµή των µέσων πλατών ως συνάρτηση της διακριτικότητας υποδεικνύει την
ύπαρξη συγκεκριµένων στοιχείων δευτεροταγούς δοµής. Αυτό συµβαίνει γιατί η διακριτικότητα
στην οποία εµφανίζονται ισχυρές ανακλάσεις αντιστοιχεί σε αποστάσεις που περιοδικά
επαναλαµβάνονται στον κρύσταλλο. Έτσι η παρουσία α-ελίκων φανερώνεται από την ύπαρξη
ισχυρών ανακλάσεων στα ~5.4 Å που είναι το βήµα της α-έλικας ενώ η παρουσία β-πτυχωτής
επιφάνειας χαρακτηρίζεται από ισχυρές ανακλάσεις στα ~4.7 Å που είναι η απόσταση µεταξύ
των παρακείµενων β-κλώνων. Στην εικόνα 4.3 παρουσιάζεται η κατανοµή µέσων πλατών των
δεδοµένων της HrcQB-C. Υπάρχει ένα µέγιστο περίπου στα 4.5 Å που µπορεί να ερµηνευτεί ως
ένδειξη παρουσίας β-πτυχωτής επιφάνειας ενώ είναι φανερή η απουσία µεγίστου στα 5.4 Å κάτι
που προϊδεάζει για χαµηλό ποσοστό α-έλικας.

Εικόνα 4.3 Kατανοµή των µέσων πλατών ανά κέλυφος διακριτικότητας από τα native δεδοµένα της
HrcQB-C ως συναρτήση της διακριτικότητας.

4.2

Υπολογισµός της συνάρτηση Patterson µε τα δεδοµένα της φυσικής
HrcQB-C
Η συνάρτηση Patterson (P(uvw)) είναι µια σύνθεση Fourier µε όρους τις εντάσεις των

ανακλάσεων. Τα µόνα δεδοµένα που απαιτούνται για τον υπολογισµό της είναι οι δείκτες των
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περιθλώµενων κυµάτων και οι τιµές των |F|2. Για το λόγο αυτό, µπορεί να υπολογιστεί άµεσα
από τις µετρήσεις ενός πειράµατος περίθλασης ακτίνων Χ. Η συνάρτηση παίρνει τιµές σ’ ένα
χώρο που έχει το σχήµα και το µέγεθος της στοιχειώδους κυψελίδας. Η γραφική της παράσταση
είναι ένας χάρτης διανυσµάτων. Κάθε σηµείο στο χώρο της συνάρτησης αντιπροσωπεύει ένα
διάνυσµα µε αρχή την αρχή των συντεταγµένων και τέλος το σηµείο αυτό. Το µήκος και η
διεύθυνση των διανυσµάτων αντιστοιχεί σε διατοµικές αποστάσεις µέσα στη στοιχειώδη
κυψελίδα. Σε σηµεία που αντιστοιχούν στην απόσταση µεταξύ δύο ατόµων µε ατοµικούς
αριθµούς Ζi και Zj η συνάρτηση παίρνει τιµές ανάλογες του γινοµένου ZiZj. Η τιµή της
συνάρτησης είναι µηδέν σε σηµεία που αντιστοιχούν σε διανύσµατα που δεν αντιπροσωπεύουν
διατοµικές αποστάσεις µέσα στον κρύσταλλο. Κάθε συνάρτηση Patterson έχει µέγιστο στο
σηµείο (0, 0, 0) που αντιπροσωπεύει τα διανύσµατα από κάθε άτοµο της στοιχειώδους κυψελίδας
στον εαυτό του. Το σηµείο αυτό αναφέρεται ως origin peak. Σύµφωνα µε τα παραπάνω η
συνάρτηση παίρνει υψηλές τιµές σε σηµεία που αντιστοιχούν σε αποστάσεις µεταξύ ατόµων µε
µεγάλους ατοµικούς αριθµούς και σε σηµεία που αντιστοιχούν σε διανύσµατα που
επαναλαµβάνονται µέσα στη στοιχειώδη κυψελίδα. Από Ν άτοµα στη στοιχειώδη κυψελίδα
προκύπτουν Ν2 µέγιστα στο χώρο της Patterson. Από αυτά, τα Ν συνεισφέρουν στο origin peak
και τα Ν2-Ν=Ν(Ν-1) κατανέµονται στα υπόλοιπα σηµεία του χώρου. Έτσι, η πολυπλοκότητα
της συνάρτησης αυξάνει πολύ γρηγορότερα από αυτή της στοιχειώδους κυψελίδας και η
χρησιµότητα της για την εξαγωγή δοµικής πληροφορίας ελαττώνεται όσο αυξάνει ο αριθµός
ατόµων µιας ένωσης.
Ορισµένες περιοχές της συνάρτησης Patterson που είναι γνωστές ως επίπεδα Harker
παρουσιάζουν ασυνήθιστα µεγάλη πυκνότητα και χρησιµοποιούνται για να εξαχθεί πληροφορία
για τη συµµετρία του κρυστάλλου (Stout & Jensen 1968). Η υψηλή συγκέντρωση πυκνότητας
στα επίπεδα αυτά οφείλεται στο γεγονός ότι τα διανύσµατα που συνδέουν συµµετρικά άτοµα
έχουν µια συντεταγµένη σταθερή. Για παράδειγµα, στο µονοκλινές κρυσταλλικό σύστηµα, στο
οποίο ανήκουν οι κρύσταλλοι της HrcQB-C, η οµάδα χώρου P2 περιέχει ζεύγη ατόµων µε
συντεταγµένες x, y, z και -x, y, -z. Tα διανύσµατα που συνδέουν αυτά τα άτοµα έχουν
συντεταγµένες 2x, 0, 2z και εµφανίζονται στο επίπεδο uw της Patterson µε v=0. Αντίστοιχα, η
οµάδα χώρου P21 περιέχει τα ζεύγη ατόµων x, y, z, και -x, y+1/2, -z και τα διανύσµατα που
συνδέουν αυτά τα άτοµα έχουν συντεταγµένες 2x, 1/2, 2y και βρίσκονται στο επίπεδο uw µε
v=1/2. Στην εικόνα 4.4 παρουσιάζονται τα δύο αυτά επίπεδα της συνάρτησης Patterson που
υπολογίστηκε µε τα native δεδοµένα της HrcQB-C. Στο (Α) δίνεται το επίπεδο uw µε v=0 στο
οποίο κυριαρχεί το origin peak στο σηµείο (0, 0, 0). Στο (Β) δείχνεται το uw µε v=1/2. Αν και
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η διαφορά της µέσης τιµής της συνάρτησης στα δύο επίπεδα δεν είναι µεγάλη, προσεκτική
παρατήρηση οδηγεί µάλλον στο συµπέρασµα ότι πιθανότερο επίπεδο Harker είναι το v=1/2.
Για τη σύγκριση αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη η πυκνότητα του origin peak.

Α

Β

Εικόνα 4.4 Παρουσιάζονται δύο επίπεδα από τη συνάρτηση Patterson που υπολογίζεται µε native
δεδοµένα της HrcQB-C στο εύρος διακριτικότητας 15.0 – 3.0 Å. Η κατάτµηση του χώρου σε επίπεδα
γίνεται κάθετα στον άξονα v. Η πρώτη ισοϋψής αντιστοιχεί στο 2% του origin peak . Οι υπόλοιπες
φέρονται σε βήµατα του 2%. (Α) Το επίπεδο uw µε v=0. (Β) Το επίπεδο uw µε v=1/2.
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4.3

Υπολογισµός της συνάρτηση αυτοπεριστροφής µε τα δεδοµένα της
φυσικής HrcQB-C
Μη-κρυσταλλογραφική καλείται η εσωτερική συµµετρία του επαναλαµβανόµενου

µοτίβου του κρυστάλλου. ∆ιαφοροποιείται από τη λεγόµενη κρυσταλλογραφική στο ότι ισχύει
µόνο τοπικά δηλαδή συσχετίζει οµάδες ατόµων που βρίσκονται στην ασύµµετρη µονάδα του
πλέγµατος. Η γνώση της µη-κρυσταλλογραφικής συµµετρίας του µοτίβου είναι σηµαντική γιατί
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη βελτίωση των πειραµατικών φάσεων των παραγόντων δοµής
όπως θα αναφερθεί εκτενέστερα στο επόµενο κεφάλαιο (δες 6.3.1).
Η συνάρτηση Patterson εµπεριέχει πληροφορία για τη µη-κρυσταλλογραφική
συµµετρία του µοτίβου και αυτό γίνεται κατανοητό µε το παράδειγµα που επικαλούνται οι
Rossmann & Blow (1962): Ας υποθέσουµε πως το µοτίβο αποτελείται από δύο ίδια µόρια
διευθετηµένα µε διαφορετικούς προσανατολισµούς. Η συνάρτηση Patterson θα αποτελείται από
µια οµάδα διανυσµάτων που συσχετίζουν άτοµα του ενός µορίου (self-Patterson διανύσµατα),
από µια οµάδα διανυσµάτων που συσχετίζουν άτοµα του άλλου µορίου και από µια οµάδα
διανυσµάτων που συσχετίζουν άτοµα από το ένα µόριο στο άλλο (cross-Patterson διανύσµατα).
Τα self-Patterson διανύσµατα έχουν κατά µέσο όρο µικρότερο µήκος από τα cross-Patterson
και βρίσκονται µέσα σε µια σφαίρα µε κέντρο την αρχή της συνάρτησης και ακτίνα ίση µε τη
µεγαλύτερη διάσταση του µορίου. Επιπλέον, οι κατανοµές των self-Patterson διανυσµάτων θα
είναι ίδιες για τα δύο ίδια µόρια µε µόνη διαφορά ότι η µία κατανοµή θα είναι περιστραµµένη
ως προς την άλλη εξαιτίας του διαφορετικού προσανατολισµού των µορίων.
Λόγω του µεγάλου αριθµού µεγίστων που υπάρχουν στο χάρτη Patterson πρωτεϊνικών
µορίων αυτές οι όµοιες κατανοµές διανυσµάτων και η σχέση που της συνδέει δεν µπορούν να
γίνουν αντιληπτές µε απλή παρατήρηση. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται η συνάρτηση selfrotation (συνάρτηση αυτοπεριστροφής, Rossmann & Blow 1962, Drenth 1994) της οποίας η
φυσική σηµασία είναι η εξής: Αν το υποσύνολο της συνάρτησης Patterson που περιέχει τα selfPatterson διανύσµατα υπερτεθεί µε ένα περιστρεφόµενο αντίγραφο του τότε για το
προηγούµενο παράδειγµα η επικάλυψη των δύο συναρτήσεων θα γίνει µέγιστη για περιστροφές
που θα φέρουν τις δύο οµάδες self-Patterson διανυσµάτων στον ίδιο προσανατολισµό. Οι
περιστροφές αυτές δηλώνουν τη µη-κρυσταλλογραφική συµµετρία που συσχετίζει τα µόρια.
Έτσι η τιµή της συνάρτησης αυτοπεριστροφής αποτελεί µέτρο της αλληλεπικάλυψης
(συµφωνίας) ανάµεσα στη συνάρτηση Patterson και ενός περιστραµµένου αντιγράφου της και
µεγιστοποιείται για περιστροφές όπου οι συναρτήσεις συµπίπτουν.
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Οι τιµές της συνάρτησης αυτοπεριστροφής παριστάνονται στην επιφάνεια µιας σφαίρας
ως συνάρτηση της γωνίας περιστροφής (κ) και της διεύθυνσης του άξονα περιστροφής. Στις
πολικές συντεταγµένες η διεύθυνση του άξονα ορίζεται από τις γωνίες φ και ω όπου η φ διατρέχει
τον ισηµερινό της σφαίρας και η ω µετρά την απόσταση από τον πόλο.
Για να διερευνήσουµε την παρουσία µη-κρυσταλλογραφικής συµµετρίας υπολογίσαµε
τη συνάρτηση self-rotation µε τα δεδοµένα της HrcQB-C στο εύρος διακριτικότητας 10.0-3.0 Å
σε µια περιοχή µε ακτίνα 17.0 Å γύρω από την αρχή της Patterson. Για τον υπολογισµό της
συνάρτησης χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα POLARRFN από την οµάδα προγραµµάτων της
CCP4. Στην εικόνα 4.5 παρουσιάζεται το γράφηµα της συνάρτησης (η στερεογραφική προβολή
της σφαίρας στο επίπεδο) για δύο περιστροφές, κ=180º (διερεύνηση για διπλούς άξονες) και
κ=90º (διερεύνηση για τετραπλούς άξονες), (Α) και (Β) αντίστοιχα. Για την οµάδα χώρου P21
υπάρχει µόνο ένα κρυσταλλογραφικό στοιχείο συµµετρίας που είναι ένας διπλός άξονας
περιστροφής (στην πραγµατικότητα ένας διπλός άξονας µε µετάθεση) παράλληλος στον
κρυσταλλογραφικό b άξονα. Στον άξονα αυτό αντιστοιχεί το µέγιστο που σηµειώνεται µε I στην
εικόνα 4.5 Α και εµφανίζεται παράλληλα µε τον b στο σηµείο φ=0, ω=0º. Το Ι είναι το µόνο
µέγιστο που αντιστοιχεί σε κρυσταλλογραφική συµµετρία ενώ τα υπόλοιπα προκύπτουν από µη
κρυσταλλογραφική συµµετρία. Έτσι, τα µέγιστα ΙΙ και ΙΙΙ (φ=0, ω=90º και φ=90, ω=90º) της
4.5 Α µπορούν να αποδωθούν σε δύο διπλούς άξονες κάθετους µεταξύ τους και κάθετους στον
κρυσταλλογραφικό διπλό. Από αυτούς ο ΙΙ είναι παράλληλος στον κρυσταλλογραφικό άξονα c.
Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχουν άλλοι δύο διπλοί άξονες, οι IV στο φ=45, ω=90º και V στο
φ=135, ω=90º κάθετοι µεταξύ τους και στον Ι και 45º από τους II και III. Η τιµή της
συνάρτησης στις θέσεις IV και V είναι σχετικά µικρή όπως φαίνεται από τις µικρές τιµές γι’ αυτό
µπορούµε να υποθέσουµε ότι συσχετίζουν περιοχές µε χαµηλότερη οµοιότητα. Το βασικό
στοιχείο συµµετρίας στην εικόνα 4.5 Β είναι ένας τετραπλός άξονας (Ι στο φ=0, ω=0º)
παράλληλος στον κρυσταλλογραφικό διπλό. Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι τα δεδοµένα
υποστηρίζουν την ύπαρξη µη-κρυσταλλογραφικής συµµετρίας τάξεως δύο (διπλοί άξονες
περιστροφής) ενώ δεν µπορούµε να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα για την ύπαρξη/απουσία
µη-κρυσταλλογραφικής συµµετρίας τάξεως τέσσερα (τετραπλοί άξονες περιστροφής).
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Α

a
90.0

III

c

b

V

IV

II

180.0

0.0

I

-90.0

Β

a
90.0

b

180.0

c

0.0

I

-90.0

Εικόνα 4.5 Η συνάρτηση self-rotation που υπολογίζεται µε τα native δεδοµένα της HrcQB-C για
περιστροφές της Patterson ως προς το ακίνητο αντίγραφο της. Οι τιµές της συνάρτησης παρουσιάζονται
σε στερεογραφική προβολή σφαίρας σε σύστηµα πολικών συντεταγµένων. Η συνάρτηση υπολογίστηκε µε
δεδοµένα διακριτικότητας 10-3 Å, σε µια σφαίρα ακτίνας 17 Å µε κέντρο την αρχή της συνάρτησης
Patterson. Πάνω δεξιά δίνεται η διεύθυνση των κρυσταλλογραφικών αξόνων. Ο b είναι κάθετος στο
επίπεδο του χαρτιού µε φορά προς τον αναγνώστη ενώ οι α και c βρίσκονται στο επίπεδο του χαρτιού.
(Α) κ=180º (Β) κ=90º.
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4.4

∆εδοµένα από βιοφυσικές µεθόδους

Στη συνέχεια περιγράφουµε πειράµατα κυκλικού διχρωισµού και FTIR (Fourier
Transform Infra Red) που έγιναν µε δείγµατα της HrcQB και HrcQB-C για τον
προσδιορισµό της δευτεροταγούς δοµής τους.

4.4.1 Φασµατοσκοπικός χαρακτηρισµός µε κυκλικό διχρωισµό (CD)
Οι χειρικές ενώσεις, όπως οι πρωτεΐνες, παρουσιάζουν διαφορετική απορρόφηση για
τη δεξιά- και αριστερά- κυκλικά πολωµένη ακτινοβολία. Αυτή η διαφορά απορρόφησης ορίζεται
ως κυκλικός διχρωισµός (Circular Dichroism) και µετράται µε το είδος της φασµατοσκοπίας
που φέρει το ίδιο όνοµα (Rodger & Nordén 1997, Van Holde 1985, Τζουγκράκη & Κόκοτος
1993).
Όπως έχει δειχτεί από τη µελέτη συνθετικών πολυπεπτιδίων ορισµένης διαµόρφωσης
π.χ. α-έλικα, β-πτυχωτή, β-στροφή ή αλληλουχία χωρίς δοµή (random coil) κάθε στοιχείο
δευτεροταγούς δοµής έχει ένα χαρακτηριστικό φάσµα κυκλικού διχρωισµού (εικόνα 4.6). Η αέλικα έχει δυο αρνητικές ζώνες στα 222 και 208 nm και µια ιδιαίτερα ισχυρή θετική ζώνη στα
190 nm. Η β-πτυχωτή επιφάνεια έχει µια αρνητική ζώνη στα 215-216 nm και µια θετική
παρόµοιας ισχύος στα 195-200 nm. Η β-στροφή εµφανίζει µια αδύνατη αρνητική ζώνη στα
~225 nm, µια ισχυρή θετική ζώνη στα 200-205 nm και µια ισχυρή αρνητική ζώνη στα 180-190
nm. Στην πραγµατικότητα, το φάσµα της β-στροφής δεν είναι αυστηρά ορισµένο αφού δεν είναι
δυνατό να έχουµε ένα συνθετικό πεπτίδιο όλο β-στροφή. Τέλος, όλα τα µοντέλα πολυπεπτιδίων
χωρίς δοµή έχουν µια ισχυρή αρνητική ζώνη στα 197-199 nm.
Η χρήση του φάσµατος κυκλικού διχρωισµού µιας πρωτεΐνης για την εξαγωγή δοµικής
πληροφορίας οδηγεί κυρίως σε ποιοτικά συµπεράσµατα που βασίζονται στην εµπειρική
σύγκριση του πειραµατικού φάσµατος µε τα πρότυπα φάσµατα ‘καθαρών’ διαµορφώσεων. Από
την άλλη, υπάρχουν σήµερα διαθέσιµα προγράµµατα µε τα οποία επιχειρείται µια περισσότερο
ποσοτική προσέγγιση. Τα προγράµµατα αυτά χρησιµοποιούν ως βάση αναφοράς ένα σύνολο
φασµάτων πρωτεϊνών των οποίων οι δοµές έχουν προσδιοριστεί µε κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ.
Η ανάλυση του πειραµατικού φάσµατος σε ένα κατάλληλα ‘ζυγισµένο’ άθροισµα των φασµάτων
αναφοράς επιτρέπει τον προσδιορισµό του ποσοστού των διαφορετικών δοµικών στοιχείων στη
πρωτεΐνη. Η χρήση τέτοιων προγραµµάτων οδηγεί συνήθως σε αξιόπιστες εκτιµήσεις της αέλικας αλλά για τα υπόλοιπα στοιχεία χρειάζεται επιβεβαίωση και µε άλλες τεχνικές.
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Εικόνα 4.6 Πρότυπα φάσµατα κυκλικού διχρωισµού για τις ‘καθαρές’ διαµορφώσεις α-έλικας, βπτυχωτής και αλληλουχίας χωρίς δοµή (τροποποιηµένο σχήµα από το άρθρο του Woody 1999).

∆είγµατα της HrcQB και HrcQB-C υποβλήθηκαν εκτενώς σε συνθήκες διαπίδυσης
έναντι υδατικού διαλύµατος 20mM NaH2PO4/Na2HPO4 pH=7.5. Τα φάσµατα κυκλικού
διχρωισµού καταγράφηκαν από τα 180 ως τα 260 nm χρησιµοποιώντας ένα
φασµατοπολωσίµετρο (spectropolarimeter) Jasco J715 (εικόνα 4.7). Τα φάσµατα αναλύθηκαν
µόνο ποιοτικά µε τη βοήθεια της Prof. S. Radford από το Πανεπιστήµιο του Leeds.
Είναι φανερό ότι τα φάσµατα των δύο πρωτεϊνών απέχουν σηµαντικά από τις πρότυπες
καµπύλες. Το χαρακτηριστικό τους είναι µια ισχυρή αρνητική ζώνη στα 202 (HrcQB) και 204
nm (HrcQB-C) η οποία δεν µπορεί να αποδοθεί άµεσα σε κανένα στοιχείο δευτεροταγούς
δοµής (το αρνητικό µέγιστο του random coil εµφανίζεται συστηµατικά κάτω από τα 200 nm).
Με επιφύλαξη θα µπορούσαµε ίσως να αποδώσουµε το φάσµα µεταξύ 240-215 nm σε βπτυχωτή και το µέγιστο στα ~190 nm σε α-έλικα.
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Εικόνα 4.7 Τα φάσµατα κυκλικού διχρωισµού για τις πρωτεΐνες HrcQB (∆) και HrcQB-C (▲) όπως
καταγράφηκαν.

4.4.2 Φασµατοσκοπικός χαρακτηρισµός µε FTIR
Από τις ζώνες απορρόφησης που χαρακτηρίζουν τα φάσµατα υπερύθρου των
πρωτεϊνών υπάρχει µία που ονοµάζεται Αµίδιο Ι (Amide I) και έχει βρεθεί να είναι ιδιαίτερα
χρήσιµη για δοµικές µελέτες. Η Αµίδιο Ι προέρχεται κυρίως από τη δόνηση ‘έκτασης’ του
καρβονυλίου του πεπτιδικού δεσµού και η ακριβής συχνότητα εµφάνισης της συσχετίζεται
άµεσα µε το περιβάλλον του καρβονυλίου όπως διαµορφώνεται από τη δευτεροταγή δοµή. Στην
πραγµατικότητα η Αµίδιο Ι συνίσταται από την αλληλεπικάλυψη περισσότερων ζωνών
απορρόφησης που καθεµιά προέρχεται από διαφορετικά στοιχεία δευτεροταγούς δοµής. Η
χρήση του FTIR (Fourier Transform Infra Red) τα τελευταία χρόνια έκανε δυνατή τη
καταγραφή φασµάτων απορρόφησης στο υπέρυθρο σε υψηλότερη διακριτικότητα και µε αύξηση
της αναλογίας σήµατος προς θόρυβο σε σχέση µε τα κλασικά φάσµατα απορρόφησης. Έτσι
διευκολύνθηκε η ανάλυση της Αµίδιο Ι ζώνης στα συστατικά της στοιχεία µε τη χρήση των
τεχνικών της δεύτερης παραγώγου και της Fourier αποσυνέληξης.
∆είγµατα της HrcQB και HrcQB-C υποβλήθηκαν εκτενώς σε συνθήκες διαπίδυσης
έναντι υδατικού διαλύµατος 10 mM NaH2PO4/Na2HPO4, pH=7.5 και στη συνέχεια
συγκεντρώθηκαν µέχρι ~1 mg/ml. Φάσµατα υπερύθρου καταγράφηκαν µε ένα
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φασµατοφωτόµετρο Nicolet 560 σε θερµοκρασία δωµατίου και σε διακριτική ικανότητα 4 cm-1.
200 µl δείγµατος απλώθηκαν στην επιφάνεια γερµανίου του ειδικού δειγµατολήπτη και ο
διαλύτης αποµακρύνθηκε µε ήπια εξάτµιση, έτσι ώστε να σχηµατιστεί ένα λεπτό στρώµα
πρωτεΐνης. Το πρωτεϊνικό φάσµα ανακτήθηκε µε αφαίρεση του φάσµατος του διαλύτη από το
φάσµα του πρωτεϊνικού διαλύµατος. Για τη Fourier αποσυνέληξη (Fourier deconvolution) και
τη χάραξη βέλτιστης καµπύλης (curve fitting) της Αµίδιο Ι ζώνης χρησιµοποιήθηκαν τα
προγράµµατα OMNIC και PeakSolve (εικόνα 4.8).
To εµβαδό της περιοχής που περικλείεται κάτω από κάθε κορυφή χρησιµοποιήθηκε
για να υπολογιστεί το ποσοστό κάθε στοιχείου δευτεροταγούς δοµής ενώ η αντιστοίχιση της
κάθε κορυφής σε ένα στοιχείο δευτεροταγούς δοµής έγινε µε βάση τους πίνακες των Dong et al.
(1990) και Dong & Caughey (1994). Η ανάλυση των φασµάτων έγινε µε τη βοήθεια του Dr. A.
Berry. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της Αµίδιο Ι ζώνης των HrcQB και HrcQB-C δίνονται
στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 4.3 (Α) Ανάλυση της Αµίδιο Ι ζώνης των FTIR φασµάτων της HrcQB και HrcQB-C. Στις δύο
πρώτες στήλες παρουσιάζονται οι συχνότητες στις οποίες αναλύονται οι Αµίδιο Ι ζώνες της HrcQB και
HrcQB-C αντίστοιχα και σε παρένθεση δίνονται οι σχετικές τους εντάσεις (relative integrated intensities).
Στη τρίτη στήλη γίνεται η αντιστοίχιση των συχνοτήτων µε τα στοιχεία δευτεροταγούς δοµής µε βάση τις
αναφορές που δίνονται στο κείµενο. (Β) Συνολική απόδοση στοιχείων δευτεροταγούς δοµής στις
πρωτεΐνες HrcQB και HrcQB-C µε βάση την ανάλυση της Αµίδιο Ι ζώνης που παρουσιάζεται στο Α.
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Α
Μέση συχνότητα (cm-1)
HrcQB
1632 (8%)
1649 (4%)

HrcQB-C
1625 (2%)
1627 (3%)
1631 (1%)
1635
(17%)
1649 (7%)

1658 (2%)
1659
(21%)

1654 (6%)
1661 (5%)

1669 (7%)

1671
(30%)

1677 (5%)
1678
(10%)
1680 (2%)

Β
Στοιχεία
δευτεροταγούς
β-πτυχωτή
α-έλικα
στροφή
απουσία δοµής
310 έλικα, αΙΙ έλικα ή
στροφή τύπου ΙΙΙ

Αντιστοίχιση
β-πτυχωτή
β-πτυχωτή
β-πτυχωτή
β-πτυχωτή
απουσία δοµής
(random)
α-έλικα
310 έλικα, αΙΙ έλικα
ή
στροφή τύπου ΙΙΙ
στροφή
στροφή
στροφή

1688 (8%)

στροφή
στροφή
β-πτυχωτή

1695 (5%)

β-πτυχωτή

1692
(15%)

2

HrcQB
49%
2%
24%
4%
21%

HrcQB44%
6%
38%
7%
5%

94
A

B

Εικόνα 4.8 Τα FTIR φάσµατα της HrcQB (Α) και HrcQB-C (Β) µετά την Fourier αποσυνέληξη.
Φαίνεται η ανάλυση σε επιµέρους ζώνες και η χάραξη της βέλτιστης καµπύλης (curve fitting) για κάθε
φάσµα.
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Κεφάλαιο 5

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ HrcQB-C ME
ΣΕΛΗΝΟ-ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ

Στην αρχή αυτού του κεφαλαίου περιγράφεται το πρόβληµα των φάσεων και παρουσιάζονται
περιληπτικά οι αρχές των τεχνικών της πολλαπλής ισόµορφης αντικατάστασης και της ανώµαλης
σκέδασης σε πολλαπλά µήκη κύµατος που χρησιµοποιούνται ευρέως για την επίλυση του. Στη
συνέχεια περιγράφονται οι προσπάθειες της επίλυσης του προβλήµατος των φάσεων στην
περίπτωση της HrcQB-C. Οι προσπάθειες αυτές είχαν δύο κατευθύνσεις: (i) Την εύρεση
χρήσιµων παραγώγων βαρέων µετάλλων µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί η τεχνική της ισόµορφης
αντικατάστασης (παράγραφος 5.2). (ii) Tην εισαγωγή στην πρωτεΐνη ατόµων σεληνίου µε σκοπό
να χρησιµοποιηθεί η τεχνική της ανώµαλης σκέδασης σε πολλαπλά µήκη κύµατος (παράγραφοι
5.3 και 5.4).

5.1

Εισαγωγή

5.1.1 Tο πρόβληµα των φάσεων και η επίλυση του
Ο προσδιορισµός της τρισδιάστατης δοµής ενός πρωτεϊνικού µορίου µε
κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ βασίζεται στη συµβολή των κυµάτων που περιθλώνται από
κρυστάλλους της πρωτεΐνης. Η µαθηµατική συµβολή των κυµάτων επιτυγχάνεται µε τη σύνθεση
Fourier που είναι το µαθηµατικό ανάλογο ενός εστιακού φακού. Το αποτέλεσµα της εφαρµογής
του µετασχηµατισµού Fourier είναι η δηµιουργία του ειδώλου του αντικειµένου που προκαλεί
την περίθλαση δηλαδή της κατανοµής της ηλεκτρονικής πυκνότητας του µορίου. Το µέγεθος
που µετράται από πειράµατα περίθλασης ακτίνων Χ είναι η ένταση των περιθλώµενων κυµάτων
από την οποία υπολογίζεται άµεσα το πλάτος των κυµάτων (Ι ∝ |F|2). Το βασικό πρόβληµα
της µεθόδου προκύπτει από την πρακτική αδυναµία να καταγραφούν οι φάσεις των
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περιθλώµενων κυµάτων. Έτσι οι φάσεις συνάγονται έµµεσα από µεθόδους όπως η πολλαπλή
ισόµορφη αντικατάσταση (Multiple Isomorphous Replacement, MIR) και η ανώµαλη σκέδαση
σε πολλαπλά µήκη κύµατος (Multiwavelength Anomalous Diffraction, MAD).
Η πολλαπλή ισόµορφη αντικατάσταση βασίζεται στις αλλαγές των εντάσεων των
περιθλώµενων κυµάτων που προκαλούνται από την πρόσδεση ατόµων ενός βαρέως µετάλλου
στον κρύσταλλο της πρωτεΐνης (παράγωγος κρύσταλλος). Οι φάσεις εκτιµώνται από τις διαφορές
των πλατών που υπολογίζονται από τα διαγράµµατα περίθλασης του φυσικού και του παράγωγου
κρυστάλλου. Ως βαριά χαρακτηρίζονται τα στοιχεία µε µεγάλους ατοµικούς αριθµούς όπως ο
λευκόχρυσος (Pt), χρυσός (Au), υδράργυρος (Hg), µόλυβδος (Pb), ουράνιο (U) και οι
λανθανίδες. Ο ισοµορφισµός µεταξύ του παράγωγου και του φυσικού κρυστάλλου είναι κριτικής
σηµασίας για την επιτυχία της µεθόδου. Ένας παράγωγος κρύσταλλος χαρακτηρίζεται
ισόµορφος όταν η πρόσδεση του βαρέως ατόµου δεν προκαλεί αλλαγές ούτε στη δοµή του
µορίου ούτε στον τρόπο που τα πρωτεϊνικά µόρια πακετάρονται στον κρύσταλλο. Σ΄αυτή την
περίπτωση οι διαφορές των εντάσεων οφείλονται αποκλειστικά στη συνεισφορά των ατόµων του
µετάλλου στο φαινόµενο της σκέδασης. Η ισόµορφη παραγώγηση ενός κρυστάλλου είναι
εµπειρική, επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία γιατί απαιτεί πολλές δοκιµές διαφορετικών
ενώσεων βαρέων µετάλλων σε διαφορετικές συγκεντρώσεις. Παράγωγοι κρύσταλλοι ετοιµάζονται
µε εµβάπτιση του φυσικού κρυστάλλου σε διάλυµα του βαρέως µετάλλου (soaking) ή µε
συγκρυστάλλωση της πρωτεΐνης µε το διάλυµα του µετάλλου (co-crystallization).

5.1.2 Προσδιορισµός φάσεων µε την τεχνική της ανώµαλης σκέδασης σε πολλαπλά
µήκη κύµατος (MAD)
Όταν η προσπίπτουσα ακτινοβολία έχει µήκος κύµατος κοντά σε µέγιστο
απορρόφησης ενός ατόµου του κρυστάλλου τότε µέρος της ακτινοβολίας απορροφάται από το
άτοµο για τη µετάπτωση ενός ηλεκτρονίου σε µια διηγερµένη ενεργειακή κατάσταση και
σκεδάζεται µε διαφορά φάσης ως προς την προσπίπτουσα. Το φαινόµενο καλείται ανώµαλη
σκέδαση για να διακριθεί από τη λεγόµενη οµαλή κατά την οποία το άτοµο σκεδάζει µε την ίδια
φάση όλη την προσπίπτουσα ακτινοβολία. Ένα άτοµο σκεδάζει ανώµαλα όταν η προσπίπτουσα
ακτινοβολία έχει µήκος κύµατος που αντιστοιχεί στη διαφορά µεταξύ δύο ενεργειακών του
καταστάσεων. Στο εύρος της ακτινοβολίας που συνήθως λαµβάνουν χώρα τα πειράµατα
περίθλασης ακτίνων Χ αντιστοιχούν διαφορές ενεργειακών στιβάδων των µετάλλων µετάπτωσης
από τον σίδηρο (Ζ=26) µέχρι τον ψευδάργυρο (Ζ=30), στοιχείων µε µέσο ατοµικό αριθµό από
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το γάλιο (Ζ=31) µέχρι το ύττριο (Ζ=39), λανθανιδών µε ατοµικούς αριθµούς από 64 – 71
καθώς και των συµβατικών βαρέων ατόµων (Hendrickson & Ogata 1997). Άµεση συνέπεια της
ανώµαλης σκέδασης στο διάγραµµα περίθλασης του κρυστάλλου είναι ότι παύει να ισχύει ο
νόµος του Friedel. Σύµφωνα µε το νόµο αυτό, τα ζεύγη ανακλάσεων µε δείκτες hkl και -h-k-l
(ζεύγη του Friedel) έχουν ίδιο πλάτος και αντίθετες φάσεις. Παρουσία ανώµαλης σκέδασης, τα
ζεύγη αυτά χαρακτηρίζονται ως ζεύγη Bijvoet και οι διαφορές των πλατών τους ανώµαλες
διαφορές ή διαφορές Bijvoet.
Η ισχύς σκέδασης ενός ατόµου σε σχέση µε τη σκέδαση ενός ηλεκτρονίου δίνεται από
τον ατοµικό παράγοντα σκέδασης που συµβολίζεται µε f. Ο ατοµικός παράγοντας σκέδασης
έχει µια οµαλή συνιστώσα (fo) που οφείλεται στην οµαλή σκέδαση και εξαρτάται από τη γωνία
σκέδασης και µια ανώµαλη συνιστώσα (f∆) που οφείλεται στην ανώµαλη σκέδαση και εξαρτάται
από το µήκος κύµατος. Η ανώµαλη συνιστώσα του ατοµικού παράγοντα σκέδασης έχει ένα
πραγµατικό µέρος (f´) δηλαδή µια συνιστώσα που έχει συνήθως αντίθετη φάση (-180º) από τον
οµαλό παράγοντα και ένα φανταστικό µέρος (f´´) δηλαδή µια συνιστώσα 90º εκτός φάσης.
f=fo(θ) + f∆(λ)=fo(θ) + f´(λ) + if´´(λ)

(1)

Όταν το µήκος κύµατος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας είναι πολύ διαφορετικό από το
µέγιστο απορρόφησης του ατόµου τότε το φαινόµενο της ανώµαλης σκέδασης δεν συνεισφέρει
σηµαντικά και η ανώµαλη συνιστώσα f∆ είναι αµελητέα.
Η τεχνική MAD βασίζεται στην ύπαρξη ενός ανώµαλου σκεδαστή στον κρύσταλλο και
σε διαδοχικές µετρήσεις δεδοµένων περίθλασης σε πολλαπλά µήκη κύµατος. Η τεχνική
εκµεταλλεύεται την ανώµαλη σκέδαση για τον προσδιορισµό των φάσεων µε δύο τρόπους.
Αφενός, χρησιµοποιεί τις διαφορές στα πλάτη µεταξύ των ζευγών του Bijvoet (ανώµαλες
διαφορές) µέσα στην ίδια σειρά δεδοµένων. Οι διαφορές αυτές οφείλονται στον παράγοντα f´´.
Αφετέρου, χρησιµοποιεί τις διαφορές πλατών της ίδιας ανάκλασης σε διαφορετικά µήκη
κύµατος (διαφορές διασποράς). Οι διαφορές αυτές οφείλονται στον παράγοντα f´ (Hendrickson
et al. 1985, Hendrickson & Ogata 1997). Στοιχεία που συνήθως εισάγονται στους πρωτεϊνικούς
κρυστάλλους µε εµβάπτιση ή συγκρυστάλλωση και χρησιµοποιούνται ως ανώµαλοι σκεδαστές
είναι ο ψευδάργυρος (Zn, Hollingsworth et al. 2002), υδράργυρος (Hg, Armas et al. 2002),
γαδολίνιο (Gd, Girard et al. 2002), δυσπρόσιο (Dy, Purdy et al. 2002), ρήνιο (Re, Watson et al.
2001). Εντούτοις, το σελήνιο (Se) αποτελεί τον ευρύτερα διαδεδοµένο ανώµαλο σκεδαστή σε
τέτοιου είδους πειράµατα λόγω της δυνατότητας βιολογικής εισαγωγής του στο πρωτεϊνικό
µόριο µε τη µορφή σεληνο-µεθειονίνης (Hendrickson et al. 1990).
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Τα πλάτη του πραγµατικού και φανταστικού µέρους της ανώµαλης σκέδασης
υπολογίζονται πειραµατικά για τον κάθε κρύσταλλο. Αρχικά, καταγράφεται το φάσµα
απορρόφησης µ(Ε) του κρυστάλλου, σε µια περιοχή ενεργειών γύρω από το µέγιστο
απορρόφησης του ανώµαλου σκεδαστή. Ο f´´ είναι απευθείας ανάλογος του µ(Ε) ενώ ο f´
υπολογίζεται από τον f´´ µε την εξίσωση Kramers-Kronig (Hendrickson et al. 1985,
Hendrickson & Ogata 1997). Ένα πείραµα MAD περιλαµβάνει µετρήσεις σε τρία τουλάχιστον
µήκη κύµατος που επιλέγονται έτσι ώστε να µεγιστοποιούνται οι ανώµαλες διαφορές και οι
διαφορές διασποράς. Συγκεκριµένα µια σειρά µετρήσεων καταγράφεται στο µήκος κύµατος που
µεγιστοποιείται ο παράγοντας f´´ και χαρακτηρίζεται ως σειρά δεδοµένων στο µέγιστο (peak).
Σε αυτά τα δεδοµένα µεγιστοποιούνται οι ανώµαλες διαφορές. Μια ακόµα σειρά δεδοµένων
καταγράφεται στο µήκος κύµατος που µεγιστοποιείται ο παράγοντας f´ και χαρακτηρίζεται ως
σειρά δεδοµένων στο σηµείο µέγιστης κλίσης (inflection). Τέλος πραγµατοποιείται και ένα
πείραµα σε ένα µήκος κύµατος µακρυά από τα µέγιστα και αυτά τα δεδοµένα χαρακτηρίζονται
ως αποµακρυσµένα (remote). Οι διαφορές διασποράς µεγιστοποιούνται µεταξύ της σειράς
δεδοµένων στο σηµείο µέγιστης κλίσης και των αποµακρυσµένων δεδοµένων.

5.2

Προσπάθειες δηµιουργίας παράγωγων κρυστάλλων της HrcQB-C µε
βαριά µέταλλα
Συνήθως η διείσδυση ατόµων µετάλλου καταστρέφει τον πρωτεϊνικό κρύσταλλο

προκαλώντας ραγίσµατα, κυρτώσεις ή και πλήρη διάλυση του κρυστάλλου. Συχνά η πρόσδεση
είναι µη ειδική και γίνεται σε τυχαίες θέσεις καταστρέφοντας την περιοδικότητα του πλέγµατος
ενώ σε άλλες περιπτώσεις συνοδεύεται από αλλαγές στο σχήµα και το µέγεθος της στοιχειώδους
κυψελίδας (ανισοµορφισµός). Οι αναµενόµενες δυσκολίες στη δηµιουργία ισόµορφων
παράγωγων κρυστάλλων βαρέων µετάλλων σε συνδυασµό µε την υψηλή συχνότητα εµφάνισης
προβληµατικής περίθλασης από τους κρυστάλλους της HrcQB-C µείωσαν σηµαντικά τις
πιθανότητες προσδιορισµού των φάσεων µε την τεχνική MIR. Πράγµατι, η διερεύνηση που
περιγράφεται στη συνέχεια δεν κατέληξε στην εύρεση χρήσιµων παραγώγων βαρέων µετάλλων.
Η

παραγώγηση

επιχειρήθηκε

µε

τις

τεχνικές

της

εµβάπτισης

και

της

συγκρυστάλλωσης.
Πειράµατα εµβάπτισης. Η τεχνική της εµβάπτισης αναφέρεται στη µεταφορά του
κρυστάλλου σε διάλυµα ένωσης βαρέως ατόµου ή στην προσθήκη της ένωσης του βαρέως
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ατόµου κατευθείαν στη σταγόνα που περιέχει τον κρύσταλλο. Η συγκέντρωση του βαρέως
ατόµου και ο χρόνος εµβάπτισης προσδιορίζονται εµπειρικά για την κάθε περίπτωση. Η αρχική
αξιολόγηση της πορείας παραγώγισης βασίστηκε σε χρωµατικές αλλαγές του κρυστάλλου ή/και
σε µακροσκοπικές αλλαγές στις επιφάνειες του όπως εµφάνιση ραγισµάτων και κυρτώσεων. Η
συγκέντρωση των ενώσεων των βαρέων ατόµων που χρησιµοποιήθηκε αρχικά ήταν στα επίπεδα
κορεσµού. Στη συνέχεια οι ενώσεις που απορροφήθηκαν από τους κρυστάλλους µελετήθηκαν
πιο συστηµατικά (πίνακας 5.1).

Πίνακας 5.1 Πειράµατα εµβάπτισης φυσικών κρυστάλλων της HrcQB-C σε διαλύµατα βαρέων µετάλλων.
Βαρύ
άτοµο (Ζ)
Co (27)
Mo (42)

Ένωση
Co(SCN)2 (έγχρωµη)
Mo(NNMePh3)(S2CNMe2)2
(έγχρωµη)

MoO(NNMe2)(S2CNMe2
)2

Ru (44)

(έγχρωµη)
(Et4N)2MoS4 (έγχρωµη)
Std. Stain ruthenium red (BDH)
(έγχρωµη)

Pd (46)
La (57)

K2PdCl3 (έγχρωµη)
La(NO3)3 x 6H2O

Pr (59)

Pr6O11 (έγχρωµη)
Pr(NO3)3 x 5H2O (έγχρωµη)
SmCl3

Sm (62)

Sm(NO3)3 x 5 H2O
Eu (63)
Tb (65)
Yb (70)
Ir (77)

Pt (78)

EuCl3
Tb4O7 (έγχρωµη)
TbCl3
Yb2(SO4)3
K2IrCl6 (έγχρωµη)
IrCl3 (έγχρωµη)
Ir(I)-chloro-2,5cyclooctadien
diamino dimmer (έγχρωµη)

PtCl (έγχρωµη)
PtKCl (έγχρωµη)
K2PtCl6 x 6H2O (έγχρωµη)
K2PtCl4 (έγχρωµη)
K2PtBr6 (έγχρωµη)
K2PtBr4 (έγχρωµη)

Χρόνος
εµβάπτισης
/συγκέντρωση
72 h
72 h

∆ε βάφτηκαν
Ένωση αδιάλυτη στο µητρικό υγρό

72 h

Ένωση αδιάλυτη στο µητρικό υγρό

48 h
21 h/ 1 mM

Ένωση αδιάλυτη στο µητρικό υγρό
Έντονο ιώδες χρώµα, ευλίγιστοι/καθόλου ή
λίγες ανακλάσεις µέχρι τα 10 Å
Βάφτηκαν
Βάφτηκαν
Οπτικά ανέπαφοι
Ράγισαν
Ένωση αδιάλυτη στο µητρικό υγρό
∆ε βάφτηκαν
Οπτικά ανέπαφοι
Ράγισαν
Οπτικά ανέπαφοι
Ράγισαν
Οπτικά ανέπαφοι
Ένωση αδιάλυτη στο µητρικό υγρό
Οπτικά ανέπαφοι
Οπτικά ανέπαφοι
∆ε βάφτηκαν
Ένωση αδιάλυτη στο µητρικό υγρό
Οπτικά ανέπαφοι/ λίγες ανακλάσεις µέχρι τα
10 Å
Οπτικά ανέπαφοι αλλά ευλίγιστοι/καθόλου ή
λίγες ανακλάσεις µέχρι τα 10 Å
Βάφτηκαν
Βάφτηκαν
Βάφτηκαν
Βάφτηκαν
Βάφτηκαν
Βάφτηκαν
Βάφτηκαν
∆ιαλύθηκαν

5d
72 h
17h/5 mM
27h/10 mM
72 h
72 h
17 h/5 mM
27 h/ 10 mM
17 h/5 mM
27 h/10 mM
27 h/10 mM
72 h
27 h/10 mM
27 h/10 mM
5d
5d
24 h/1 mM
24 h/6.5mM
5d
48 h
48 h
48 h
48 h
48 h
5d
48 h
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Βαρύ
άτοµο (Ζ)

Ένωση
PtCl2(NH2)2 (έγχρωµη)
PtCl(NH3)2 (έγχρωµη)

Χρόνος
εµβάπτισης
/συγκέντρωση
72 h
5d
24 h/1mM
23 h/6.5 mM

PtS2 (έγχρωµη)
Pt(edam)Cl2 (έγχρωµη)

Au (79)

Hg (80)

Pt(NH2-(CH2)2-NH2)2
(έγχρωµη)
(Pt2C2N4I2)NO3 (έγχρωµη)
Platinum
(ethylenediamide)
dichloride (έγχρωµη)
Ph4PtMoONNMe2(SPh)3
(έγχρωµη)
Gold cyanide (έγχρωµη)
Au2O3 (έγχρωµη)
KAuCl4 (έγχρωµη)
HgTl(NO3)2 (έγχρωµη)
C6H5HgCl

HgCl2
Mercurochrome (έγχρωµη)

Hg(OAc)2
C13H16HgNO6Na
EtHgPO4

HgTl(NO3)2

C6H3(OH)(NO2)HgCl
EtHgOAc
p-chloromercuriphenyl sulfonic
acid

Επίδραση στους κρυστάλλους / σχόλια
∆ε βάφτηκαν
Βάφτηκαν
Οπτικά ανέπαφοι/ανακλάσεις µέχρι τα 8Å
Οπτικά ανέπαφοι αλλά ευλίγιστοι/δεν
περιθλούν
Βάφτηκαν

72 h
48 h
72 h
5d
72 h

∆ιαλύθηκαν
∆ε βάφτηκαν
∆ιαλύθηκαν
∆ε βάφτηκαν

48 h
20 h/1 mM
72 h
72 h

∆ιαλύθηκαν
Οπτικά ανέπαφοι
Βάφτηκαν
Ένωση αδιάλυτη στο µητρικό υγρό

72 h
20 h/1 mM
72 h
60 sec
72 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h

Ένωση αδιάλυτη στο µητρικό υγρό
Οπτικά ανέπαφοι
Κυρτώθηκαν
Κατακρηµνίστηκε ίζηµα/Οπτικά ανέπαφοι
Ένωση αδιάλυτη στο µητρικό υγρό
Οπτικά ανέπαφοι
Ράγισαν
∆ιαχωρισµός κρυστάλλων στις µαργαρίτες
ραγίσµατα
Οπτικά ανέπαφοι
Κυρτώθηκαν
Κυρτώθηκαν
Οπτικά ανέπαφοι
Οπτικά ανέπαφοι/παραµένουν άχρωµοι
∆ιαχωρισµός κρυστάλλων στις µαργαρίτες
ραγίσµατα
Οπτικά ανέπαφοι
Οπτικά ανέπαφοι
Κυρτώθηκαν
Οπτικά ανέπαφοι
Πρώτα σηµάδια κύρτωσης/διάλυσης
Κατακερµατισµός/διάλυση
Οπτικά ανέπαφοι
Οπτικά ανέπαφοι
∆ιαχωρισµός κρυστάλλων στις µαργαρίτες
ραγίσµατα
Οπτικά ανέπαφοι
Οπτικά ανέπαφοι
∆ιαχωρισµός κρυστάλλων στις µαργαρίτες
ραγίσµατα
Οπτικά ανέπαφοι
∆ιαλύθηκαν
∆ιαλύθηκαν
Πρώτα σηµάδια διάλυσης
∆ιαλύθηκαν
∆ιαλύθηκαν
Πρώτα σηµάδια διάλυσης
∆ιαλύθηκαν

30-60 min
5-51/2 h
22 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h
30-60 min
5-51/2 h
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Βαρύ
άτοµο (Ζ)

Ένωση
Dichloromercurinitrophenol
(έγχρωµη)
C6H3(MeO)(SO2F)HgOAc
C6H4(COOH)HgCl

Χρόνος
εµβάπτισης
/συγκέντρωση
22 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h
72 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h
30-60 min
5-51/2 h
22 h

Επίδραση στους κρυστάλλους / σχόλια
∆ιαλύθηκαν
Οπτικά ανέπαφοι
Ράγισαν
Ράγισαν
∆ιαλύθηκαν
Οπτικά ανέπαφοι
Οπτικά ανέπαφοι
Ράγισαν
Οπτικά ανέπαφοι
Ράγισαν
∆ιαχωρισµός κρυστάλλων στις µαργαρίτες &
ραγίσµατα

Πειράµατα συγκρυστάλλωσης. Η τεχνική της συγκρυστάλλωσης αναφέρεται στην εξ’
αρχής προσθήκη της ένωσης του βαρέως ατόµου στη σταγόνα κρυστάλλωσης ώστε οι
κρύσταλλοι να σχηµατιστούν –αν η παρουσία του βαρέως ατόµου δεν αναστείλει το σχηµατισµό
τους- παρουσία της. Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται οι ενώσεις και οι συνθήκες που
δοκιµάστηκαν

για

το

σχηµατισµό

παράγωγων

κρυστάλλων

µε

την

τεχνική

της

συγκρυστάλλωσης.

Πίνακας 5.2 Πειράµατα συγκρυστάλλωσης της HrcQB-C µε ενώσεις βαρέων ατόµων παρουσία υψηλής
συγκέντρωσης Mg2+ στη σταγόνα κρυστάλλωσης*. Αρχικές συνθήκες σταγόνας: 3.75 mg/ml πρωτεΐνη,
7.5% MPD, 40 mM Mg(OAc)2, 50 mM bis-tris pH 6.4, ένωση βαρέως ατόµου στη συγκέντρωση που
αναφέρεται στον πίνακα. ∆ιάλυµα δεξαµενής: 15% MPD, 80 mM Mg(OAc)2, 100 mM bis-tris pH 6.4. Το
πρωτεϊνικό διάλυµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν 7.5 mg/ml πρωτεΐνη σε 20 mM Tris/HCl pH 7.5, 50
mM NaCl.
Ένωση βαρέως
ατόµου
La(NO3)3x 6H2O

Pr(NO3)3 x 5H2O

Αρχική συγκέντρωση ένωσης βαρέως
ατόµου στη σταγόνα (mM)
0.05
0.1
0.2
0.4
0.5
1
1.5
2
0.05
0.1
0.2

2

Αποτελέσµατα
Σφαιρουλίτες
Μεγάλοι σφαιρουλίτες
Πολλοί, µικροί σφαιρουλίτες
Κρυσταλλικό ίζηµα
Κρυσταλλικό ίζηµα
Μικρές µαργαρίτες & πλάκες
∆ιαυγής
Μικροί βελονοειδείς κρύσταλλοι & ίζηµα
Σφαιρουλίτες
Σφαιρουλίτες
Σφαιρουλίτες
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Ένωση βαρέως
ατόµου

SmCl3

Sm(NO3)3x5H2O

EuCl3

TbCl3

DyCl3 x 6H2O

Yb2(SO4)3

Αρχική συγκέντρωση ένωσης βαρέως
ατόµου στη σταγόνα (mM)
0.4
0.5
1
1.5
2
5
10
0.05
0.1
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Αποτελέσµατα
Κρυσταλλικό ίζηµα
Πολλές, µικρές µαργαρίτες
Μαργαρίτες & µικρές πλάκες
Μαργαρίτες & σταγόνες ελαίου
∆ιαυγής
Ίζηµα
Ίζηµα
Σφαιρουλίτες
Σφαιρουλίτες
Κρυσταλλικό ίζηµα
Κρυσταλλικό ίζηµα
Κρυσταλλικό ίζηµα
Πολλές, µικρές µαργαρίτες
Λίγο ίζηµα
Λίγες µικρές µαργαρίτες & πλάκες
Κρυσταλλικό ίζηµα & σφαιρουλίτες
Κρυσταλλικό ίζηµα & µεγάλοι σφαιρουλίτες
Πολλοι σφαιρουλίτες
Κρυσταλλικό ίζηµα
Μικρές µαργαρίτες
Λίγες, µικρές µαργαρίτες
Σταγόνες ελαίου
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Σφαιρουλίτες
Μεγάλοι σφαιρουλίτες
Πολλοί, µικροί σφαιρουλίτες
Κρυσταλλικό ίζηµα
Κρυσταλλικό ίζηµα
Μικρές µαργαρίτες
Μαργαρίτες
Λίγες µαργαρίτες & ίζηµα
Κρυσταλλικό ίζηµα
Σφαιρουλίτες
Κρυσταλλικό ίζηµα
Μικρές µαργαρίτες & ίζηµα
Σταγόνες ελαίου
Ίζηµα
Ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Πολύ ίζηµα
Πολύ ίζηµα
Πολύ ίζηµα
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*Ανάλογα πειράµατα που έγιναν µε χαµηλές συγκεντρώσεις (3-15 mM) Mg2+ στη σταγόνα κρυστάλλωσης
κατέληξαν σε ίζηµατα ή διαυγείς σταγόνες. Στις διαυγείς σταγόνες δεν σχηµατίστηκε ίζηµα ή κρύσταλλοι ούτε µετά
την προσθήκη κρυσταλλικών πυρήνων µε την τεχνική της µικρο-ενπυρήνωσης.

Με έναυσµα τα αποτελέσµατα των πειραµάτων που παρουσιάζονται στον πίνακα 5.2
ορισµένες συνθήκες διερευνήθηκαν πιο συστηµατικά όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 5.3.
Πραγµατοποιήθηκαν επίσης πειράµατα όπου η προσπάθεια συγκρυστάλλωσης της
πρωτεΐνης µε άτοµα λανθανιδών συνοδεύτηκε από την τεχνική της µικρο-ενπυρήνωσης (πίνακας
5.4). Σε αυτά τα πειράµατα διερευνήθηκε µια περιοχή γύρω από τις συνθήκες που όπως
παρουσίαζεται στους πίνακες 5.2 και 5.3 καταλήγουν σε διαυγείς σταγόνες.

Πίνακας 5.3 Αναλυτική διερεύνηση συνθηκών µε την τεχνική της συγκρυστάλλωσης για τη δηµιουργία
παράγωγων κρυστάλλων της HrcQB-C µε λανθανίδες. Η στήλη ‘MPD’ αναφέρεται στη συγκεντρώση του
συστατικού στη δεξαµενή. Η στήλη ‘συγκέντρωση βαρέως ατόµου’ αναφέρεται στην αρχική συγκέντρωση
της ένωσης του βαρέως ατόµου στη σταγόνα κρυστάλλωσης. Το πρωτεϊνικό διάλυµα που
χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα αυτά ήταν 7.5 mg/ml πρωτεΐνη σε 20 mM Tris/HCl pH 7.5, 50
mM NaCl. Το ρυθµιστικό διάλυµα στη δεξαµενή ήταν 100 mM bis-tris.

Ένωση βαρέως
ατόµου
La(NO3)3 x 6H2O

Σταγόνα
Συγκέντρωση βαρέως
ατόµου (mM)
0.5

1

1.5

Pr(NO3)3 x 5H2O

0.5

1

∆εξαµενή
MPD
pH
(v/v)
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
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Aποτελέσµατα
Μαργαρίτες & σταγόνες ελαίου
Λίγες, µικρές µαργαρίτες
Μαργαρίτες & σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σφαιρουλίτες
Μαργαρίτες & σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Μικρές µαργαρίτες & σταγ. ελαίου
Μικρές µαργαρίτες & σταγ. ελαίου
Μικρές µαργαρίτες & σταγ. ελαίου
Μικρές µαργαρίτες & σταγ. ελαίου
Μεγάλες µαργαρίτες & σταγ. ελαίου
Μεγάλες µαργαρίτες & σταγ. ελαίου
Μεγάλες µαργαρίτες & σταγ. ελαίου
Σταγόνες ελαίου
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Ένωση βαρέως
ατόµου

Σταγόνα
Συγκέντρωση βαρέως
ατόµου (mM)
1.5

Sm(NO3)3 x 5H2O

0.5

1

1.5

SmCl3

0.5

1

1.5

EuCl3

0.5

1

1.5

∆εξαµενή
MPD
pH
(v/v)
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6
12%
6.4
14%
6.4
15%
6.5
15%
6.6

2

Aποτελέσµατα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
∆ιαυγής
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Μεγάλοι σφαιρουλίτες
Μικροί σφαιρουλίτες
Σφαιρουλίτες
Μεγάλοι σφαιρουλίτες
Μικροί σφαιρουλίτες
Μικρές µαργαρίτες & ίζηµα
Μαργαρίτες & σταγ. ελαίου
Μικρές µαργαρίτες & σταγ. ελαίου
Μαργαρίτες & σταγόνες ελαίου
1 µεγάλη µαργαρίτα & σταγ. ελαίου
Μαργαρίτες & ίζηµα
Μαργαρίτες & ίζηµα
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
Σταγόνες ελαίου
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Πίνακας 5.4 Πειράµατα συνδυασµού συγκρυστάλλωσης/µικρο-ενπυρήνωσης. Το πρωτεϊνικό διάλυµα
που χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα αυτά ήταν 20-30 mg/ml πρωτεΐνη σε 20 mM Tris/HCl pH 7.5,
50 mM NaCl, 1mM DTT. Το ρυθµιστικό διάλυµα στη δεξαµενή ήταν 100 mM bis-tris.
Σταγόνα
Αρχική συγκέντρωση
βαρέως ατόµου (mM)

Ένωση βαρέως
ατόµου

MPD
(v/v)
9%

∆εξαµενή
Mg(OAc)2
(mM)
70

pH

Αποτελέσµατα

6.5

†Κρύσταλλοι
σχήµατος
πλάκας
10%
80
6.4
Σφαιρουλίτες & κρυστ. ίζηµα
1.5
11%
80
6.4
Σφαιρουλίτες
Pr(NO3)3 x 5H2O
12%
80
6.4
Σφαιρουλίτες
13%
80
6.4
Σφαιρουλίτες
2
9%
70
6.5
∆ιαυγής
2.5
8%
70
6.5
∆ιαυγής
1
9%
70
6.5
∆ιαυγής
8%
80
6.4
∆ιαυγής
9%
70
6.5
∆ιαυγής
9%
80
6.4
∆ιαυγής
La(NO3)3 x 6H2O
1.5
10%
80
6.4
∆ιαυγής
11%
80
6.4
∆ιαυγής
12%
80
6.4
∆ιαυγής
13%
80
6.4
Σφαιρουλίτες
2
9%
70
6.5
∆ιαυγής
1
9%
70
6.5
Πολλοί, µεγάλοι σφαιρουλίτες
SmCl3
1.5
9%
70
6.5
Ίζηµα & µικρές µαργαρίτες
2
9%
70
6.5
Ίζηµα & µικρές µαργαρίτες
†Οι κρύσταλλοι αυτοί ήταν αρκετά µεγάλοι και χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα περίθλασης ακτίνων Χ αλλά δεν
σκέδαζαν τις ακτίνες.

Ο Hg(OAc)2 λόγω του κοινού ιόντος µε το Mg(OAc)2 που χρησιµοποιείται στις
κρυσταλλώσεις εξετάστηκε πιο συστηµατικά. Συγκεκριµένα, ετοιµάστηκε διάλυµα Hg(OAc)2
συγκέντρωσης 8mg/ml σε 10% v/v MPD, 70 mM Mg(OAc)2, 100 mM bis-tris pH 6.4.
∆ιαφορετικές

ποσότητες

του

διαλύµατος

αυτού

χρησιµοποιήθηκαν

σε

πειράµατα

συγκρυστάλλωσης αλλά ακόµη και πολύ µικρές συγκεντρώσεις οδήγησαν στην κατακρήµνιση
της πρωτεΐνης.
0.5 και 1 µl κορεσµένου διαλύµατος C6H3(OH)(NO2)HgCl χρησιµοποιήθηκε σε
πειράµατα συγκρυστάλλωσης ολικού όγκου σταγόνας 10 µl. Σε πολλές συνθήκες µεγάλωσαν
κρύσταλλοι αλλά τα διαγράµµατα περίθλασης ήταν άχρηστα για συλλογή δεδοµένων.

2
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5.3

∆ηµιουργία παραγώγου σεληνο-µεθειονίνης της HrcQB-C
Με τους διαθέσιµους κρυστάλλους η εύρεση χρήσιµου παραγώγου βαρέως ατόµου για

τον προσδιορισµό φάσεων µε την τεχνική της πολλαπλής ισόµορφης αντικατάστασης ήταν
ιδιαίτερα δύσκολη. Από την άλλη, η ύπαρξη µιας µεθειονίνης στο αµινοτελικό άκρο της HrcQBC (δες την αλληλουχία της πρωτεΐνης στην εικόνα 3.1, σελίδα 41) µας έδωσε τη δυνατότητα να
εισάγουµε στο πρωτεϊνικό µόριο ένα άτοµο σεληνίου αντικαθιστώντας τη µεθειονίνη αυτή
(H2N–CH(COOH)–CH2–CH2−S−CH3, Met) από σεληνο-µεθειονίνη (H2N–CH(COOH)–
CH2–CH2−Se−CH3, SeMet) και να χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια την ανώµαλη σκέδαση
αυτού του ατόµου για να προσδιορίσουµε φάσεις µε την τεχνική της πολλαπλής ανώµαλης
σκέδασης (δες την παράγραφο 5.1). Οι δυσκολίες ενός τέτοιου πειράµατος επικεντρώνονται στη
διαδικασία αντικατάστασης της µεθειονίνης από σεληνο-µεθειονίνη και στην απαίτηση χρήσης
ακτινοβολίας συγχροτρονίου ώστε να καταγραφούν τα διαγράµµατα περίθλασης σε τρία
τουλάχιστον, διαφορετικά µήκη κύµατος. Συνήθως η υποκατάσταση της µεθειονίνης από
σεληνο-µεθειονίνη προκαλεί µόνο µικρές αλλαγές στη διαλυτότητα του µακροµορίου και κατά
συνέπεια στις συνθήκες κρυστάλλωσης. Κατ’ εξαίρεση έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου
παρατηρήθηκαν αλλαγές στις κρυσταλλικές επαφές και στην οµάδα χώρου (Poulsen et al. 2001).
Το πλεονέκτηµα της τεχνικής που αποδείχτηκε καθοριστικής σηµασίας για την
περίπτωση της HrcQB-C, είναι ότι η εύρεση ενός µόνο καλού κρυστάλλου της παράγωγης
πρωτεΐνης µπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισµό της δοµής. Τέτοιου είδους πειράµατα
εκτελούνται σε πέντε στάδια: (i) Έκφραση της πρωτεΐνης σε συνθήκες που ευνοούν την
υποκατάσταση των µεθειονινών από σεληνο-µεθειονίνη. (ii) Παραγωγή της υποκατεστηµένης
πρωτεΐνης σε µεγάλες ποσότητες για τη διεξαγωγή πειραµάτων κρυστάλλωσης. (iii) Αποµόνωση.
(iv) Κρυστάλλωση. (v) Συλλογή δεδοµένων περίθλασης ακτίνων Χ.
Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί να
επιτευχθεί η υποκατάσταση των µεθειονινών µιας πρωτεΐνης από σεληνο-µεθειονίνη (Doublié
1997): (i) Στα κύτταρα µιας αυξότροφης σε µεθειονίνη κυτταρικής σειράς εισάγεται το
πλασµίδιο που φέρει το γονίδιο της πρωτεΐνης που µας ενδιαφέρει µε απλό µετασχηµατισµό
(transformation, McCarthy et al. 2001, Weaver et al. 1999). Στη συνέχεια τα κύτταρα
µεγαλώνουν σε θρεπτικό µέσο εµπλουτισµένο µε σεληνο-µεθειονίνη. (ii) Η κυτταρική σειρά που
υπερεκφράζει την πρωτεΐνη που µας ενδιαφέρει µετατρέπεται σε αυξότροφη για µεθειονίνη
(met−) µε τεχνικές γενετικής τροποποίησης (transduction). (iii) Tο βιοσυνθετικό µονοπάτι της
µεθειονίνης αναστέλλεται χωρίς γενετική τροποποίηση. Το επιθυµητό αποτέλεσµα επιτυγχάνεται
2
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προσθέτoντας στο θρεπτικό µέσο υψηλές συγκεντρώσεις παραγόντων που δρουν ανασταλτικά
στη σύνθεση της µεθειονίνης. Ως τέτοιοι παράγοντες αναφέρονται τα αµινοξέα ισολευκίνη,
λυσίνη και θρεονίνη (Doublié 1997). Έτσι δεν είναι απαραίτητη η χρήση αυξότροφων
κυτταρικών σειρών ούτε προεργασία σε µοριακό επίπεδο για την έκφραση της υποκατεστηµένης
πρωτεΐνης (van Duyne et al. 1993).
Στην περίπτωση της HrcQB-C ακολουθήσαµε την πρώτη πορεία. Το πλασµίδιο που
υπερεκφράζει την πρωτεΐνη αφού αποµονώθηκε από DH5α κύτταρα, όπου ήταν αρχικά
κλωνοποιηµένο, χρησιµοποιήθηκε για να µετασχηµατίσει εµπορικώς διαθέσιµα met− E. coli
κύτταρα της σειράς Β834. Αρχικά, επιβεβαιώθηκε η επιτυχία του µετασχηµατισµού και η
υπερέκφραση της πρωτεΐνης στα αυξότροφα κύτταρα. Στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι
παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση των κυττάρων στο ειδικό θρεπτικό µέσο που
χρησιµοποιείται σε τέτοια πειράµατα και βελτιστοποιήθηκε η ποσότητα της προστιθέµενης
σεληνο-µεθειονίνης ώστε να επιτευχθεί η πλήρης υποκατάσταση των µεθειονινών. Η SeMetHrcQB-C παράχθηκε σε µεγάλες ποσότητες και κρυσταλλώθηκε χωρίς ουσιαστικές αποκλίσεις
από τις συνθήκες αποµόνωσης και κρυστάλλωσης της φυσικής πρωτεΐνης. Η πορεία που
ακολουθήσαµε περιγράφεται αναλυτικά στα επόµενα.

5.3.1 Κλωνοποίηση της HrcQB-C σε met− κύτταρα
Αποµόνωση του πλασµιδίου pPROEX HTa που φέρει το γονίδιο της HrcQB-C.
Το πλασµίδιο pPROEX HTa στο οποίο είναι κλωνοποιηµένη η HrcQB-C αποµονώθηκε από
DH5α κύτταρα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν αρχικά για την υπερέκφραση της. Η αποµόνωση
του πλασµιδίου έγινε µε ένα QIAGEN-tip 100 ακολουθώντας την πορεία που προτείνει η
εταιρεία. Το πλασµίδιο αποθηκεύτηκε στους -20 ºC.
∆ηµιουργία επιδεκτικών (competent) Β834 κυττάρων. Εµπορικώς διαθέσιµα Β834
κύτταρα, χωρίς καµιά ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικό απλώθηκαν γραµµωτά (streaking) σε
τριβλίο στρωµένο µε LB και άγαρ. Το τριβλίο τοποθετήθηκε σε θάλαµο των 37 ºC για ~24
ώρες. ∆έκα από τις αποικίες που µεγάλωσαν µεταφέρθηκαν από το τριβλίο σε µία κωνική φιάλη
που περιείχε 50 ml αποστειρωµένου διαλύµατος 2% w/v tryptone, 0.5% w/v yeast extract,
0.05% w/v NaCl, 2.5 mM KCl, 10 mM MgCl2 (SOB) και αφέθηκαν να µεγαλώσουν σε
επωαστήρα συνεχούς ανάδευσης στους 37 ºC. Όταν έφτασε η OD600 ~0.6 τα κύτταρα
µεταφέρθηκαν για 30 min στον πάγο και στη συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν. Το υπερκείµενο
αποµακρύνθηκε, τα κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε κρύο, αποστειρωµένο διάλυµα 55 mM MgCl2,
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15 mM CaCl2, 250 mM KCl, 10mM PIPES, pH 6.7 (διάλυµα µετασχηµατισµού θερµοκρασίας
4 ºC, αποστειρωµένο µε φίλτρο διαµέτρου πόρων 0.45 µm) και το αιώρηµα επωάστηκε για 10
min στον πάγο. Τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν για δεύτερη φορά και µετά την αποµάκρυνση του
υπερκείµενου επαναδιαλύθηκαν σε 4 ml κρύο διάλυµα µετασχηµατισµού που περιείχε επιπλέον
7% DMSO. Το αιώρηµα επωάστηκε στον πάγο για 10 min και αφού µοιράστηκε σε
δοκιµαστικούς σωλήνες eppendorff σε µερίδες όγκου 400 µl ψύχτηκε ακαριαία σε υγρό άζωτο.
Τα κύτταρα αποθηκεύτηκαν στους -70 ºC.
Μετασχηµατισµός Β834 κυττάρων µε το πλασµίδιο pPROEX HTa που φέρει το
γονίδιο της HrcQB-C. Κύτταρα και πλασµίδιο που ετοιµάστηκαν όπως αναφέρεται στις
προηγούµενες παραγράφους, τοποθετήθηκαν στον πάγο προκειµένου να αποψυχτούν αργά. Σε
200 µl αιωρήµατος επιδεκτικών κυττάρων προστέθηκαν 10 µl διαλύµατος πλασµιδίου και το
µίγµα επωάστηκε για 30 min στους 4 ºC. Στη συνέχεια µεταφέρθηκε για 45 sec σε υδατόλουτρο
των 42 ºC και αφού προστέθηκε 1 ml LB επωάστηκε για 60 min στους 37 ºC. Μετά την επώαση,
αποµακρύνθηκε το µεγαλύτερο µέρος του θρεπτικού µέσου και τα κύτταρα στρώθηκαν σε
τέσσερα τριβλία: (Α) 100 µl δυνητικά µετασχηµατισµένων κυττάρων απλώθηκαν σε τριβλίο
στρωµένο µε LB και 100 µg/ml αµπικιλίνη. (Β) 50 µl δυνητικά µετασχηµατισµένων κυττάρων
απλώθηκαν σε τριβλίο στρωµένο µε LB και 100 µg/ml αµπικιλίνη. (Γ) 100 µl µηµετασχηµατισµένων, επιδεκτικών Β834 κυττάρων απλώθηκαν σε τριβλίο στρωµένο µε LB χωρίς
αντιβιοτικό. (∆) 100 µl µη-µετασχηµατισµένων, επιδεκτικών Β834 κυττάρων απλώθηκαν σε
τριβλίο στρωµένο µε LB και 100 µg/ml αµπικιλίνη. Τα τριβλία τοποθετήθηκαν σε θάλαµο των
37 ºC. Μετά από επώαση 16 ωρών στα (Α) και (Β) µεγάλωσαν πολλές και µεγάλες αποικίες. Το
(Γ), που έχει το ρόλο θετικού τυφλού καλύφτηκε πλήρως από πλήθος µικρών αποικιών
επιβεβαιώνοντας τη ζωτικότητα των κυττάρων που χρησιµοποιήθηκαν για τον µετασχηµατισµό.
Στο (∆), που χρησίµευσε ως αρνητικό τυφλό δεν µεγάλωσε καµία αποικία και έτσι
επιβεβαιώθηκε ότι το αντιβιοτικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν ενεργό και εποµένως ότι οι
αποικίες που µεγάλωσαν στα (Α) και (Β) είχαν την ανθεκτικότητα σε αµπικιλίνη που µπορούσε
να τους προσδόσει η απορρόφηση του φορέα pPROEX HTa.
Ένδειξη του επιτυχούς µετασχηµατισµού αποτέλεσε η υπερέκφραση προϊόντος στο
αναµενόµενο για την HrcQB-C, µοριακό βάρος. Η ύπαρξη της αλληλουχίας ιστιδινών στο
προϊόν αυτό έγινε µε τη διαδικασία του Western blot χρησιµοποιώντας το SuperSignal®
HisProbe™ Kit (Pierce, INDIA™ technology). Συγκεκριµένα, 4 αποικίες από το τριβλίο (Α)
µεταφέρθηκαν σε 4 δοκιµαστικούς σωλήνες που καθένας περιείχε 10 ml LB και 100 µg/ml
αµπικιλίνη και επωάστηκαν στους 37 ºC υπό συνεχή ανάδευση. 7 ώρες αργότερα
2
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αποµακρύνθηκαν 2 ml από κάθε καλλιέργεια και τα κύτταρα αφού φυγοκεντρήθηκαν και το
υπερκείµενο αποµακρύνθηκε επαναδιαλύθηκαν σε ίσο όγκο διαλύµατος 2% SDS, 5% 2mercaptoethanol, 10% glycerol, 0.002% bromophenol blue (διάλυµα δείγµατος) και
φυλάχτηκαν στους _20 ºC. Στα υπόλοιπα 8 ml κάθε καλλιέργειας προστέθηκε IPTG ώστε η
τελική συγκέντρωση να είναι 1 mM και η επώαση συνεχίστηκε για ακόµα 16 ώρες στους 30 ºC.
Άλλα 2 ml αποµακρύνθηκαν από κάθε καλλιέργεια και τα κύτταρα κατακρηµνίστηκαν και
επαναδιαλύθηκαν σε ίσο όγκο διαλύµατος δείγµατος. Τα δείγµατα πριν και µετά την επαγωγή
αναλύθηκαν σε SDS-PAGE και διαπιστώθηκε η υπερέκφραση προϊόντος στο µοριακό βάρος
που αναµένεται η HrcQB-C. Επιπλέον οι πρωτεΐνες του πηκτώµατος µεταφέρθηκαν και
σταθεροποιήθηκαν σε µεµβράνη (Protran BA 85, cellulosenitrace) ακολουθώντας τη πορεία του
Western blot. Η µεµβράνη επωάστηκε µε την περοξιδάση του ραπανιού ενεργοποιηµένη µε
Ni2+ (INDIA™HisProbe™-HRP), εκπλύθηκε και ενεργοποιήθηκε µε υπόστρωµα της
περοξιδάσης ικανό να ανιχνευτεί µέσω χηµειοφωταύγειας (SuperSignal®West Pico Substrate).
∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός κυρίως προϊόντος που αλληλεπιδρά µε την περοξιδάση.

5.3.2 Παραγωγή, καθαρισµός και κρυστάλλωση της SeMet-HrcQB-C
Η αύξηση των κυττάρων για την έκφραση του παραγώγου της σεληνο-µεθειονίνης µιας
πρωτεΐνης γίνεται σε ειδικό θρεπτικό µέσο (SeMet-θρεπτικό µέσο) από το οποίο απουσιάζει η
µεθειονίνη και τη θέση της έχει πάρει η σεληνο-µεθειονίνη. Η σεληνο-µεθειονίνη είναι τοξικός
παράγοντας για τα κύτταρα και ένα ιδιαίτερα ακριβό αντιδραστήριο. Από την άλλη, υπάρχει µια
ελάχιστη απαιτούµενη συγκέντρωση κάτω από την οποία η υποκατάσταση των µεθειονινών από
σεληνο-µεθειονίνες δεν είναι πλήρης. Για τους λόγους αυτούς η συγκέντρωση σεληνο-µεθειονίνης
στο µέσο ποικίλει και βελτιστοποιείται εµπειρικά για την κάθε περίπτωση. Συνήθως
χρησιµοποιούνται συγκεντρώσεις στο εύρος 20-60 mg/lt και ο βαθµός υποκατάστασης
ελέγχεται µε φασµατοσκοπία µάζας. Επειδή τα κύτταρα µεγαλώνουν µε σχετικά αργούς
ρυθµούς στο SeMet-θρεπτικό µέσο συνηθίζεται το πρώτο εµβολίασµα να είναι κύτταρα
µεγαλωµένα σε µια µικρή, LB καλλιέργεια. Συνήθως, η πορεία του καθαρισµού και οι συνθήκες
κρυστάλλωσης δεν αποκλίνουν σηµαντικά από την πορεία που ακολουθείται για τον καθαρισµό
και την κρυστάλλωση της φυσικής πρωτεΐνης (Doublié 1997). Για να αποφευχθεί η οξείδωση της
σεληνο-µεθειονίνης λαµβάνονται επιπρόσθετα µέτρα τα οποία είναι: (i) τα διαλύµατα
απαερώνονται, (ii) προστίθενται υψηλές συγκεντρώσεις κάποιου αναγωγικού παράγοντα (DTT ή
2-mercaptoethanol) και (iii) η πορεία αποµόνωσης συντοµεύεται κατά το δυνατό. Η πρωτεΐνη
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που περιέχει σελήνιο είναι πιο υδρόφοβη από τη φυσική εποµένως λιγότερο ευδιάλυτη σε
υδατικά διαλύµατα και γι’ αυτό κρυσταλλώνει σε ελαφρώς µικρότερη συγκέντρωση
κατακρηµνιστή (Doublié 1997). Κάποιες φορές οι κρύσταλλοι που αποδίδει είναι µικρότεροι
από τους κρυστάλλους της φυσικής πρωτεΐνης και αρκετά συχνά προκειµένου να µεγαλώσουν οι
πρώτοι κρύσταλλοι της υποκατεστηµένης πρωτεΐνης χρησιµοποιείται η τεχνική της µικροενπυρήνωσης µε θραύσµατα κρυστάλλων της φυσικής πρωτεΐνης.
Έκφραση και αποµόνωση της SeMet-HrcQB-C. H παραγωγή της SeMet-HrcQB-C
έγινε από µετασχηµατισµένα µε το πλασµίδιο pPROEX HTa κύτταρα της αυξότροφης
κυτταρικής σειράς Β834 µεγαλωµένα σε SeMet-θρεπτικό µέσο. Το θρεπτικό µέσο που
χρησιµοποιήθηκε ήταν διάλυµα αλάτων εµπλουτισµένο µε 17 αµινοξέα και γλυκόζη για πηγή
υδατανθράκων (πίνακας 5.2). Περιείχε επιπλέον τα ιχνοστοιχεία Μο, Co, Cu, Mn, Zn. Λίγο πριν
τον εµβολιασµό του θρεπτικού µέσου µε τα κύτταρα προστίθεται επίσης διάλυµα βιταµινών 1%
v/v (vitamin solution, SIGMA), καρµπενισιλίνη 100 µg/ml και το διάλυµα της σεληνοµεθειονίνης. Λεπτοµέρειες για τη σύσταση και την παρασκευή του θρεπτικού µέσου αναφέρονται
στον πίνακα 5.2.

Πίνακας 5.2 Σύσταση και παρασκευή του SeMet-θρεπτικού µέσου. Αρχικά ζυγίζονται και αναµιγνύονται
τα αµινοξέα µε τα άλατα και στο µίγµα προστίθενται 500 ml νερό. Για τη διάλυση των αµινοξέων το
µίγµα θερµαίνεται για 20 min στους 120 ºC και στη συνέχεια αραιώνεται µέχρι τα 2 lt. 200 ml από το
διάλυµα αυτό αραιώνονται και πάλι µε 300 ml νερό και το µίγµα αποστειρώνεται (θερµαίνεται ξανά για
20 min στους 120 ºC, διάλυµα Α). Τα συστατικά του διαλύµατος γλυκόζης αναµιγνύονται µε τα
ιχνοστοιχεία και διαλύονται µε 500 ml νερό. Το διάλυµα αυτό αποστειρώνεται µε φίλτρο acrodisc
διαµέτρου πόρου 0.22 mm (διάλυµα Β). Στα 500 ml του διαλύµατος Α προστίθενται υπό στείρες
συνθήκες 50 ml από το διάλυµα Β και λίγο πριν τον εµβολιασµό των κυττάρων προστίθεται επίσης το
αντιβιοτικό, οι βιταµίνες και η SeMet.
SeMet-θρεπτικό µέσο
Άλατα/οξέα/βάσεις

Τελική συγκέντρωση (% w/v)

K2HPO4 x 3H2O

1.05

NaOH

0.105

NH4Cl

0.075

Succinic acid

0.15

Na(OAc) x 3H2O

0.15

Αµινοξέα

Τελική συγκέντρωση (mg/ml)

2
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SeMet-θρεπτικό µέσο
Αλανίνη

0.5

Υδροχλωρική αργινίνη

0.8

Ασπαρτικό οξύ

0.4

Κυστίνη

0.03

Γλουταµικό οξύ

0.7

Γλουταµίνη

0.3

Γλυκίνη

0.5

Ιστιδίνη

0.06

Ισολευκίνη

0.2

Λευκίνη

0.2

Λυσίνη

0.4

Φαινυλαλανίνη

0.1

Προλίνη

0.1

Σερίνη

2

Θρεονίνη

0.2

Τυροσίνη

0.2

Βαλίνη

0.2

∆ιάλυµα γλυκόζης

Τελική συγκέντρωση (mg/ml)

Γλυκόζη

10

MgSO4 x 7H2O

0.2

FeSO4 x 7H2O

0.4

Ιχνοστοιχεία

Τελική συγκέντρωση (µg/ml)

Na2MoO4 x 2H2O

0.17

H3BO3

0.247

CoCl2

0.071

CuSO4

0.014

MnCl2

0.158

Zn(OAc)2

0.029

Άλλοι παράγοντες

Τελική συγκέντρωση

∆ιάλυµα βιταµινών

1% v/v

Kαρµπενισιλίνη

50 µg/ml

Σεληνο-µεθειονίνη

40 µg/ml

Β834 κύτταρα από 50 ml LB-καλλιέργειας µεγαλωµένη για ένα βράδυ στους 37 ºC,
κατακρηµνίζονται µε φυγοκέντρηση και µετά την αποµάκρυνση του υπερκείµενου
επαναδιαλύονται σε 50 ml SeMet-θρεπτικό. Μέρος του αιωρήµατος προστίθεται σε 200 ml του
2

112
SeMet-θρεπτικού έτσι ώστε η αρχική OD600~0.01 και τα κύτταρα αφήνονται να µεγαλώσουν εκ
νέου στους 37ºC για ένα βράδυ. Η καλλιέργεια αυτή χρησιµοποιείται για τον εµβολιασµό 550
ml SeMet-θρεπτικού ώστε η αρχική OD600~0.1. Τα κύτταρα µεγαλώνουν στους 30 ºC µέχρι
OD600~0.7-0.9 οπότε προστίθεται IPTG σε τελική συγκέντρωση 0.5 mM. Η καλλιέργεια
επιστρέφει στον επωαστήρα των 30 ºC για άλλες ~18 ώρες. Για να εξασφαλιστεί ο καλός
αερισµός τα 550 ml καλλιέργειας µεγαλώνουν σε κωνική φιάλη όγκου 2 lt υπό συνεχή και έντονη
ανάδευση. Τα κύτταρα συλλέγονται µε φυγοκέντρηση για 30 min στα 6000 rpm (φυγόκεντρος
Beckman, ρότορας JA-20). Η κυτταρική πάστα λύεται αµέσως ή αποθηκεύεται στους -70 ºC.
Στα αρχικά πειράµατα για παραγωγή της SeMet-HrcQB-C τα κύτταρα µεγάλωσαν
παρουσία 25 µg/ml σεληνο-µεθειονίνης και η υποκατάσταση των µεθειονινών δεν ήταν πλήρης.
Με φασµατοσκοπία µάζας (εικόνα 5.1Α) η υποκατάσταση εκτιµήθηκε στο ~50-60% και το
τελικό προϊόν ταυτοποιήθηκε ως µίγµα τριών ειδών διµερών (έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3
ότι το φυσικό µόριο είναι διµερές σε διάλυµα). Όπως κρίθηκε συγκρίνοντας τα µοριακά βάρη
του φυσικού προϊόντος και των προϊόντων του πειράµατος υποκατάστασης υπήρχαν διµερή στα
οποία καµιά από τις µεθειονίνες δεν είχε αντικατασταθεί από σεληνο-µεθειονίνη, διµερή στα
οποία είχε αντικατασταθεί η µεθειονίνη µόνο του ενός πρωτεϊνικού µορίου και διµερή που είχαν
αντικατασταθεί και οι δύο µεθειονίνες (εικόνα 5.1Α). Ως πιθανή αιτία της ελλειπούς
υποκατάστασης θεωρήθηκε η µικρή συγκέντρωση της σεληνο-µεθειονίνης στις συνθήκες
καλλιέργειας των κυττάρων. Λόγω της τοξικότητας του αντιδραστηρίου κρίθηκε σκόπιµο πριν
την αύξηση της συγκέντρωσης του στο θρεπτικό µέσο να διερευνηθεί συστηµατικά η επίδραση
του στο ρυθµό ανάπτυξης των κυττάρων. Έτσι πέντε καλλιέργειες Β834 κυττάρων µεγάλωσαν
παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων σεληνο-µεθειονίνης στο θρεπτικό τους και η OD600
µετρήθηκε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για έντεκα ώρες από τη στιγµή του εµβολιασµού.
Από το πείραµα αυτό (εικόνα 5.2) φαίνεται ότι τουλάχιστον µέχρι τη συγκέντρωση των 70
µg/ml η σεληνο-µεθειονίνη δεν επιδρά στο ρυθµό ανάπτυξης των κυττάρων. Έτσι σε ακόλουθα
πειράµατα η συγκέντρωση της αυξήθηκε στα 40 µg/ml και όπως δείχθηκε µε φασµατοσκοπία
µάζας (εικόνα 5.1Β) η υποκατάσταση έφτασε µέχρι 95%.
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Α

Β

Εικόνα 5.1 Φασµατοσκοπία µάζας της πρωτεΐνης SeMet-HrcQB-C που παρήχθει χρησιµοποιώντας
σεληνο-µεθειονίνη σε συγκεντρώσεις 25 µg/ml (Α) και 40 µg/ml (Β). Όπως έχει αναφερθεί η φυσική
HrcQB-C είναι διµερές σε διάλυµα µε ΜΒ 17887 Da. Κατά την παραγωγή της SeMet-HrcQB-C
αναγνωρίζουµε τρία είδη µορίων: ∆ιµερή στα οποία καµία από τις µεθειονίνες δεν έχει αντικατασταθεί
από σεληνο-µεθειονίνη (κορυφή Α, MW=17887), διµερή στα οποία έχει αντικατασταθεί µόνο µία από
τις δύο µεθειονίνες (κορυφή Β, MW=17933) και διµερή στα οποία έχουν υποκατασταθεί και οι δύο
µεθειονίνες (κορυφή C, MW=17980). Oι υπόλοιπες κορυφές στα φάσµατα (εκτός των Α, Β και C)
αποδίδονται σε πρωτεϊνικά µόρια που έχουν δεσµεύσει ένα ή περισσότερα ιόντα Na από το διαλύτη
(ABNa=23).

2

114

3
2,5

OD600

2

10
25
40
55
70

1,5
1
0,5
0
0

200

400

600

800

t (min)

Εικόνα 5.2 Πέντε καλλιέργειες Β834 κυττάρων µεγάλωσαν σε SeMet-θρεπτικό µέσο παρουσία
διαφορετικών συγκεντρώσεων σεληνο-µεθειονίνης: 10, 25, 40, 55 και 70 µg/ml. Η OD600 µετρήθηκε σε
τακτά χρονικά διαστήµατα και σχεδιάστηκαν οι καµπύλες ανάπτυξης που φαίνονται στο σχήµα. Η
αυξανόµενη συγκέντρωση της σεληνο-µεθειονίνης δε φαίνεται να επηρεάζει ή να αναστέλλει την ανάπτυξη
των κυττάρων τουλάχιστον µέχρι τη συγκέντρωση των 70 µg/ml που ελέγχθηκε.

Για την αποµόνωση του παραγώγου της σεληνο-µεθειονίνης υιοθετήθηκε το σχήµα
που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3 για τη φυσική πρωτεΐνη µε τις εξής αλλαγές: (i) το υλικό NiNTA agarose αντικαταστάθηκε από το Ni-NTA superflow το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µε διπλάσιες ταχύτητες ροής από το πρώτο µε αποτέλεσµα τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου
για τον καθαρισµό. (ii) Για την αποφυγή της οξείδωσης του σεληνίου προστίθεται DTT -τελική
συγκέντρωση 10 mM- σε όλα τα διαλύµατα που χρησιµοποιούνται στον καθαρισµό, από τη
λύση των κυττάρων µέχρι και την αποθήκευση της καθαρής πρωτεΐνης.
Κρυστάλλωση. Πειράµατα κρυστάλλωσης σε συνθήκες γύρω από την περιοχή όπου
µεγαλώνουν κρύσταλλοι της φυσικής πρωτεΐνης απέδωσαν µικρούς και κακοσχηµατισµένους
κρυστάλλους. Η µορφολογία των κρυστάλλων βελτιώθηκε µε την τεχνική της µικρο2
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ενπυρήνωσης (micro-seeding). Αρχικά η σταγόνα εξισορροπείται για τρεις έως είκοσι-τέσσερις
ώρες πάνω από το διάλυµα της δεξαµενής που είναι 5-10% MPD, 70 mM Mg(OAc)2, 100 mM
bis-tris pH 6.4-6.7. Στη συνέχεια προστίθενται οι πυρήνες σε κάθε σταγόνα. Στα περισσότερα
από αυτά τα πειράµατα σχηµατίστηκαν κρύσταλλοι σχήµατος λεπτής πλάκας (εικόνα 5.3)
τυπικών διαστάσεων 0.1 x 0.3 x 0.01 mm3 ενώ οι µεγαλύτεροι από αυτούς έφτασαν µέχρι
0.2 x 0.6 x 0.02 mm3.

Εικόνα 5.3 Η χαρακτηριστική µορφολογία λεπτής πλάκας των κρυστάλλων της SeMet-HrcQB-C που
σχηµατίζονται µε τη τεχνική της µικρο-ενπυρήνωσης. Ο συγκεκριµένος κρύσταλλος ήταν από τους
µεγαλύτερους µε διαστάσεις 0.15 x 0.6 x 0.015 mm3. Η κλίµακα που εµφανίζεται κάτω αριστερά στη
φωτογραφία αντιστοιχεί σε µήκος ίσο µε 0.1 mm.

5.3.3 Συλλογή δεδοµένων περίθλασης
Η πλειονότητα των κρυστάλλων της SeMet-HrcQB-C παρουσιάζει το τυπικό
χαρακτηριστικό των κρυστάλλων της φυσικής πρωτεΐνης δηλαδή καλή περίθλαση όταν η
προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι κάθετη στη µεγάλη επιφάνεια του κρυστάλλου αλλά
διαχεόµενες ή/και διπλές ανακλάσεις όταν είναι παράλληλη (µε τη µεγάλη του επιφάνεια). ∆υο
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εικόνες από ένα τυπικό διάγραµµα περίθλασης της SeMet-HrcQB-C παρουσιάζονται στην
εικόνα 5.4.

A

B

Εικόνα 5.4 ∆ιάγραµµα περίθλασης από κρύσταλλο της SeMet-HrcQB-C. Παρουσιάζονται δυο εικόνες,
όταν (Α) η µεγάλη επιφάνεια του κρυστάλλου είναι κάθετη στη δέσµη των ακτίνων Χ, (Β) η µεγάλη
επιφάνεια είναι παράλληλη στη δέσµη των ακτίνων. Το τυπικό χαρακτηριστικό της πλειονότητας των
κρυστάλλων της φυσικής HrcQB-C εµφανίζεται και στην πλειοψηφία των κρυστάλλων της παράγωγης
πρωτεΐνης.
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Για ένα πείραµα MAD είναι απαραίτητη η χρήση ακτινοβολίας συγχρότρου όπου ο
χρόνος για τη συλλογή δεδοµένων είναι περιορισµένος και αυστηρά προκαθορισµένος.
∆εδοµένου του µικρού ποσοστού χρήσιµων κρυστάλλων της SeMet-HrcQB-C και προκειµένου
να αυξήσουµε τις πιθανότητες επιτυχίας ενός τέτοιου πειράµατος εξετάσαµε προκαταρκτικά την
περίθλαση χρησιµοποιώντας µια εργαστηριακή πηγή ακτίνων Χ (Πανεπιστήµιο του Leeds και
Astbury Centre for Structural Molecular Biology). Όσοι από τους κρυστάλλους περιθλούσαν
καλά αποθηκεύτηκαν σε υγρό άζωτο και µεταφέρθηκαν στο συγχροτρόνιο. Στα πλαίσια αυτής
της έρευνας, περίπου 6 mg καθαρής πρωτεΐνης χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα κρυστάλλωσης
και η περίθλαση από 121 κρυστάλλους εξετάστηκε προκαταρκτικά. Σε κάθε περίπτωση
καταγράφηκαν τουλάχιστον δύο εικόνες µε διαφορά 90º µεταξύ τους. Βρέθηκαν 16 κρύσταλλοι
µε καλό διάγραµµα περίθλασης και στις δύο διευθύνσεις και διακριτική ικανότητα από 4 έως 3
Å. Αποθηκεύτηκαν σε υγρό άζωτο και ένας από αυτούς χρησιµοποιήθηκε για συλλογή
δεδοµένων περίθλασης σε ένα πείραµα MAD στο ESRF.
Μια πλήρης σειρά δεδοµένων περίθλασης καταγράφηκε από έναν κρύσταλλο σε τρία
µήκη κύµατος µέχρι τη διακριτική ικανότητα των 2.3 Å. O κρύσταλλος τοποθετήθηκε στην
γωνιοµετρική κεφαλή, ευθυγραµµίστηκε µε την προσπίπτουσα δέσµη και καταγράφηκαν δυο
εικόνες περίθλασης -κάθετα και παράλληλα στην µεγάλη του επιφάνεια- που επιβεβαίωσαν το
καλό πακετάρισµα των µορίων. Καταγράφηκε το φάσµα φθορισµού του κρυστάλλου (EXAFS)
και υπολογίστηκε η γραφική παράσταση των f´ και f´´ ως συνάρτηση της ενέργειας (εικόνα 5.5).
Με βάση την εικόνα 5.5 επιλέχτηκαν τα µήκη κύµατος στα οποία πραγµατοποιήθηκε το
πείραµα. Έτσι, µια σειρά δεδοµένων συλλέχτηκε εκεί που µεγιστοποιείται ο f´´ (λ=0.9799 Å)
δηλαδή στο µέγιστο του φάσµατος φθορισµού (peak). Η επόµενη καταγράφηκε εκεί που
µεγιστοποιείται ο f´ (λ=0.9804 Å) που αντιστοιχεί στο σηµείο µε την µέγιστη κλίση στο φάσµα
(inflection point). Τέλος καταγράφηκε µια σειρά δεδοµένων σε ένα αποµακρυσµένο σηµείο
(λ=0.8856 Å, remote) του φάσµατος.
H αναµενόµενη ισχύς του ανώµαλου σήµατος και του σήµατος διασποράς
υπολογίζεται από τις εξισώσεις:
|∆F|±h / |F| = (NA/2N)1/2 2f´´/Zeff

(2)

|∆F|∆λ / |F| = (NA/2N)1/2 |λ1f´ - λ2f´| / Zeff

(3)

όπου ΝΑ είναι ο αριθµός των ανώµαλων σκεδαστών ανά µόριο πρωτεΐνης, Ν είναι ο συνολικός
αριθµός ατόµων - εκτός των υδρογόνων- ανά µόριο και Zeff είναι ο µέσος ατοµικός αριθµός που
για τις πρωτεΐνες λαµβάνεται ίσος µε 6.7. Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις (2) και (3) και τις
πληροφορίες που παρατίθονται στον πίνακα 5.3 για το µόριο της HrcQB-C και για τα δεδοµένα
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που συλλέχτηκαν στο ESRF υπολογίζεται το αναµενόµενο ανώµαλο σήµα να είναι 4.5% και το
αναµενόµενο σήµα διασποράς 3%. Οι τιµές αυτές είναι αρκετά συνηθισµένες συγκρινόµενες µε
αντίστοιχες τιµές που οδήγησαν σε επιτυχή προσδιορισµό πρωτεϊνικών δοµών µε MAD.

Εικόνα 5.5 Οι ανώµαλοι παράγοντες σκέδασης κοντά στη Κ γραµµή απορρόφησης του σεληνίου από
τον κρύσταλλο της HrcQB-C που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή δεδοµένων περίθλασης στο
σύγχροτρο του ESRF.

Πίνακας 5.3 Πληροφορίες για τον υπολογισµό της αναµενόµενης ισχύος του ανώµαλου σήµατος και του
σήµατος διασποράς των MAD δεδοµένων που συλλέχτηκαν στο ESRF. Τα σύµβολα επεξηγούνται στο
κείµενο.
HrcQB-C
Αριθµός αµινοξέων

84

Ν

~84x7.8=815

ΝA

1

Zeff

~6.7
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Σειρές δεδοµένων του ESRF
λpeak

f´´=6.15

λinflection

f´=-9.72

λremote

f´=-1.28

Η επεξεργασία των δεδοµένων (processing και scaling) έγινε µε τα προγράµµατα
MOSFLM και SCALA που ανήκουν στο πακέτο προγραµµάτων της CCP4 (Collaborative
Computational Project, Number 4 1994, Powell 1999). Λεπτοµέρειες από τη συλλογή των
δεδοµένων και τα στατιστικά από την επεξεργασία τους δίνονται στον πίνακα 5.4.
Αν και η ύπαρξη σεληνίου επιβεβαιώθηκε µε φασµατοσκοπία µάζας του πρωτεϊνικού
διαλύµατος και µε το φάσµα φθορισµού του κρυστάλλου, τα δεδοµένα περίθλασης δεν περιείχαν
χρήσιµο ανώµαλο σήµα όπως γίνεται φανερό από την εικόνα 5.6. Οι υποθέσεις που µπορούµε
να κάνουµε για να δικαιολογήσουµε την απουσία ανώµαλου σήµατος είναι: (i) Το αµινοτελικό
άκρο της πρωτεΐνης, στο οποίο βρίσκεται το σελήνιο παρουσιάζει µεγάλη κινητικότητα. Όπως
έχουµε αναφέρει (παράγραφος 1.3.3) η ισχύς της κρυσταλλογραφίας οφείλεται στην επανάληψη
του ίδιου µοτίβου. Εξαιτίας αυτής της επανάληψης η σκέδαση ενισχύεται σε ορισµένες
διευθύνσεις και µπορεί να µετρηθεί. Όταν ένα µέρος του µοτίβου είναι ευκίνητο η απαίτηση της
οµοιότητας δεν ικανοποιείται -αφού το ευκίνητο τµήµα µπορεί να έχει πολλές διαφορετικές
διαµορφώσεις στα διαφορετικά µοτίβα- και τα δεδοµένα που προέρχονται από αυτό το τµήµα
είναι ασθενή ή απουσιάζουν εντελώς. (ii) Η ακρίβεια µε την οποία µετρήθηκαν τα δεδοµένα ήταν
µικρότερη από το ανώµαλο σήµα ώστε δεν ήταν δυνατό να το διακρίνουµε.
Επειδή η κινητικότητα των άκρων είναι πολύ συνηθισµένο φαινόµενο στις πρωτεΐνες
και επειδή η βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων δεν φαινόταν εφικτή στραφήκαµε στην
προσπάθεια εισαγωγής µιας επιπλέον µεθειονίνης στο εσωτερικό του πρωτεϊνικού µορίου όπως
περιγράφεται στην επόµενη παράγραφο.
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Πίνακας 5.4 Πληροφορίες για το πείραµα MAD που πραγµατοποιήθηκε στο ESRF. Λεπτοµέρειες από
τη συλλογή δεδοµένων που πραγµατοποιήθηκε στη γραµµή συλλογής BM14 και στατιστικά από την
επεξεργασία αυτών των δεδοµένων. Τα στοιχεία που δίνονται σε παρένθεση αφορούν τα δεδοµένα της
υψηλότερης διακριτικότητας.
Πηγή ακτίνων Χ

BM14, ESRF, Grenoble

(X-ray source)
Ανιχνευτής

MAR Research CCD

(Detector)
Οµάδα χώρου

P21

(Space group)
∆ιαστάσεις στοιχειώδους κυψελίδας (Å,

a=53.2 b=27.8 c=99.2 β=99.2

µοίρες)
(Unit cell parameters)
Σειρά δεδοµένων

peak

inflection

remote

0.9799

0.9804

0.8856

39-2.3

33-2.5

33-2.9

44315

34546

23496

13028

9861

6957

3.5 (1.8)

3.5 (3.5)

3.4 (3.4)

98.5 (98.5)

99.5 (99.5)

98.5 (98.5)

I/σ(I)

9.7 (4.5)

9.7 (3.9)

5.8 (2.3)

Rsym

5.9 (15.9)

6.0 (18.3)

10.3 (30.5)

(data set)
Μήκος κύµατος (Å)
(Wavelength)
∆ιακριτικότητα (Å)
(Resolution)
Συνολικός αριθµός ανακλάσεων
(Total number of reflections)
Αριθµός ανεξάρτητων ανακλάσεων
(Number of unique reflections)
Πολλαπλότητα
(Multiplicity)
Πληρότητα (%)
(Completeness)
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1.4

1.3

1.2

1.1

|∆F|/σ(∆F)

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0

0.05

0.1
2
1/d

0.15

0.2

Εικόνα 5.6 Παρουσιάζεται η κατανοµή του ανώµαλου σήµατος (|∆F|) προς την τυπική απόκλιση (σ(∆F))
ως συνάρτηση της διακριτικότητας για τις τρεις σειρές δεδοµένων που συλλέχτηκαν στο ESRF. Ο
γεµάτος κύκλος (-•-) αντιστοιχεί στα δεδοµένα που συλλέχτηκαν στο µέγιστο απορρόφησης, ο άδειος
κύκλος (-ο-)στα δεδοµένα που συλλέχτηκαν στο σηµείο µέγιστης κλίσης και το αστέρι (-∗-)στα δεδοµένα
που συλλέχτηκαν στο αποµακρυσµένο σηµείο. Είναι φανερό ότι το µέτρο του ανώµαλου σήµατος είναι
περίπου ίσο ή µικρότερο από την αβεβαιότητα των µετρήσεων.

5.4

Το µετάλλαγµα L28M της HrcQB-C. ∆ηµιουργία παραγώγου σεληνοµεθειονίνης αυτού του µεταλλάγµατος
Επειδή η απουσία ανώµαλου σήµατος στα δεδοµένα που συλλέχτηκαν στο ESRF είναι

πιθανό να οφείλεται στην υψηλή κινητικότητα του άκρου στο οποίο βρίσκεται η µεθειονίνη
δοκιµάσαµε να εισάγουµε µια µετάλλαξη µεθειονίνης στο εσωτερικό του µορίου. Όπως θα
αναφερθεί λεπτοµερώς στη συνέχεια, η επιλογή του αµινοξέως που µεταλλάχτηκε και η θέση της
µετάλλαξης βασίστηκε στη σχετική βιβλιογραφία, σε στοιχίσεις οµόλογων µε την HrcQB
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πρωτεϊνών και σε προβλέψεις δευτεροταγούς δοµής. Το νέο προϊόν εκφράστηκε ως παράγωγο
σεληνο-µεθειονίνης σε Β834 κύτταρα, αποµονώθηκε και κρυσταλλώθηκε χωρίς προβλήµατα.
∆εδοµένα περίθλασης ακτίνων Χ συλλέχτηκαν σε τρία µήκη κύµατος στο σύγχροτρο του
EMBL Hamburg Outstation (Deutsches Elektronen Synchrotron, DESY). Από αυτά τα
δεδοµένα προσδιορίστηκε η κρυσταλλική δοµή του µορίου της HrcQB-C. Η επεξεργασία και
ανάλυση των δεδοµένων καθώς και η πορεία που οδήγησε στον προσδιορισµό της δοµής
περιγράφονται αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο.

5.4.1 To µετάλλαγµα L28M της HrcQB-C
Η εισαγωγή µεθειονινών σε συντηρηµένες υδρόφοβες θέσεις είναι συνηθισµένη τακτική
που ακολουθείται για την ενίσχυση του ανώµαλου σήµατος σε πειράµατα MAD. Οι λευκίνες και
οι ισολευκίνες είναι τα αµινοξέα που συνήθως επιλέγονται να µεταλλαχτούν σε µεθειονίνες αφού
έχει δειχτεί ότι αυτές οι υποκαταστάσεις παρουσιάζονται µε την υψηλότερη συχνότητα σε
συγγενείς αλληλουχίες. Για να αποφασίσουµε ποιά λευκίνη ή ισολευκίνη της HrcQB-C θα
µπορούσε να υποκατασταθεί από µεθειονίνη χωρίς να επηρεάσει τις φυσικοχηµικές ιδιότητες και
τη δοµή του µορίου λάβαµε υπόψη την αµινοξική στοίχιση της HrcQB-C µε µια σειρά από
οµόλογες πρωτεΐνες (εικόνα 5.7). Όπως φαίνεται, η λευκίνη 28 της HrcQB-C από την P. syringae
ανήκει στα συντηρηµένα αµινοξέα της αλληλουχίας ενώ από τις επτά φορές που µεταλλάσεται τις
πέντε υποκαθίσταται από µεθειονίνη. Επιπλέον, η πρόβλεψη δευτεροταγούς δοµής µε τα
προγράµµατα JPRED και SSpro (Pollastri & Baldi 2002) υποδεικνύει ότι η λευκίνη 28
βρίσκεται στην αρχή µιας α-έλικας αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα να έχει µικρή κινητικότητα.
Έτσι, η λευκίνη 28 της HrcQB-C αντικαταστάθηκε από µια µεθειονίνη (το µετάλλαγµα
αυτό θα αναφέρεται ως L28M). Η µεταλλαξογένεση και η κλωνοποίηση σε DH5α κύτταρα έγινε
στα πλαίσια συνεργασίας µε το εργαστήριο του καθηγητή Ν. Πανόπουλου από την κ. Μ.
Μπαστάκη. Φορέας παρέµεινε ο pPROEX HTa τον οποίο στη συνέχεια χρησιµοποιήσαµε για
να µετασχηµατίσουµε met− κύτταρα της σειράς Β834. Η πορεία που ακολουθήσαµε για το
µετασχηµατισµό είναι ίδια µε αυτήν που αναφέρεται στην παράγραφο 5.3.1.
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CLUSTAL W (1.82) multiple sequence alignment
HrcQb-C
HrpU_syr
HrcQb_to
HrcQ_erw
HrcQb_pa
RscQB_fl
PscQ
YscQ_yer
FliN_eco
FliN_Salty
FliN_erw
FliY_hel
FliN_bra
BscQ
SctQ
YsaQ

---------GAMDPQDEPPALDSLALDLTLRCGELRLTLAELRRLDAGTILEVTG-ISPG
YADSDAEHEEQSGDHHESPMLDSLELDLTLRCGDLRLTLAELRRLDAGSILEVSG-IAPG
EAEPDDDEQEEQEEQQAPSGLDSLALDLTLRCGELRLTLAELRRLDAGTILEVGG-VAPG
DDALTEGSLPEYTGCEDNPQLASLPLSLEVRCDRTALTLGELQRLQAGSVVTLDN-VTPG
ADETNPVSLSEPLQSEDNPHIALLPLSLEVRCGRTRLTLGELQQLQLGRILTLDN-MTPG
PHYAGEEDDEPVTDVFGHEPFDELSMALNVRCGTLNLTLGELRNLAPGAVLGIAG-YAPG
LELLDMHDTPSLADGEDLHELDQLPIPVSFEVGRRTLDLHTLSTLQPGSLLDLDS-ALDG
LEFIGMSHESDELNPEPLTDLNQLPVQVSFEVGRQILDWHTLTSLEPGSLIDLTT-PVDG
QQFGGGDVSGT---LQDIDLIMDIPVKLTVELGRTRMTIKELLRLTQGSVVALDG-LAGE
QQLGGGDVSGA---MQDIDLIMDIPVKLTVELGRTRMTIKELLRLTQGSVVALDG-LAGE
KSLDGHDPLGA---LQDIDLILDIPVKLTVELGRTKMTIKELLRLTQGSVVALDG-LAGE
EEVKTHDASLENIEIRNISMLLDVKLNVKVRIGQKKMILKDVVSMDIGSVVELDQ-LVND
TDVGYNEDEYAARAAADLEAVFDVPVQVSAVLGRSKMDVGELLKLGPGTVLELDR-RVGE
DGTRTPDPGETPAQAEATLDTDQIPVRLTFDLGEREFTLAQLRSLHPGCTFDLERPIADG
EEVDQASAGLGVVTTDEPTRIGELELPVQFEIDTVSLPIDQLSALEPGYVIELPVAVTDA
EDTVPTLDEVLPEYLPSRFDVAKLTVKLTFVLGHSEILLEELAHIQPGSVYSLGA-DKDR
: : :
.
:
: : *
:

50
99
103
299
69
99
273
271
95
95
64
245
80
88
272
272

Εικόνα 5.7 Αµινοξική στοίχιση της HrcQB-C µε οµόλογες πρωτεΐνες από φυτικά και ζωικά παθογόνα
και το µαστίγιο. Παρουσιάζεται µόνο τµήµα της αλληλουχίας εκατέρωθεν της Leu 28 που σηµειώνεται
µε έντονα τυπογραφικά. Η αρίθµηση της HrcQB-C (δες εικόνα 3.1) ξεκινά από τα κατάλοιπα GAM που
παραµένουν στην αλληλουχία µετά την αποµάκρυνση της ουράς ιστιδινών. Η στοίχιση έγινε µε το
πρόγραµµα CLUSTAL W (Higgins et al. 1994). Οι αλληλουχίες που στοιχίζονται είναι οι: P. syringae pv.
syringae HrpU (HrpU_syr; SWall accession number Q60235; 89% identity), P. syringae pv. tomato
HrcQb (HrcQb_to; Q9F0H3; 83%), P. syringae. pv. fluorescence RscQB (RscQB_fl; Q93PZ3; 47%),
E. amylovora HrcQ (HrcQ_erw; Q46646; 50%), Pantoea agglomerans HrcQb (HrcQb_pa; Q47885; 50%),
E. coli FliN (FliN_eco; P15070; 30%), E. carotovora FliN (FliN_erw; P35539; 30%), Helicobacter pylori
FliY (FliY_hel; O25674; 29%), Bradyrhizobium japonicum FliN (FliN_bra; BAC52267; 33%), Y. pestis
YscQ (YscQ_yer; P42713; 28%), Y. enterocolitica YsaQ (YsaQ; Q9KKH3; 30%), P. aeruginosa PscQ
(PscQ; Q9I333; 30%), P. pseudomalei SctQ (SctQ; Q9ZGR1; 31%), and Bordetella bronchiseptica BscQ
(BscQ; Q9L9E0; 32%).

5.4.2 Παραγωγή, καθαρισµός και κρυστάλλωση της SeMet-L28M
Η SeMet-L28M παράχθηκε, αποµονώθηκε και κρυσταλλώθηκε χωρίς προβλήµατα και
χωρίς αποκλίσεις από την πορεία και τις συνθήκες που εφαρµόστηκαν για την παραγωγή,
αποµόνωση και κρυστάλλωση της SeMet-HrcQB-C. Οι κρύσταλλοι που µεγάλωσαν από
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πρωτεϊνικό διάλυµα της µετάλλαξης είχαν τη συνηθισµένη µορφολογία λεπτής πλάκας και η
πλειοψηφία τους παρουσίαζε προβλήµατα στο κρυσταλλικό πακετάρισµα. Ένας από αυτούς τους
κρυστάλλους µε καλό διάγραµµα περίθλασης χρησιµοποιήθηκε στο σύγχροτρο του DESY και
τρεις σειρές δεδοµένων συλλέχτηκαν σε τρία µήκη κύµατος στα πλαίσια ενός πειράµατος MAD.
Τα δεδοµένα αυτά χρησιµοποιήθηκαν για τον προσδιορισµό της κρυσταλλικής δοµής του
µορίου όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο που ακολουθεί.
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Κεφάλαιο 6

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ KAI ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ HrcQB-C

Φάσεις για την κρυσταλλική δοµή της HrcQB-C προσδιορίστηκαν αρχικά µέχρι τα
2.5 Å χρησιµοποιώντας τις τρεις σειρές MAD δεδοµένων που συλλέχτηκαν στο σύγχροτρο του
DESY από έναν κρύσταλλο της SeMet-L28M (δες παράγραφο 5.4.2). Η πληροφορία για τις
φάσεις επεκτάθηκε µέχρι τα 2.3 Å χρησιµοποιώντας µια σειρά δεδοµένων που συλλέχτηκε στο
ESRF από κρύσταλλο της SeMet-HrcQB-C (δες παράγραφο 5.3.3). Το µεγαλύτερο µέρος του
µοντέλου κατασκευάστηκε και ανακατασκευάστηκε αυτόµατα. Ακολούθησαν διαδοχικοί κύκλοι
βελτιστοποίησης και ανακατασκευής του µε ένα πρόγραµµα µοριακών γραφικών. Η πορεία που
οδήγησε από τον αρχικό υπολογισµό των φάσεων στον προσδιορισµό της δοµής παρουσιάζεται
αναλυτικά στις επόµενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου.

6.1

Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων περίθλασης
Συλλογή δεδοµένων από κρύσταλλο της SeMet-L28M έγινε σε κρυο-συνθήκες, στη

γραµµή ακτινοβολίας BW7A στο συγχροτρόνιο του DESY (τα χαρακτηριστικά της γραµµής
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο των Pohl et al. 2001). Τα δεδοµένα καταγράφηκαν σε
ανιχνευτή MAR CCD. Συλλέχτηκαν τρεις σειρές δεδοµένων σε τρία µήκη κύµατος που
2
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επιλέχτηκαν πειραµατικά από το φάσµα φθορισµού του κρυστάλλου (εικόνα 6.1). Για να αυξηθεί
η πιθανότητα επιτυχίας του πειράµατος σε περίπτωση που η ευαισθησία του κρυστάλλου στην
ακτινοβολία ή τυχόν τεχνικά προβλήµατα δε θα επέτρεπαν την ολοκλήρωση της συλλογής,
καταγράφηκαν αρχικά τα δεδοµένα στο µήκος κύµατος µέγιστης απορρόφησης (peak), µετά
στο αποµακρυσµένο µήκος κύµατος (remote) και τέλος στο µήκος κύµατος που αντιστοιχεί στο
σηµείο µέγιστης κλίσης του φάσµατος φθορισµού (inflection) όπως προτείνεται στη
βιβλιογραφία (González et al. 1999, Schmidt et al. 2002). Λεπτοµέρειες για τη συλλογή
αναφέρονται στον πίνακα 6.1.

Εικόνα 6.1 Φάσµα φθορισµού στην περιοχή της Κ γραµµής απορρόφησης του σεληνίου. To φάσµα
µετρήθηκε από τον κρύσταλλο που χρησιµοποιήθηκε για τη συλλογή δεδοµένων περίθλασης. Ο
φθορισµός δίνεται σε αυθαίρετες µονάδες. Τα µήκη κύµατος στα οποία πραγµατοποιήθηκε η συλλογή
σηµειώνονται µε βέλη. Το µήκος κύµατος που αντιστοιχεί στη σειρά δεδοµένων remote είναι εκτός
φάσµατος.
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Πίνακας 6.1 Λεπτοµέρειες για τη συλλογή των MAD δεδοµένων που συλλέχτηκαν στο σύγχροτρο του
DESY.
Σειρά δεδοµένων

peak

remote

inflection

Μήκος κύµατος (Å)

0.9760

0.9221

0.9770

Απόσταση κρυστάλλου-ανιχνευτή (mm)

180

210

190

Περιστροφή ανά εικόνα (µοίρες)

0.5

0.5

0.5

Συνολικό εύρος δεδοµένων (µοίρες)

253.5

272.5

242.5

Οι τιµές των f´ και f´´ στα µήκη κύµατος µέγιστης απορρόφησης και κλίσης
υπολογίστηκαν από το πειραµατικό φάσµα φθορισµού µε το πρόγραµµα CHOOCH (Evans &
Pettifer 2001). Για το αποµακρυσµένο µήκος κύµατος χρησιµοποιήθηκαν θεωρητικές τιµές
(Brennan & Cowan 1992, http://www.bmsc.washington.edu, πίνακας 6.2).

Πίνακας 6.2 ∆ίνονται οι τιµές των συνιστωσών του ανώµαλου ατοµικού παράγοντα σκέδασης για τα
µήκη κύµατος στα οποία πραγµατοποιήθηκε η συλλογή δεδοµένων. Οι τιµές αυτές αναφέρονται σε
ηλεκτρόνια.
Μήκος κύµατος (Å)

f´

f´´

0.9760 (peak)

-6.8

5.0

0.9770 (inflection)

-9.9

2.8

0.9221 (remote)

-1.9

3.4

Από τις τιµές του πίνακα 6.2, τις εξισώσεις (2) και (3) της παραγράφου 5.3.3 και τις
τιµές για την πρωτεΐνη: Zeff=6.7, N=815 και ΝΑ=2 υπολογίζουµε τις θεωρητικά αναµενόµενες
τιµές για το ανώµαλο σήµα και το σήµα διασποράς να είναι 5% και 4% αντίστοιχα. Για ΝΑ=1
οι τιµές αυτές γίνονται 4% και 3% αντίστοιχα.
Η επεξεργασία των δεδοµένων (processing και scaling) έγινε µε τα προγράµµατα
DENZO και SCALEPACK του πακέτου προγραµµάτων HKL (Otwinowski & Minor 1997).
Τα στατιστικά από την επεξεργασία των δεδοµένων παρουσιάζονται στον πίνακα 6.3.
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Πίνακας 6.3 Στατιστικά από την επεξεργασία των MAD δεδοµένων που συλλέχτηκαν στο DESY. Οι
τιµές σε παρένθεση αναφέρονται στα δεδοµένα της υψηλότερης διακριτικότητας.
Οµάδα χώρου

P21

∆ιαστάσεις στοιχειώδους κυψελίδας (Å,
µοίρες)
Σειρά δεδοµένων
peak

a=52.9 b=27.7 c=99.05 β=99.8
remote

inflection

∆ιακριτικότητα (Å)

26-2.5 (2.54-2.50)

31-2.67 (2.72-2.67)

35-2.69 (2.74-2.69)

Μωσαϊκότητα (µοίρες)

1.5

1.4

1.5

Αριθµός ανεξάρτητων ανακλάσεων

10064

8578

8673

Πολλαπλότητα

4.9 (3.9)

5.4 (5.0)

4.2 (4.1)

Πληρότητα (%)

91.7 (51.3)

96.5 (88.2)

94.5 (84.0)

I/σ(I)

17.1 (9.5)

21.0 (9.6)

16.3 (7.3)

Rsym

8.1 (19.9)

7.6 (27.9)

7.6 (31.0)

Για την αρχική εκτίµηση της ύπαρξης ανώµαλου σήµατος στα δεδοµένα
υπολογίστηκαν οι διαφορές των πλατών ανάµεσα στα ζεύγη Bijvoet (ανακλάσεις hkl και -h-k-l,
εικόνα 6.2). Το µέγεθος χ2 χρησιµοποιήθηκε ως δείκτης για τον αν οι διαφορές αυτές ήταν
στατιστικά σηµαντικές (χ2 >1) ή όχι (χ2 ~1). Από την εικόνα 6.2 φαίνεται ότι στα δεδοµένα του
peak υπάρχει ανώµαλο σήµα τουλάχιστον µέχρι τα 3.5 Å (1/d2=0.08). Aνώµαλο σήµα φαίνεται
επίσης να υπάρχει και στα δεδοµένα του remote µέχρι τα ~5 Å (1/d2=0.04).
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Εικόνα 6.2 Aρχική εκτίµηση της ύπαρξης ανώµαλου σήµατος στις τρεις σειρές δεδοµένων (peak,
remote, inflection) του DESY. Παρουσιάζονται οι τιµές της δοκιµής χ2 ως συνάρτηση της
διακριτικότητας για τα δεδοµένα στο peak (µπλε καµπύλη), στο remote (πράσινη) και το inflection
(κόκκινη), για τις περιπτώσεις που τα ζεύγη Bijvoet συγχωνεύονται (κύκλος), ή όχι (ρόµβος).

6.2

Προσδιορισµός της θέσης των σεληνίων
Με τις ανώµαλες διαφορές από τη σειρά δεδοµένων στο peak και µε τις διαφορές

διασποράς ανάµεσα στα δεδοµένα που συλλέχτηκαν στο inflection και το remote
υπολογίστηκαν ο χάρτης Patterson ανώµαλων διαφορών και ο χάρτης Patterson διαφορών
διασποράς αντίστοιχα. Οι υπολογισµοί έγιναν µε το πρόγραµµα FFT από την οµάδα
προγραµµάτων της CCP4 (Collaborative Computational Project, Number 4 1994)
χρησιµοποιώντας δεδοµένα στο εύρος διακριτικότητας 15-4.25 Å για το χάρτη των ανώµαλων
διαφορών και 15-5 Å για το χάρτη των διαφορών διασποράς. Στην εικόνα 6.3 παρουσιάζονται
αντίστοιχοι τοµείς από τους δύο χάρτες. Η σύγκριση τους αποκαλύπτει τη συνεπή παρουσία
ορισµένων µεγίστων πυκνότητας και στις δύο συνθέσεις. Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται ως µία
ακόµη ένδειξη της παρουσίας σήµατος στα δεδοµένα που εξετάζουµε.
Πράγµατι, από το χάρτη Patterson των διαφορών διασποράς προσδιορίστηκαν µε τη
βοήθεια του προγράµµατος RSPS (από το πακέτο προγραµµάτων της CCP4, Knight 2000) οι
θέσεις τεσσάρων σεληνίων στην ασύµµετρη µονάδα. Οι ίδιες συντεταγµένες για τέσσερα άτοµα
σεληνίου προσδιορίστηκαν µε τα προγράµµατα Solve και SnB.

Χάρτης Patterson ανώµαλων διαφορών

Χάρτης Patterson διαφορών διασποράς
v=0
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Χάρτης Patterson ανώµαλων διαφορών

Χάρτης Patterson διαφορών διασποράς

Εικόνα 6.3 (συνεχίζεται)
v=0.16

v=0.31

v=0.38

Εικόνα 6.3 (συνεχίζεται)
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Χάρτης Patterson ανώµαλων διαφορών

Χάρτης Patterson διαφορών διασποράς

v=0.50

Εικόνα 6.3 Παρατίθενται για σύγκριση αντίστοιχοι τοµείς από τους χάρτες Patterson των ανώµαλων
διαφορών (αριστερή στήλη) και των διαφορών διασποράς (δεξιά στήλη). Οι συνθέσεις υπολογίστηκαν µε
το πρόγραµµα FFT, η επέκταση τους κατά ¼ εκατέρωθεν της στοιχειώδους κυψελίδας έγινε µε το
πρόγραµµα EXTEND και η παρουσίαση/σχεδίασµα των χαρτών µε το NPO. Όλα τα προγράµµατα
είναι από την οµάδα προγραµµάτων της CCP4 (Collaborative Computational Project, Number 4,
1994). Oι ισοϋψείς σχεδιάστηκαν µε βήµα 2% του origin peak µε την πρώτη στο 2%. O χάρτης των
ανώµαλων διαφορών υπολογίστηκε για δεδοµένα µεταξύ 15 και 4.25 Å αποκλείοντας µεγάλες ανώµαλες
διαφορές (DANOmax=40). Ο χάρτης των διαφορών διασποράς υπολογίστηκε από τις σειρές δεδοµένων
remote και inflection αφού πρώτα ανάχθηκαν σε κοινή κλίµακα µε το πρόγραµµα SCALEIT
(Collaborative Computational Project, Number 4, 1994). Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα µεταξύ 15 και
4.0 Å αποκλείοντας τις µεγάλες διαφορές (DIFFmax=65). Με βέλη σηµειώνονται µέγιστα που είναι
κοινά και στους δύο χάρτες.

Για τον προσδιορισµό της υποδοµής των ανώµαλων σκεδαστών µε το πρόγραµµα
Solve (Terwilliger & Berendzen 1999) επιλύονται οι συναρτήσεις Patterson των ανώµαλων
διαφορών και των διαφορών διασποράς. Η αξιοπιστία των πιθανών λύσεων ελέγχεται στη
συνέχεια από το πόσο καλά ικανοποιούν τέσσερα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι: (i) Ο
βαθµός συµφωνίας της συνάρτησης Patterson που υπολογίζεται από την προτεινόµενη λύση µε
τη συνάρτηση Patterson που υπολογίζεται από τις πειραµατικές µετρήσεις και τις διαφορές τους.
(ii) Η τιµή του παράγοντα fom (figure-of-merit) που είναι ένα µέτρο της ακρίβειας µε την οποία
υπολογίζονται οι φάσεις από την προτεινόµενη λύση. Ο fom παίρνει τιµές µεταξύ 0 (άγνωστες
φάσεις) και 1 (φάσεις γνωστές µε βεβαιότητα). (iii) Ο βαθµός κατά τον οποίο ο υπολογιζόµενος
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χάρτης ηλεκτρονικής πυκνότητας έχει τα αναµενόµενα χαρακτηριστικά της κρυσταλλικής δοµής
ενός µακροµορίου. Συγκεκριµένα, εκείνο που εξετάζεται είναι το αν υπάρχουν διακριτές
περιοχές διαλύτη (οµοιόµορφη κατανοµή ηλεκτρονικής πυκνότητας) και µακροµορίου (περιοχή
µε µεγάλες διακυµάνσεις πυκνότητας. (iv) Οι συνεκτίµηση όλων αυτών των κριτηρίων γίνεται
µέσω ενός ολικού Zscore.
Οι εντάσεις των δεδοµένων της HrcQB-C από τα τρία µήκη (µετά το SCALEPACK)
αποτέλεσαν την είσοδο στο SOLVE. ∆ώθηκαν επίσης ο προσεγγιστικός αριθµός αµινοξέων της
πρωτεΐνης στην ασύµµετρη µονάδα (336), ο αναµενόµενος αριθµός ανώµαλων σκεδαστών (4)
και οι πειραµατικά προσδιοριζόµενες τιµές των ανώµαλων ατοµικών παραγόντων σκέδασης
(πίνακας 6.2) για κάθε µήκος κύµατος. Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα µέχρι τα 3.6 Å το
πρόγραµµα βρήκε µόνο µία λύση τεσσάρων ατόµων σεληνίου µε ολική τιµή fom 0.46 και
συνολικό Zscore 36. Η ίδια λύση βρέθηκε και όταν χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα σε άλλα εύρη
διακριτικότητας ή όταν χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι ανώµαλες διαφορές από τη σειρά δεδοµένων
στο peak σαν να επρόκειτο για ένα πείραµα SAD (Single wavelength Anomallous Diffraction).
To πρόγραµµα SnB (Miller et al. 1994, Smith et al. 1998, Howell et al. 2000) το οποίο
αποτελεί µια εφαρµογή των λεγόµενων ‘άµεσων µεθόδων’ (Glusker & Trueblood 1972)
χρησιµοποιήθηκε επίσης σε µια ανεξάρτητη έρευνα για την εύρεση της θέσης των σεληνίων και
κατέληξε στην ίδια λύση. Οι ‘άµεσες µέθοδοι’ χρησιµοποιούν τις σχέσεις που συνδέουν τις
φάσεις ισχυρών ανακλάσεων για να εκτιµήσουν τις φάσεις όλων των ανακλάσεων. Οι σχέσεις
αυτές προκύπτουν από το γεγονός ότι η ηλεκτρονική πυκνότητα είναι παντού µηδέν εκτός από
περιοχές που αντιστοιχούν σε ατοµικές θέσεις και ποτέ δεν µπορεί να γίνει αρνητική. Κατά τη
διαδικασία επίλυσης µιας δοµής το SnB προσπαθεί να φτάσει στο ολικό ελάχιστο µιας
συνάρτησης που καλείται συνάρτηση ελαχιστοποίησης R(φ). Αρχικά θεωρώντας άτοµα σε
τυχαίες θέσεις παράγεται ένα σύνολο από δοκιµαστικές δοµές (trial structures). Για κάθεµια από
αυτές τις δοµές: (i) Υπολογίζονται οι αντίστοιχες φάσεις. (ii) Υπολογίζεται η αρχική τιµή της
R(φ). (iii) Ξεκινά ένας κύκλος βελτιστοποίησης κατά τον οποίο οι φάσεις τροποποιούνται ώστε
να ελαττωθεί η αρχική τιµή της R(φ), µε τις φάσεις αυτές υπολογίζεται ένας χάρτης
ηλεκτρονικής πυκνότητας του οποίου τα µέγιστα αντιστοιχούν σε ατοµικές θέσεις. Οι θέσεις
αυτές µεταβάλλονται εφαρµόζοντας τεχνικές τροποποίησης πυκνότητας και τέλος από τις νέες
θέσεις υπολογίζονται νέες φάσεις και ένας νέος κύκλος βελτιστοποίησης ξεκινά. Κριτήριο για το
αν βρέθηκε λύση είναι η µορφή του ιστογράµµατος που δίνει την τελική τιµή της R(φ) (Rmin)
για κάθε δοκιµαστική δοµή. Αν το ιστόγραµµα εµφανίζει δύο µέγιστα (bimodal) αυτό θεωρείται
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ένδειξη ότι βρέθηκε λύση ενώ αν υπάρχει µόνο ένα µέγιστο (unimodal, bell-shaped) αυτό είναι
ένδειξη ότι δεν βρέθηκε λύση.
Οι εντάσεις των δεδοµένων της HrcQB-C από τα τρία µήκη κύµατος
χρησιµοποιήθηκαν ως είσοδος στο SnB. Οι 430 ισχυρότερες ανώµαλες διαφορές και διαφορές
διασποράς (∆|F|/σ(F) ≥ 1) χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργηθούν 7000 τριάδες
σχετιζόµενων ανακλάσεων διακριτικότητας µέχρι τα 3.7 Å. Τοποθετώντας τέσσερα άτοµα
σεληνίου σε τυχαίες θέσεις δηµιουργήθηκαν 6000 δοκιµαστικές δοµές καθεµία από τις οποίες
υποβλήθηκε σε 20 κύκλους βελτιστοποίησης. Το ιστόγραµµα της ανάλυσης παρουσιάζεται στην
εικόνα 6.4. Η µορφή του αποτελεί σαφή ένδειξη ότι βρέθηκε λύση που αντιστοιχεί στις
χαµηλότερες τιµές του Rmin.

900
800

Number of trials

700
600
500
400
300
200
100
0
0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

Rmin

Εικόνα 6.4 Το ιστόγραµµα παρουσιάζει την τελική τιµή της συνάρτησης ελαχιστοποίησης για καθεµία
από τις 6000 δοκιµαστικές δοµές της ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε µε δεδοµένα της HrcQB-C. Η
παρουσία δύο µεγίστων στην κατανοµή είναι ενδεικτικό χαρακτηριστικό της εύρεσης λύσης.

Η εγγυρότητα της λύσης ελέγχθηκε συγκρίνοντας τον πειραµατικό χάρτη Patterson µε
τον χάρτη Patterson που θα έδινε αυτή η λύση (υποθετικός χάρτης) και επίσης συγκρίνοντας τις
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συναρτήσεις αυτοπεριστροφής που υπολογίζονται µε τα δεδοµένα της πρωτεΐνης και µε τις
διαφορές διασποράς.
Έτσι, υπολογίστηκαν οι παράγοντες δοµής που αντιστοιχούν στην προτεινόµενη δοµή
των σεληνίων και στη συνέχεια τα πλάτη τους χρησιµοποιήθηκαν ως συντελεστές µιας σύνθεσης
Patterson που θα αναφέρεται ως υποθετική. Ο υπολογισµός των παραγόντων δοµής έγινε µε το
πρόγραµµα MLPHARE και της Patterson µε το FFT. Και τα δύο ανήκουν στο πακέτο
προγραµµάτων της CCP4. Η σύγκριση του υποθετικού χάρτη Patterson µε τους πειραµατικούς
χάρτες ανώµαλων διαφορών και διαφορών διασποράς αποκάλυψε αξιόλογη οµοιότητα. Στην
εικόνα 6.5 παρατίθενται ο υποθετικός και ο πειραµατικός χάρτης των διαφορών διασποράς. Οι
χάρτες όχι απλώς παρουσιάζουν µέγιστα στις ίδιες περιοχές αλλά τα µέγιστα αυτά ακολουθούν
το ίδιο πρότυπο αυξοµείωσης καθώς κινούµαστε κατά µήκος του άξονα v, σαφής ένδειξη ότι δεν
πρόκειται για σύµπτωση. Για παράδειγµα, κοιτώντας τον υποθετικό χάρτη της εικόνας 6.5 είναι
φανερό ότι στους γειτονικούς τοµείς 0.31 και 0.38 καταγράφονται διαφορετικά στιγµιότυπα από
τα ίδια µέγιστα. Έτσι, ενώ κάποια είναι ισχυρά στο 0.31 και ασθενή στο 0.38 για κάποια άλλα
συµβαίνει το αντίθετο. Παρατηρούµε ότι τα µέγιστα του πειραµατικού χάρτη είναι κατ’
αναλογία µε τα αντίστοιχα τους του υποθετικού ισχυρά ή ασθενή στον ίδιο τοµέα.

Υποθετικός χάρτης Patterson

Χάρτης Patterson διαφορών διασποράς
v=0

v=0.16
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Υποθετικός χάρτης Patterson

Χάρτης Patterson διαφορών διασποράς

Εικόνα 6.5 (συνεχίζεται)
v=0.31

v=0.38

v=0.50
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Υποθετικός χάρτης Patterson

Χάρτης Patterson διαφορών διασποράς

Εικόνα 6.5 Παρατίθενται για σύγκριση αντίστοιχοι τοµείς από τον χάρτη Patterson των διαφορών
διασποράς (δεξιά στήλη) και του υποθετικού χάρτη που υπολογίζεται από τις θέσεις των ανώµαλων
σκεδαστών (αριστερή στήλη). Ο χάρτης των διαφορών διασποράς είναι αυτός που παρουσιάζεται στην
εικόνα 6.3. Με βέλη σηµειώνονται µέγιστα που είναι κοινά και στους δύο χάρτες.

Υπολογίστηκε επίσης η συνάρτηση αυτο-περιστροφής µε τις διαφορές διασποράς από
τις οποίες προήλθε η προτεινόµενη δοµή των σεληνίων (εικόνα 6.6). Σύγκριση µε την αντίστοιχη
συνάρτηση που υπολογίζεται µε τα φυσικά δεδοµένα της πρωτεΐνης (εικόνα 4.5Α) δείχνει ότι η
προτεινόµενη λύση υπακούει στη συµµετρία του µορίου.

a
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Εικόνα 6.6 Η συνάρτηση self-rotation που υπολογίζεται µε τις διαφορές διασποράς των δεδοµένων της
HrcQB-C για κ=180º. Πάνω δεξιά δίνεται η διεύθυνση των κρυσταλλογραφικών αξόνων. Ο b είναι
κάθετος στο επίπεδο του χαρτιού µε φορά προς τον αναγνώστη ενώ οι α και c βρίσκονται στο επίπεδο
του χαρτιού. Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα διακριτικότητας 15-5 Å και η ακτίνα ολοκλήρωσης στο χώρο
της Patterson ήταν 18 Å. Οι ισοϋψείς φέρονται σε βήµατα του 5%.

6.3

Υπολογισµός αρχικών φάσεων και βελτιστοποίηση τους
Οι θέσεις των ανώµαλων σκεδαστών χρησιµοποιούνται για την αρχική εκτίµηση των

φάσεων. Οι φάσεις αυτές µαζί µε τα πλάτη των παραγόντων δοµής, τα µετρηµένα από το
πείραµα συνδυάζονται σε µια σύνθεση Fourier που αποτελεί τον πρώτο χάρτη ηλεκτρονικής
πυκνότητας της δοµής. Συνήθως η εκτίµηση των αρχικών φάσεων έχει µεγάλη απόκλιση από τις
πραγµατικές τιµές µε αποτελέσµα ο χάρτης που υπολογίζεται από αυτές να είναι µια κακή
προσέγγιση του πραγµατικού χάρτη. Οι τεχνικές τροποποίησης πυκνότητας που ορίζονται και
αναλύονται παρακάτω, είναι το εργαλείο µε τη βοήθεια του οποίου από τις αρχικές εκτιµήσεις
των φάσεων και τον πρώτο συνήθως ελάχιστα πληροφοριακό χάρτη ηλεκτρονικής πυκνότητας
καταλήγουµε σε ένα σύνολο από αξιόπιστες φάσεις και σε ένα σαφή χάρτη. Ακολουθείται µια
κυκλικά επαναλαµβανόµενη πορεία που είναι η εξής: Ο χάρτης βελτιώνεται εφαρµόζοντας
τεχνικές τροποποίησης πυκνότητας και χρησιµοποιείται µέσω µιας ανάλυσης Fourier για τον
υπολογισµό τροποποιηµένων παραγόντων δοµής. Οι τροποποιηµένες φάσεις από τους
παράγοντες αυτούς συνδυάζονται µε τις αρχικές (phase combination) και προκύπτει ένα σύνολο
νέων φάσεων. Οι νέες φάσεις και τα µετρηµένα πλάτη των παραγόντων δοµής χρησιµοποιούνται
σε µια σύνθεση Fourier που είναι ένας καλύτερος από τον προηγούµενο χάρτης ηλεκτρονικής
πυκνότητας. Ο χάρτης αυτός υφίσταται έναν καινούριο κύκλο τροποποίησης πυκνότητας. Η
διαδικασία επαναλαµβάνεται πολλές φορές µέχρι να συγκλίνει, δηλαδή µέχρι οι νέες φάσεις που
υπολογίζονται να µη διαφέρουν από τις προηγούµενες.

6.3.1 Τεχνικές τροποποίησης πυκνότητας
Η τροποποίηση πυκνότητας είναι ένα εργαλείο που αποσκοπεί στη βελτίωση της
εκτίµησης που έχουµε για τις φάσεις και εποµένως στη βελτίωση του χάρτη ηλεκτρονικής
πυκνότητας (Cowtan & Zhang 1999). Για την εφαρµογή της αρκεί να είναι διαθέσιµο ένα
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αρχικό σύνολο παραγόντων δοµής, πλατών και φάσεων. Η µέθοδος συνδυάζει τα πειραµατικά
δεδοµένα µε εκ των προτέρων γνώση για τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του συστήµατος. Μερικές
από τις ιδιότητες που θεωρούνται δεδοµένες για τον χάρτη ηλεκτρονικής πυκνότητας ενός
πρωτεϊνικού µορίου που πακετάρεται µε τάξη σε ένα κρυσταλλικό πλέγµα είναι: (i) Ένα µέρος
της στοιχειώδους κυψελίδας του κρυστάλλου καταλαµβάνεται από διαλύτη. (ii) Το ιστόγραµµα
της ηλεκτρονικής πυκνότητας είναι σχεδόν ίδιο για όλες τις πρωτεΐνες. Εξαρτάται µόνο από τη
διακριτικότητα των δεδοµένων και τον συνολικό θερµικό παράγοντα. (iii) Η ηλεκτρονική
πυκνότητα δεν µπορεί να είναι αρνητική. (iv) Όταν δύο ή περισσότερα µόρια συναθροίζονται σε
ολιγοµερή, όταν δηλαδή υπάρχει µη-κρυσταλλογραφική συµµετρία στην ασύµµετρη µονάδα,
στα δεδοµένα παρατηρείται ένα είδος πλεονασµού αφού η πληροφορία για την κάθε όµοια
υποµονάδα επαναλαµβάνεται.
Εξοµάλυνση διαλύτη (solvent flattening). Τα πρωτεϊνικά µόρια έχουν ακανόνιστα
σχήµατα και έτσι κατά το πακετάρισµα τους στους κρυστάλλους αφήνονται µεταξύ τους κενά
που καταλαµβάνονται από τον διαλύτη που έχει χρησιµοποιηθεί στις κρυσταλλώσεις. Τα µόρια
του διαλύτη διευθετούνται στον κρύσταλλο γύρω από την πρωτεΐνη σε σφαίρες ενυδάτωσης. Όσα
από αυτά βρίσκονται κοντά στην πρωτεΐνη, δηλαδή στις πρώτες σφαίρες ενυδάτωσης έχουν καλά
καθορισµένες θέσεις που προσδιορίζονται µε ακρίβεια. Αντίθετα, τα µόρια διαλύτη που
βρίσκονται µακριά από την πρωτεΐνη παρουσιάζουν σχετικά µεγάλη κινητικότητα, έχουν
τυχαίους προσανατολισµούς και αναφέρονται ως bulk solvent. Επειδή η εικόνα της
στοιχειώδους κυψελίδας που προκύπτει από ένα πειραµα περίθλασης είναι µια µέση εικόνα στο
χώρο του κρυσταλλικού πλέγµατος και στο χρόνο του πειράµατος οι περιοχές του bulk solvent
έχουν µια µέση σταθερή τιµή ηλεκτρονικής πυκνότητας. Η τεχνική της εξοµάλυνσης διαλύτη
εφαρµόζεται σε δύο βήµατα. Πρώτα, δηµιουργείται µια ‘µάσκα’ του µακροµορίου ώστε ο
χάρτης ηλεκτρονικής πυκνότητας να διαχωριστεί στην περιοχή της πρωτεΐνης -που περιλαµβάνει
και το διαλύτη στις πρώτες σφαίρες ενυδάτωσης- και στην περιοχή του bulk solvent. Στη
συνέχεια, η πυκνότητα στην περιοχή του bulk solvent τίθεται ίση µε µια σταθερή τιµή.
Μοριακός µέσος (molecular averaging). Όταν υπάρχει µη-κρυσταλλογραφική
συµµετρία οι υποµονάδες που σχετίζονται από αυτήν µπορούν να συνδυαστούν και να
υπολογιστεί ένα µέσος. Με την αντικατάσταση κάθε υποµονάδας από τον µέσο παράγεται ένας
βελτιωµένος χάρτης γιατί έτσι εξαλείφεται µεγάλο µέρος του θορύβου και αυξάνει η αναλογία
σήµατος προς θόρυβο. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των αντιγράφων όσο µεγαλύτερη
δηλαδή η τάξη της µη-κρυσταλλογραφικής συµµετρίας τόσο µεγαλύτερη είναι η βελτίωση που
επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή του µοριακού µέσου.
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Καθώς η συνάρτηση ηλεκτρονικής πυκνότητας βελτιώνεται µε τις τεχνικές
τροποποίησης πυκνότητας η χρήση της στην ανάλυση Fourier δίνει σταδιακά µια εκτίµηση και
για τις φάσεις παραγόντων δοµής που το πλάτος τους δεν έχει µετρηθεί στη σειρά δεδοµένων
από την οποία υπολογίζονται οι φάσεις. Αν στο σηµείο αυτό είναι διαθέσιµη µια native σειρά
δεδοµένων σε υψηλότερη διακριτικότητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα πλάτη που έχουν
µετρηθεί σε αυτήν.

6.3.2 Συνδυασµός φάσεων
Ο τροποποιηµένος χάρτης ηλεκτρονικής πυκνότητας υποβάλλεται σε ένα αντίστροφο
µετασχηµατισµό Fourier (ανάλυση Fourier) από τον οποίο προκύπτουν τροποποιηµένοι
παράγοντες δοµής. Οι φάσεις αυτών των τροποποιηµένων παραγόντων συνδυάζονται µε τις
αρχικές και οι νέες φάσεις χρησιµοποιούνται σε µια σύνθεση Fourier και σε ένα νέο χάρτη. Το
κρίσιµο σηµείο σε αυτή την πορεία συνδυασµού φάσεων είναι η εκτίµηση της αξιοπιστίας των
νέων φάσεων και η εύρεση των κατάλληλων συντελεστών βαρύτητας µε τους οποίους θα
συµµετάσχουν στο συνδυασµό οι αρχικές και οι τροποποιηµένες φάσεις. Η διαφορά ανάµεσα
στα µετρηµένα και τα τροποποιηµένα πλάτη παρέχει συνήθως ένα κριτήριο της ακρίβειας των
τροποποιηµένων φάσεων.

6.3.3 Υπολογισµός και βελτιστοποίηση φάσεων για τη δοµή της HrcQB-C
Ο υπολογισµός αρχικών φάσεων για τη δοµή της HrcQB-C έγινε µε το πρόγραµµα
Solve µε δεδοµένα µέχρι τα 2.5 Å. Η εκτίµηση των αρχικών φάσεων είχε fom 0.33.
Ακολούθησε βελτίωση των φάσεων εφαρµόζοντας τις τεχνικές εξοµάλυνσης διαλύτη και
µοριακού µέσου µε το πρόγραµµα Resolve (Terwilliger 1999, Terwilliger 2000, Terwilliger
2002). Το πρόγραµµα εκτελέστηκε αρκετές φορές δοκιµάζοντας διαφορετικές αρχικές τιµές για
το ποσοστό του διαλύτη και τον αριθµό αµινοξικών καταλοίπων. Στο καλύτερο αποτέλεσµα
κατέληξε για 42% διαλύτη και θεωρώντας 65 κατάλοιπα στο κάθε µονοµερές. Η µηκρυσταλλογραφική συµµετρία διερευνήθηκε µε ρουτίνα του ίδιου προγράµµατος που βασίζεται
στην εύρεση της συµµετρίας που σχετίζει τις θέσεις των ανώµαλων σκεδαστών. Ένα διπλός
άξονας ήταν το µόνο στοιχείο µη-κρυσταλλογραφικής συµµετρίας που βρέθηκε και
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του µοριακού µέσου. Τα τελευταία στάδια της
τροποποίησης πυκνότητας συνοδεύτηκαν από διεύρυνση των φάσεων µέχρι τα 2.3 Å
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χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα στο µέγιστο απορρόφησης που συλλέχθηκαν στο ESRF (δες
5.3.3). Η εκτίµηση των φάσεων µετά το στάδιο αυτό είχε fom 0.57. Η βελτίωση που επήλθε στο
χάρτη µετά την εφαρµογή της τροποποίησης πυκνότητας γίνεται φανερή από την εικόνα 6.7.

Μετά

Πριν

Scripps Xfit/XtalView plot befmod.ps created Wed Nov 19 14:14:36 2003 for fadoulo

Scripps Xfit/XtalView plot aftermod.ps created Wed Nov 19 14:14:54 2003 for fadoulo

Εικόνα 6.7 Ο χάρτης ηλεκτρονικής πυκνότητας στην περιοχή της His 56C πριν και µετά την εφαρµογή

τροποποίησης πυκνότητας. Για να διευκολυνθεί η σύγκριση έχει γίνει υπέρθεση του ατοµικού µοντέλου.
Όπως φαίνεται µετά την τροποποίηση πυκνότητας η συνοχή της ηλεκτρονικής πυκνότητας
αποκαταστάθηκε και τα χαρακτηριστικά της έγιναν αρκετά σαφή ώστε να επιτρέψουν τη δηµιουργία του
ατοµικού µοντέλου.

6.4

Κατασκευή αρχικού ατοµικού µοντέλου και βελτιστοποίηση του

Καθώς οι φάσεις βελτιώνονται βελτιώνεται µαζί και ο χάρτης της ηλεκτρονικής πυκνότητας. Στο
στάδιο αυτό ένας χάρτης χαρακτηρίζεται καλός όταν εύκολα µπορεί να διακριθεί σε δυο
περιοχές. Μια περιοχή χαµηλής ηλεκτρονικής πυκνότητας που αντιπροσωπεύει το διαλύτη και
µια περιοχή υψηλής πυκνότητας που αντιπροσωπεύει την πρωτεΐνη. Επιπλέον, στην περιοχή της
πρωτεΐνης πρέπει να υπάρχουν µεγάλα τµήµατα συνεχόµενης πυκνότητας και να µπορούν να
αναγνωριστούν δοµικά χαρακτηριστικά όπως είναι οι α-έλικες. Όταν οι φάσεις γίνουν αρκετά
ακριβείς ο χάρτης γίνεται αρκετά σαφής ώστε να επιτρέπει τον προσδιορισµό των θέσεων
ατόµων και τότε χρησιµοποιείται για την κατασκευή του πρώτου ατοµικού µοντέλου. Η
διαδικασία είναι γνωστή ως model building ή map fitting. Με ένα πρόγραµµα µοριακών
γραφικών παράγεται µια τρισδιάστατη εικόνα του χάρτη και το µοντέλο κτίζεται µέσα σε αυτόν
τοποθετώντας τη γνωστή αµινοξική αλληλουχία έτσι ώστε να ταιριάζει µε τα χαρακτηριστικά της
πυκνότητας. Στην επιφάνεια της πρωτεΐνης και σε βρόχους είναι πιθανό η πυκνότητα να είναι
ασθενής ή απούσα και στα σηµεία αυτά το πρώτο µοντέλο παρουσιάζει ασυνέχειες που
συµπληρώνονται στα επόµενα στάδια.
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Μετά τη δηµιουργία του πρώτου ατοµικού µοντέλου οι φάσεις υπολογίζονται πλέον από τις
συντεταγµένες των ατοµικών θέσεων και η βελτίωση τους επιτυγχάνεται έµµεσα µέσω µιας
επαναληπτικής πορείας που αποσκοπεί στη βελτίωση του µοντέλου. Η πορεία αναλυτικά είναι η
εξής: Το πρώτο µοντέλο δηµιουργείται και διορθώνεται. Οι ατοµικές θέσεις βελτιστοποιούνται
και χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό φάσεων. Οι υπολογιζόµενες φάσεις συνδυάζονται µε
τα µετρηµένα πλάτη των παραγόντων δοµής σε µια σύνθεση Fourier µε αποτέλεσµα έναν
καλύτερο από τον προηγούµενο χάρτη ηλεκτρονικής πυκνότητας. Ο χάρτης αυτός εµφανίζει
καινούρια δοµικά χαρακτηριστικά και µε τη βοήθεια ενός προγράµµατος γραφικών
χρησιµοποιείται για την ανακατασκευή και διόρθωση του µοντέλου. Το µοντέλο
βελτιστοποιείται και οι ατοµικές θέσεις χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό ενός νέου συνόλου
φάσεων. Η πορεία επαναλαµβάνεται αρκετές φορές µέχρι να συγκλίνει, µέχρι δηλαδή το
µοντέλο να µην µπορεί να βελτιστοποιηθεί περισσότερο. Όσο το µοντέλο βελτιώνεται τόσο οι
φάσεις που υπολογίζονται από αυτό γίνονται ακριβέστερες και καινούρια δοµικά
χαρακτηριστικά εµφανίζονται στο χάρτη που µε τη σειρά τους χρησιµοποιούνται στην
ανακατασκευή και διόρθωση του µοντέλου.
Καθοριστικό βήµα της παραπάνω διαδικασίας είναι η βελτιστοποίηση του µοντέλου. Ως
βελτιστοποίηση ορίζεται η πορεία κατά την οποία το µοντέλο τροποποιείται έτσι ώστε οι
παρατηρήσεις να ταιριάξουν όσο γίνεται καλύτερα µε τα υπολογιζόµενα από το µοντέλο πλάτη
των παραγόντων δοµής (|Fc|). Στις παρατηρήσεις περιλαµβάνονται τα µετρηµένα από το
πείραµα πλάτη (|Fo|) καθώς και στερεοχηµικοί παράγοντες των οποίων οι ιδανικές τιµές είναι
γνωστές εκ των προτέρων από τις δοµές µικρών οργανικών µορίων ή τις δοµές πρωτεϊνών που
έχουν προσδιοριστεί σε υψηλή διακριτικότητα. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα µήκη και οι γωνίες
χηµικών δεσµών και οι δίεδρες γωνίες των πλευρικών οµάδων. Η βελτιστοποίηση του µοντέλου
επιτυγχάνεται µε τη ρύθµιση παραµέτρων που το περιγράφουν όπως είναι οι συντεταγµένες των
ατόµων της πρωτεΐνης, οι συντεταγµένες νερών που βρίσκονται κυρίως στην πρώτη σφαίρα
ενυδάτωσης της πρωτεΐνης, οι θερµικοί παράγοντες (Β-παράγοντες) ορισµένοι έτσι ώστε να
περιγράφουν την κινητικότητα όλου ή τµηµάτων του µοντέλου ή ακόµα κάθε ατόµου χωριστά
(B-individual). Στη διαδικασία αυτή οι στερεοχηµικές παράµετροι περιορίζονται σε ένα εύρος
τιµών γύρω από τις ιδανικές ενώ περιορισµοί µπορούν να τεθούν και στους ξεχωριστούς Βπαράγοντες έτσι ώστε να µεταβάλλονται οµαλά µεταξύ γειτονικών ατόµων.
Η πορεία βελτιστοποίησης του ατοµικού µοντέλου αντιστοιχεί µαθηµατικά στην
ελαχιστοποίηση µιας συνάρτησης στόχου. Η µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων (least squares
refinement) είναι από τις πρώτες µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για την ελαχιστοποίηση της
συνάρτησης στόχου. Βασικό της µειονέκτηµα είναι ότι εύκολα παγιδεύεται σε τοπικά ελάχιστα
µε αποτέλεσµα να βρίσκεται µε δυσκολία η πραγµατικά µικρότερη τιµή της συνάρτησης
στόχου. Μια αρκετά διαφορετική µέθοδος ελαχιστοποίησης είναι η προσοµοίωση ανόπτησης
(simulating annealing). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της µεθόδου είναι ότι επιτρέπει στο
µοντέλο να κινηθεί προς υψηλότερες ενεργειακά καταστάσεις ώστε κάνει δυνατό τον
απεγκλωβισµό του από τοπικά ελάχιστα. Στην προσοµοίωση ανόπτησης το µόριο θερµαίνεται
σε αρκετά υψηλή θερµοκρασία ώστε τα άτοµα να ξεπεράσουν το ενεργειακό φράγµα ενός
πιθανού τοπικού ελάχιστου και στη συνέχεια αφήνεται να ψυχθεί αργά µέχρι να καταλήξει σε µια
κατάσταση ελάχιστης ενέργεια.
Εκτός από την επιλογή της µεθόδου ελαχιστοποίησης επιλέγεται επίσης και η
συνάρτηση στόχος που πρόκειται να ελαχιστοποιηθεί. Η συνάρτηση αυτή µπορεί να συνίσταται
από διαφορετικές παραµέτρους. Έτσι, στην απλούστερη περίπτωση στη συνάρτηση στόχο
περιλαµβάνονται µόνο οι ατοµικές θέσεις και κατά τη βελτιστοποίηση τροποποιούνται µόνο
αυτές (positional refinement). Σε άλλες µεθόδους βελτιστοποίησης αντί για τη ρύθµιση της
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θέσης κάθε ατόµου ξεχωριστά το µόριο διαιρείται σε µια ή περισσότερες οµάδες οι οποίες
αντιµετωπίζονται ως άκαµπτες οντότητες των οποίων η θέση βελτιστοποιείται (βελτιστοποίηση
άκαµπτου σώµατος, rigid body refinement). Όταν εισάγονται στερεοχηµικές παράµετροι π.χ.
δίεδρες γωνίες (torsion angles refinement) η συνάρτηση ελαχιστοποίησης αποκτά έναν ή
περισσότερους όρους της µορφής (xideal-xmodel).
H πρόοδος της πορείας βελτιστοποίησης κρίνεται από τη σταδιακή πτώση της τιµής των
παραγόντων-R και Rfree και από την πυκνότητα της σύνθεσης Fourier που υπολογίζεται µε
συντελεστές (|Fo|-|Fc|)exp(iφc). Στη διάρκεια της βελτιστοποίησης το µοντέλο αλλάζει έτσι ώστε
τα υπολογιζόµενα από αυτό πλάτη των παραγόντων δοµής (|Fc|) να ταιριάξουν όσο γίνεται µε τις
παρατηρήσεις δηλαδή τα µετρηµένα από το πείραµα πλάτη (|Fo|). Η σύγκλιση της πορείας
βελτιστοποίησης επέρχεται όταν η διαφορά των δύο µεγεθών σταµατήσει να ελαττώνεται σε
επόµενους κύκλους. Ο παράγοντας-R είναι µέτρο της απόκλισης ανάµεσα στα παρατηρούµενα
πλάτη των παραγόντων δοµής και τα πλάτη που υπολογίζονται από το µοντέλο. Ορίζεται από
την εξίσωση:
R= (Σ||Fo|-|Fc||)/(Σ|Fo|)
(4)
Έχει δειχτεί ότι οι τιµές του παράγοντα αυτού εξαρτώνται από την αναλογία των παρατηρήσεων
προς τις παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για να περιγράψουν το µοντέλο. Έτσι όταν ο
λόγος αυτός είναι µικρός ο R µπορεί να πάρει χαµηλές τιµές ακόµα κι αν το µοντέλο είναι
ελλειπές ή περιέχει σφάλµατα. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιείται ο Rfree (Brünger 1992,
Kleywegt & Brünger 1996). Η σειρά δεδοµένων χωρίζεται από πολύ νωρίς (πριν δηµιουργηθεί
το πρώτο µοντέλο) σε δύο σύνολα. Το ένα ονοµάζεται σύνολο εργασίας, περιέχει το 90-95%
των δεδοµένων και είναι αυτό που χρησιµοποιείται για την κατασκευή και βελτιστοποίηση του
µοντέλου. Το άλλο ονοµάζεται σύνολο ελέγχου, περιέχει το 5-10% των µετρήσεων και δεν
συµµετέχει στην πορεία βελτιστοποίησης/κατασκευής του µοντέλου. Τα δεδοµένα αυτού του
συνόλου χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό του Rfree από τον ίδιο τύπο (4) που χρησιµοποιείται
και στον υπολογισµό του R.
Η ύπαρξη και η θέση σφαλµάτων στο µοντέλο υποδεικνύεται από µια σύνθεση Fourier
που υπολογίζεται µε συντελεστές (|Fo|-|Fc|) exp(iφc). Η πυκνότητα αυτής της σύνθεσης µπορεί να
είναι θετική ή αρνητική ανάλογα µε ποιός από τους δύο όρους (|Fo| ή |Fc|) είναι µεγαλύτερος.
Θετική πυκνότητα σε κάποιο σηµείο υποδεικνύει ότι η συνεισφορά από τις µετρήσεις είναι
µεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει το µοντέλο άρα άτοµα του µοντέλου πρέπει να
µετακινηθούν προς το σηµείο αυτό για να ικανοποιήσουν την απαίτηση για µεγαλύτερη
πυκνότητα. Αντίθετα, αρνητική πυκνότητα σηµαίνει ότι το µοντέλο προβλέπει περισσότερη
πυκνότητα από όση πραγµατικά υπάρχει άρα άτοµα πρέπει να αποµακρυνθούν.
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Καθώς οι φάσεις που υπολογίζονται από το µοντέλο γίνονται ολοένα ακριβέστερες τείνουν να
κυριαρχήσουν στο χάρτη. Έτσι για να αντισταθµιστεί η αυξανόµενη επίδραση του µοντέλου οι
χάρτες ηλεκτρονικής πυκνότητας υπολογίζονται µε συντελεστές όχι το παρατηρούµενο πλάτος
|Fo| αλλά τη διαφορά (2|Fo|-|Fc|) exp(iφc). Ένας τέτοιος χάρτης αναφέρεται ως χάρτης διαφοράς
ή 2Fo-Fc.
6.4.1

Κατασκευή και βελτιστοποίηση του ατοµικού µοντέλου της HrcQB-C

Το πρώτο ατοµικό µοντέλο της HrcQB-C κατασκευάστηκε (autobuild) και ανακατασκευάστηκε
(rebuild) αυτόµατα από το πρόγραµµα Resolve (Terwilliger 2000). Ακολούθησαν περισσότεροι
από 30 κύκλοι ανακατασκευής µε το χέρι και βελτιστοποίησης. Με υπέρθεση του µοντέλου σε
µια τρισδίαστατη εικόνα του χάρτη ήταν δυνατή η διόρθωση του µε το χέρι έτσι ώστε να
συµφωνεί µε τα χαρακτηριστικά της πυκνότητας. Οι τρισδιάστατες εικόνες του χάρτη, του
µοντέλου και της υπέρθεσης τους δηµιουργήθηκαν µε το πρόγραµµα γραφικών Xfit (McRee
1999). Η βελτιστοποίηση του µοντέλου έγινε µε συνδυσµό των προγραµµάτων Refmac5
(Murshudov et al. 1997) και CNS (Brünger et al 1987, Brünger et al 1990, Pannu & Read
1996). Στο τέλος κάθε κύκλου ανακατασκευής και βελτιστοποίησης το µοντέλο
χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό ενός νέου συνόλου φάσεων και ενός συνήθως καλύτερου
χάρτη ηλεκτρονικής πυκνότητας. Ο νέος χάρτης ήταν ο οδηγός για νέες αλλαγές και προσθήκες
στο µοντέλο στον επόµενο κύκλο της διαδικασίας. Το 5% των παρατηρήσεων αποτέλεσε το
σύνολο ελέγχου για τον υπολογισµό του Rfree.
Στους αρχικούς κύκλους της ανακατασκευής το µοντέλο συµπληρώθηκε µε τµήµατα των
πολυπεπτιδικών αλυσίδων που έλειπαν στο αµινο- και καρβοξυ-τελικό άκρο. Στη συνέχεια
διορθώθηκαν οι δίεδρες γωνίες πολλών πλευρικών οµάδων ώστε να ταιρίαξουν καλύτερα µε την
πυκνότητα. Βελτιστοποιήθηκαν οι ατοµικές θέσεις και το µοντέλο υποβλήθηκε αρκετές φορές
στη διαδικασία της προσοµοίωσης ανόπτησης. Άρχισαν να προστίθενται νερά και άτοµα από
πλευρικές οµάδες που δεν ήταν πλήρεις. Εκτός από προσοµοίωση ανόπτησης και
βελτιστοποίηση των ατοµικών θέσεων έγινε και βελτιστοποίηση των ισότροπων θερµικών
παραγόντων ξεχωριστά για κάθε άτοµο. Άτοµα προστέθηκαν και αφαιρέθηκαν από τις πλευρικές
οµάδες. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στη στροφή Ile 47D-Pro 49D που µέρος της ήταν εκτός
πυκνότητας. Τα αµινοξέα διαγράφηκαν και αντικαταστάθηκαν µε την αντίστοιχη στροφή της Β
αλυσίδας. Η γεωµετρία του µοντέλου και οι ατοµικές θέσεις βελτιστοποιήθηκαν. Η γεωµετρία
του τρέχοντος µοντέλου ελέγχθηκε µε το πρόγραµµα WHATCHECK (Hooft et al. 1996).
Όταν νέες αλλαγές στο µοντέλο έπαψαν να επιφέρουν πτώση του δείκτη R και ο χάρτης Fo-Fc
δεν παρουσίαζε πλέον σηµαντική πυκνότητα η πορεία βελτιστοποίησης σταµάτησε. Στον πίνακα
6.5 παρουσιάζεται µια σύνοψη της διαδικασίας µε τους σηµαντικότερους κύκλους της
βελτιστοποίησης.

Πίνακας 6.5 Παρουσιάζονται τα κύρια στάδια της βελτιστοποίησης του ατοµικού µοντέλου της
HrcQB-C.

ΑΑ
1

Κατασκευή, Ανακατασκευή και ∆ιόρθωση

Βελτιστοποίηση του µοντέλου

του ατοµικού µοντέλου
Αυτόµατη κατασκευή του µεγαλύτερου
µέρους του µοντέλου (Resolve)

Bελτιστοποίηση ατοµικών θέσεων (Refmac5,
χρησιµοποιούνται όλα τα δεδοµένα, η
γεωµετρία υπόκειται σε περιορισµούς )

2

R

Rfree

(%)

(%)

31.8

38.7
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Κατασκευή, Ανακατασκευή και ∆ιόρθωση
Αυτόµατη
(Resolve)

3

Προσθήκη αµινοξέων που λείπουν για τα
οποία όµως υπάρχει πυκνότητα: Ala 11A, Leu
12A, Leu 12B, Asp 13B, Ser 14B, Arg 79B,
Ser 14C, Leu 15B, Ala 16C
Aλλαγή δίεδρων γωνιών της πλευρικής οµάδας
της Arg 34
Προσθήκη των αµινοξέων: Ala 11A, Arg 83A,
Asp 13B, Ser 14C, Ser 14D

5

6

ανακατασκευή

του

µοντέλου

Προσθήκη των αµινοξέων: Ser 84A, Leu 12B,
Leu 80B, Leu 81B, Leu 12C, Asp 13C, Leu
12D, Asp 13D, Thr 82D.
Προσθήκη νερών.
Αλλαγή δίεδρων γωνιών µερικών πλευρικών
οµάδων.
Αυτόµατη προσθήκη νερών χρησιµοποιώντας
την αντίστοιχη ρουτίνα του Xfit

7

Αλλαγή δίεδρων γωνιών µερικών πλευρικών
οµάδων.
Προσθήκη νερών.

8

Προσθήκη νερών.
Αλλαγή δίεδρων γωνιών µερικών πλευρικών
οµάδων.

9

Προσθήκη του τµήµατος Ala 11C-Asp 13C

10

Προσθήκη των αµινοξέων: Asp 13A, Asp
13B, Pro 10C, Thr 82C.
Προσθήκη ατόµων από τις πλευρικές οµάδες
των αµινοξέων: Ala 11D, Leu 12D.
Προσθήκη νερών.

11

Προσθαφαίρεση ατόµων από πλευρικές
οµάδες.
Αλλαγή δίεδρων γωνιών µερικών πλευρικών
οµάδων.
Προσθαφαίρεση νερών.
Τροποποιήσης στη στροφή Ile 47D-Pro 49D.
Απόµακρυνση των Ile 47D, Ser 48D, Pro
49D και αντικατάσταση από τα αντίστοιχα
αµινοξέα της αλυσίδας Β.
Προσθαφαίρεση ατόµων από πλευρικές
οµάδες.
Προσθαφαίρεση νερών.
Προσθαφαίρεση ατόµων από πλευρικές

12

13

Rfree

(%)

(%)

Bελτιστοποίηση ατοµικών θέσεων (Refmac5,
χρησιµοποιούνται όλα τα δεδοµένα, η
γεωµετρία υπόκειται σε περιορισµούς )
Bελτιστοποίηση ατοµικών θέσεων (Refmac5,
χρησιµοποιούνται όλα τα δεδοµένα, η
γεωµετρία υπόκειται σε περιορισµούς )

29.7

35.6

24.6

30.9

Torsion angle refinement µε προσοµοίωση
ανόπτησης (CNS, Tαρχ.=4000 Κ, Ττελ=300
Κ, αργή ψύξη σε βήµατα των 25 Κ)
Bελτιστοποίηση ατοµικών θέσεων (Refmac5,
χρησιµοποιούνται όλα τα δεδοµένα, η
γεωµετρία υπόκειται σε περιορισµούς )

27.1

31.7

23.0

29.2

Torsion angle refinement µε προσοµοίωση
ανόπτησης (CNS, Tαρχ.=4000 Κ, Ττελ=300
Κ, αργή ψύξη σε βήµατα των 25 Κ)
Βελτιστοποίηση
των
Β-παραγόντων
ξεχωριστά για κάθε άτοµο (CNS).
Συνδυασµός ελαχιστοποίησης ενέργειας και
βελτιστοποίησης Β-παραγόντων (CNS, οι Βπαράγοντες υπόκεινται σε περιορισµούς).
Βελτιστοποίηση
των
Β-παραγόντων
ξεχωριστά για κάθε άτοµο (CNS).
Cartesian refinement µε προσοµοίωση
ανόπτησης (CNS, Tαρχ.=1000 Κ, Ττελ=300
Κ, αργή ψύξη σε βήµατα των 20 Κ)
Βελτιστοποίηση
των
Β-παραγόντων
ξεχωριστά για κάθε άτοµο (CNS).
Bελτιστοποίηση ατοµικών θέσεων (Refmac5,
χρησιµοποιούνται όλα τα δεδοµένα, η
γεωµετρία υπόκειται σε περιορισµούς)
Bελτιστοποίηση ατοµικών θέσεων (Refmac5,
χρησιµοποιούνται όλα τα δεδοµένα, η
γεωµετρία υπόκειται σε περιορισµούς).
Βελτιστοποίηση
των
Β-παραγόντων
ξεχωριστά για κάθε άτοµο (CNS).
Molecular dynamics (CNS, σταθερή
θερµοκρασία T=300 Κ, steps=3000).
Βελτιστοποίηση
των
Β-παραγόντων
ξεχωριστά για κάθε άτοµο (CNS).
Molecular dynamics (CNS, σταθερή
θερµοκρασία T=300 Κ, steps=3000).

24.0

29.8

21.6

28.9

23.7

28.6

20.2

25.4

22.7

27.5

18.9

24.1

Βελτιστοποίηση
των
Β-παραγόντων
ξεχωριστά για κάθε άτοµο (CNS).
Molecular dynamics (CNS, σταθερή
θερµοκρασία T=300 Κ, steps=3000).

18.8

23.6

Βελτιστοποίηση

18.2

22.8

του ατοµικού µοντέλου

2

4

R

Βελτιστοποίηση του µοντέλου

2

των

Β-παραγόντων
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Βελτιστοποίηση του µοντέλου

του ατοµικού µοντέλου
οµάδες.
Προσθαφαίρεση νερών.

R

Rfree

(%)

(%)

ξεχωριστά για κάθε άτοµο (CNS).
Molecular dynamics (CNS, σταθερή
θερµοκρασία T=300 Κ, steps=3000).
Βελτιστοποίηση
των
Β-παραγόντων
ξεχωριστά για κάθε άτοµο (CNS).
Bελτιστοποίηση ατοµικών θέσεων (Refmac5,
χρησιµοποιούνται όλα τα δεδοµένα, η
γεωµετρία υπόκειται σε περιορισµούς)

Το τελικό µοντέλο περιλαµβάνει τα κατάλοιπα Ala 11-Val 81 των µονοµερών Α και Β, Pro 10Val 81 του µονοµερούς C, Ala 11-Thr 82 του µονοµερούς D και 153 νερά. Οι τελικές τιµές των
παραγόντων R και Rfree είναι 18.2 και 22.8% αντίστοιχα.
Όπως είναι αναµενόµενο µακρυές, πλευρικές οµάδες εκτεθιµένες στο διαλύτη
επιδεικνύουν µεγάλη κινητικότητα και στο χάρτη απουσιάζει η ηλεκτρονική πυκνότητα γι’ αυτές
τις οµάδες. Η αναλυτική τους αναφορά γίνεται στον πίνακα 6.6.

Πίνακας 6.6 Ευκίνητα αµινοξέα. ‘Τελευταίο άτοµο’ χαρακτηρίζεται το τελευταίο άτοµο της πλευρικής
οµάδας για το οποίο υπάρχει πυκνότητα.

6.5

Κατάλοιπο

Τελευταίο άτοµο

Κατάλοιπο

Τελευταίο άτοµο

Arg 27A
Arg 34A
Glu 58A
Arg 79A
Leu 80A
Ser 14B
Arg 27B
Leu 30B
Arg 34B
Glu 70B
Leu 80B

CB
NE
CB
NE
CG
CB
NE
CG
NE
CD
CG

Leu 12C
Arg 22C
Arg 27C
Leu 30C
Arg 34C
Arg 35C
Glu 58 C
Glu 65 C
Glu 25D
Arg 27D
Arg 35D
Glu 58D
Glu 65 D

CG
CZ
NE
CG
CZ
NE
CD
CD
CD
CZ
CZ
CB
CG

Έλεγχος της ποιότητας του τελικού ατοµικού µοντέλου
Εκτός από τις τιµές των παραγόντων R και Rfree η ποιότητα του µοντέλου κρίνεται

επίσης από την απόκλιση της στερεοχηµείας του από τις ιδανικές τιµές. Το πρόγραµµα
PROCHECK χρησιµοποιήθηκε για να συγκριθούν τα µήκη, οι γωνίες δεσµών και οι τιµές των
2
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δίεδρων γωνιών της κύριας αλυσίδας και των πλευρικών οµάδων µε τις ιδανικές τιµές. Από τη
σύγκριση αυτή το µοντέλο φαίνεται να έχει πολύ καλή γεωµετρία αφού όλα τα µεγέθη
βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια (πίνακας 6.6). Στην εικόνα 6.8 παρουσιάζεται το
διάγραµµα των φ/ψ δίεδρων γωνιών της κύριας αλυσίδας (Ramachandran plot). Το 95% των
καταλοίπων βρίσκεται στις ευννοούµενες περιοχές και το υπόλοιπο 5% στις επιτρεπόµενες.

Πίνακας 6.6 Τιµές από την ανάλυση του ατοµικού µοντέλου
Ανάλυση του ατοµικού µοντέλου
∆ιακριτικότητα (Å)
R / Rfree (%)
Άτοµα στο µοντέλο (πρωτεΐνης / νερών )
r.m.s.d. στα µήκη δεσµών (Å)
r.m.s.d. στις γωνίες δεσµών (µοίρες)

180

2.30
18.2 / 22.8
2056 / 153
0.009
1.261

B

~b
b

135 b

~b
~l

90

l

Psi (degrees)

45

L

a
A

0

~a

-45
-90
-135

~b

~p
b

p
~b

-180

-135

-90

-45

0
45
Phi (degrees)

90

135

180

Εικόνα 6.8 Παρουσιάζεται το διάγραµµα Ramachandran της πρωτεΐνης. Με τα γράµµατα Α, Β, L
σηµειώνονται οι περισσότερο ευννοούµενες περιοχές ενώ µε τα γράµµατα a, b, l, p οι επιτρεπόµενες
περιοχές για τις φ/ψ γωνίες.
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Η καλή ποιότητα του χάρτη και η συµφωνία ανάµεσα στο χάρτη και το µοντέλο
γίνεται φανερή από τις εικόνες που ακολουθούν (εικόνα 6.9). Οι εικόνες αυτές παρουσιάζουν
περιοχές του 2Fo-Fc χάρτη κατά µήκος του µονοµερούς Α. Έχει γίνει υπέρθεση του ατοµικού
µοντέλου.

A Asp 18A-H2O-H2O-Gly 57A

B Arg 22A – Arg 27A

Γ Leu 28A – Glu 32A

∆ Leu 36A – Glu 43A
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Ε Ser 48A – His 51A

Ζ Asp 68A – Gly 71A

Εικόνα 6.9 (συνεχίζεται)

H Glu 43A – Thr 45A

Θ Val 44A – Ser 48A

Ι Gly 50A – His 56A

Κ His 56A – Ala 62A
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Λ Arg 72A

Μ Leu 73A – Gln 76A

Εικόνα 6.9 (συνεχίζεται)
Ν Leu 75A – Ile 77A

Ξ Τέλος της αλυσίδας Α

Εικόνα 6.9 Εικόνες από τον 2Fo-Fc χάρτη ηλεκτρονικής πυκνότητας της HrcQB-C κατά µήκος του
µονοµερούς Α. Οι ισοϋψείς φέρονται στο 1σ. Έχει γίνει υπέρθεση του ατοµικού µοντέλου. Οι εικόνες
ετοιµάστηκαν µε το πρόγραµµα µοριακών γραφικών Xfit.
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Κεφάλαιο 7

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ HrcQB-C

7.1

Σύντοµη παρουσίαση της δοµής της πρωτεΐνης HrcQB-C
Η κρυσταλλική δοµή της HrcQB-C είναι ένα επίµηκες, ελαφρά κυρτωµένο

οµοτετραµερές (εικόνα 7.1Α και Β) που σχηµατίζεται ως ένα διµερές διµερών µε κατά
προσέγγιση διαστάσεις 25 x 30 x 90 Å3. Τα τέσσερα µονοµερή διαπλέκονται ανά δύο και
σχηµατίζουν δύο διµερή που πακετάρονται µαζί έτσι ώστε η γωνία µεταξύ των κύριων
αδρανειακών τους αξόνων να είναι περίπου 120 µοίρες (εικόνα 7.1Α).
Η δοµή αποτελείται από πέντε β-βαρέλια που σχηµατίζονται από αλληλεπιδράσεις
µεταξύ των β-κλώνων των µονοµερών. Κάθε µονοµερές έχει µία α-έλικα και πέντε β-κλώνους
που χαρακτηρίζονται από β1 έως β5 ξεκινώντας από το αµινοτελικό άκρο. Η α-έλικα έχει µήκος
έξι αµινοξέα και βρίσκεται αµέσως µετά τον β1-κλώνο. Για το σχηµατισµό του διµερούς τα
µονοµερή αναδιπλώνονται συµµετρικά (εικόνα 7.1Γ) και συσχετίζονται µέσω πλήθους
υδρογονικών δεσµών και µιας δισουλφιδικής γέφυρας. Έτσι, κάθε διµερές χαρακτηρίζεται από
δύο αντιπαράλληλες, β-πτυχωτές επιφάνειες έξι β-κλώνων που κάθεµια αποτελεί ένα ανοιχτό
βαρέλι. Για παράδειγµα το ένα από τα δύο βαρέλια του διµερούς Α/D (εικόνα 7.1Α και ∆)
αποτελείται από το τέλος της αλυσίδας β1 του Α, την αρχή της β1 του Β, τις αλυσίδες β3, β4, β5
του Β και την β2 του Α. Επιπλέον, µία µακριά β-ταινία (ribbon) που σχηµατίζεται από όλο το
µήκος των β1-κλώνων των Α και D µονοµερών (ή αντίστοιχα των B και C, εικόνα 7.1) διατρέχει
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και σταθεροποιεί το διµερές µε µια σειρά υδρογονικών δεσµών. Περίπου στο µέσο αυτής της
β1-β1 ταινίας εντοπίζεται ο δισουλφιδικός δεσµός που είναι κρυµµένος στο εσωτερικό της
δοµής και έτσι παραµένει ανέπαφος στους κρυστάλλους ακόµα και παρουσία 10 mM DTT.

Α

Β

Εικόνα 7.1 (συνεχίζεται)
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Γ

∆

Εικόνα 7.1 Η δοµή της HrcQB-C. Κάθε µονοµερές παρουσιάζεται µε διαφορετικό χρώµα.
Σηµειώνονται τα στοιχεία δευτεροταγούς δοµής. (Α) Το τετραµερές της πρωτεΐνης µε σηµειωµένο
(κόκκινη γραµµή) το διπλό άξονα µεταξύ των διµερών. (Β) Το τετραµερές έχει περιστραφεί 90º ως προς
το (Α), ο αναγνώστης βλέπει κατά µήκος του διπλού άξονα. (Γ) Στερεοδιάγραµµα του διµερούς από µια
θέση που κάνει εµφανή τη συµµετρία του. Ο τοπικός διπλός άξονας του διµερούς σηµειώνεται µε
κόκκινη γραµµή. Με µωβ χρώµα και χωροπληρωτικό µοντέλο διακρίνονται στο εσωτερικό οι κυστεΐνες
που σχηµατίζουν το δισουλφιδικό δεσµό. (∆) Το ανοιχτό β-βαρέλι που σχηµατίζουν τα διµερή. Η
εικόνα ετοιµάστηκε µε τα προγράµµατα MOLSCRIPT (Kraulis 1991) και Raster3D (Merritt & Murphy
1994).
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7.2

Περιγραφή και ανάλυση της δοµής
Τα στοιχεία δευτεροταγούς δοµής σε σύγκριση µε την αµινοξική αλληλουχία της

πρωτεΐνης παρουσιάζονται στην εικόνα 7.2Α. Το τοπολογικό διάγραµµα του µονοµερούς
παρουσιάζεται στην εικόνα 7.2 Β.
A

B
α1

β1
β3

β2
β4
β5

Εικόνα 7.2 Απόδοση στοιχείων δευτεροταγούς δοµής στην αµινοξική αλληλουχία της HrcQB-C (Α) και
τοπολογικό διάγραµµα του µονοµερούς (Β). Η ανάλυση δευτεροταγούς δοµής έγινε µε το πρόγραµµα
Stride (Frishman & Argos 1995). Από τα 70 αµινοξέα που υπάρχουν στο τελικό, ατοµικό µοντέλο το
8% ανήκει σε α-έλικα και το 60% σε β-πτυχωτή επιφάνεια. Η εικόνα στο (Α) δηµιουργήθηκε µε το
πρόγραµµα ESPript (Gouet et al., 1999).

Στη συνέχεια περιγράφουµε και αναλύουµε τη δοµή ακολουθώντας τη διαδροµή του
µονοµερούς Α. Πιθανές διαφορές µε τις υπόλοιπες πεπτιδικές αλυσίδες αναφέρονται στα
αντίστοιχα σηµεία. Η ονοµασία που χρησιµοποιείται για να µονοµερή είναι συµβατή µε την
εικόνα 7.1. Τα ζεύγη των διµερών είναι τα A/D και B/C.
Ala 11 (Pro 10) – Leu 15. Στα µονοµερή Α, Β και C το πρώτο αµινοξύ για το οποίο
υπάρχει ηλεκτρονική πυκνότητα είναι η Ala 11 ενώ στο µονοµερές D είναι η Pro 10. Το τµήµα
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Ala 11 (Pro 10) – Leu 15 είναι εντελώς εκτεθειµένο στο διαλύτη και σχηµατίζει µια ανοικτή
ελίκωση (εικόνα 7.3Α) που στα µονοµερή C και D υπακούει στη διαµόρφωση µιας 310 έλικας.
Ala 16 – Thr 29. Ακολουθεί ο πρώτος και πιο εκτεταµένος β-κλώνος (β1-κλώνος) της
δοµής µήκους 14 αµινοξέων (Ala 16 – Thr 29). ∆ηµιουργείται από ένα πλήθος υδρογονικών
δεσµών ανάµεσα στα αντίστοιχα τµήµατα των δύο µονοµερών του κάθε διµερούς (εικόνες 7.1,
7.3 Α και Β).

Α

Β

Εικόνα 7.3 (Α) Παρουσιάζεται η αρχή της πεπτιδικής αλυσίδας. Τα αµινοξέα Ala 11 – Leu 15
(µονοµερές Α) που είναι τα πρώτα αµινοξέα του µοντέλου και βρίσκονται εκτεθειµένα στον διαλύτη,
σχηµατίζουν µια ελίκωση. Από την Ala 16 ξεκινά ο πρώτος β-κλώνος της δοµής (β1-κλώνος) που
σχηµατίζεται από αλληλεπιδράσεις µε τα αµινοξέα του δεύτερου µονοµερούς (µονοµερές D). (Β) Από
τη Leu 19 ο β1-κλώνος αλληλεπιδρά παράλληλα και µε τον β3-κλώνο από ανήκει στο ίδιο µονοµερές
(µονοµερές Α). Στο επάνω µέρος της κάθε εικόνας παρουσιάζεται ολόκληρο το τετραµερές και το
πλαίσιο εντοπίζει την περιοχή του µορίου από όπου προέρχονται οι µεγενθυµένες εικόνες.

Η Cys 23 που βρίσκεται στο µέσο του β1-κλώνου (είναι το όγδοο αµινοξύ του κλώνου)
σχηµατίζει έναν δισουλφιδικό δεσµό µε την Cys 23 του µονοµερούς D (αντίστοιχα η Cys 23 του
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µονοµερούς B µε την Cys 23 του C, εικόνα 7.4). Ο δεσµός αυτός δεν υιοθετεί καµιά από τις δυο
κυρίαρχες διαµορφώσεις των δισουλφιδικών δεσµών στις πρωτεΐνες -το λεγόµενο ‘δεξιόστοφο
αγκίστρι’ ή το ‘αριστερόστροφο σπειροειδές’, (Χαµόδρακας 1993). Οι τιµές των
χαρακτηριστικών δίεδρων γωνιών, χ3, χ2 και χ2΄ (όπου χ3 η δίεδρη γωνία γύρω από το δεσµό S-S
και χ2, χ2΄οι γωνίες γύρω από τους δύο δεσµούς Cβ-S) και η απόσταση µεταξύ των Cα των
κυστεϊνών παρουσιάζονται στον πίνακα 7.1. Η σπάνια διαµόρφωση του δισουλφιδικού δεσµού
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι γειτονεύει εκατέρωθεν µε δύο β-διογκώσεις κλασσικού
τύπου (Χαµόδρακας 1993) στη θέση της Leu 21Α και της Leu 21D. Συγκεκριµένα, υπάρχουν
δύο διαδοχικά κατάλοιπα του µονοµερούς Α, η Cys 23 και Gly 24 που αλληλεπιδρούν µέσω
υδρογονικών δεσµών µε το ίδιο κατάλοιπο, τη Leu 21 του µονοµερούς D. Κατ’ αναλογία η Cys
23 και η Gly 24 του µονοµερούς D αλληλεπιδρούν µε τη Leu 21 του µονοµερούς A. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα τη στροφή του επιπέδου των πεπτιδικών αλυσίδων και την αλλαγή της διεύθυνσης
της β1-β1 ταινίας εκατέρωθεν της δισουλφιδικής γέφυρας (εικόνα 7.1 Γ, 7.4).

Εικόνα 7.4 Παρουσιάζεται το τµήµα Arg 22-Cys 23-Gly 24 στο µέσο του β1-κλώνου. Οι σουλφιδικές
οµάδες είναι πλήρως κρυµµένες στο εσωτερικό της δοµής.
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Πίνακας 7.1 Γεωµετρία των δισουλφιδικών δεσµών της HrcQB-C σε σύγκριση µε τις δύο συχνότερες
διαµορφώσεις αυτού του δεσµού.

dCα-Cα (Å)
χ3 (µοίρες)
χ2 (µοίρες)
χ2΄(µοίρες)

HrcQB-C (A/D)
6
85.4
85.2
-164.1

Γεωµετρία S-S δεσµών
HrcQB-C (B/C) ∆εξιόστροφο αγκίστρι
6
5
83.3
90
89.4
120
-159.4
-50

Αριστερόστροφο σπειροειδές
6.1
-90
-90
-90

Leu 30 – Arg 35. Αµέσως µετά τον β1-κλώνο ακολουθεί η µόνη α-έλικα της δοµής
(εικόνα 7.5 Α και Β). Σχηµατίζεται από τα αµινοξέα Leu 30-Ala 31-Glu 32-Leu 33-Arg 34-Arg
35 και έχει µήκος 1½ στροφή. Όπως γίνεται φανερό από την εναλλαγή υδρόφοβων/υδρόφιλων
αµινοξέων είναι µερικώς εκτεθειµένη στο διαλύτη µε τη µια πλευρά στραµµένη στο εσωτερικό
της δοµής και την άλλη στην επιφάνεια της πρωτεΐνης. Το τµήµα Ala 11-Leu 15 του άλλου
µονοµερούς (D) και ιδιαίτερα τα αµινοξέα Asp 13 και Ser 14 λειτουργούν ως κάλυµα (καπάκι)
του υδρόφοβου άκρου (Leu 30, Ala 31) της έλικας. Το άλλο άκρο είναι υδρόφιλο µε τις Arg 34
και Arg 35 πλήρως εκτεθειµένες στο διαλύτη να συµµετέχουν σε αλληλεπιδράσεις που
σταθεροποιούν το τετραµερές όπως θα αναλυθεί σε άλλο σηµείο της παραγράφου.

Α

Β

Εικόνα 7.5 ∆ύο όψεις της µόνης α-έλικας της δοµής. (Α) Εικόνα της έλικας από το πλάι. (Β) Προβολή
ελικοειδούς τροχού (helical wheel). Η πλειοψηφία των υδρόφοβων αµινοξέων συγκεντρώνεται στη µια και
τα υδρόφιλα αµινοξέα συγκεντρώνονται στην άλλη πλευρά της έλικας.
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Leu 36 – Gly 50. Mια στροφή τύπου ΙΙ (Asp 37 – Thr 40, εικόνα 7.6 Α) συνδέει την
α-έλικα µε το επόµενο στοιχείο δευτεροταγούς δοµής που είναι ο β2-κλώνος (Thr 40 – Val 44,
εικόνα 7.6 Β). Είναι ο µόνος β-κλώνος που δεν συµµετέχει σε αλληλεπιδράσεις (π.χ. δεσµούς
υδρογόνου, υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις) µε αµινοξέα του µονοµερούς στο οποίο ανήκει (εικόνα
7.1 Α).
Τα αµινοξέα Thr 45 – Ile 47 υιοθετούν τυχαία διαµόρφωση (coil) ενώ τα αµινοξέα Ser
48 – His 51 υπακούουν στη γεωµετρία στροφής τύπου ΙΙ στην οποία συµµετέχει η µόνη προλίνη
που βρίσκεται στο εσωτερικό της δοµής (εικόνα 7.7Α).
Α

Β

Εικόνα 7.6 (Α) Παρουσιάζεται η στροφή που µεσολαβεί µεταξύ της α-έλικας και του β2-κλώνου. (Β)
Παρουσιάζεται το πλήρες µήκος του β2-κλώνου (γαλάζιο). Όπως φαίνεται στο (Β), ο β2-κλώνος
αλληλεπιδρά κυρίως µε τον κλώνο β5 του µονοµερούς D (σκούρο µπλε). Μέσω υδρογονικών δεσµών
στους οποίους συµµετέχει η κύρια αλυσίδα της Ile 41 αλληλεπιδρά και µε τον κλώνο β2 του µονοµερούς
Β (κίτρινο) όπως φαίνεται καθαρά στο (Α). Περισσότερες λεπτοµέρειες για τις αλληλεπιδράσεις που
σταθεροποιούν το τετραµερές αναφέρονται στη συνέχεια.

His 51 – Leu 80. Ακολουθούν τρεις διαδοχικοί κλώνοι (εικόνα 7.7Β). Είναι οι β3
(His51 έως His56), β4 (Gln59 έως Val69) και β5 (Arg72 έως Leu80). Τα στοιχεία αυτά
αποτελούν ένα β-µαίανδρο δηλαδή µια β-πτυχωτή επιφάνεια που απαρτίζεται από τρεις
αντιπαράλληλους β-κλώνους που συνδέονται από δύο β-στροφές. Το πρώτο µισό αυτής της
δοµής αποτελείται από το πλήρες µήκος του β3 κλώνου και το πρώτο ήµισυ του β4 κλώνου
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(Glu 59 – Glu 65). Η µεταξύ τους στροφή (His 56 – Gln 59, εικόναν 7.7Β) είναι τύπου ΙΙ´. Το
δεύτερο µισό του β-µαίανδρου αποτελείται από το τµήµα Ala 62 – Val 69 του β4 κλώνου και το
πλήρες µήκος του β5. Η µεταξύ τους στροφή (Val 69 – Arg 72, εικόνα 7.7Β) είναι τύπου Ι´.
Α

Β

Εικόνα 7.7 (Α) Παρουσιάζεται η στροφή που προηγείται του β3 κλώνου. Στη στροφή αυτή συµµετέχει η
µόνη προλίνη που υπάρχει στο εσωτερικό της δοµής. (Β) Παρουσιάζεται ο β-µαίανδρος που απαρτίζεται
από τους κλώνους β3, β4 και β5. Οι κλώνοι αυτοί ακολουθούν διαδοχικά αντιπαράλληλες διαδροµές και
σχηµατίζουν µια δεξιά στραµµένη πτυχωτή επιφάνεια. Στα δεξιά παρουσιάζονται αναλυτικά οι στροφές
που συµµετέχουν στη δοµή του β-µαίανδρου.

Το τελευταίο αµινοξύ για το οποίο υπάρχει ηλεκτρονική πυκνότητα στο χάρτη είναι η
Val 81 για τα µονοµερή Α, Β και C και η Thr 82 για το µονοµερές D.
Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ µονοµερών παρουσιάζονται στον πίνακα Β.1 του
παραρτήµατος Β ενώ στον πίνακα B.2 παρουσιάζονται αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διµερών στη
µεσεπιφάνεια του τετραµερούς.
Η µεσεπιφάνεια µεταξύ των δύο διµερών διακρίνεται σε ένα αντιπαράλληλο, β-βαρέλι
έξι αλυσίδων (εικόνα 7.1Α, 7.8) και σε µία περιοχή όπου λαµβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις
µεταξύ αµινοξέων της α-έλικας (εικόνα 7.9Α). Το β-βαρέλι σχηµατίζεται από τις β2 αλυσίδες
των µονοµερών Α και Β και µέρος των β4 και β5 αλυσίδων των C και D. Ειδικότερα,
υδρογονικοί δεσµοί σχηµατίζονται ανάµεσα στις κάρβονυλο και άµινο οµάδες του Asp68 του
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µονοµερούς Α µε το Glu70 του D, του Glu70 του Α µε το Asp68 του D και της Ile41 του Β µε
την Ile41 του C (εικόνα 7.9Β).

Εικόνα 7.8 Παρουσιάζεται το β-βαρέλι που σχηµατίζεται στη µεσεπιφάνεια του τετραµερούς.
Συµµετέχουν και τα τέσσερα µονοµερή.

Εικόνα 7.9 (Α) Οι δύο α-έλικες συµµετέχουν στη δηµιουργία της µεσεπιφάνειας του τετραµερούς µέσω
υδρογονικών δεσµών που αναπτύσσονται µεταξύ των Arg35. (Β) Άποψη της αλληλεπίδρασης µεταξύ των
Ile41 στη µεσεπιφάνεια του τετραµερούς.
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Η πιο χαρακτηριστική από τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ αµινοξέων των α-ελίκων είναι οι δεσµοί
υδρογόνου ανάµεσα σε άτοµα της πλευρικής οµάδας της Arg35 του µονοµερούς Α µε άτοµα
της κύριας αλυσίδας (καρβονύλιο) της Arg34 του Β (εικόνα 7.9Α).
Η συνολική επιφάνεια που ‘κρύβεται’ στο εσωτερικό της δοµής µέσω της
αλληλεπίδρασης διµερούς-διµερούς κατά το σχηµατισµό του τετραµερούς είναι ~1200 Å2 όπως
υπολογίστηκε µε το πρόγραµµα SURFACE της CCP4 (Chothia 1975). Το σχετικά µεγάλο
εµβαδό της επιφάνειας που κρύβεται κατά το σχηµατισµό του τετραµερούς και η παρουσία των
υδρογονικών δεσµών υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η πρωτεΐνη είναι τετραµερές σε διάλυµα. Η
υπόθεση αυτή ενισχύεται και από τον υπολογισµό της υδροδυναµικής ακτίνας του τετραµερούς
και τη σύγκριση της µε αποτελέσµατα από στήλη µοριακής διήθησης. Έτσι, η υδροδυναµική
ακτίνα της πρωτεΐνης σε διάλυµα όπως εκτιµήθηκε µε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης είναι
~28 Å. Η τιµή αυτή ταιριάζει πολύ καλά µε την τιµή των 29.1 Å που υπολογίστηκε από την
κρυσταλλική δοµή του τετραµερούς µε το πρόγραµµα HYDROPRO (García de la Torre et al.,
2000).

7.3

Σύγκριση της δοµής µε προβλέψεις
Η ανάλυση του προτύπου των υδρογονικών δεσµών και της γεωµετρίας των Cα που

έγινε µε το πρόγραµµα Stride (Frishman & Argos, 1995) απέδωσε στο τελικό, ατοµικό µοντέλο
τα στοιχεία δευτεροταγούς δοµής που παρουσιάζονται στον πίνακα 7.2. Για σύγκριση
παρουσιάζουµε στον ίδιο πίνακα τα στοιχεία από την ανάλυση του FTIR φάσµατος της
πρωτεΐνης (σελ 91).

Πίνακας 7.2 Παρουσίαση της δευτεροταγούς δοµής της HrcQB-C και σύγκριση µε την ανάλυση του
FTIR φάσµατος της πρωτεΐνης.
Στοιχεία δευτεροταγούς
δοµής
α-έλικα
β-πτυχωτή επιφάνεια
310-έλικα
στροφή
τυχαία δοµή

% ποσοστό δευτεροταγούς δοµής
Πειραµατικά
προσδιορισµένη Απόδοση στοιχείων δευτεροταγούς δοµής από
δοµή (αλυσίδα C, stride)
την ανάλυση του FTIR φάσµατος
8.3
6
59.7
44
5.6
5
15.3
38
9.7
7
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Στην εικόνα 7.10 παρουσιάζεται η πρόβλεψη δευτεροταγούς δοµής που είχε κάνει το
πρόγραµµα PSIpred (Jones, 1999) για την HrcQB-C. Tο ποσοστό επιτυχούς πρόγνωσης
ανέρχεται στο 77.7%. Έτσι, στη θέση της πρώτης προβλεπόµενης α-έλικας (Pro11-Ser14) στην
πραγµατική δοµή υπάρχει µια 310-έλικα (αλυσίδες C και D) ή µια ανοιχτή ελικοειδής
διαµόρφωση (αλυσίδες Α και Β). Η προβλεπόµενη β-αλυσίδα από Asp18 έως Cys23 αντιστοιχεί
στη β1-αλυσίδα (Ala16 έως Thr29), η δεύτερη προβλεπόµενη α-έλικα από Leu30 έως Arg34
αντιστοιχεί στην α-έλικα (Leu30 έως Arg35), η προβλεπόµενη β-αλυσίδα από Ile41 έως Glu43
αντιστοιχεί στη β2-αλυσίδα (Thr40 έως Val44), η προβλεπόµενη β-αλυσίδα από Ala52 έως
His56 αντιστοιχεί στη β3-αλυσίδα (His51 έως His56), η προβλεπόµενη β-αλυσίδα από Gln59
έως Val69 αντιστοιχεί στη β4-αλυσίδα (Gln59 έως Val69) και η προβλεπόµενη β-αλυσίδα από
Leu75 έως Arg79 αντιστοιχεί στη β5-αλυσίδα (Arg72 έως Leu80). Υπάρχει πλήρης σύµπτωση
στην πρόβλεψη της β4-αλυσίδας ενώ τα στοιχεία α και β3 προβλέπονται µε απόκλιση ενός µόνο
αµινοξέως.

Εικόνα 7.10 Πρόβλεψη της δευτεροταγούς δοµής της HrcQB-C µε το πρόγραµµα PSIpred (Jones,
1999).
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7.4

Πακετάρισµα των µορίων στον κρύσταλλο και πώς η δοµή ερµηνεύει
τη συνάρτηση αυτοπεριστροφής
Οι κρύσταλλοι της HrcQB-C που µελετήσαµε, προέρχονται από την επανάληψη µιας

µονοκλινούς στοιχειώδους κυψελίδας που περιέχει οκτώ πρωτεϊνικά µόρια δηλαδή δύο
τετραµερή. Η οργάνωση των τετραµερών γίνεται κατά τρόπο που υπακούει στην ύπαρξη ενός
διπλού άξονα περιστροφής µε µετάθεση.
Στην εικόνα 7.11 παρουσιάζεται η στοιχειώδης κυψελίδα από διαφορετικές οπτικές
γωνίες και ο τρόπος που τα τετραµερή διευθετούνται µέσα σε αυτήν.

Α

Β

Γ

Εικόνα 7.11 Η στοιχειώδης κυψελίδα των κρυστάλλων της HrcQB-C. Η κατεύθυνση των
κρυσταλλογραφικών αξόνων δίνεται στην πάνω, δεξιά γωνία των (Α) και (Γ). (A) ∆ιευθέτηση τεσσάρων
τετραµερών στο χώρο. Οι άξονες a, c βρίσκονται στο επίπεδο της σελίδας ενώ ο b έχει φορά προς το
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εσωτερικό της σελίδας (αποµακρύνεται από τον αναγνώστη). (Β) Η κυψελίδα έχει περιστραφεί ως προς
το (Α) έτσι ώστε ο άξονας b να είναι κάθετος στο επίπεδο του χαρτιού µε φορά που να αποµακρύνεται
από τον αναγνώστη. Σηµειώνονται οι τάξεως 2 κρυσταλλογραφικοί άξονες περιστροφής µε µετάθεση που
συνδέουν ανά δύο τα τετραµερή. Ξεκινώντας από οποιοδήποτε από αυτά τα τετραµερή µπορούµε να
παράγουµε όλα τα υπόλοιπα περιστρέφοντας κατά 180º και στη συνέχεια µεταθέτοντας κατά ½ του
άξονα y της στοιχειώδους κυψελίδας. (Γ) Παρουσιάζεται ο τρόπος που πακετάρονται δύο τετραµερή που
ανήκουν σε γειτονικές στοιχειώδεις κυψελίδες. Οι άξονες b και c βρίσκονται στο επίπεδο του χαρτιού ενώ
ο a έχει φορά προς τον αναγνώστη.

Στον πίνακα Β.3 του παραρτήµατος Β παρουσιάζονται οι κρυσταλλικές επαφές µεταξύ
µορίων που συνδέονται µε την πράξη συµµετριας –Χ, Υ+1/2, -Ζ (περιστροφή 180º και
µετάθεση παράλληλα στον άξονα b κατά ½ του µήκους του) ενώ στον πίνακα Β.4
παρουσιάζονται οι κρυσταλλικές επαφές µεταξύ µορίων που συνδέονται από µετάθεση
παράλληλα στον άξονα b κατά 1 µονάδα του µήκους του (Χ, Υ+1, Ζ).
Γνωρίζοντας τον τρόπο που τα µόρια πακετάρονται στον κρύσταλλο, θα
επιχειρήσουµε στη συνέχεια να ερµηνεύσουµε τη συνάρτηση αυτοπεριστροφής από τη δοµή.
Στην εικόνα 7.12 (Α, Β, Γ, ∆) παρουσιάζεται η στοιχειώδης κυψελίδα µε τέσσερα τετραµερή
τοποθετηµένα σε αυτήν και τους µη-κρυσταλλογραφικούς άξονες σηµειωµένους στις κατάλληλες
θέσεις. Στις εικόνες 7.7Ε και Ζ παρουσιάζονται για υπενθύµιση και άµεση σύγκριση οι τοµείς
για κ=180º και κ=90º αντίστοιχα, της συνάρτησης αυτοπεριστροφής.
Ο κρυσταλλογραφικός διπλός άξονας περιστροφής µε µετάθεση είναι παράλληλος
στον b (όπως φαίνεται στην εικόνα 7.11Β) και δηµιουργεί το ισχυρότερο µέγιστο της
συνάρτησης αυτοπεριστροφής για κ=180º, που ονοµάζουµε Ι στην εικόνα 7.12Ε. Κάθε
τετραµερές έχει έναν τοπικό διπλό άξονα περιστροφής που συσχετίζει µεταξύ τους τα διµερή
(εικόνα 7.12Α). Αυτό το στοιχείο συµµετρίας είναι κάθετο στους άξονες b και c και δηµιουργεί
το µέγιστο που ονοµάζουµε ΙΙΙ στην εικόνα 7.12Ε. Κοιτώντας κατά µήκος του c (εικόνα 7.12Β)
παρατηρούµε την ύπαρξη ακόµα ενός τοπικού διπλού άξονα παράλληλου στον c. Μπορούµε να
αποδώσουµε το µέγιστο ΙΙ της εικόνας 7.12Ε στο στοιχείο αυτό. Υπάρχουν ακόµα δύο (για
κάθε τετραµερές) διπλοί άξονες που συνδέουν τα µονοµερή του κάθε διµερούς (εικόνα 7.12Γ).
Οι άξονες αυτοί διευθετούνται µεταξύ τους σχεδόν ανά 90º και σχεδόν 45º ως προς τον τοπικό
άξονα του τετραµερούς. Τα χαρακτηριστικά αυτά ταιριάζουν µε τη θέση των µεγίστων IV και V
της εικόνας 7.12Ε. Τέλος στην εικόνα 7.12∆ σηµειώνεται ένας χαµηλής συµµετρίας τετραπλός
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άξονας παράλληλος στο b που µπορεί να ερµηνεύσει το χαµηλής έντασης µέγιστο (Ι) της
εικόνας 7.12Ζ.

Α

Β

Γ

∆

Εικόνα 7.12 (συνεχίζεται)
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Ε

Ζ
a

a

90.0

90.0

III
V

c

b

b

c

IV

II

180.0

0.0

180.0

0.0

I

I

-90.0

-90.0

Εικόνα 7.12 Η µη-κρυσταλλογραφική συµµετρία των κρυστάλλων της HrcQB-C και η ερµηνεία της
συνάρτησης αυτοπεριστροφής. Στις εικόνες (Α), (Γ) και (∆) ο άξονας b είναι κάθετος στο επίπεδο του
χαρτιού µε διέθυνση προς τον αναγνώστη. Στην (Β) ο αναγνώστης κοιτά κατά µήκος του άξονα c.
Λεπτοµέρειες αναφέρονται στο κείµενο.
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Κεφάλαιο 8

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

8.1

Η πρωτεΐνη HrcQB, συστατικό του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού µηχανισµού
Η HrcQB είναι µια µικρή υδρόφιλη πρωτεΐνη, µέλος του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού

µηχανισµού της P. syringae pv. phaseolicola. Οµόλογες πρωτεΐνες έχουν βρεθεί σε όλα τα τύπου
ΙΙΙ εκκριτικά συστήµατα και στο µηχανισµό βιογένεσης του µαστιγίου. Το γεγονός αυτό
κατατάσσει την HrcQB στο λεγόµενο συντηρηµένο πυρήνα της µηχανής. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η συντήρηση εντοπίζεται στο καρβοξυτελικό τµήµα της πρωτεΐνης και συγκεκριµένα στα 80
περίπου τελευταία κατάλοιπα (Hueck 1998).
H HrcQB συµµετέχει σε αλληλεπιδράσεις µε άλλα µέλη του συστήµατος.
Συγκεκριµένα έχει δειχτεί ότι (Ταµπακάκη 1999): (i) Η HrcQB αλληλεπιδρά µε την πρωτεΐνη
HrcQA που είναι µια µη-συντηρηµένη πρωτεΐνη του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού συστήµατος της P.
syringae pv. phaseolicola. Επιπλέον, µόνο το καρβοξυτελικό τµήµα της HrcQA φαίνεται να
εµπλέκεται σε αλληλεπιδράσεις µε την HrcQB. (ii) Η HrcQB-C (τα 79 κατάλοιπα του
καρβοξυτελικού άκρου της πρωτεΐνης) διατηρεί την ικανότητα της ολόκληρης πρωτεΐνης να
αλληλεπιδρά µε την HrcQA.
Σε πειράµατα που έγιναν µε σκοπό τον υποκυτταρικό εντοπισµό των HrcQB και
HrcQA η πρώτη βρέθηκε στο κυτταροπλασµατικό και µεµβρανικό κλάσµα ενώ η δεύτερη
αποκλειστικά στο µεµβρανικό (Ταµπακάκη 1999). Τα αποτελέσµατα αυτά µε δεδοµένη την
2
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αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών µπορούν να ερµηνευτούν αν θεωρήσουµε ότι η HrcQB
βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα και η επαφή της µε την εσωτερική µεµβράνη επιτυγχάνεται µέσω
αλληλεπιδράσεων µε την µεµβρανική HrcQA. Η υπόθεση αυτή συµφωνεί µε τον υδρόφιλο
χαρακτήρα της HrcQB και µε την πρόβλεψη ύπαρξης διαµεµβρανικών περιοχών στην HrcQA
(Ταµπακάκη 1999). Από τα παραπάνω φαίνεται πολύ πιθανό η HrcQB να βρίσκεται στην
κυτταροπλασµατική είσοδο της εκκριτικής µηχανής.
Η HrcQB δεν έχει µελετηθεί συστηµατικά µε αποτέλεσµα η λειτουργία της να µην έχει
αποσαφηνιστεί. Παρόλα αυτά, µπορούν να προταθούν διάφοροι ρόλοι, δοµικοί και λειτουργικοί,
µε βάση τη θέση της, την υψηλή της συντήρηση, τον εντοπισµό της συντήρησης στο
καρβοξυτελικό τµήµα και την οµοιότητα της µε την περισσότερο µελετηµένη οµόλογη
πρωτεΐνη FliN της µηχανής βιογένεσης του µαστιγίου:
Ρόλος στη συνάθροιση της εκκριτικής µηχανής. Η HrcQB είναι οµόλογη µε τη FliN πρωτεΐνη
του µαστιγίου που βρίσκεται στο κυτταρόπλασµα σε επαφή µε την εσωτερική µεµβράνη του
βακτηρίου (Francis et al. 1994, Alfano & Collmer 1997). Εκτός από την αµινοξική οµοιότητα
και τον ίδιο υποκυτταρικό εντοπισµό οι δύο πρωτεΐνες µοιράζονται οµοιότητες και στις
αλληλεπιδράσεις τους µε άλλα µέλη της µηχανής. Έτσι, (i) η FliN αλληλεπιδρά µε τη FliM που
θεωρείται ανάλογη της HrcQA (επιτελούν ανάλογες λειτουργίες). (ii) Στην αλληλεπίδραση αυτή
συµµετέχουν το καρβοξυτελικό τµήµα της FliN (Tang et al. 1995) και το καρβοξυτελικό τµήµα
της FliM (Mathews et al. 1998). Για τις FliN/FliM έχει δειχτεί ότι σχηµατίζουν µια
υπερµοριακή δοµή σχήµατος δακτυλίου που ονοµάζεται κυτταροπλασµατικός δακτύλιος (Cring, Khan et al. 1998, Minamino & Macnab 1999, Lux et al. 2000). Ο δακτύλιος αυτός
δηµιουργείται πολύ νωρίς κατά την πορεία σχηµατισµού του µαστιγίου –είναι η δεύτερη σε
σειρά δοµή που φιάχνεται, µε πρώτη τον MS δακτύλιο (Αldridge & Hughes 2002). Έχει δειχτεί
επίσης ότι οι FliN, FliM εµπλέκονται µαζί µε άλλες πρωτεΐνες του συστήµατος στον έλεγχο της
εναλλαγής

µεταξύ

δεξιόστροφης/αριστερόστροφης

περιστροφής

του

µαστιγίου,

ότι

συµµετέχουν στην πορεία βιογένεσης του µαστιγίου και ότι είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία
λειτουργικών µαστιγίων (Tang et al. 1995, Khan et al. 1998). Κατ’ αναλογία θα µπορούσε να
υποτεθεί ότι το σύµπλοκο HrcQB/HrcQA συµµετέχει στη δηµιουργία µιας ανάλογης µε τον
κυτταροπλασµατικό δακτύλιο δοµής απαραίτητης για τη σωστή συνάθροιση της εκκριτικής
µηχανής.
Πύλη της εκκριτικής µηχανής. Ο εντοπισµός της HrcQB στο κυτταρόπλασµα είναι επίσης
συµβατός µε την υπόθεση να συµµετέχει, ως δοµικός λίθος, στην κυτταροπλασµατική πύλη της
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εκκριτικής µηχανής. Κάνει επίσης την πρωτεΐνη ιδανικό υποψήφιο να φέρει κάποιο ‘σήµα’ ικανό
να οδηγήσει τα υπόλοιπα συστατικά του συστήµατος προς τη συσκευή έκκρισης.
Πρωτεΐνη διαµεσολάβησης. Όπως ήδη αναφέρθηκε η αµινοξική οµοιότητα ανάµεσα στις
οµόλογες της HrcQB πρωτεΐνες περιορίζεται στο καρβοξυτελικό τους τµήµα. Αντίθετα, το
αµινοτελικό τους άκρο είναι ιδιαίτερα µεταβλητό. Για το λόγο αυτό έχει προταθεί ότι οι
πρωτεΐνες αυτές πιθανόν να µεσολαβούν σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ των συντηρηµένων και µησυντηρηµένων συστατικών της τύπου ΙΙΙ εκκριτικής µηχανής (Hueck 1998).
Αναγνώριση των υποστρωµάτων. Έχει δειχτεί ότι τουλάχιστον σε µερικές περιπτώσεις ο τύπου
ΙΙΙ µηχανισµός έκκρισης δεν µπορεί να διακρίνει ανάµεσα σε υποστρώµατα που προέρχονται
από διαφορετικούς οργανισµούς. Για παράδειγµα, το τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστηµα της
Xanthomonas αναγνωρίζει και εκκρίνει την πρωτεΐνη YopE από το τύπου ΙΙΙ εκκριτικό σύστηµα
της Yersinia (Rossier et al. 2000). Για να δικαιολογηθεί αυτή η έλλειψη ειδικότητας έχει προταθεί
ότι κύριο ρόλο στο µηχανισµό αναγνώρισης παίζουν οι πρωτεΐνες του συντηρηµένου πυρήνα. Η
συµµετοχή στην αναγνώριση των υποστρωµάτων είναι ρόλος συµβατός µε τις προηγούµενες
υπόθεσεις που θέτουν την πρωτεΐνη στην εισόδο του εκκριτικού µηχανισµού.

8.2

Εντοπισµός πιθανών λειτουργικών περιοχών της HrcQB-C
Με σκοπό τον προσδιορισµό της τρισδιάστατης δοµής της, η HrcQB υπερεκφράστηκε

και αποµονώθηκε σε οµοιογένεια. Κατά τη διάρκεια αυτών των πειραµάτων αποδείχτηκε ότι
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε πρωτεόλυση. Εκτεταµένες προσπάθειες για την κρυστάλλωση της
δεν ευοδώθηκαν. Η αποτυχία κρυστάλλωσης βιολογικών µακροµορίων αποδίδεται συχνά στην
απουσία δοµής από µεγάλο µέρος του µορίου. Για την περίπτωση της HrcQB η υπόθεση αυτή
ελέγχτηκε αλλά δεν φαίνεται να υποστηρίζεται απο τα φάσµατα κυκλικού διχρωισµού και FTIR
της πρωτεΐνης. Έτσι, είναι πιθανό η αποτυχία κρυστάλλωσης του µορίου να οφείλεται στην
υψηλή κινητικότητα ενός µέρους του που εµποδίζει τη δηµιουργία κρυσταλλικών επαφών. Είναι
επίσης πιθανόν οι κατάλληλες συνθήκες να µας διέφυγαν.
Στη συνέχεια, αντικείµενο της µελέτης µας έγινε το καρβοξυτελικό άκρο της
πρωτεΐνης, συγκεκριµένα στα τελευταία 79 αµινοξέα (HrcQB-C) εκεί όπου εντοπίζεται η υψηλή
αµινοξική συντήρηση ανάµεσα στην HrcQB της P. syringae pv. phaseolicola µε τις οµόλογες από
άλλα φυτο- και ζωοπαθογόνα. Η HrcQB-C που ήταν ιδιαίτερα σταθερή σε σύγκριση µε το
πλήρους µήκους µόριο, κρυστάλλωσε και η δοµή της προσδιορίστηκε στη διακριτικότητα των
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2.3 Å. Πρόκειται για ένα επίµηκες, ελαφρά κυρτωµένο οµοτετραµερές. Τα τέσσερα µονοµερή
συναθροίζονται σε δύο διµερή που πακετάρονται µαζί και σχηµατίζουν ένα διµερές διµερών. Η
δευτεροταγής δοµή κάθε µονοµερούς αποτελείται από πέντε β-κλώνους και µία α-έλικα.
Στην εικόνα 8.1 παρατίθεται η αµινοξική στοίχιση της HrcQB-C µε τα καρβοξυτελικά
τµήµατα οµόλογων πρωτεϊνών από φυτοπαθογόνα βακτήρια, ζωο-παθογόνα και το µαστίγιο. Το
επίπεδο αµινοξικής ταύτισης ανέρχεται στο 33 -89% µε πρωτεΐνες από φυτοπαθογόνα, 29 –
33% µε τις FliN πρωτεΐνες από το µαστίγιο και 28 – 32% µε πρωτεΐνες ζωοπαθογόνων. Η
στοίχιση αποκαλύπτει καλά συντηρηµένα αµινοξέα και περιοχές µε µεγάλη οµοιότητα. Οι
γλυκίνες 64 και 74 που βρίσκονται στις αλυσίδες β4 και β5 αντίστοιχα συντηρούνται και στις 19
αλληλουχίες που στοιχίζονται. Στη δοµή και τα δυο αυτά κατάλοιπα είναι εντελώς κρυµµένα
στον υδρόφοβο πυρήνα και βρίσκονται σε µια στενά πακεταρισµένη περιοχή όπου δεν υπάρχει
χώρος να διευθετηθούν πλευρικές αλυσίδες. Η µεγάλη πλειοψηφία των υπόλοιπων συντηρηµένων
αµινοξέων (το 91%) είναι υδρόφοβα κατάλοιπα, κυρίως λευκίνες. Όπως φαίνεται στην εικόνα 8.1
το πρότυπο συντήρησης ταιριάζει αρκετά καλά µε τα στοιχεία δευτεροταγούς δοµής γεγονός
που υποδηλώνει δοµικές οµοιότητες µεταξύ των στοιχιζόµενων αλληλουχιών.
Η δοµή της HrcQB-C και µια πολλαπλή αµινοξική στοίχιση της πρωτεΐνης µε
οµόλογες της από φυτοπαθογόνα χρησιµοποιήθηκαν ως δεδοµένα σε µια ανάλυση οµάδων
(cluster analysis) που έγινε µε το πρόγραµµα 3DCA (Landgraf et al. 2001) µε σκοπό την εύρεση
δυνητικά λειτουργικών καταλοίπων στην επιφάνεια του µορίου. Εντοπίστηκαν δύο συναθροίσεις
συντηρηµένων και κυρίως εκτεθειµένων στην επιφάνεια καταλοίπων οι οποίες προβλέπεται να
συµµετέχουν σε πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (εικόνα 8.2). Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τα
αµινοξέα 27 έως 35 που απαρτίζουν το τέλος του β1 κλώνου και ολόκληρη την α-έλικα. Η
δεύτερη οµάδα που είναι µεγαλύτερη, αποτελείται από τα αµινοξέα 50, 51, 64-77 και µέρος της
εµπλέκεται στον σχηµατισµό της µεσεπιφάνειας του τετραµερούς. Όπως είναι φανερό από την
εικόνα 8.2 η κατανοµή αυτών των αµινοξέων στην επιφάνεια της δοµής είναι πολωµένη µε την
πλειοψηφία τους να συγκεντρώνεται στην κοίλη πλευρά του τετραµερούς.
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Εικόνα 8.1 Αµινοξική στοίχιση της HrcQB-C µε τα καρβοξυτελικά τµήµατα οµόλογων πρωτεϊνών µε τις
οποίες µοιράζεται µεγαλύτερη από 25% αµινοξική ταύτιση. Η έρευνα έγινε µε το πρόγραµµα BLAST
(Αltschul et al. 1997). Οι πρωτεΐνες που στοιχίζονται είναι οι: P. syringae pv. syringae HrpU (HrpU_syr;
SWall accession number Q60235; 89% identity), P. syringae pv. tomato HrcQb (HrcQb_to; Q9F0H3;
83%), P. syringae. pv. fluorescence RscQB (RscQB_fl; Q93PZ3; 47%), E. amylovora HrcQ (HrcQ_erw;
Q46646; 50%), Pantoea agglomerans HrcQb (HrcQb_pa; Q47885; 50%), X. campestris HrcQ (HrcQ_xan;
Q9RBK5; 34%), R. solanacearum HrcQ (HrcQ_ral; Q52489; 33%), E. coli FliN (FliN_eco; P15070;
30%), E. carotovora FliN (FliN_erw; P35539; 30%), Y. pestis FliN (FliN_yer; Q8ZF94; 29%), Helicobacter
pylori FliY (FliY_hel; O25674; 29%), Bradyrhizobium japonicum FliN (FliN_bra; BAC52267; 33%), Y.
pestis YscQ (YscQ_yer; P42713; 28%), Y. enterocolitica YsaQ (YsaQ; Q9KKH3; 30%), P. aeruginosa
PscQ (PscQ; Q9I333; 30%), P. pseudomalei SctQ (SctQ; Q9ZGR1; 31%), S. typhimurium SpaO
(SpaO_sal; Q56022; 26%) and Bordetella bronchiseptica BscQ (BscQ; Q9L9E0; 32%). Αυστηρώς
συντηρηµένα κατάλοιπα παρουσιάζονται σε κόκκινο υπόβαθρο ενώ για όµοια κατάλοιπα
χρησιµοποιούνται κόκκινα τυπογραφικά. Η αρίθµηση και τα στοιχεία δευτεροταγούς δοµής αναφέρονται
στην αλληλουχία και τη δοµή της HrcQB-C. Η στοίχιση έγινε µε το CLUSTAL W (Higgins et al. 1994)
και η εικόνα ετοιµάστηκε µε το ESPript.
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Εικόνα 8.2 Η επιφάνεια του τετραµερούς της HrcQB-C χρωµατισµένη σύµφωνα µε το βαθµό αµινοξικής
συντήρησης όπως υπολογίστηκε από την τρισδιάστατη ανάλυση οµάδων µε το πρόγραµµα 3DCA. Για
την ανάλυση αυτή χρησιµοποιήθηκε µια πολλαπλή αµινοξική στοίχιση αλληλουχιών από φυτοπαθογόνα
που ήταν ταυτόσηµες µε την HrcQB-C σε ποσοστό µεγαλύτερο από 45%. Ο χρωµατικός κώδικας είναι
από µπλε για µη συντηρηµένα ως πορτοκαλί για υψηλά συντηρηµένα κατάλοιπα. Παρουσιάζονται τρεις
όψεις του µορίου που σχετίζονται από την περιστροφή του γύρω από οριζόντιο άξονα. (Α) πλευρική
άποψη. (Β) κυρτή πλευρά που προήλθε από δεξιόστροφη περιστροφή κατά 90º σε σχέση µε το (Α). (Γ)
κοίλη πλευρά που προήλθε από αριστερόστροφη περιστροφή κατά 90º σε σχέση µε το (Α). Η εικόνα
ετοιµάστηκε µε το πρόγραµµα GRASP (Nicholls et al. 1991).

8.3

Μοντέλα για το σχηµατισµό υπερµοριακών δοµών της HrcQB-C
Βασιζόµενοι στις πολλαπλές οµοιότητες ανάµεσα στα ζευγάρια HrcQB/HrcQA και

FliN/FliM µπορούµε να υποθέσουµε ότι η HrcQB-C και το καρβοξυτελικό τµήµα της HrcQA
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σχηµατίζουν µια δοµή ανάλογη του κυτταροπλασµατικού δακτυλίου. Η υπόθεση αυτή είναι
συµβατή µε πειράµατα ηλεκτρονικής µικροσκοπίας που δείχνουν ότι η τύπου ΙΙΙ εκκριτική
µηχανή των ζωοπαθογόνων έχει πολλές µορφολογικές οµοιότητες µε τη µηχανή βιογένεσης του
µαστιγίου γεγονός που υποδεικνύει την ύπαρξη ενός κοινού δοµικού µοτίβου σε όλα τα τύπου
ΙΙΙ συστήµατα. Πάντως αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µέχρι στιγµής πειράµατα ηλεκτρονικής
µικροσκοπίας δεν έχουν καταδείξει την ύπαρξη κυτταροπλασµατικού δακτυλίου στα
ζωοπαθογόνα.
Οι Mathews et al. (1998) παρατήρησαν οµοιότητες ανάµεσα στην αµινοξική
αλληλουχία της FliN και της FliM βάσει των οποίων πρότειναν την ύπαρξη κοινών δοµικών
χαρακτηριστικών ανάµεσα στις δύο πρωτεΐνες. Συνεχίζοντας το συλλογισµό τους πρότειναν ότι
αυτά τα κοινά δοµικά στοιχεία εµπλέκονται στο σχηµατισµό του κυτταροπλασµατικού
δακτυλίου καταλαµβάνοντας ουσιαστικά ισοδύναµες θέσεις (quasiequivalent). Στην εικόνα 8.3
παρουσιάζεται για παράδειγµα η αµινοξική στοίχιση των πρωτεϊνών FliN/FliM της E. coli.
CLUSTAL W (1.82) multiple sequence alignment
FliN_eco
41
FliM_eco
60

-------MSDMNNPADDNNGAMDDLWAEALSEQKSTSSKS------------AAETVFQQ
MGDSILSQAEIDALLNGDSEVKDEPTASVSGESDIRPYDPNTQRRVVRERLQALEIINER
::::

:.:. . *:

*.. .*..

. ..

* * : ::
FliN_eco
43
FliM_eco
120

FG---------------------------------------------------------FARHFRMGLFNLLRRSPDITVGAIRIQPYHEFARNLPVPTNLNLIHLKPLRGTGLVVFSP
*.

FliN_eco
49
FliM_eco
180

-----------GGD------VSG------------------------------------SLVFIAVDNLFGGDGRFPTKVEGREFTHTEQRVINRMLKLALEGYSDAWKAINPLEVEYV
***

FliN_eco
61
FliM_eco
240

*.*

-----------TLQDIDLIMDIP------------------------------------RSEMQVKFTNITTSPNDIVVNTPFHVEIGNLTGEFNICLPFSMIEPLRELLVNPPLENSR
* .

FliN_eco
103
FliM_eco
298

*:::: *

------------------VKLTVELGRTRMTIKELLRLTQGSVVALDGLAGEPLDILING
NEDQNWRDNLVRQVQHSQLELVANFADISLRLSQILKLNPGDVLPIE--KPDRIIAHVDG
::*..::.

*.*:.::

: :

FliN_eco
FliM_eco
:

::*
YLIAQGEVVVVADKYGVRITDIITPSERMRRLSR-- 137
VPVLTSQYGTLNGQYALRIEHLINPILNSLNEEQPK 334
.: .: .:*.:** .:*.* . . .:
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Εικόνα 8.3 Παρουσιάζεται η αµινοξική στοίχιση των πρωτεϊνών FliN/FliM. Όπως φαίνεται οι
καρβοξυτελικές περιοχές τους παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες.

Όµοια, παρατηρήσαµε οµολογία (20.5% ταυτότητα, 54.5% οµοιότητα) ανάµεσα στην
HrcQB-C και το καρβοξυτελικό άκρο της HrcQA (εικόνα 8.4). Ως επακόλουθο η πρόβλεψη
δευτεροταγούς δοµής της HrcQA για το τµήµα 170-185 φαίνεται να συµφωνεί πλήρως µε τη
δοµή του αντίστοιχου τµήµατος (21-36) της HrcQB-C.

Εικόνα 8.4 Παρουσιάζεται η αµινοξική στοίχιση ανάµεσα στην HrcQB-C και το καρβοξυτελικό τµήµα
(κατάλοιπα 154-235) της HrcQA. Τα στοιχεία δευτεροταγούς δοµής αντιστοιχούν στη δοµή της HrcQBC. Επισηµαίνονται τα ταυτόσηµα αµινοξέα (µαύρο υπόβαθρο) και τα αµινοξέα που συµµετέχουν σε
αλληλεπιδράσεις στη µεσεπιφάνεια του τετραµερούς (▲). Η στοίχιση έγινε µε το πρόγραµµα CLUSTAL
W.

Οι υποθέσεις αυτές φαίνεται να ενισχύονται και από την αµινοξική στοίχιση των
πρωτεϊνών HrcQA και FliM (εικόνα 8.5). Τα καρβοξυτελικά άκρα των πρωτεϊνών (από το
κατάλοιπο 166 της HrcQA) στοιχίζονται χωρίς κενά ενώ το τµήµα 170-191 της HrcQA
(σηµειωµένο µε έντονα τυπογραφικά στην εικόνα 8.5) βρίσκεται σε µια περιοχή µε υψηλές
οµοιότητες.
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CLUSTAL W (1.82) multiple sequence alignment
HrcQA
30
FliM_eco
60

--MSALRLRKVDALLAQAT----------------------------RELGAGQSLGFSA
MGDSILSQAEIDALLNGDSEVKDEPTASVSGESDIRPYDPNTQRRVVRERLQALEIINER
**

HrcQA
60
FliM_eco
120

* *
. .:

FARHFRMGLFNLLRRSPDITVGAIRIQPYHEFARNLPVPTNLNLIHLKPLRGTGLVVFSP

HrcQA
100
FliM_eco
180

.:. .: *: **
.. * .

SLVFIAVDNLFGGDGRFPTKVEGREFTHTEQRVINRMLKLALEGYSDAWKAINPLEVEYV
.:. .

HrcQA
158
FliM_eco
240

.: *:.

* :* .: *

*

▼
VARLLAPVEPLHNKPQAPTLGCRVQIRRG--GEQLHAHMHATPDTLLRLLRSASWQARTR
RSEMQVKFTNITTSPNDIVVNTPFHVEIGNLTGEFNICLPFSMIEPLRELLVNPPLENSR
:.: . .

.

:

PLLLSDAEALLSLLGDIPLTLGG-------------------EQQAWYWQLFN-QRLSPT

.*::
*: :*

:

AGQDAELTLLPLLADAG------------------------------EPAGAVWLSTAIG

:*

:

::****
.

: ..*:

.:.

.::. *

:::

:

:

** *

.:*

HrcQA
207
FliM_eco
300

TVDESWS-----------VASPLIIGEMSLTREQIASLRPGDVVLPAHCQFDSAGQGFLS
NEDQNWRDNLVRQVQHSQLELVANFADISLRLSQILKLNPGDVLPIEKPDRIIAHVDGVP
. *:.*

: :

*

: :.::**

.** .*.****:

. :.

HrcQA
FliM_eco
:

LAGRQWAAQTDQHAQRLFLRLSHEEHRHHEY--- 238
VLTSQYGTLNGQYALRIEHLINPILNSLNEEQPK 334
*:.: ..*:* *:
:.
: :*

Εικόνα 8.5 Παρουσιάζεται η αµινοξική στοίχιση ανάµεσα στην HrcQA της P.syringae pv. phaseolicola
και τη FliM της E. coli. Για εύκολη σύγκριση υποδεικνύεται µε βέλος (▼) το κατάλοιπο της HrcQA από
το οποίο ξεκινά η στοίχιση στην εικόνα 8.4. Με έντονα τυπογραφικά σηµειώνονται τα αµινοξέα 170-191
της HrcQA (για σύγκριση δες εικόνα 8.4). Η στοίχιση έγινε µε το πρόγραµµα CLUSTAL W.

Στη συνέχεια προτείνουµε δύο µοντέλα για τους πιθανούς τρόπους µε τους οποίους οι
HrcQB-C/HrcQA θα µπορούσαν να σχηµατίσουν δοµές µε κυκλική συµµετρία. Για τα µοντέλα
αυτά χρησιµοποιούµε µόνο τη γνωστή δοµή της HrcQB-C. Βασικές προϋποθέσεις για τις
προτάσεις που ακολουθούν είναι: (i) Οι HrcQB/HrcQA σχηµατίζουν δακτύλιο ανάλογο του
κυτταροπλασµατικού δακτυλίου που σχηµατίζουν οι FliN/FliM µε αλληλεπίδραση των
καρβοξυτελικών τους τµηµάτων. (ii) Το τµήµα της HrcQA που συµµετέχει στη δηµιουργία
αυτού του δακτυλίου είναι δοµικά ανάλογο του τµήµατος της HrcQB-C που συµµετέχει στο
δακτύλιο. (iii) Οι θέσεις των HrcQB/HrcQA σε αυτό το δακτύλιο είναι ισοδύναµες και
αντιµεταθέσιµες.
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Επανάληψη της µεσεπιφάνειας µεταξύ των διµερών. Το διµερές της HrcQB-C είναι
ένα συµµετρικό µόριο µε έναν διπλό άξονα περιστροφής να συσχετίζει τις δύο όµοιες
υποµονάδες του. Από αυτές η µία συµµετέχει στη δηµιουργία του τετραµερούς
αλληλεπιδρώντας µε ένα δεύτερο διµερές ενώ η άλλη όχι. Το πρότυπο αυτό είναι ασυνήθιστο
αφού σε πρωτεϊνικά µόρια που αποτελούνται από όµοια µονοµερή, ισοδύναµες υποµονάδες
τείνουν να διευθετούνται σε όµοιο περιβάλλον. Πάντως στη δοµή του τετραµερούς της HrcQBC οι δύο από τις συνολικά τέσσερις δοµικά ισοδύναµες υποµονάδες αποκρύπτουν µέρος τους
στη µεσεπιφάνεια ενώ οι άλλες δύο φαίνεται να παραµένουν εκτεθειµένες στο διαλύτη.
Υπολογίζεται ότι κατά τον σχηµατισµό του τετραµερούς µέσω αυτής της αλληλεπίδρασης
κρύβεται στο εσωτερικό του µορίου επιφάνεια ίση µε ~1200 Å2. Η επιφάνεια αυτή είναι αρκετά
µεγάλη ώστε ο σχηµατισµός του τετραµερούς να θεωρείται σηµαντικός παράγοντας
σταθεροποίησης λόγω της ελάττωσης στην συνολική ενέργεια του συστήµατος στην οποία
οδηγεί. Το ερώτηµα που ανακύπτει είναι γιατί οι άλλες δύο ισοδύναµες υποµονάδες παραµένουν
εκτεθειµένες. ∆ιερευνώντας το κρυσταλλικό πακετάρισµα παρατηρούµε ότι τα µόρια
πακετάρονται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι περιοχές που δεν συµµετέχουν στη µεσεπιφάνεια του
τετραµερούς να αποκαθιστούν αλληλεπιδράσεις µε µόρια νερών και οµάδες γειτονικών
τετραµερών. Στο κύτταρο οι περιοχές αυτές είναι πιθανό να καλύπτονται µέσω αλληλεπιδράσεων
που καταλήγουν σε µια υπερµοριακή δοµή η οποία θα µπορούσε να έχει τη θέση του
κυτταροπλασµατικού δακτυλίου. Πάντως, η ακριβής αναπαραγωγή της µεσεπιφάνειας του
τετραµερούς προσθέτωντας διαδοχικά διµερή καταλήγει στη δοµή της υπερέλικας που φαίνεται
στην εικόνα 8.6. Η έλικα αυτή έχει εσωτερική και εξωτερική διάµετρο 15 και 70 Å αντίστοιχα
ενώ το βήµα της είναι 80 Å.

A

B
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Εικόνα 8.6 Η ακριβής επανάληψη της µεσεπιφάνειας µεταξύ των διµερών οδηγεί στη δηµιουργία έλικας.
Στην εικόνα παρουσιάζεται η έλικα που φιάχνουν 5 διµερή. (Α) Εικόνα από το πλάι, (Β) κάτοψη.

Επανάληψη του κρυσταλλικού πακεταρίσµατος. Στον κρύσταλλο τα τετραµερή της
πρωτεΐνης πακετάρονται πλευρά µε πλευρά όπως φαίνεται για δύο από αυτά στην εικόνα 7.11 Γ.
Αναπαράγοντας αυτές τις αλληλεπιδράσεις και µετακινώντας το τετραµερές στον ισηµερινό µιας
σφαίρας (σε ένα σύστηµα πολικών συντεταγµένων) σε βήµατα 6º παράγεται ο δακτύλιος της
εικόνας 8.7 (χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα pdbset της CCP4). Στο δακτύλιο αυτό
συµµετέχουν περίπου 110 αντίγραφα του τετραµερούς της HrcQB-C και οι διαστάσεις του είναι
διάµετροs ~550 Å και πάχος ~90 Å. Με το µοντέλο αυτό οι συντηρηµένες περιοχές
κατανέµονται συστηµατικά στο εσωτερικό εκεί όπου σύµφωνα µε τις υποθέσεις αναµένεται η
αλληλεπίδραση µε τα πιθανά υποστρώµατα και τις πρωτεΐνες βοηθούς του συστήµατος –αν
τέτοιες αλληλεπιδράσεις πραγµατικά αποκαθίστανται.
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Εικόνα 8.7 Αναπαράσταση του δακτυλίου που σχηµατίζεται αν αναπαράγουµε µε µικρές τροποποιήσεις
το κρυσταλλικό πακετάρισµα του τετραµερούς. Με πράσινο χρωµατίζονται τα συντηρηµένα κατάλοιπα
όπως προτείνονται από το 3DCA (δες εικόνα 8.2).

Κλείνοντας θα θέλαµε να τονίσουµε ότι το µοντέλο που παρουσιάζεται στην εικόνα 8.7
αποτελεί προς το παρόν µόνο ένα πρόχειρο σκαρίφηµα. Για την κατασκευή του δεν έχουν
βελτιστοποιηθεί ούτε οι αποστάσεις µεταξύ των υποµονάδων ούτε η γωνία της µεταξύ τους
κλίσης ώστε οι αλληλεπιδράσεις που αποκαθίστανται να ταιριάζουν κατά το δυνατό µε αυτές που
παρατηρούνται στον κρύσταλλο.

8.4

Η κρυσταλλική δοµή της FliN
Ενώ η παρούσα εργασία βρισκόταν στα τελευταία στάδια της συγγραφής της

προσδιορίστηκε η δοµή του καρβοξυτελικού τµήµατος (95 τελικά κατάλοιπα) της πρωτεΐνης
FliN από τον οργανισµό Thermotoga maritima (κωδικός κατάθεσης στη pdb 1o6a). Η επίλυση
της δοµής έγινε από το ‘Joint Center for Structural Genomics’ σε διακριτικότητα 1.85 Å µε
R/Rfree 17.1/21.2. Το περιεχόµενο της ασύµµετρης µονάδας είναι ένα διµερές που υιοθετεί
ουσιαστικά την ίδια δοµή µε αυτή του διµερούς της HrcQB-C (εικόνα 8.8). Το µοντέλο
περιλαµβάνει 86 κατάλοιπα από το µονοµερές Α και 80 από το µονοµερές Β. ∆οµική σύγκριση
του καρβοξυτελικού τµήµατος της FliN µε την HrcQB-C µε τον αλγόριθµο DALI (Holm &
Sander 1993) απέδωσε σε 71 κατάλοιπα δοµική ισοδυναµία. Συγκεκριµένα αναφέρει ως δοµικά
ισοδύναµες τις περιοχές που παρουσιάζονται στον πίνακα 8.1.
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Εικόνα 8.8 Παρουσιάζεται το διµερές του καρβοξυτελικού άκρου της πρωτεΐνης FliN.

Πίνακας 8.1 Παρουσιάζονται οι δοµικά ισοδύναµες περιοχές των πρωτεϊνών HrcQB-C και του
καρβοξυτελικού τµήµατος της FliN που εντοπίστηκαν µε τον αλγόριθµο DALI. Η δοµή κάθε τµήµατος
της αλληλουχίας της HrcQB-C (πρώτη στήλη του πίνακα) αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα.
HrcQΒ-C

FliN

Αντίστοιχο στοιχείο δευτεροταγούς δοµής της HrcQB-C

Ala11-Arg27

Leu73-Arg89

β1 κλώνος

Thr29-Arg35

Thr91-Glu97

α-έλικα

Asp37-Val81

Ile99-Val143

β2 κλώνος και β-µαίανδρος (β3-β4-β5 κλώνοι)

H οµοιότητα των δοµών των καρβοξυτελικών τµηµάτων των πρωτεϊνών HrcQB/FliN
υποστηρίζει την υπόθεση ότι η HrcQB συµµετέχει σε µια δοµή ανάλογη του
κυτταροπλασµατικού δακτυλίου του βακτηριακού µαστιγίου.

8.5

Συµπεράσµατα και προοπτικές
Τα λίγα µέχρι στιγµής διαθέσιµα δεδοµένα για τη λειτουργία και τις αλληλεπιδράσεις

στις οποίες συµµετέχει η HrcQB µας αναγκάζουν να χρησιµοποιούµε συχνά λόγο υποθετικό
αποδίδοντας της ρόλους και ιδιότητες που έχει δειχτεί να έχουν οµόλογες πρωτεΐνες. Στην
πραγµατικότητα η µελέτη όλου του τύπου ΙΙΙ εκκριτικού συστήµατος άρχισε σχετικά
πρόσφαρα, περίπου στις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Επιπλέον, από την αρχή το ενδιαφέρον
συγκεντρώθηκε στους µολυσµατικούς παράγοντες και τις βοηθητικές πρωτεΐνες µε αποτέλεσµα
οι πρωτεΐνες της µηχανής να µην έχουν µελετηθεί συστηµατικά. Για την HrcQB τα θέµατα που
2
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µένει να διευκρινιστούν είναι πολλά και µεταξύ άλλων αφορούν τον προσδιορισµό της ακριβούς
της θέσης σε σχέση µε την υπόλοιπη µηχανή έκκρισης, τη συστηµατική διερεύνηση
αλληλεπιδράσεων µε άλλες πρωτεΐνες του συστήµατος και τον προσδιορισµό του ρόλου που
διαδραµατίζει ως µέλος του συστήµατος. Μελλοντικά πειράµατα θα µπορούσαν να αφορούν τις
εξής κατευθύνσεις.
∆ιευκρίνιση των αλληλεπιδράσεων µε την HrcQΑ. Έχει δειχτεί ότι η HrcQB
αλληλεπιδρά µόνο µε το καρβοξυτελικό τµήµα της HrcQΑ και ότι το καρβοξυτελικό τµήµα της
HrcQB (HrcQB-C) διατηρεί την ικανότητα γι’ αυτή την αλληλεπίδραση. Επιπλέον, από την
αµινοξική στοίχιση των δύο πρωτεϊνών φαίνεται να έχουν σηµαντική οµοιότητα στην περιοχή
που αντιστοιχεί στην α-έλικα της δοµής της HrcQB-C. Κατά συνέπεια τα προγράµµατα
πρόβλεψης δευτεροταγούς δοµής τους αποδίδουν και δοµική οµοιότητα στην περιοχή αυτή.
Μερικά από τα θέµατα που παραµένουν προς διευκρίνιση είναι (i) Η HrcQB αλληλεπιδρά µε την
HrcQΑ µόνο µέσω του καρβοξυτελικού της άκρου (όπως έχει δειχτεί για τη FliN) ή στην
αλληλεπίδραση συµµετέχει και το αµινοτελικό τµήµα; (ii) Ποια είναι η δοµή της HrcQΑ; Η
δοµή της HrcQΑ είναι το πειραµατικό αποτέλεσµα που θα επιβεβαιώσει ή θα απορρίψει τις
προβλέψεις που της αποδίδουν εν µέρει δοµική οµοιότητα µε την HrcQB-C. (iii) Ποια αµινοξέα
της HrcQB-C συµµετέχουν στις αλληλεπιδρασεις µε την HrcQΑ; Με τα προς το παρόν
διαθέσιµα δεδοµένα θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ως πιθανότερη να συµµετέχει σε τέτοιου
είδους αλληλεπιδράσεις την περιοχή της α-έλικας. Αλληλεπιδράσεις µέσω της περιοχής της
έλικας συµφωνούν εν µέρει µε το πρώτο µοντέλο που προτείνουµε στην παράγραφο 8.3 και
παράλληλα εξηγούν κατά κάποιο τρόπο την πιθανολογούµενη δοµική οµοιότητα στην περιοχή
αυτή ανάµεσα στις δύο πρωτεΐνες. Στα πλαίσια αυτά θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί η επίδραση
σηµειακών µεταλλάξεων στα αµινοξέα Leu30-Arg34 –που είναι αµινοξέα της έλικας. Αφού
διευκρινιστεί ότι οι µεταλλάξεις αυτές δεν καταστρέφουν την τεταρτοταγή δοµή µπορεί να
ελεγχθεί αν επιδρούν στην αλληλεπίδραση µε την HrcQΑ.. Ακολουθώντας ανάλογη πορεία αν
µεταλλάξεις στην έλικα δεν επηρεάσουν την αλληλεπίδραση µε την HrcQΑ µπορεί να εξεταστεί
στη συνέχεια η επίδραση µεταλλάξεων σε αµινοξέα που συµµετέχουν στη δηµιουργία επαφών
στο δεύτερο µοντέλο. (iv) Πόσο σηµαντική για τη λειτουργικότητα του συστήµατος είναι η
αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών; Αν βρεθούν µεταλλάξεις που χωρίς να επηρεάσουν τη δοµή
οδηγούν σε απώλεια των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των πρωτεϊνών θα ήταν ενδιαφέρον να
εξεταστεί αν το σύστηµα εξακολουθεί να είναι λειτουργικό.
∆ιερεύνηση αλληλεπιδράσεων µε άλλα µέλη του συστήµατος. Η HrcQB θεωρείται
µέλος τους συντηρηµένου πυρήνα της εκκριτικής µηχανής και ως τέτοιο είναι πιθανό συµµετέχει
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στην αναγνώριση των υποστρωµάτων του συστήµατος. Μένει λοιπόν να διευκρινιστεί αν
αλληλεπιδρά µε µολυσµατικούς παράγοντες ή/και βοηθητικές πρωτεΐνες. Επιπλέον λόγω της
υψηλής συντήρησης του καρβοξυτελικού της τµήµατος και της υψηλής µεταβλητότητας του
αµινοτελικού έχει προταθεί η συµµετοχή της στη διαµεσολάβηση µεταξύ συντηρηµένων και µησυντηρηµένων συστατικών της µηχανής. Θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η πιθανή
αλληλεπίδραση της µε συντηρηµένες πρωτεΐνες του συστήµατος όπως είναι δοµικές πρωτεΐνες
της εκκριτικής συσκευής και η ATPαση HrcΝ (Pozidis et al. 2003). Επίσης, οι βοηθητικές
πρωτεΐνες του συστήµατος που ήδη αναφέρθηκαν φαίνεται να παρουσιάζουν δοµική συντήρηση
παρά τις διαφορές τους στην αµινοξική αλληλουχία. Υπό αυτή την έννοια µπορούν να
θεωρηθούν συντηρηµένα µέλη.
∆ιευκρίνηση του σχηµατισµού υπερµοριακής δοµής. Μένει επίσης να διευκρινιστεί
αν πράγµατι στα φυτοπαθογόνα υπάρχει δοµή ανάλογη του κυτταροπλασµατικού δακτυλίου του
µαστιγίου. Αν πράγµατι υπάρχει τέτοια δοµή θα πρέπει να διευκρινιστεί από ποιές πρωτεΐνες
απαρτίζεται και σε ποια αναλογία συµµετέχει καθεµιά όπως επίσης τί µέγεθος έχει, µε ποια
περιοχή του µηχανισµού έκκρισης αλληλεπιδρά και µε ποιό τρόπο συµµετέχει στη λειτουργία
του συστήµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνθήκες που εξετάστηκαν για
την κρυστάλλωση της πρωτεΐνης HrcQB.
Πίνακας 2.2 Συνθήκες που δοκιµάστηκαν για την κρυστάλλωση της HrcQB µε την τεχνική της
κρεµαστής σταγόνας
Πρωτεϊνικό δείγµα: 10His-HrcQB και/ή HrcQB.
Συγκέντρωση πρωτεϊνικού δείγµατος: 10-15 mg/ml.
Τύποι πρωτεϊνικών διαλυµάτων που χρησιµοποιήθηκαν:
Ι. 20 mM NaCl, 20 mM Tris/HCl pH 7.5, αναστολείς πρωτεασών,
ΙΙ. 200 mM NaCl, 20 mM Tris/HCl pH 7.5, αναστολείς πρωτεασών,
III. 300 mM NaCl, 20 mM Tris/HCl pH 8.0, αναστολείς πρωτεασών.
Mέθοδος κρυστάλλωσης: διάχυση ατµών µε την τεχνική της κρεµαστής σταγόνας. 2-5 µl του πρωτεϊνικού διαλύµατος
αναµιγνύονται µε ίσο όγκο διαλύµατος δεξαµενής. Η σταγόνα τοποθετείται σε σιλικοναρισµένη καλυπτρίδα που
χρησιµοποιείται για να κλείσει αεροστεγώς δοχείο µε 1 ml διαλύµατος δεξαµενής. Το σύστηµα αφήνεται προς
εξισορρόπηση στους 18ºC.
pH, Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα
Κατακρηµνιστής: MPD
Πρωτεΐνη
Αποτέλεσµα
pH=4.0,
MPD (v/v):
ΙΙ
Ίζηµα
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 Μ
10%, 20%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%
pH=4.5,
MPD (v/v): 10%, 20%, 40%
ΙΙΙ
Ίζηµα
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 Μ
pH=4.5,
MPD (v/v):
ΙΙ
Ίζηµα
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 Μ
40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%
pH=4.5,
MPD (v/v): 65%
ΙΙΙ
Ίζηµα+διφασικό
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 Μ
pH=5.0,
MPD (v/v):
ΙΙ
Ίζηµα
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 Μ
40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%
pH=5.0,
MPD (v/v):
ΙΙ
Ίζηµα
AcOH/AcONa 0.1 Μ
10%, 20%, 40%, 65%
ΙΙΙ
Ίζηµα
pH=6.0, MES 0.1 M
MPD (v/v): 10%, 20%, 40%, 65%
ΙΙ
Ίζηµα
pH=6.2, Bis Tris 0.1 M
MPD (v/v): 10%, 20%, 40%
ΙΙΙ
Λίγο ίζηµα
pH=6.2, Bis Tris 0.1 M
MPD (v/v): 65%
ΙΙΙ
Ίζηµα
pH=7.0, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 2%, 5%
ΙΙ
∆ιαυγής
pH=7.0, HEPES 0.1 M
MPD (v/v):
ΙΙ
∆ιαυγής
10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%
Ι
∆ιαυγής
pH=7.0, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 40%
ΙΙ
∆ιαυγής
pH=7.0, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 65%
ΙΙ
Ίζηµα
pH=7.2, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 10%
ΙΙΙ
∆ιαυγής
pH=7.2, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 20%, 40%, 65%
ΙΙΙ
Λίγο ίζηµα
pH=7.2, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 20%, 25%, 30%, 35%
ΙΙ
Ίζηµα
pH=7.5, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 20%, 25%, 30%, 35%
ΙΙ
Ίζηµα
pH=7.5, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 35%
ΙΙ
Λίγο ίζηµα
pH=7.5, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 40%, 45%, 50%, 55%, 60%
ΙΙ
Ίζηµα
pH=7.8, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 20%, 25%, 30%, 35%
ΙΙ
Λίγο ίζηµα
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 2%, 5%, 40%
ΙΙ
∆ιαυγής
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v):
ΙΙ
∆ιαυγής
10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%
Ι
∆ιαυγής
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 10%, 20%, 40%
ΙΙΙ
∆ιαυγής
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 65%
ΙΙ
Ίζηµα
ΙΙΙ
Λίγο ίζηµα
pH=8.2, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 35%
ΙΙ
Λίγο ίζηµα
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Πίνακας 2.2 Συνθήκες που δοκιµάστηκαν για την κρυστάλλωση της HrcQB µε την τεχνική της
κρεµαστής σταγόνας
pH=8.2, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.3, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.6, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.6, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Bicine 0.1 M
pH=9.0, Bicine 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.5, Glycine/NaOH 0.1 M
pH=9.5, Glycine/NaOH 0.1 M

MPD (v/v): 40%, 45%, 50%, 55%, 60%
MPD (v/v): 20%, 25%, 30%, 35%
MPD (v/v): 35%
MPD (v/v): 40%, 45%, 50%, 55%, 60%
MPD (v/v): 10%, 20%, 40%
MPD (v/v): 65%
MPD (v/v): 2%, 5%, 40%
MPD (v/v):
10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%
MPD (v/v): 10%, 20%, 40%
MPD (v/v): 65%
MPD (v/v): 10%
MPD (v/v): 15%, 20%, 25%, 30%, 35%

pH=9.5, Glycine/NaOH 0.1 M

MPD (v/v): 40%

pH, Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα
pH=4.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 M
pH=5.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 M
pH=6.0, MES 0.1 M

Κατακρηµνιστής: PEG’s
PEG6000 (w/v): 5%, 10%, 20%, 30%
PEG6000 (w/v): 5%, 10%, 20%, 30%

pH=6.0, MES 0.1 M

PEG3350 (w/v):
2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 20%, 25%, 30%,
35%, 40%
PEG6000 (w/v): 5%, 10%, 30%

pH=6.0, MES 0.1 M
pH=6.2, Bis Tris 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M

PEG6000 (w/v): 20%
PEG6000 (w/v): 1%, 3%, 6%
PEG3350 (w/v): 2%, 4%, 6%, 8%
PEG3350 (w/v): 10%
PEG3350 (w/v): 20%, 25%, 30%, 35%, 40%
PEG6000 (w/v): 5%, 10%

pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M

PEG6000 (w/v): 20%
PEG6000 (w/v): 30%

pH=7.2, HEPES 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

PEG6000 (w/v): 1%, 3%, 6%
PEG1000 (w/v): 2%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%
PEG3350 (w/v): 2%, 4%, 6%, 8%
PEG3350 (w/v): 10%, 20%
PEG3350 (w/v): 25%
PEG3350 (w/v): 30%, 35%, 40%
PEG4000 (w/v): 2%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%
PEG6000 (w/v): 1%, 3%
PEG6000 (w/v): 2%, 4%
PEG6000 (w/v): 5%
PEG6000 (w/v): 5%, 6%
PEG6000 (w/v): 6%, 8%
PEG6000 (w/v): 10%
PEG6000 (w/v): 10%, 30%
PEG6000 (w/v): 20%, 30%
PEG6000 (w/v): 20%, 30%
PEG8000 (w/v): 2%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10

2

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
Ι
ΙΙΙ
ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ

Ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής

Πρωτεΐνη
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ

Αποτέλεσµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα

ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Ίζηµα
∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
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Πίνακας 2.2 Συνθήκες που δοκιµάστηκαν για την κρυστάλλωση της HrcQB µε την τεχνική της
κρεµαστής σταγόνας
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Bicine 0.1 M

PEG3350 (w/v): 2%, 4%, 6%, 8%
PEG3350 (w/v): 10%, 20%, 25%, 30%
PEG3350 (w/v): 35%, 40%
PEG6000 (w/v): 1%, 3%, 6%
PEG6000 (w/v): 5%, 10%, 20%

pH=9.0, Bicine 0.1 M

PEG6000 (w/v): 30%

pH, Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα

pH=7.0, HEPES 0.1 M

Κατακρηµνιστής:
Οργανικοί πτητικοί διαλύτες
2-Βουτανόλη (v/v):
5%, 10%, 20%, 30%, 40%
2-Βουτανόλη (v/v): 5%, 10%

pH=7.0, HEPES 0.1 M

2-Βουτανόλη (v/v): 20%, 30%, 40%

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

2-Βουτανόλη (v/v): 5%, 10%

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

2-Βουτανόλη (v/v):
8%, 12%, 14%, 16%, 18%
2-Βουτανόλη (v/v): 20%, 30%, 40%

pH=6.0, MES 0.1 M

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.5, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.5, Glycine/NaOH 0.1 M
pH=5.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 M
pH=5.5, MES 0.1 M
pH=6.0, MES 0.1 M
pH=6.2, MES 0.1 M
pH=6.2, MES 0.1 M
pH=6.2, MES 0.1 M
pH=6.4, MES 0.1 M
pH=6.4, MES 0.1 M
pH=6.4, MES 0.1 M
pH=6.5, HEPES 0.1 M
pH=6.6, MES 0.1 M
pH=6.6, MES 0.1 M
pH=6.8, MES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

2-Βουτανόλη (v/v):
8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%
2-Βουτανόλη (v/v): 5%, 10%
2-Βουτανόλη (v/v):
8%, 12%, 14%, 16%, 18%
2-Βουτανόλη (v/v): 20%, 30%, 40%
2-Βουτανόλη (v/v):
8%, 10%, 12%, 14%, 16%, 18%
EtOH (v/v): 5%, 10%, 20%, 30%, 40%,
50%
EtOH (v/v): 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
EtOH (v/v):
2%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, 15%, 20%, 30%,
40%, 50%
EtOH (v/v): 4%
EtOH (v/v): 5%
EtOH (v/v):
6%, 8%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
EtOH (v/v): 4%, 5%
EtOH (v/v): 6%, 8%, 10%, 20%
EtOH (v/v): 30%, 40%, 50%
EtOH (v/v): 2%, 4%, 6%, 10%, 15%
EtOH (v/v): 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, 20%
EtOH (v/v): 30%, 40%, 50%
EtOH (v/v): 4%, 6%, 8%, 10%
EtOH (v/v):
2%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, 15%, 20%, 30%,
40%, 50%
EtOH (v/v): 5%, 10%, 20%

2

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ

Ίζηµα
∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα
∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα
∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα
Λίγο ίζηµα

Πρωτεΐνη

Αποτέλεσµα

ΙΙ
Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ
Ι
Ι

Ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής

ΙΙ
Ι
Ι

Ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής

ΙΙ
Ι
Ι

∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής

ΙΙ
Ι
Ι

Ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής

ΙΙ

Ίζηµα

ΙΙ
ΙΙ

Ίζηµα
Ίζηµα

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

Ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής

ΙΙ

∆ιαυγής
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pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=5.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 M
pH=6.0, MES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=6.0, MES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.5, HEPES 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.5, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.5, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M

pH, Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα
pH=4.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 M
pH=4.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 M
pH=5.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 M
pH=5.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 M
pH=5.5, MES 0.1 M
pH=6.0, MES 0.1 M
pH=6.0, MES 0.1 M
pH=6.0, MES 0.1 M
pH=6.0, MES 0.1 M
pH=6.2, Bis Tris 0.1 M
pH=6.2, Bis Tris 0.1 M
pH=6.5, HEPES 0.1 M
pH=6.5, HEPES 0.1 M
pH=6.5, HEPES 0.1 M
pH=6.5, HEPES 0.1 M
pH=6.5, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M

EtOH (v/v): 30%, 40%, 50%
MeOH (v/v):
5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
MeOH (v/v):
5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
MeOH (v/v): 5%, 10%, 20%
MeOH (v/v): 30%
MeOH (v/v): 40%, 50%
MeOH (v/v):
5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
2-Προπανόλη (v/v):
5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
2-Προπανόλη (v/v): 5%, 10%, 20%
2-Προπανόλη (v/v): 30%, 40%, 50%
2-Προπανόλη (v/v):
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%
2-Προπανόλη (v/v):
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%
2-Προπανόλη (v/v): 40%
2-Προπανόλη (v/v): 50%
2-Προπανόλη (v/v):
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%
2-Προπανόλη (v/v): 40%, 50%
2-Προπανόλη (v/v):
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%

ΙΙ
ΙΙ

Ίζηµα
Ίζηµα

ΙΙ

Ίζηµα

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής

ΙΙ

Ίζηµα

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙ
Ι

∆ιαυγής
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής

Κατακρηµνιστής: Άλατα
(NH4)2SO4 (M): 0.2, 0.8, 1.4, 2.0, 2.6, 3.0

Πρωτεΐνη
Ι

Αποτέλεσµα
Ίζηµα

(NH4)2SO4 (M): 0.8, 1.6, 2.4, 3.2

ΙΙ

Πολύ ίζηµα

(NH4)2SO4 (M): 0.2, 0.8, 1.4, 2.0, 2.6, 3.0

Ι

Ίζηµα

(NH4)2SO4 (M): 0.8, 1.6, 2.4, 3.2

ΙΙ

Πολύ ίζηµα

(NH4)2SO4 (M): 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4
(NH4)2SO4 (M): 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0
(NH4)2SO4 (M): 1.2, 1.4, 2.0, 2.6, 3.0
(NH4)2SO4 (M):
0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
(NH4)2SO4 (M): 2.4, 3.2
(NH4)2SO4 (M): 0.05
(NH4)2SO4 (M):
0.1, 0.15, 0.2, 0.5, 0.8, 1.1, 1.4, 1.7
(NH4)2SO4 (M):
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4
(NH4)2SO4 (M): 0.2, 0.4
(NH4)2SO4 (M): 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4

ΙΙ
Ι
Ι
ΙΙ

Ίζηµα
Σφαιρουλίτες
Ίζηµα
Ίζηµα

ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

Πολύ ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα

ΙΙ

∆ιαυγής

Ι
Ι
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

Σφαιρουλίτες
Σφαιρουλίτες
Ίζηµα
Ίζηµα
Πολύ ίζηµα
∆ιαυγής

Ι

Σφαιρουλίτες

(NH4)2SO4 (M): 1.6, 1.8, 2.0
(NH4)2SO4 (M): 2.2, 2.4
(NH4)2SO4 (M):
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4
(NH4)2SO4 (M): 0.2, 0.4
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κρεµαστής σταγόνας
pH=7.0, HEPES 0.1 M

(NH4)2SO4 (M): 0.6, 0.8, 1.0, 1.2

pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M

(NH4)2SO4 (M): 0.2, 0.4
(NH4)2SO4 (M): 1.4, 2.0

pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.2, HEPES 0.1 M
pH=7.2, HEPES 0.1 M
pH=7.5, HEPES 0.1 M
pH=7.5, HEPES 0.1 M
pH=7.5, HEPES 0.1 M

(NH4)2SO4 (M): 1.6, 2.4, 3.2
(NH4)2SO4 (M): 1.8, 2.2
(NH4)2SO4 (M): 2.6, 3.0
(NH4)2SO4 (M): 0.05, 0.1, 0.15
(NH4)2SO4 (M): 0.2, 0.5, 0.8, 1.1, 1.4, 1.7
(NH4)2SO4 (M):
0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4
(NH4)2SO4 (M): 0.2, 0.4
(NH4)2SO4 (M): 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

(NH4)2SO4 (M): 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3
(NH4)2SO4 (M): 0.2

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

(NH4)2SO4 (M): 0.4, 0.6
(NH4)2SO4 (M): 0.5, 1.1, 1.4, 1.7
(NH4)2SO4 (M): 0.8

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Bicine 0.1 M
pH=9.0, Bicine 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M

(NH4)2SO4 (M): 1.0, 1.2, 1.4, 2.0, 2.6, 3.0
(NH4)2SO4 (M): 1.6, 2.4, 3.2
(NH4)2SO4 (M): 0.8
(NH4)2SO4 (M): 1.6, 2.4, 3.2
(NH4)2SO4 (M): 0.2

pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M

(NH4)2SO4 (M): 0.4, 0.6
(NH4)2SO4 (M): 0.5
(NH4)2SO4 (M): 0.8, 1.1, 1.4, 1.7
(NH4)2SO4 (M):
0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 2.0, 2.6, 3.0
NaCl (M): 0.3, 0.6, 1.2, 2.4

pH=4.5,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.1 M
pH=5.0,
AcOH/AcONa 0.1 Μ
pH=6.2, Bis Tris 0.1 M
pH=7.2, HEPES 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M

Ι
ΙΙ
Ι
Ι
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
Ι
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ

Σφαιρουλίτες
Ίζηµα
Σφαιρουλίτες
Ίζηµα
Ίζηµα
Πολύ ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής

Ι
Ι
ΙΙ
ΙΙ
Ι
ΙΙΙ
Ι
ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
Ι
ΙΙΙ
Ι
ΙΙΙ
ΙΙΙ
Ι

Σφαιρουλίτες
Σφαιρουλίτες
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Ίζηµα
Σφαιρουλίτες
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Ίζηµα
Πολύ ίζηµα
Ίζηµα
Πολύ ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
Σφαιρουλίτες
∆ιαυγής
Ίζηµα
Ίζηµα

ΙΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.3, 0.6, 1.2, 2.4

ΙΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.3, 0.6, 1.2, 2.4
NaCl (M): 0.3, 0.6, 1.2, 2.4
NaCl (M): 0.3, 0.6, 1.2
NaCl (M): 2.4
NaCl (M): 0.3, 0.6
NaCl (M): 1.2
NaCl (M): 2.4

ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ

Ίζηµα
Ίζηµα
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα
Ίζηµα

2
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Πίνακας 2.2 Συνθήκες που δοκιµάστηκαν για την κρυστάλλωση της HrcQB µε την τεχνική της
κρεµαστής σταγόνας.
pH, Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα
pH=7.2, HEPES 0.1 M

Κατακρηµνιστής 1:
MPD
MPD (v/v): 1%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

MPD (v/v): 1%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

MPD (v/v): 5%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

MPD (v/v): 5%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

MPD (v/v): 5%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

MPD (v/v): 10%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

MPD (v/v): 10%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

MPD (v/v): 10%

pH=4.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.05 M
pH=4.0,
κιτρικό οξύ/κιτρικό νάτριο 0.05 M
pH=5.0,
AcOH/AcONa 0.05 Μ
pH=5.0,
AcOH/AcONa 0.05 Μ
pH=6.0, MES 0.05 M

MPD (v/v):
5%, 10%, 15%, 25%
MPD (v/v): 30%

pH=6.0, MES 0.05 M
pH=7.0, HEPES 0.05 M
pH=7.0, HEPES 0.05 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.05 M

MPD (v/v):
5%, 10%, 15%, 25%
MPD (v/v): 30%
MPD (v/v):
5%, 10%, 15%, 25%
MPD (v/v): 30%
MPD (v/v):
5%, 10%, 15%, 25%
MPD (v/v): 30%

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

MPD (v/v):
5%, 10%, 15%, 25%
MPD (v/v): 25%

pH=8.0, Tris/HCl 0.05 M

MPD (v/v): 30%

pH=9.0, Glycine/NaOH 0.05 M
pH=9.0, Glycine/NaOH 0.05 M

MPD (v/v):
5%, 10%, 15%, 25%
MPD (v/v): 30%

pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M

MPD (v/v): 25%

2

Κατακρηµνιστής 2:
Άλας
(NH4)2SO4 (M):
0.2, 0.5
(NH4)2SO4 (M):
0.8, 1.1, 1.4, 1.7
(NH4)2SO4 (M):
0.05, 0.1
(NH4)2SO4 (M):
0.15, 0.2
(NH4)2SO4 (M):
0.5, 0.8, 1.1, 1.4,
1.7
(NH4)2SO4 (M):
0.05, 0.1
(NH4)2SO4 (M):
0.15, 0.2
(NH4)2SO4 (M):
0.5, 0.8, 1.1, 1.4,
1.7
NaCl (M): 1.0

Πρωτεΐνη

Αποτέλεσµα

ΙΙΙ

Λίγο ίζηµα

ΙΙΙ

Ίζηµα

ΙΙΙ

∆ιαυγής

ΙΙΙ

Λίγο ίζηµα

ΙΙΙ

Ίζηµα

ΙΙΙ

∆ιαυγής

ΙΙΙ

Λίγο ίζηµα

ΙΙΙ

Ίζηµα

Ι

Ίζηµα

NaCl (M):
0.02, 0.05, 0.1, 0.15
NaCl (M): 1.0

Ι

Ίζηµα

Ι

Ίζηµα

Ι

Ίζηµα

Ι

Ίζηµα

Ι

Ίζηµα

Ι

Λίγο ίζηµα

Ι

∆ιαυγής

Ι

∆ιαυγής

ΙΙ

∆ιαυγής

Ι

∆ιαυγής

Ι

∆ιαυγής

Ι

∆ιαυγής

ΙΙ

∆ιαυγής

NaCl (M):
0.02, 0.05, 0.1, 0.15
NaCl (M): 1.0
NaCl (M):
0.02, 0.05, 0.1, 0.15
NaCl (M): 1.0
NaCl (M):
0.02, 0.05, 0.1, 0.15
NaCl (M): 1.0
NaCl (M):
0.2, 0.4, 0.6, 0.8,
1.0
NaCl (M):
0.02, 0.05, 0.1, 0.15
NaCl (M): 1.0
NaCl (M):
0.02, 0.05, 0.1, 0.15
NaCl (M):
0.2, 0.4, 0.6, 0.8,
1.0
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pH, Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα
pH=7.2, HEPES 0.1 M

Κατακρηµνιστής 1:
PEG’s
PEG6000 (w/v): 1%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

PEG6000 (w/v): 1%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

PEG6000 (w/v): 6%

pH=6.0, MES 0.1 M

PEG3350 (w/v):
2%, 4%, 6%, 8%, 10%,
20%, 25%, 30%, 35%,
40%
PEG3350 (w/v):
2%, 4%, 6%, 8%, 10%,
20%, 25%, 30%, 35%,
40%
PEG3350 (w/v):
2%, 4%, 6%, 8%, 10%,
20%, 25%, 30%, 40%
PEG3350 (w/v):
9%, 13%, 17%, 21%,
25%
PEG3350 (w/v):
2%, 4%, 6%, 8%, 10%,
20%, 25%, 30%, 35%,
40%
PEG3350 (w/v):
2%, 4%
PEG3350 (w/v):
6%, 8%, 9%, 10%,
13%, 17%, 20%, 21%,
25%, 30%, 35%, 40%
PEG3350 (w/v): 2%
PEG3350 (w/v):
4%, 6%, 8%, 10%,
20%, 25%, 30%, 35%,
40%
PEG3350 (w/v):
9%, 13%, 17%, 21%,
25%
PEG3350 (w/v):
9%, 13%, 17%, 21%,
25%
PEG6000 (w/v): 1%

pH=6.0, MES 0.1 M

pH=6.0, MES 0.1 M
pH=6.5, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M

pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M

pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M

pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.2, HEPES 0.1 M
pH=7.2, HEPES 0.1 M
pH=7.2, HEPES 0.1 M

PEG6000 (w/v): 5%
PEG6000 (w/v): 10%

pH=7.2, HEPES 0.1 M

PEG6000 (w/v): 20%

pH=7.5, HEPES 0.1 M

PEG3350 (w/v):

2

Κατακρηµνιστής 2:
Άλας
(NH4)2SO4 (M):
0.05, 0.1
(NH4)2SO4 (M):
0.15, 0.2
(NH4)2SO4 (M):
0.05, 0.1, 0.15, 0.2
NaCl (M): 0.3

Πρωτεΐνη

Αποτέλεσµα

ΙΙΙ

∆ιαυγής

ΙΙΙ

Λίγο ίζηµα

ΙΙΙ

Λίγο ίζηµα

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.5

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.7

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.5

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.3

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.5

ΙΙ

Λίγο ίζηµα

NaCl (M): 0.5

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.7
NaCl (M): 0.7

ΙΙ
ΙΙ

Λίγο ίζηµα
Ίζηµα

NaCl (M): 1.0

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 1.3

ΙΙ

Ίζηµα

ΙΙΙ

Ίζηµα

ΙΙΙ

Ίζηµα

ΙΙΙ

Ίζηµα

ΙΙΙ

Ίζηµα

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M):
0.1, 0.3, 0.5,
1.0, 1.3
NaCl (M):
0.1, 0.3, 0.5,
1.0, 1.3
NaCl (M):
0.1, 0.3, 0.5,
1.0, 1.3
NaCl (M):
0.1, 0.3, 0.5,
1.0, 1.3
NaCl (M): 0.5

0.7,
0.7,
0.7,
0.7,
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Πίνακας 2.2 Συνθήκες που δοκιµάστηκαν για την κρυστάλλωση της HrcQB µε την τεχνική της
κρεµαστής σταγόνας.
pH=7.5, HEPES 0.1 M
pH=7.5, HEPES 0.1 M
pH=7.5, HEPES 0.1 M
pH=7.8, HEPES 0.1 M
pH=8.0, HEPES 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M

pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=8.3, HEPES 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M
pH=9.0, Tris/HCl 0.1 M

9%, 13%, 17%, 21%,
25%
PEG3350 (w/v):
0.5%, 1%, 1.5%, 2%,
2.5%, 3%
PEG3350 (w/v):
9%, 13%, 17%, 21%,
25%
PEG3350 (w/v):
9%, 13%, 17%, 21%,
25%
PEG3350 (w/v):
0.5%, 1%, 1.5%, 2%,
2.5%, 3%
PEG3350 (w/v):
0.5%, 1%, 1.5%, 2.5%,
3%
PEG3350 (w/v):
2%, 4%, 6%, 8%, 10%,
20%, 25%, 30%, 35%,
40%
PEG3350 (w/v):
2%, 4%, 6%, 8%, 9%
PEG3350 (w/v):
10%, 13%, 17%, 20%,
21%, 25%, 30%, 35%,
40%
PEG3350 (w/v):
2%, 4%, 6%, 8%, 10%,
20%, 25%, 30%, 35%,
40%
PEG3350 (w/v):
9%, 13%, 17%, 21%
PEG3350 (w/v):
9%, 13%, 17%, 21%
PEG3350 (w/v):
0.5%, 1%, 1.5%, 2%,
2.5%, 3%
PEG3350 (w/v):
2%, 4%
PEG3350 (w/v):
6%, 8%, 10%
PEG3350 (w/v):
20%, 25%, 30%, 35%,
40%
PEG3350 (w/v):
2%, 4%, 6%, 8%
PEG3350 (w/v):
10%, 20%, 25%, 30%,
35%, 40%
PEG3350 (w/v): 2%
PEG3350 (w/v):
4%, 6%, 8%
PEG3350 (w/v):
10%, 20%, 25%, 30%,
35%, 40%

2

NaCl (M): 0.7

ΙΙ

∆ιαυγής

NaCl (M): 1.0

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 1.3

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.7

ΙΙ

∆ιαυγής

NaCl (M): 0.7

ΙΙ

∆ιαυγής

NaCl (M): 0.3

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.5

ΙΙ

Λίγο ίζηµα

NaCl (M): 0.5

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.7

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 1.0

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 1.3

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.7

ΙΙ

∆ιαυγής

NaCl (M): 0.3

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.3

ΙΙ

Λίγο ίζηµα

NaCl (M): 0.3

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.5

ΙΙ

Λίγο ίζηµα

NaCl (M): 0.5

ΙΙ

Ίζηµα

NaCl (M): 0.7
NaCl (M): 0.7

ΙΙ
ΙΙ

∆ιαυγής
Λίγο ίζηµα

NaCl (M): 0.7

ΙΙ

Ίζηµα
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Πίνακας 2.3 Συνθήκες που δοκιµάστηκαν για την κρυστάλλωση της HrcQB µε προ-εξισορροπηµένη
κρεµαστή σταγόνα.
Πρωτεϊνικό δείγµα: HrcQB µε την αλληλουχία των δέκα ιστιδινών
Συγκέντρωση πρωτεϊνικού δείγµατος: 8.5-14 mg/ml, όπως εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο Bradford
Τύποι πρωτεϊνικών διαλυµάτων που χρησιµοποιήθηκαν:
Ι. 20 mM NaCl, 20 mM Tris/HCl pH=7.5, αναστολείς πρωτεασών,
ΙΙ. 200 mM NaCl, 20 mM Tris/HCl pH=7.5, αναστολείς πρωτεασών,
Mέθοδος κρυστάλλωσης: διάχυση ατµών µε την τεχνική της κρεµαστής σταγόνας. 5 µl του πρωτεϊνικού διαλύµατος
αναµιγνύονται µε 15 µl του διαλύµατος κρυστάλλωσης έτσι ώστε οι τελικές συγκεντρώσεις να είναι αυτές που αναγράφονται
στον πίνακα. Το µίγµα αφήνεται προς επώαση 2 ώρες στους 18ºC. Στη συνέχεια φυγοκεντρείται και 5 µl από το
υπερκείµενο τοποθετούνται σε γυάλινη καλυπτρίδα πάνω από 1 ml διαλύµατος της ίδιας σύστασης µε το αρχικό διάλυµα
της σταγόνας.
pH, Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα
Κατακρηµνιστής 1:
Κατακρηµνιστής 2: Πρωτεΐνη
Αποτέλεσµα
MPD
Άλας
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
MPD (v/v):
(NH4)2SO4 (M): 0.2 Ι
∆ιαυγής
5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 30%, 35%
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
MPD (v/v):
∆ιαυγής
(NH4)2SO4 (M): 0.6 Ι
5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 30%, 35%
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
MPD (v/v):
Λίγο ίζηµα
(NH4)2SO4 (M): 1.0 Ι
5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 30%, 35%
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
MPD (v/v):
Ίζηµα
(NH4)2SO4 (M): 1.4 Ι
5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 30%, 35%
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
MPD (v/v):
(NH4)2SO4 (M): 1.8 Ι
Ίζηµα
5%, 10%, 15%, 20%
pH=7.0, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 12%
NaCl (M):
Ι
∆ιαυγής
0.05, 0.1, 0.15
pH=7.0, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 15%
NaCl (M):
Ι
∆ιαυγής
0.05, 0.1, 0.15
pH=7.0, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 18%
NaCl (M):
Ι
∆ιαυγής
0.05, 0.1, 0.15
pH=7.5, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 12%
NaCl (M):
Ι
∆ιαυγής
0.05, 0.1, 0.15
pH=7.5, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 15%
NaCl (M):
Ι
∆ιαυγής
0.05, 0.1, 0.15
pH=7.5, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 18%
NaCl (M):
Ι
∆ιαυγής
0.05, 0.1
pH=7.5, HEPES 0.1 M
MPD (v/v): 18%
NaCl (M): 0.15
Ι
Kρύσταλλοι
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 12%
NaCl (M): 0.05
Ι
Kρύσταλλοι
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 12%
NaCl (M): 0.1, 0.15 Ι
∆ιαυγής
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 15%
NaCl (M): 0.05
Ι
Kρύσταλλοι
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 15%
NaCl (M): 0.1, 0.15 Ι
∆ιαυγής
pH=8.0, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 18%
NaCl (M):
Ι
Kρύσταλλοι
0.05, 0.1, 0.15
pH=8.5, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 12%
NaCl (M):
Ι
∆ιαυγής
0.05, 0.1, 0.15
pH=8.5, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 15%
NaCl (M): 0.05
Ι
Σφαιρουλίτες
pH=8.5, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 15%
NaCl (M): 0.1, 0.15 Ι
∆ιαυγής
pH=8.5, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 18%
NaCl (M): 0.05
Ι
Kρύσταλλοι
pH=8.5, Tris/HCl 0.1 M
MPD (v/v): 18%
NaCl (M): 0.1, 0.15 Ι
∆ιαυγής

2
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Πίνακας 2.3 Συνθήκες που δοκιµάστηκαν για την κρυστάλλωση της HrcQB µε προ-εξισορροπηµένη
κρεµαστή σταγόνα.
pH, Ρυθµιστικό ∆ιάλυµα
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

Κατακρηµνιστής 1:
PEG’s
PEG3350 (w/v): 2%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (w/v): 5%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 8%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 8%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 10%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 10%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 10%
PEG3350 (w/v): 10%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 12%

Κατακρηµνιστής 2:
Άλας
NaCl (M):
1.7, 1.9, 2.1, 2.3,
2.5
NaCl (M):
1.7, 1.9, 2.1, 2.3,
2.5
NaCl (M):
0.3, 0.5
NaCl (M):
0.7, 0.8, 1.0
NaCl (M):
0.3, 0.5
NaCl (M):
0.7, 0.9, 1.1, 1.3
NaCl (M): 0.8, 1.0
NaCl (M):
1.7, 1.9, 2.1, 2.3,
2.5
NaCl (M): 0.3

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 12%

NaCl (M): 0.5, 0.7

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 12%
PEG3350 (v/v): 12%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 14%

NaCl (M): 0.8
NaCl (M):
0.9, 1.0, 1.1, 1.3,
1.5
NaCl (M): 0.3

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 14%

NaCl (M): 0.5

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 14%
PEG3350 (v/v): 14%

NaCl (M): 0.7
NaCl (M): 0.8

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 14%
PEG3350 (v/v): 15%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 16%

NaCl (M): 1.0
NaCl (M):
0.7, 0.9, 1.1, 1.3
NaCl (M): 0.3, 0.5

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 16%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 18%
PEG3350 (v/v): 18%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα
Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 18%
PEG3350 (v/v): 18%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 20%

Χωρίς ρυθµιστικό δ/µα

PEG3350 (v/v): 20%

2

NaCl (M):
0.7, 0.8, 1.0
NaCl (M): 0.3
NaCl (M): 0.5, 0.7
NaCl (M): 0.8
NaCl (M):
0.9, 1.0, 1.1, 1.3,
1.5,
NaCl (M): 0.7
NaCl (M):
0.9, 1.1, 1.3,

Πρωτεΐνη

Αποτέλεσµα

ΙΙ

∆ιαυγής

ΙΙ

∆ιαυγής

Ι

Ίζηµα

Ι

∆ιαυγής

Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ

Ίζηµα
Ίζηµα
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής

Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ
Ι
Ι
ΙΙ

Ίζηµα
∆ιαυγής
Σφαιρουλίτες
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής
∆ιαυγής

Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ
Ι
Ι
Ι
Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ
Ι

Ίζηµα
∆ιαυγής
Σφαιρουλίτες
∆ιαυγής
Ίζηµα
Ίζηµα +
διφασικό
∆ιφασικό
Σφαιρουλίτες
∆ιαυγής
Ίζηµα
Ίζηµα
∆ιφασικό

Ι
Ι
ΙΙ
Ι
Ι

Ίζηµα
∆ιφασικό
∆ιαυγής
∆ιαφασικό
∆ιφασικό

ΙΙ

∆ιαυγής

Ι
ΙΙ
Ι
ΙΙ

Σφαιρουλίτες
∆ιαυγής
∆ιφασικό
∆ιαυγής
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Πίνακας 2.3 Συνθήκες που δοκιµάστηκαν για την κρυστάλλωση της HrcQB µε προ-εξισορροπηµένη
κρεµαστή σταγόνα.
pH=7.0, HEPES 0.1 M

PEG3350 (v/v):
8%, 10%, 12%, 14%,
16%
PEG3350 (v/v):
8%, 10%, 12%, 14%,
16%
PEG3350 (v/v):
8%, 10%, 12%
PEG3350 (v/v):
8%, 10%, 12%
PEG3350 (v/v):
8%, 10%, 12%

pH=7.0, HEPES 0.1 M
pH=7.5, HEPES 0.1 M
pH=8.0, HEPES 0.1 M
pH=8.5, HEPES 0.1 M

NaCl (M): 0.5

Ι

∆ιαυγής

NaCl (M): 1.0

Ι

∆ιαυγής

NaCl (M): 1.0

Ι

∆ιαυγής

NaCl (M): 1.0

Ι

∆ιαυγής

NaCl (M): 1.0

Ι

∆ιαυγής

Πίνακας 2.4 Πειράµατα κρυστάλλωσης σε συνθήκες χαµηλής ιονικής ισχύος.
pH,

Σταγόνα

∆εξαµενή (%w/v, PEG3350)

ρυθµιστικό διάλυµα

(%w/v, PEG3350)

4

8

16

20

24

28

pH=5.5,

1, 3, 6, 9, 12, 15, 18

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ.ίζηµα

Λ. ίζηµα

κιτρικό οξύ 0.05 Μ
pH=5.5,

19, 20

Λ. ίζηµα

κιτρικό οξύ 0.05 Μ
pH=5.5,

21

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

κιτρικό οξύ 0.05 Μ
pH=5.5,

22

Λ. ίζηµα

κιτρικό οξύ 0.05 Μ
pH=5.5,

24, 28

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

κιτρικό οξύ 0.05 Μ
pH=5.7,

19, 20, 21, 22

Λ. ίζηµα

pH=5.9, MES 0.05 Μ

19, 20, 21, 22

Λ. ίζηµα

pH=6.1, MES 0.05 Μ

1, 3, 6, 9, 12, 15, 18

pH=6.1, MES 0.05 Μ

19, 20

pH=6.1, MES 0.05 Μ

21

pH=6.1, MES 0.05 Μ

22

pH=6.1, MES 0.05 Μ

24, 28

pH=6.3, MES 0.05 Μ

19, 20, 21, 22

Λ. ίζηµα

pH=6.5, HEPES 0.05 M

19

Κρυ/λοι

pH=6.5, HEPES 0.05 M

20, 21, 22

Λ. ίζηµα

κιτρικό οξύ 0.05 Μ
Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ.ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα
Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα
Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Λ. ίζηµα

Στις συνθήκες που εξετάστηκαν αναφέρεται το αποτέλεσµα. Οι συνθήκες που δεν διερευνήθηκαν σηµειώνονται
µε διαγράµµιση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακας Β.1 Αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µονοµερών για το σχηµατισµό του διµερούς.
Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα CONTACT της CCP4 (Collaborative Computanional Project
Number 4, 1994). Η διερεύνηση έγινε για αποστάσεις από 2 έως 3.5 Å. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν
υδρογονικούς δεσµούς.
Άτοµο αναφοράς
Asp

13A O

Asp
Leu

13A OD1
15A O

Leu
Leu

17A N
17A O

Leu
Asp
Leu
Leu
Leu

17A
18A
19A
19A
19A

CB
OD1
N
CA
O

Thr
Leu
Leu

20A CG2
21A N
21A O

Arg
Cys
Cys
Cys
Cys

22A
23A
23A
23A
23A

CA
N
O
CB
SG

Gly

24A O

Glu
Leu
Leu

25A CA
26A N
26A O

Arg
Leu
Leu

27A CA
28A N
28A O

Thr
Thr
Leu

29A CA
29A C
30A N

Leu

30A CD2

άτοµο στόχος
Ala
Ala
Leu
Arg
Thr
Thr
Leu
Leu
Arg
Leu
Leu
Arg
Leu
Leu
Leu
Leu
Glu
Glu
Arg
Gly
Arg
Cys
Leu
Leu
Leu
Cys
Cys
Cys
Leu
Leu
Thr
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Asp
Leu

31D
31D
30D
34D
29D
29D
30D
28D
27D
28D
28D
27D
26D
26D
26D
26D
25D
25D
22D
24D
22D
23D
21D
21D
73D
23D
23D
23D
21D
21D
20D
19D
19D
19D
19D
19D
17D
17D
17D
17D
15D
15D
15D
13D
12D

απόσταση
CB
N
N
NH1
CA
C
N
O
CA
N
O
CZ
O
O
N
O
CA
CB
NH1
O
CA
N
O
O
CD2
SG
CB
SG
O
N
CA
O
O
N
CA
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O

3.40
2.87
3.28
2.56
3.08
3.35
2.87
2.81
3.24
3.15
3.42
3.44
2.80
3.45
2.87
3.14
3.19
3.13
3.46
2.90
3.27
2.96
3.48
2.87
3.12
3.07
3.14
2.05
3.50
2.83
3.41
3.47
2.90
2.77
3.46
3.06
3.28
3.23
2.80
3.48
3.13
3.43
2.91
3.46
3.48

Άτοµο αναφοράς

***
***
***
***
***
***
***
***
***

***
***
***

***
***
***

Ala
Ala
Ala

31A N
31A CA
31A CB

Leu

36A O

Ala
Ala
Gly
Gly
Thr

38A
38A
39A
39A
40A

Ile
Leu
Leu

41A CA
42A N
42A O

Glu

43A OE2

Val
Val
Val
Pro
Pro
Arg
Arg

44A
44A
44A
49A
49A
72A
72A

N
CA
O
CG
CD
CD
NH1

Leu
Leu
Gly
Gly
Leu
Leu

73A
73A
74A
74A
75A
75A

O
CD2
CA
C
N
O

CA
C
N
O
O

***
***
***
*
***
*

2

Gln
Gln
Ile
Ile

76A
76A
77A
77A

CA
NE2
N
O

Leu

80A CG

άτοµο στόχος
Asp
Asp
Asp
Asp
Leu
Leu
Ile
Ile
Ile
Gln
Ile
Ile
Leu
Leu
Gly
Gly
Leu
Arg
Arg
Leu
Leu
Leu
Gly
Gly
Glu
Glu
Glu
Glu
Val
Cys
Leu
Leu
Leu
Ile
Leu
Thr
Thr
Gly
Thr
Ala
Ala
Gly
Leu

13D
13D
13D
13D
80D
80D
77D
77D
77D
76D
77D
77D
75D
75D
74D
74D
75D
72D
72D
73D
73D
73D
71D
71D
43D
43D
43D
43D
44D
23D
42D
42D
42D
41D
42D
40D
40D
39D
40D
38D
38D
39D
36D

απόσταση
O
OD2
O
OD2
CD2
CG
O
O
O
NE2
N
CG1
O
O
CA
C
N
CD
NE
O
O
O
O
O
OE2
OE1
CD
OE2
N
O
O
O
O
CA
N
O
O
O
O
CA
C
N
O

2.97
3.45
3.43
3.31
3.06
3.32
3.42
3.48
2.61
2.86
2.89
3.33
3.23
2.80
3.19
3.43
2.75
3.25
2.68
2.75
3.47
3.31
3.23
3.37
3.21
3.04
3.48
3.15
3.16
3.18
3.11
3.45
2.85
3.34
2.76
3.43
3.27
3.09
2.80
3.38
3.48
2.66
3.41

***

***
***
***
***
***
***
***
*

***
***
***

***
***
*
***
***
***
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Πίνακας Β.2 Αλληλεπιδράσεις µεταξύ των διµερών (αλληλεπιδράσεις µεσεπιφάνειας) που σταθεροποιούν
το τετραµερές. Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα CONTACT της CCP4 (Collaborative Computanional
Project Number 4, 1994). Η διερεύνηση έγινε για αποστάσεις από 2 έως 3.5 Å. Οι αστερίσκοι
υποδεικνύουν υδρογονικούς δεσµούς.
Άτοµο αναφοράς
Arg

34B O

Arg

35B O

Arg

35B CB

Arg

35B NE

Arg
Arg
Arg
Leu
Asp

35B CZ
35B NH1
35B NH2
36B O
37B CG

άτοµο στόχος
Arg
Arg
Arg
Arg
Arg
Arg
Asp
Asp
Asp
Asp
Arg
Arg
Leu
Arg
Arg
Arg

35A
35A
35A
35A
35A
35A
37A
37A
37A
37A
34A
34A
36A
34A
35A
35A

απόσταση
CZ
NH2
NH1
CB
O
O
OD2
CG
OD1
OD2
O
O
O
O
NH2
NE

3.46
3.01
3.13
3.47
3.27
3.40
3.42
3.48
3.10
3.07
3.35
3.17
3.31
2.81
3.07
3.42

Άτοµο αναφοράς

***
***
***

***
***
***
*
***
***

Asp

37B OD1

Asp
Ile
Ile
Glu
Val
Asp
Asp

37B
41B
41B
43B
67C
68C
68C

Glu
Glu
Glu

70C N
70C CG
70C OE2

Gln

76C NE2

OD2
N
O
OE1
CA
N
O

άτοµο στόχος
Arg
Arg
Arg
Ile
Ile
Gln
Glu
Glu
Glu
Glu
Asp
Asp
Val
Asp
Glu

35A
35A
35A
41A
41A
76D
70D
70D
70D
70D
68D
68D
67D
68D
43A

απόσταση
NE
NH2
NE
O
N
NE2
OE2
OE2
N
CG
O
O
CA
N
OE1

3.02
3.26
3.03
2.74
2.79
3.29
3.46
2.97
3.12
3.20
3.05
3.38
3.34
3.06
3.23

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

Πίνακας Β.3 Κρυσταλλικές επαφές µεταξύ τετραµερών που προκύπτουν από την εφαρµογή της πράξης
συµµετρίας –Χ, Υ+1/2, -Ζ. Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα CONTACT της CCP4. Η διερεύνηση
έγινε για αποστάσεις από 2 έως 3.5 Å. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν υδρογονικούς δεσµούς.
Άτοµο αναφοράς
Ala
Ala
Ser
Leu
Ala
Ala
His
His
Gln
Gln
Glu
Glu
Glu
Ser
Leu
Leu
Leu
Ala
Ala
His
Gln

11A
11A
14A
15A
16A
16A
56A
56A
59A
59A
70A
70A
70A
14B
15B
15B
15B
16B
16B
56B
59B

CA
O
O
CA
N
O
ND1
CE1
OE1
NE2
CD
OE1
OE2
O
CA
C
CD1
N
O
CE1
OE1

άτοµο στόχος
Thr
Val
Gln
Gln
Gln
His
Ala
Ala
Ala
Ser
Asp
Asp
Asp
Ala
Ala
Gln
Gln
Gln
Gln
Gln
His
Ala
Leu
Ala

82D
81D
59D
59D
59D
56D
16D
16D
16D
14D
37D
37D
37D
38D
38D
59C
59C
59C
59C
59C
56C
16C
15C
16C

απόσταση
O
O
NE2
OE1
OE1
CE1
O
O
N
O
CB
CB
CB
N
CB
NE2
OE1
OE1
OE1
OE1
CE1
O
CA
N

3.38
3.31
3.17
3.49
2.70
3.32
3.44
3.28
2.85
2.84
3.43
3.26
3.29
2.72
3.29
3.18
3.41
3.50
3.45
2.65
3.26
3.47
3.44
2.73

Άτοµο αναφοράς

*
***
***

Ser
Leu
Ala
Ala
His
Gln

14C
15C
16C
16C
56C
59C

O
CA
N
O
CE1
OE1

Gln
Ser
Ala
Ala

59C
14D
16D
16D

NE2
O
N
O

Asp

37D CB

Ala
Ala
His
Gln

38D
38D
56D
59D

Gln
Val

59D NE2
81D O

*
***
***

***
***

***

***

2

N
CB
CE1
OE1

άτοµο στόχος
Gln
Gln
Gln
His
Ala
Leu
Leu
Leu
Ala
Ser
Gln
Gln
His
His
Glu
Glu
Glu
Glu
Glu
Ala
Leu
Ala
Ser
Ala

59B
59B
59B
56B
16B
15B
15B
15B
16B
14B
59A
59A
56A
56A
70A
70A
70A
70A
70A
16A
15A
16A
14A
11A

απόσταση
NE2
OE1
OE1
CE1
O
CA
CD1
C
N
O
NE2
OE1
CE1
ND1
OE1
CD
OE2
OE2
OE2
O
CA
N
O
O

3.10
3.44
2.73
3.47
3.26
3.41
3.45
3.50
2.65
3.18
2.84
2.85
3.28
3.44
3.26
3.43
3.29
2.72
3.29
3.32
3.49
2.70
3.17
3.31

***
***

***
***
***
***
*

***

***
***
*
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Gln

59B NE2

Ser

14C O

3.10 ***

Thr

82D O

Ala

11A CA

3.38

Πίνακας Β.4 Κρυσταλλικές επαφές µεταξύ τετραµερών που προκύπτουν από µετάθεση παράλληλα στον
άξονα b κατά 1 µονάδα του µήκους του. Χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα CONTACT της CCP4. Η
διερεύνηση έγινε για αποστάσεις από 2 έως 3.5 Å. Οι αστερίσκοι υποδεικνύουν υδρογονικούς δεσµούς.
Άτοµο αναφοράς
Glu
Thr
Thr
Ile
Ser
Gly
Arg
Arg
Ala
Glu
Thr
Gly
Gly

43A
45A
45A
47A
48A
71A
72A
72A
38B
43B
45B
46B
46B

OE1
OG1
CG2
O
OG
O
CD
NH2
CB
OE2
OG1
CA
C

Gly
Ile
Gly

46B O
47B N
71B O

Glu

43C CD

άτοµο στόχος
Ser
Gly
Ile
Arg
Arg
Arg
Ile
Ser
Arg
Ser
Gly
Val
Glu
Glu
Glu
Glu
Arg
Arg
Gly
Gly

48D
46D
47D
72A
72A
72D
47A
48A
79D
48C
46C
44C
43C
43C
43C
43C
72C
72C
46B
46B

απόσταση
OG
N
O
CD
NH2
NH1
O
OG
NE
CB
N
O
OE2
CD
CD
OE2
CG
NH1
O
C

3.12
3.05
3.48
3.32
3.28
2.95
3.32
3.28
3.35
3.45
3.00
3.45
3.29
3.46
3.46
3.26
3.49
2.79
3.46
3.46

Άτοµο αναφοράς

***
***

Val
Gly
Ser

44C O
46C N
48C CB

***
***

Glu

65C CD

Arg
Arg
Arg
Arg
Gly
Ile
Ser
His
His
Arg
Thr
Arg
Glu

72C
72C
72C
79C
46D
47D
48D
51D
51D
72D
78D
79D
43C

***
***

***
***

2

CG
NE
NH1
CB
N
O
OG
CE1
NE2
NH1
O
NE
OE2

άτοµο στόχος
Gly
Thr
Glu
Arg
His
His
Gly
Ser
Gly
Thr
Thr
Thr
Glu
Glu
Glu
Gly
Arg
Ala
Ile
Gly

46B
45B
43B
72C
51D
51D
71B
48C
71B
78D
45A
45A
43A
65C
65C
71A
79C
38B
47B
46B

απόσταση
CA
OG1
OE2
NE
CE1
NE2
O
CB
O
O
OG1
CG2
OE1
CD
CD
O
CB
CB
N
C

3.45
3.00
3.45
3.43
3.27
3.30
3.49
3.43
2.79
3.47
3.05
3.48
3.12
3.27
3.30
2.95
3.47
3.35
3.26
3.29

***

***
***
***
***
***
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