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µοιραστήκαµε κοινές αγωνίες και προβλήµατα. Ευχαριστώ την ∆ρ. Παπαδάκη
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∆ρ. Πριµηκύριο Νικόλα για την καθοδήγηση και συµπαράσταση από τα πρώτα
µου βήµατα µέσα στο εργαστήριο µέχρι και την συγγραφή αυτής της διατριβής.
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καθηγητή Ευρυπίδη Στεφάνου, για την βοήθεια, που παρείχαν στις αναλύσεις
GC/MS.
Τέλος, ένα τεράστιο ευχαριστώ αξίζει στους γονείς µου Σταύρο και Αντωνία,
στην αδερφή µου ∆ήµητρα και σε όλη µου την οικογένεια, η οποία µε
υποστήριξε ηθικά και οικονοµικά και έδειξε τροµερή υποµονή και κατανόηση
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Προηγούµενες εργασίες του Εργαστηρίου µας και άλλων, είχαν προτείνει ότι
η γλουταµική αφυδρογονάση (Glutamate dehydrogenase, GDH, E.C. 1.4.1.2)
πιθανόν είναι ένζυµο αποκρινόµενο σε καταπονήσεις καθώς είναι θερµοσταθερό
(Syntichaki et al., 1996) και η de novo σύνθεση της α-υποµονάδας της, επάγεται
από εξωγενή αµµωνία και γήρανση (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1992;
Turano et al., 1997; Loulakakis et al., 2002; Masclaux-Daubresse et al., 2005),
ενώ ο φυσιολογικός ρόλος των 7 GDH-ισοενζύµων παραµένει αδιευκρίνιστος
(Davies and Teixeira, 1975; Yamaya et al., 1986; Masclaux et al., 2000; Aubert
et al., 2001; Purnell et al., 2005; Masclaux-Daubresse et al., 2006; Skopelitis et
al., 2006). Στην ∆ιατριβή αυτή συνεχίστηκε η µελέτη των γονιδίων VvgdhNAD;A1 και Vvgdh-NAD;Β, που κωδικοποιούν για τις 2 υποµονάδες της GDH.
Αποµονώθηκε και χαρακτηρίστηκε η αλληλουχία του γονιδίου της βυποµονάδας της GDH. Η αλληλουχία αυτή είχε µέγεθος 4.2Kb και
αναγνωρίστηκαν 9 εξόνια και 8 εσόνια µε συντηρηµένες αλληλουχίες
συναρµογής. Από την cDNA αλληλουχία µεγέθους 1.5Kb που αποµονώθηκε,
βρέθηκε ότι κωδικοποιεί για 411 αµινοξέα και περιέχει όλα τα συντηρηµένα
µοτίβα, που χαρακτηρίζουν την β-υποµονάδα της GDH σε άλλα φυτά. Επίσης,
για την συσχέτιση ρυθµιστικών αλληλουχιών του υποκινητή µε την απόκριση
της GDH σε διάφορες καταστάσεις, αποµονώθηκε η περιοχή του υποκινητή της
α-υποµονάδας και κατασκευάστηκαν αλληλοεπικαλυπτόµενα ελλείµµατα, σε
σύντηξη µε το γονίδιο της λουσιφεράσης. Με παροδική έκφρασή τους µέσα σε
πρωτοπλάστες καπνού, χαρακτηρίστηκε η ελάχιστη περιοχή µε ενεργότητα
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υποκινητή, µέσα στην οποία αναγνωρίστηκαν αρκετές cis ρυθµιστικές
αλληλουχίες έπειτα από in silico ανάλυση, που σχετίζουν την GDH µε
καταπόνηση και ιστοειδική έκφραση. Ακολούθησε κατασκευή γενετικά
τροποποιηµένων φυτών καπνού, που υπερέκφραζαν και υποέκφραζαν την αυποµονάδα της GDH από το αµπέλι. Στα φυτά αυτά χαρακτηρίστηκε ο αριθµός
ενθέσεων του διαγονιδίου, που οδήγησε στην αύξηση ή καταστολή αντίστοιχα,
µεταγράφου και πρωτεΐνης για την α-υποµονάδα της GDH. Αυτή η τροποποίηση
είχε ως αποτέλεσµα της υπερέκφραση ή εξαφάνιση των πιο ανοδικών
ισοµορφών της GDH. Με χρήση σηµασµένων υποστρωµάτων και αναστολέων
των ενζύµων γλουταµινικής συνθετάσης (GS) και γλουταµικής συνθάσης
(GOGAT) και ανάλυση µε GC/MS, βρέθηκε ότι σε κανονικές συνθήκες
ανάπτυξης, όλα τα ισοένζυµα έχουν καταβολική δράση παρέχοντας ακετογλουταρικό οξύ από την διάσπαση του γλουταµικού οξέος και µόνο µικρή
αναβολική δραστηριότητα ανιχνεύτηκε στις σειρές υπερέκφρασης. Επίσης, τα
φυτά υπερέκφρασης εµφάνισαν αυξηµένη βιοµάζα και ανθεκτικό φαινότυπο
παρουσία NaCl. Τέλος, µελετήθηκε η επίδραση της υψηλής αλατότητας στην
GDH, σε φυτά καπνού και άλλα in vitro συστήµατα. Βρέθηκε ότι προκάλεσε
αύξηση του µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 και της α-υποµονάδας της GDH,
προκαλώντας µετατόπιση του ισοενζυµικού προτύπου προς τα πιο ανιονικά
ισοένζυµα. Η υψηλή αλατότητα παρήγαγε ενεργές µορφές οξυγόνου, οι οποίες
σηµατοδότησαν την επαγωγή της έκφρασης του Vvgdh-NAD;A1. Η υψηλή
συγκέντρωση αµµωνίας, λόγω αυξηµένης πρωτεολυτικής δραστηριότητας δεν
ήταν το πρωτογενές σήµα. Η αύξηση της in vitro ενεργότητας της GDH
συµφωνούσε µε την in vivo αφοµοίωση σηµασµένων υποστρωµάτων 15ΝΗ4 και
15

N-Glu, παρουσία αναστολέων της GS και GOGAT.
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ
Το άζωτο κατέχει κεντρικό ρόλο στην διατήρηση της ζωής στον πλανήτη µας.
Συµµετέχει σε ποσοστό 78% στον ατµοσφαιρικό αέρα και εισέρχεται στους
ζωντανούς οργανισµούς µέσω της δέσµευσής του από τα φυτά, και στην
συνέχεια µέσα από την τροφική αλυσίδα. Η συµµετοχή του στην δοµή µιας
πληθώρας πρωταρχικών για την ζωή βιολογικών µορίων, όπως οι πρωτεΐνες, τα
νουκλεϊνικά οξέα, οι χλωροφύλλες κ.α. το καθιστά στοιχείο-κλειδί για την
διατήρηση της ζωής (Lea and Morot-Gaudry, 2001; Ρουµπελάκη-Αγγελάκη,
2003). Η αφοµοίωση του ανόργανου αζώτου από τα φυτά µπορεί να
χαρακτηριστεί, µαζί µε την αντίδραση της φωτοσύνθεσης, ως µια αντίδραση
πρωταρχικής σηµασίας για την διατήρηση της ζωής.
Παρά το υψηλό ποσοστό του στον ατµοσφαιρικό αέρα και την απαραίτητη
συµµετοχή του για την δόµηση των βιολογικών µακροµορίων, το άζωτο δεν
είναι άµεσα αξιοποιήσιµο από τα φυτά µε την µορφή του διατοµικού αζώτου (Ν2)
λόγω της χαµηλής χηµικής του δραστικότητας, εξαιτίας της ύπαρξης ενός πολύ
σταθερού οµοιοπολικού δεσµού. Για την δέσµευση του αζώτου, το διατοµικό
άζωτο, µέσω µιας σειράς οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων, µετατρέπεται σε
νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3), νιτρικά (ΝΟ3-) ή αµµωνιακά ιόντα (ΝΗ4+) τα οποία είναι
χηµικά δραστικά.
Η δέσµευση του αζώτου µπορεί να πραγµατοποιηθεί:
α) Βιοµηχανικά, µε την µέθοδο Haber-Bosch που περιγράφεται από την
παρακάτω αντίδραση:

Ν2 + 3Η2

600-800οC
500 Atm

2ΝΗ3 -16,6kJ mol-1

Πρόκειται για µια πολύ ενεργοβόρο αντίδραση, η οποία πραγµατοποιείται σε
θερµοκρασία 600-800οC και σε 500 Atm ατµοσφαιρική πίεση.
β) Με φωτοχηµικές αντιδράσεις, κατά τις οποίες το οξείδιο του αζώτου
αντιδρά µε το όζον παράγοντας νιτρικό οξύ.
γ) Με ηλεκτρικές εκκενώσεις, κατά τις οποίες µόρια νερού αντιδρούν µε το
οξυγόνο παράγοντας ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ.), ιόντα υδρογόνου και άτοµα
5

οξυγόνου. Τα άτοµα οξυγόνου αντιδρούν µε το ατµοσφαιρικό άζωτο και
παράγεται νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3).
δ) Με βιολογική δέσµευση. Αυτή λαµβάνει χώρα σε προκαρυωτικά
βιολογικά συστήµατα (κυανοβακτήρια, ακτινοµύκητες και πρωτεοβακτήρια), τα
οποία µπορούν να διαβιούν ελεύθερα στο έδαφος ή να συµβιούν µε φυτά,
κυρίως της οικογένειας των ψυχανθών (Fabaceae). Η χηµική αντίδραση της
βιολογικής αζωτοδέσµευσης είναι:

2ΝΗ4+ + H2

Ν2 + 10Η+ +8e-

Καταλύεται από το ένζυµο νιτρογενάση και πρόκειται για εξώεργη αντίδραση.
Για αναγωγή ενός µορίου αζώτου απαιτείται κατανάλωση 16 µορίων ATP µε
ταυτόχρονη

παραγωγή

υδρογόνου.

Στην

περίπτωση

της

συµβιωτικής

αζωτοδέσµευσης, τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια παρέχουν στο φυτό-ξενιστή
απευθείας αµµωνιακά ιόντα ενώ εκµεταλλεύονται την παραγωγή σακχάρων από
το τελευταίο.
Τα φυτά έχουν την ικανότητα πρόσληψης αζώτου µε την µορφή αµµωνιακών
και νιτρικών ιόντων από το ριζικό τους σύστηµα (Lea and Morot-Gaudry, 2001;
Γαλάτης et al., 2003). Η πιο σηµαντικά αφοµοιώσιµη µορφή ανόργανου αζώτου
είναι τα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3-). Αυτά αφού προσληφθούν από το φυτό,
αποθηκεύονται ως έχουν στα χυµοτόπια των κυττάρων ή µετατρέπονται πολύ
γρήγορα σε νιτρώδη ιόντα (ΝΟ2-), που αποτελούν υψηλότερη ενεργειακή
κατάσταση του αζώτου, από το ένζυµο νιτρική αναγωγάση (NR, NADH-NR E.C.
1.6.6.1, NADPH-NR E.C. 1.6.6.2) (Streit et al., 1987; Kleinhofs and Warner,
1990; Friemann et al., 1991). Σε δεύτερη φάση, τα νιτρώδη ιόντα ανάγονται σε
αµµωνιακά ιόντα από το ένζυµο νιτρώδη αναγωγάση (NiR, Fd-NiR E.C. 1.7.7.1,
NAD(P)H E.C. 1.6.6.4) (Wray and Kinghorn, 1989). Οι χηµικές εξισώσεις της
µετατροπής των νιτρικών ιόντων στην µορφή των αµµωνιακών ιόντων για την
περαιτέρω ενσωµάτωση τους σε βιολογικά µόρια, φαίνονται παρακάτω:

NO3- + 2H+ + 2e- NR

NO2- + H2O

NO2- + 8H+ + 6e- NiR

NH4+ + 2H2
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Η αφοµοίωση ανόργανου αζώτου από τα φυτά είναι από τις πιο ενεργοβόρες
διαδικασίες (Ρουµπελάκη-Αγγελάκη, 2003). Η όλη διαδικασία της µετατροπής
των νιτρικών ιόντων σε αµµωνιακά ιόντα απαιτεί περίπου το 15% της ενέργειας
που παράγεται από το φυτό (Lea and Morot-Gaudry, 2001). Επιπλέον, τα φυτά
µπορούν να προσλάβουν απευθείας αµµωνιακά ιόντα από το εδαφικό διάλυµα
µέσω ειδικών υποδοχέων της πλασµατικής µεµβράνης των κυττάρων της ρίζας.
Η διαδικασία πρόσληψης από τα ριζικά κύτταρα, αµµωνιακών ιόντων από το
εδαφικό διάλυµα, έχει υπολογιστεί ότι απαιτεί περίπου το 3-5% της ενέργειας
που παράγεται από το φυτό (Lea and Morot-Gaudry, 2001).
Άλλες πηγές αµµωνιακών ιόντων στο φυτικό κύτταρο αποτελεί η διαδικασία
της οξειδωτικής αποκαρβοξυλίωσης της γλυκίνης προς σερίνη στα µιτοχόνδρια
κατά την διαδικασία της φωτοαναπνοής, απαµινώσεις αµινοξέων, πρωτεολυτικές
αντιδράσεις, και από το µονοπάτι µεταβολισµού των φαινυλπροπανοειδών και
τον κύκλο της ουρίας κατά την υδρόλυσή της. Στην Εικόνα 1 φαίνονται όλες οι
πιθανές πηγές αµµωνιακών ιόντων στα φυτικά κύτταρα.

Εικόνα 1: Σχηµατική απεικόνιση προέλευσης αµµωνιακών ιόντων µέσα στο φυτικό
κύτταρο.

7

Η αµµωνία που εισέρχεται ή παράγεται µέσα στο φυτό είναι αρκετά τοξική
σε υψηλές συγκεντρώσεις λόγω της ιδιότητάς της να διακόπτει την ροή
ηλεκτρονίων στην αλυσίδα µεταφοράς τους, τόσο στους χλωροπλάστες όσο και
στα µιτοχόνδρια, σταµατώντας την παραγωγή ATP. Για τον λόγο αυτό,
χρησιµοποιείται άµεσα από το φυτό για τις διάφορες βιοσυνθέσεις.

ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΑΜΜΩΝΙΑΣ
Μέχρι το 1974, ήταν κοινά αποδεκτό ότι η αφοµοίωση της αµµωνίας στα
φυτά καταλύονταν από το ένζυµο γλουταµική αφυδρογονάση (GDH, NADHGDH E.C. 1.4.1.2. και NADPH-GDH E.C. 1.4.1.4.). Το ένζυµο αυτό καταλύει in
vitro την αναγωγική αµίνωση του α-κετογλουταρικού οξέος προς γλουταµικό
οξύ και την οξειδωτική απαµίνωση του γλουταµικού οξέος σε α-κετογλουταρικό
οξύ, αποδίδοντας µόρια ανθρακικών σκελετών. Σχηµατικά, οι in vitro
αντιδράσεις της GDH, φαίνονται παρακάτω :
GDH

α-κετογλουταρικό οξύ + ΝΗ3 + NAD(P)H + H+

L-γλουταµικό + Η2Ο + NAD(P)+

Αν και in vitro η ενεργότητα του ενζύµου ανιχνεύεται και προς τις δυο
κατευθύνσεις, η in vivo λειτουργία του παραµένει αµφιλεγόµενη ως και σήµερα
(Miflin and Habash, 2002; Stitt et al., 2002; Gallais and Hirel, 2004), καθώς
διάφορες µελέτες αµφισβητούν ότι η κύρια λειτουργία της GDH είναι η
αναβολική πορεία της ενσωµάτωσης της αµµωνίας. Αρχικά η µελέτη των Lea
και Miflin (Lea and Miflin, 1974) και λίγο αργότερα των Suzuki και Gadal
(Suzuki and Gadal, 1982), απόδειξαν µε την βοήθεια αναστολέων ότι η κύρια
είσοδος αµµωνίας στα ανώτερα φυτά δεν γίνεται µέσω της GDH αλλά µέσω
ενός άλλου ενζυµικού σύµπλοκου: της γλουταµινικής συνθετάσης (GS, E.C.
6.3.1.2)/γλουταµικής συνθάσης (GOGAT, NADH-GOGAT E.C. 1.4.1.14,
NADPH-GOGAT E.C. 1.4.1.13 και Fd-GOGAT E.C. 1.4.1.7). Η GS,
καταναλώνοντας ATP ενσωµατώνει ένα µόριο αµµωνίας σε ένα µόριο Lγλουταµικού οξέος, παράγοντας ένα µόριο γλουταµίνης και απαντάται µε δυο
8

ισοµορφές, µια κυτταροπλασµατική (GS1) και µια πλαστιδιακή (GS2). H
GOGAT είναι µια αµινοτρανσφεράση (Glutamate οxo-glutarate amino
transferase), η οποία αποµακρύνει µια αµινοοµάδα από ένα µόριο γλουταµίνης
µετατρέποντας την σε γλουταµικό οξύ, ενώ παράλληλα ενσωµατώνει το µόριο
της αµµωνίας, που απελευθερώθηκε κατά την τρανσαµίνωση, σε ένα νέο µόριο
α-κετογλουταρικού οξέος συνθέτοντας έτσι ένα επιπλέον µόριο γλουταµικού
οξέος. Απαντάται και αυτή µε δυο βασικές ισοµορφές, την NADH-εξαρτώµενη
σε µη χλωροφυλλούχους ιστούς και τη φερρεδοξίνη (Fd) εξαρτώµενη σε
φωτοσυνθετικούς ιστούς. Η πρωτογενής αφοµοίωση της ενδοκυτταρικής
αµµωνίας στα φυτά, που καταλύεται από αυτό το ενζυµικό σύµπλοκο,
περιγράφεται από την παρακάτω αντίδραση:
GS

L-γλουταµικό οξύ + ΝΗ3 + ATP
γλουταµίνη + α-κετογλουταρικό οξύ

GOGAT
Fd ή NAD(P)H

γλουταµίνη + ADP + Pi
2 L-γλουταµικό οξύ

Από τους Lea και Miflin (1974) υπολογίστηκε ότι το ενζυµικό σύµπλοκο
GS/GOGAT ευθύνεται για την ενσωµάτωση του 95% της ενδοκυτταρικής
αµµωνίας υπό φυσιολογικές συνθήκες. Τα νέα αυτά δεδοµένα δηµιούργησαν
µεγάλα ερωτηµατικά για τον φυσιολογικό ρόλο της GDH. Επιπλέον στοιχεία
που υποστήριζαν έναν διαφορετικό φυσιολογικό ρόλο για την GDH αποτελούσε
η χαµηλή συγγένεια του ενζύµου για την αµµωνία. Αν και πρόκειται για ένα
µιτοχονδριακό ένζυµο (Wallsgrove et al., 1979; Yamaya et al., 1984; Loulakakis
and Roubelakis-Angelakis, 1990b; Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1990a;
Turano et al., 1996), που εντοπίζεται στα συνοδά κύτταρα του ηθµού (TerceLaforgue et al., 2004), η σταθερά Km για την αµµωνία κυµαίνεται από 5-70 mM.
Σε αντιδιαστολή, η GS έχει πολύ υψηλότερη συγγένεια για την αµµωνία. Το
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την χαµηλή περιεκτικότητα των φυτικών ιστών
σε αµµωνία (Lea and Miflin, 1974) λόγω της υψηλής τοξικότητας της, θέτει
βασικά ερωτήµατα για τον in vivo ρόλο του ενζύµου αυτού.
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ GDH
Αν και η ενεργότητα της GDH έχει µελετηθεί in vitro εκτενώς (Davies and
Teixeira, 1975; Ehmke and Hartmann, 1976; Stewart et al., 1980; Loyola-Vargas
and Jimenez, 1984; Berger et al., 1985; Cammaerts and Jacobs, 1985; Yamaya
and Oaks, 1987; Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1996b), ο in vivo ρόλος
της παραµένει αδιευκρίνιστος (Davies and Teixeira, 1975; Yamaya et al., 1986;
Aubert et al., 2001; Miflin and Habash, 2002; Stitt et al., 2002; Gallais and Hirel,
2004; Purnell et al., 2005; Skopelitis et al., 2006).
Μια θεωρία συσχετίζει την λειτουργία της GDH µε την αφοµοίωση, της
αµµωνίας, σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης, για την θρέψη του φυτού. Η
θεωρία αυτή υποστηρίζει έναν συµπληρωµατικό, µε το ενζυµικό σύµπλοκο
GS/GOGAT, ρόλο για την αφοµοίωση της αµµωνίας στα φυτά, υπό
φυσιολογικές συνθήκες (Yamaya and Oaks, 1987; Rhodes, 1989; Oaks, 1994).
Όµως,, σε αιωρούµενες κυτταροκαλλιέργειες καρότου χρήση

15

ΝΗ3Cl και

15

Ν-

γλουταµικού οξέος και ανάλυση µε NMR, GC-MS και ANCA-MS, παρουσία
και απουσία αναστολέων των ενζύµων GS/GOGAT, της ενσωµάτωσης του
σηµασµένου αζώτου στα υπόλοιπα αµινοξέα, έδειξε ότι σε φυσιολογικές
συνθήκες, η GDH δεν έχει σηµαντικό ρόλο στην αφοµοίωση αµµωνίας
(Robinson et al., 1991; Robinson et al., 1992). Αντίθετα, αποτελέσµατα άλλων
µελετών έδειξαν ότι ο κύριος ρόλος της είναι η οξειδωτική διάσπαση του
γλουταµικού οξέος, παράγοντας α-κετογλουταρικό οξύ για την ανατροφοδότηση
του κύκλου του Krebs. Υπό αυτές τις συνθήκες, η GDH φαίνεται να παίζει έναν
ουσιαστικό ρόλο στην ρύθµιση του µεταβολισµού αζώτου και άνθρακα
(Masclaux et al., 2000; Masclaux-Daubresse et al., 2002; Masclaux-Daubresse et
al., 2005). Επιπλέον, µελετήθηκε η λειτουργία της GDH σε µιτοχονδριακό
κλάσµα από κόνδυλους πατάτας, µε την βοήθεια

13

C και

31

P NMR, έπειτα από

επώαση µε δευτεριωµένα υποστρώµατα αµµωνίας και γλουταµικού οξέος,
παρουσία του αναστολέα των τρανσαµινασών, αµινο-οξικό οξύ (ΑΟΑ) (Aubert
et al., 2001). H µελέτη αυτή συµφωνούσε µε όλες τις προηγούµενες σχετικά µε
τον βασικό ρόλο της GDH για την οξειδωτική διάσπαση του γλουταµικού οξέος
σε φυσιολογικές συνθήκες αναπνοής µέσα στα µιτοχόνδρια. Παρόλαυτά,
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ανιχνεύτηκε και χαµηλή παραγωγή γλουταµικού οξέος, η οποία αποδόθηκε στην
GDH, αφήνοντας ερωτηµατικά για την αφοµοίωση αµµωνίας από αυτό.
Η ρύθµιση της GDH φαίνεται να καθορίζεται και αναπτυξιακά. Αφοµοιωτική
δράση της GDH έχει ανιχνευτεί στις ρίζες και στις κοτυληδόνες φυτών του
είδους Canavalia ensiformis (Loyola-Vargas et al., 1988a) και σε φυτά
καλαµποκιού (Loyola-Vargas and Jimenez, 1984). Πρόκειται για ένα είδος της
οικογένειας των ψυχανθών (Leguminosae), το οποίο χρησιµοποιεί ως πηγή
αζώτου την αργινίνη και την L-καναβανίνη. Στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των
φυτών, όταν ακόµα το σύµπλοκο GS/GOGAT έχει πολύ χαµηλή ειδική
ενεργότητα στην ρίζα τους, η GDH είναι το κατεξοχήν ένζυµο αφοµοίωσης
αµµωνίας, η οποία ελευθερώνεται από την διάσπαση της καναβανίνης µε το
ένζυµο ουρεάση. Αργότερα, όταν αναπτυχθεί το σύµπλοκο GS/GOGAT,
αναλαµβάνει δράση πρωτογενούς αφοµοίωσης της αµµωνίας. Η υπόθεση αυτή
θεωρεί ότι η αφοµοιωτική δράση της GDH ελέγχεται αναπτυξιακά και είναι
ιστοειδική (Loyola-Vargas and Jimenez, 1984; Loyola-Vargas et al., 1988a;
Loulakakis et al., 2002).
Επίσης, η αµινωτική ενεργότητα της GDH βρέθηκε αυξηµένη στα νεότερα
φύλλα σε σχέση µε τα γηραιότερα σε νεαρά φυτά αµπελιού ενώ το πρότυπο αυτό
αναστρεφόταν σε γηραιά φυτά αµπελιού (Loulakakis et al., 2002),
υποδηλώνοντας τον καταβολικό ρόλο της GDH, σε συνθήκες έλλειψης
ανθρακικών σκελετών, όπως είναι στην κατάσταση της γήρανσης όπου η
φωτοσυνθετική δραστηριότητα µειώνεται δραστικά (Fox et al., 1995) και στις
κοτυληδόνες κατά την εκβλάστηση των σπόρων (Chou and Splittstoesser, 1972).
Η καταβολική δραστηριότητα της GDH για παροχή ανθρακικών σκελετών
επιβεβαιώθηκε εν συνεχεία και σε φυτά καλαµποκιού (Stewart et al., 1995). Με
χρήση σηµασµένης αµµωνίας

15

ΝΗ3Cl, σηµασµένου γλουταµικού

15

Ν-Glu και

γλυκίνης 15Ν-Glycine, επιβεβαιώθηκε ο καταβολικός ρόλος της GDH σε φύλλα
βρώµης (Triticum aestivum L.) σε κατάσταση γήρανσης (Berger et al., 1985).
Αντίστοιχα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν σε ολόκληρα φυτά καπνού
(Masclaux et al., 2000; Miflin and Habash, 2002) κατά την µετάβαση
sink/source στην βλαστική φάση, καθώς και σε φυλλικούς δίσκους καπνού
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(Nicotiana tabacum cv Xanthi) σε βλαστική φάση και σε φάση γήρανσης, οι
οποίοι µεταχειρίστηκαν µε σηµασµένη αµµωνία και σηµασµένο γλουταµικό οξύ,
παρουσία και απουσία φωτός (Masclaux-Daubresse et al., 2006). Στην µελέτη
αυτή διαπιστώθηκε η καταβολική δράση της GDH, όχι µόνο σε γηρασµένους
ιστούς µε µειωµένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα, αλλά και σε νεαρούς ιστούς
που αναπτύσσονται σε συνθήκες έλλειψης φωτός.
Μελέτες που έγιναν στο µετάλλαγµα Arabidopsis gdh1-1, το οποίο
χαρακτηριζόταν από παρουσία µόνο των ολοενζύµων GDH2 (έλλειψη των
GDH1 καθώς και των υβριδίων GDH1/GDH2), εµφάνισαν χλώρωση και
σηµαντική µείωση της ανάπτυξης τους, όταν τους χορηγήθηκε υψηλή
συγκέντρωση αµµωνίας (Melo-Oliveira et al., 1996). Τα αποτελέσµατα αυτά,
υποστήριζαν την συµπληρωµατική δράση της GDH µε το σύµπλοκο
GS/GOGAT, για αφοµοίωση υψηλών συγκεντρώσεων ανόργανου αζώτου.
Επιπλέον, στο µετάλλαγµα gdh1-Null του καλαµποκιού βρέθηκε ότι η
σηµαντική µείωση της in vitro ενεργότητας της GDH σε βλαστό και ρίζα,
συνοδευόταν από 40-50% µείωση της αφοµοίωσης σηµασµένης αµµωνίας
15

ΝΗ4+, καθώς και των αµινοξέων γλουταµίνης, γλουταµικού, προλίνης κ.α.

(Magalhaes et al., 1990; Pryor, 1990). Στην µελέτη αυτή, δεν µπόρεσε να
επιβεβαιωθεί η αφοµοιωτική δράση της GDH λόγω της µείωσης του λόγου
βλαστού/ρίζας στο µετάλλαγµα.
Άλλες µελέτες αποδίδουν σηµαντικό ρόλο στην GDH για την αφοµοίωση
της αµµωνίας, που παράγεται στα µιτοχόνδρια κατά την διαδικασία της
φωτοαναπνοής. Το κύριο µονοπάτι αφοµοίωσης και ανατροφοδότησης της
αµµωνίας, που προέρχεται από την διαδικασία της φωτοαναπνοής, είναι το
µονοπάτι GS/GOGAT. Αποµονωµένα µιτοχόνδρια από βλαστό µπιζελιού και
καλαµποκιού, επωάστηκαν µε σηµασµένη γλυκίνη παρουσία και απουσία αµινοοξικού οξέος (AOA), που αναστέλλει την λειτουργία της αποκαρβοξυλάσης της
γλυκίνης. GC-MS ανάλυση αποκάλυψε την ύπαρξη σηµαντικής ποσότητας
σηµασµένου γλουταµικού οξέος, που προήλθε από την αµινωτική λειτουργία της
GDH (Yamaya et al., 1986). Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην ίδια µελέτη
ανιχνεύτηκε σηµαντική ποσότητα σηµασµένου γλουταµικού οξέος, παρουσία

12

ΑΟΑ,

όταν

το

αρχικό

σηµασµένο

υπόστρωµα

ήταν

αµµωνία.

Σε

αναγεννώµενους πρωτοπλάστες καπνού σε συνθήκες έλλειψης φωτός, που
αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο εµπλουτισµένο σε

13

C-γλυκόζη,

13

C-γλυκίνη

και 15N-γλυκίνη, βρέθηκε µε ανάλυση φασµατοσκοπίας 13CMR και 15NMR, ότι
η αµµωνία που ελευθερώνεται κατά την διάρκεια της φωτοαναπνοής, µπορεί να
αφοµοιώνεται από την GS και την GDH (Neeman et al., 1985).
Μια άλλη θεωρία συσχετίζει την αυξηµένη αµινωτική δράση της GDH, µε
καταστάσεις καταπόνησης. Έντονη καταπόνηση οδηγεί σε πρωτεόλυση,
αυξάνοντας την συγκέντρωση της ενδοκυτταρικής αµµωνίας µέσα στο φυτικό
κύτταρο (Srivastava and Singh, 1987), η οποία έχει τοξική δράση (Kronzucker et
al., 2001). Προκαλεί διατάραξη της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και του
µηχανισµού σύνθεσης ATP, αλλαγής του ενδοκυτταρικού pH, µετατόπιση
κρίσιµων ιόντων, όπως K+ και Mg++, αλλαγές στην κατάσταση των
υδατανθράκων και αλλαγές στο δυναµικό της πλασµατικής µεµβράνης
(Kronzucker et al., 2001), δαπανώντας µεγάλα ενεργειακά ποσά για τη
µεταφορά της εξωκυτταρικά. Στις συνθήκες αυτές, η GDH µπορεί να λειτουργεί
προς την πορεία αφοµοίωσης της τοξικής αµµωνίας, µε απώτερο σκοπό την
αποτοξίνωση του κυττάρου (Givan, 1979).
Σε φυτά Canavalia ensiformis, τα οποία υποβλήθηκαν σε καταπόνηση
αλατότητας, η αυξηµένη ενδοκυτταρική αµµωνία αφοµοιώθηκε όχι µόνο από το
σύµπλοκο GS/GOGAT, αλλά και από την GDH (Loyola-Vargas et al., 1988b).
Clamydomonas

reinhardtii,

που

αναπτύχθηκε

σε

συνθήκες

τροφικής

καταπόνησης, εµφάνισε επίσης την ικανότητα αφοµοίωσης αµµωνίας,
διατηρώντας το ενδοκυτταρικό γλουταµικό οξύ σε φυσιολογικά επίπεδα
(Munoz-Blanco and Cardenas, 1989). Φυτά βρώµης (Triticum aestivum) και
ρυζιού (Oryza sativa) που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες υψηλής αλατότητας
(300mM NaCl) έδειξαν σηµαντική αύξηση της αφοµοιωτικής δράσης της GDH
µε ταυτόχρονη µείωση της ενεργότητας του συµπλόκου GS/GOGAT και αύξηση
της συγκέντρωσης προλίνης, γλουταµικού οξέος και αργινίνης (Kumar et al.,
2000; Wang et al., 2006). Σε ρύζι (Oryza sativa) που καλλιεργήθηκε σε χαµηλές
θερµοκρασίες, η GDH εµφάνισε αφοµοιωτική ενεργότητα στις ρίζες (Lu et al.,
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2005). Επιπλέον, όταν το ίδιο φυτικό είδος εκτέθηκε σε τοξικές συγκεντρώσεις
αρσενικού, οι NR, NiR και GS έδειξαν σηµαντική καταστολή ενώ η GDH στα
25µΜ As2O3, που θεωρείται ήπιο στρες, εµφάνισε σηµαντική αύξηση της
ενεργότητάς της (Ambuj and Rama, 2004). Την ίδια συµπεριφορά έδειξε η GDH
στις ρίζες σόγιας, όταν χρησιµοποιήθηκε κάδµιο αντί αρσενικού (Balestrasse et
al., 2003; Gouia et al., 2003).
Αποµόνωση cDNA κλώνου της α-υποµονάδας της GDH από το αµπέλι και
στοίχιση µε άλλες αλληλουχίες GDH από φυτά και από οργανισµούς άλλων
βασιλείων, έδειξε ότι οι GDHs από φυτά εµφανίζουν υψηλότερη οµολογία µε τις
αντίστοιχες από αρχαιοβακτήρια, παρά µε ευβακτήρια και άλλους ευκαρυώτες
(Syntichaki

et

al.,

λειτουργική/εξελικτική

1996).
σχέση

Αυτό
των

ενδεχοµένως

φυτικών

GDHs

υποδηλώνει
µε

την

καταστάσεις

καταπονήσεων στα φυτά. Ετερόλογη έκφραση του αποµονωµένου κλώνου της
GDH σε E. coli, οδήγησε σε πρωτεΐνες µε αυξηµένη σταθερότητα σε υψηλές
θερµοκρασίες (Syntichaki et al., 1996).

ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ GDH
H GDH απαντάται σε όλα τα βασίλεια και εµφανίζει µεγάλες οµοιότητες ως
προς την οργάνωση των γονιδίων, που κωδικοποιούν το ενεργό ολοένζυµο, τη
δοµή και τη λειτουργία της ενεργής πρωτεΐνης. Πρόκειται για ένα ένζυµο µε
υψηλό βαθµό συντήρησης ως προς την δοµή και την λειτουργία του,
υποδηλώνοντας την πιθανές εξελικτικές σχέσεις µεταξύ των βασιλείων. Έπειτα
από στοίχιση και σύγκριση 21 δηµοσιευµένων αλληλουχιών GDH από διάφορα
φυτικά και µη είδη, αρχικά έγινε διάκριση σε δυο µεγάλες οικογένειες γονιδίων,
που κωδικοποιούσαν για τις εξαµερείς ισοµορφές του ενζύµου (BenachenhouLahfa et al., 1993). Στην πρώτη οικογένεια κατατάχθηκαν αλληλουχίες GDH
από έξι ευβακτήρια και έξι κατώτερους ευκαρυώτες (πρωτόζωα, άλγη, µύκητες
και ζύµη), ενώ στην δεύτερη οικογένεια κατατάχθηκαν γονίδια από δυο
ευβακτήρια, δυο αρχαιοβακτήρια και πέντε ανώτερους ευκαρυώτες. Η κάθε
οικογένεια µπορούσε να χαρακτηριστεί από συγκεκριµένα µοτίβα. Τα
αποτελέσµατα αυτής της σύγκρισης οδήγησαν στην υπόθεση της ύπαρξης ενός
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κοινού προγόνου, µε δυο καλά καθορισµένα γονίδια GDH (gdh1 και gdh2), τα
οποία σχηµατίστηκαν έπειτα από διπλασιασµό µιας αρχικής αλληλουχίας gdh.
Αδυναµία αυτού του σεναρίου ήταν ότι τα φυλογενετικά πρότυπα, που
παρατηρήθηκαν, απαιτούσαν πολλαπλές διαδικασίες διπλασιασµού γονιδίων και
παράλληλα γεγονότα εξαφάνισης γονιδίων (Benachenhou-Lahfa et al., 1993).
Με την δηµοσίευση νέων αλληλουχιών GDH και µε περαιτέρω φυλογενετική
ανάλυσή τους καθορίστηκαν τελικά τέσσερις κατηγορίες GDH (Andersson and
Roger, 2003). Στην κατηγορία GDH1 ανήκουν τα ευβακτήρια και ευκαρυώτες
ενώ η GDH2 συναντάται σε όλα τα βασίλεια. Πρόκειται για µικρού µοριακού
βάρους εξαµερείς µορφές GDH, που χρησιµοποιούν σαν συµπαράγοντα NAD+ ή
NADP+ και ο κύριος φυσιολογικός τους ρόλος είναι η αφοµοίωση της αµµωνίας.
Στην κατηγορία GDH3 ανήκουν µεγαλύτερου µοριακού βάρους ολοένζυµα
(115kD), τα οποία είχαν εντοπιστεί σε µύκητες και πρώτιστα και ο φυσιολογικός
ρόλος του ενζύµου περιορίζεται στον καταβολισµό του γλουταµικού οξέος.
Τέλος, στην κατηγορία GDH4, στην οποία ανήκουν τα ευβακτήρια, το
ολοένζυµο έχει µοριακό βάρος περίπου 180kD και είναι ειδικό για NAD+
συµπαράγοντα. Περαιτέρω φυλογενετική ανάλυση περισσότερων αλληλουχιών
GDH, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι τουλάχιστον ένα τµήµα του δένδρου
εξέλιξης των οικογενειών GDH οφείλεται σε εξελικτικές διαδικασίες, όπως η
οριζόντια µεταφορά γονιδίων (LGT: lateral gene transfer) µε σχετικά υψηλή
συχνότητα (Andersson and Roger, 2003).
Στα φυτά, έχουν αναγνωριστεί και ταυτοποιηθεί δυο µεγάλες οµάδες
γονιδίων, που κωδικοποιούν τις δύο πρωτεϊνικές υποµονάδες της GDH. Αυτό
συµφωνεί µε την ύπαρξη QTLs (Quantitative Trait Loci), που σχετίζονται µε
διαφορετική φυσιολογική δράση του ενζύµου αυτού. Σε φυτά καλαµποκιού
βρέθηκαν τρία διαφορετικά QTL, τα οποία σχετίζονται µε την δράση της GDH.
Από αυτά, τα δύο σχετίζονται µε την αµινωτική δράση της GDH, όπως βρέθηκε
από φυτά καλαµποκιού που µεγάλωσαν στο πεδίο σε συνθήκες χαµηλής
λίπανσης µε N, και εντοπίζονται στα χρωµοσώµατα 3 και 8. Το τρίτο QTL
σχετίζεται µε την απαµινωτική δράση της GDH, όπως βρέθηκε από φυτά
καλαµποκιού, που µεγάλωσαν σε συνθήκες υψηλής λίπανσης µε άζωτο στο
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πεδίο, και εντοπίστηκε στο χρωµόσωµα 6 (Dubois et al., 2003). Ενδιαφέρον έχει
το γεγονός ότι τα QTLs της GDH συνεντοπίζονται µε 7 QTLs, που ελέγχουν την
απόδοση σε σπόρο, και είναι διαφορετικά από αντίστοιχα QTLs που
εντοπίζονται µαζί µε την GS. Η ύπαρξη QTL για αµινωτική και απαµινωτική
δράση ενδεχοµένως σχετίζεται µε την ύπαρξη περισσοτέρων από δύο γονίδια
GDH, τα οποία ελέγχουν τις δύο δράσεις (Dubois et al., 2003).
Στην Arabidopsis thaliana υπάρχουν δυο πυρηνικά γονίδια µη αλληλόµορφα,
που κωδικοποιούν για τις δυο υποµονάδες της GDH (Cammaerts and Jacobs,
1983). Αποµονώθηκαν συνολικά δυο διαφορετικοί cDNA κλώνοι που
κωδικοποιούσαν για NAD(H)-GDH. Οι κλώνοι αυτοί ονοµάστηκαν gdh1, για
την β-υποµονάδα [Accession number: U37771 (Melo-Oliveira et al., 1996)] µε
µέγεθος 1539bp κωδικοποιώντας για 411 αµινοξέα και gdh2 για την αυποµονάδα [Accession number: U56635 (Turano et al., 1997)] µε µέγεθος
1620bp κωδικοποιώντας για 411 αµινοξέα. Και οι δυο κλώνοι, µε νουκλεοτιδική
οµολογία 81% µεταξύ τους, περιείχαν συντηρηµένο µιτοχονδριακό οδηγόπεπτίδιο στο αµινοτελικό τους άκρο, καθώς και NAD(H)- και µοτίβο πρόσδεσης
του α-κετογλουταρικού (Turano et al., 1997). Επιπλέον, µόνο ο κλώνος gdh2
κωδικοποιούσε ένα µοτίβο EF-hand loop, το οποίο σχετίζεται µε πρόσδεση
ιόντων Ca2+ για ενεργοποίηση της GDH. Το προϊόν του γονιδίου gdh1
υπολογίστηκε 43kD ενώ του gdh2 σε 42.5kD.
Aπό το αµπέλι (Vitis vinifera cv Sultanina) αποµονώθηκαν δυο διαφορετικοί
cDNA κλώνοι. Ο κλώνος που κωδικοποιεί για την α-υποµονάδα (Accession
number: X86924) αποµονώθηκε από cDNA βιβλιοθήκη έκφρασης (Syntichaki et
al., 1996) µε µέγεθος 1622bp, που κωδικοποιεί µια πρόδροµη πρωτεΐνη 411
αµινοξέων µε µοριακό βάρος περίπου 44.5kD. Ο κλώνος που κωδικοποιεί την βυποµονάδα (Accession number: DQ497631) αποµονώθηκε από ολικό RNA µε
στρατηγική βασισµένη στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. Στους
κλώνους αυτούς, που κωδικοποιούν για τις δυο υποµονάδες της GDH,
αναγνωρίστηκε αµινοτελικό µιτοχονδριακό οδηγό πεπτίδιο, NAD(H) µοτίβο
πρόσδεσης, EF-hand µοτίβο πρόσδεσης ασβεστίου καθώς και µοτίβο πρόσδεσης
γλουταµικού οξέος. Η αλληλουχία, που είναι υπεύθυνη για το EF hand, δεν
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εντοπίστηκε στο γονίδιο της β-υποµονάδας. ∆υο γονίδια µε µέγεθος περίπου
όµοιο µε αυτό που προαναφέρθηκε, τα οποία κωδικοποιούν για δυο
διαφορετικές πρωτεϊνικές υποµονάδες, µε τα ίδια δοµικά µοτίβα που
αναγνωρίστηκαν στις προηγούµενες αλληλουχίες, αποµονώθηκαν και από
Nicotiana plumbaginifolia [Npgdha accession number: Y08293 και Npgdb µε
accession number: Y08292 (Ficarelli et al., 1999)], από το σπαράγγι (Asparagus
officinalis) [Aspgdha accession number: AJ011006 και Aspgdb µε accession
number: AJ011096 (Pavesi et al., 2000)], τη Nicotiana tabacum [Ntgdha
accession number: AY366369 (Purnell et al., 2005) και Ntgdb µε accession
number: AJ420266 (Masclaux-Daubresse et al., 2002)] και το γονίδιο της βυποµονάδας από Lycopersicon esculentum [Slgdhb µε accession number:
AF403178 (Purnell et al., 1997)]. Γονίδια της GDH έχουν αποµονωθεί και από
µονοκότυλα, όπως το ρύζι (Oryza sativa) [Osgdha accession number: AY332470
και Osgdb µε accession number: AF403178 (Goff et al., 2002)] και το
καλαµπόκι (Zea mays) [Zmgdhb accession number: D49475 (Sakakibara et al.,
1995)], όπου αποµονώθηκε το γονίδιο, που κωδικοποιεί την β-υποµονάδα της
GDH.
Από την µελέτη όλων των προηγούµενων cDNA κλώνων από µονοκότυλα
και δικότυλα φυτά, παρατηρούµε ότι όλα τα γονίδια, που κωδικοποιούν και για
τις δυο υποµονάδες της GDH, έχουν:
α) Αµινοτελικό οδηγό πεπτίδιο. Χαρακτηρίζονται από υψηλή περιεκτικότητα
σε θετικά φορτισµένα αµινοξέα. Γενικά, έχουν έλλειψη σε όξινα αµινοξέα και
στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν αµινοξέα µε αρκετές οµάδες υδροξυλίου
(Hartl et al., 1989). Οι αλληλουχίες αυτές µπορούν να αναδιπλώνονται σε
αµφίφιλες α έλικες.
β) Ένα µοτίβο πρόσδεσης α-κετογλουταρικού οξέος. Το µοτίβο αυτό
εκτείνεται από το κατάλοιπο Ile-96 εως Pro-109 και περιλαµβάνει το κατάλοιπο
Lys-102, το οποίο φαίνεται να είναι αρκετά σηµαντικό για την λειτουργικότητά
του (Lilly and Engel, 1992).
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γ) Συντηρηµένο µοτίβο για πρόσδεση συµπαράγοντα NAD(H). Το µοτίβο
αυτό εκτείνεται από το κατάλοιπο Phe-209 έως το Asp-237 και χαρακτηρίζεται
από την αλληλουχία G-X-G-X-X-G(A) (Britton et al., 1992).
δ) Συντηρηµένο µοτίβο για πρόσδεση γλουταµικού οξέος. Στην πρόσδεση
του γλουταµικού οξέος, σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν τα κατάλοιπα Lys90, Thr-169 και Ser-344 (Britton et al., 1992).
Επιπλέον, µόνο τα γονίδια, που κωδικοποιούν για την α-υποµονάδα του
ολοενζύµου και φαίνεται να επηρεάζεται η λειτουργία τους από τα ιόντα Ca2+,
περιέχουν ένα αρκετά συντηρηµένο µοτίβο EF-hand loop από το κατάλοιπο
Asp-265 έως Glu-276, το οποίο σχετίζεται µε την πρόσδεση ιόντων ασβεστίου
(Haiech and Sallantin, 1985).

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΕΝΖΥΜΟΥ
Η GDH απαντάται σε όλα τα βασίλεια, µε αρκετά υψηλό βαθµό συντήρησης
ως προς την φυσιολογική της δράση. Στα φυτά, βρίσκεται σε υψηλή
συγκέντρωση σε όλους τους ιστούς (Srivastava and Singh 1987; Yamaya 1987;
Turano et al., 1997). Το ενεργό ολοένζυµο αποτελείται από δυο πρωτεϊνικές
υποµονάδες, οι οποίες κωδικοποιούνται από δυο πυρηνικά µη αλληλόµορφα
γονίδια (Cammaerts and Jacobs, 1983). Η ανίχνευση και προσδιορισµός των
πρωτεϊνικών υποµονάδων της GDH επιτεύχθηκε µε ηλεκτροφόρηση ολικού
πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος σε αποδιατακτικό πήκτωµα ακρυλαµίδης. Σε ολικό
εκχύλισµα πρωτεΐνης από κάλλους, που προήλθαν από βλαστό αµπελιού,
ανιχνεύτηκαν δυο πρωτεϊνικές υποµονάδες, µε µοριακά βάρη 43 και 42.5kD και
ονοµάστηκαν συµβατικά, α- και β- (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis,
1991). Η ανίχνευση των πεπτιδίων έγινε µε αντίσωµα, το οποίο κατασκευάστηκε
έπειτα από ανοσοποίηση κουνελιών µε καθαρισµένη ισοενζυµική µορφή της
GDH, αποτελούµενη µόνο από την α-υποµονάδα (Loulakakis and RoubelakisAngelakis, 1990a). Επιπλέον, µε ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων (SDSPAGE/IEF), βρέθηκε ότι οι δυο υποµονάδες δεν διαφέρουν µόνο ως προς το
µοριακό βάρος, αλλά και ως προς το φορτίο, παρά τις αντιγονικές οµοιότητές
τους (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991). Οι δυο πρωτεϊνικές
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υποµονάδες, που δοµούν το ολοένζυµο της GDH, βρέθηκαν και σε Arabidopsis,
µε µοριακά βάρη 43kD και 42.5kD για την α- και την β-υποµονάδα (Turano et
al., 1997), καθώς και σε άλλα δικότυλα και µονοκότυλα φυτά, µε µοριακά βάρη
που κυµαίνονται από 41-58kD (Purnell et al., 1997; Turano et al., 1997; Ficarelli
et al., 1999; Becker et al., 2000; Restivo, 2004).
Το ενεργό ολοένζυµο της GDH, προέρχεται από τυχαία σύνδεση αυτών των
υποµονάδων (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991), δηµιουργώντας ένα
ενεργό εξαµερές. Η σύνδεση είναι τυχαία και σχηµατίζονται όλοι οι πιθανοί
συνδυασµοί από την αλληλεπίδραση της α-και β-υποµονάδας στο ενεργό
εξαµερές, σχηµατίζοντας 7 ισοενζυµικές µορφές GDH µε διαφορετική
κινητικότητα. Με φυσική ηλεκτροφόρηση σε µη αποδιατακτικό πήκτωµα
ακρυλαµίδης, βρέθηκε ότι το πιο ανοδικό ισοένζυµο, που έχει την χαµηλότερη
κινητικότητα, αποτελείται µόνο από την α-υποµονάδα (α6 ισοµορφή) ενώ το πιο
καθοδικό, που έχει την υψηλότερη κινητικότητα, αποτελείται µόνο από την βυποµονάδα (β6 ισοµορφή) (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991). Οι
υπόλοιπες ισοµορφές αποτελούν υβρίδια των δυο υποµονάδων σε τυχαία
αναλογία (π.χ.,β6 [ισοένζυµο 1], β5α1...β1α5, α6 [ισοένζυµο 7]). Το ίδιο
ισοενζυµικό πρότυπο, µε την ίδια σύσταση υποµονάδων, βρέθηκε και σε φυτά
καπνού (Nicotiana plumbaginifolia) (Ficarelli et al., 1999) και αβοκάντο (Percea
americana Mill cv Hass) (Loulakakis et al., 1994). Στην περίπτωση του
Arabidopsis βρέθηκε ότι το ισοενζυµικό πρότυπο είναι το αντίστροφο από αυτό
που βρέθηκε στο αµπέλι, µε τα πιο καθοδικά ισοένζυµα να απαρτίζονται από την
α- και τα πιο ανοδικά από την β- υποµονάδα (Turano et al., 1997).

Εικόνα 2: Ισοενζυµικό
πρότυπο
GDH
από
κυτταροκαλλιέργεια
αµπελιού,
σε
µη
αποδιατακτικό
πήκτωµα
ακρυλαµίδης.
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Στην

Εικόνα

2

φαίνεται

το

ισοενζυµικό

πρότυπο

της

GDH

από

κυτταροκαλλιέργεια αµπελιού, καθώς και η σύσταση των υποµονάδων σε κάθε
ισοένζυµο.
Το µοριακό βάρος του ενεργού εξαµερούς κυµαίνεται από 208-270kD. Στο
αµπέλι υπολογίστηκε στα 252kD (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1990b),
208kD σε ρίζες µπιζελιού (Pahlich and Joy, 1971), 250kD σε κοτυληδόνες
µπιζελιού (Chou and Splittstoesser, 1972) και 300-310kD σε ραπάνι (Itagaki et
al., 1988). Παρολαυτά, έχει αναφερθεί η ύπαρξη και τετραµερούς ισοµορφής
GDH σε κάποια φυτά (Stewart et al., 1980; Srivastava and Singh, 1987), µε
πιθανό καταβολικό ρόλο. Ο εντοπισµός της GDH είναι κυρίως µιτοχονδριακός.
Υποκυτταρικός εντοπισµός σε φύλλο Arabidopsis, έπειτα από κλίση περκόλης ή
σακχαρόζης, έδειξε ότι η GDH εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο
µιτοχονδριακό κλάσµα (Turano et al., 1997). Τα αποτελέσµατα αυτά
συµφωνούσαν και µε τον υποκυτταρικό εντοπισµό της GDH στο αµπέλι
(Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1990b), στο µπιζέλι (Wallsgrove et al.,
1979) και στο καλαµπόκι (Yamaya et al., 1984), στο οποίο βρέθηκε ότι η GDH
συνδέεται χαλαρά µε την εσωτερική επιφάνεια της µιτοχονδριακής µεµβράνης.
Αργότερα, µε

13

C και

31

P NMR (Aubert et al., 2001), καθώς και GC/MS

ανάλυση (Yamaya et al., 1986), έδειξαν µεταβολικά ενεργή GDH σε άθικτα
µιτοχόνδρια σε καλαµπόκι. Με ηλεκτρονική µικροσκοπία και ανοσοεντοπισµό
µε χρυσό, εντοπίστηκε η GDH στα µιτοχόνδρια των συνοδών κυττάρων του
ηθµού (Paczek et al., 2002). Στην ίδια µελέτη, ανιχνεύτηκε GDH στο
κυτταρόπλασµα στα πολυκυστικά σωµατίδια και στο στέλεχος του άνθους,
καθώς και στα παρεγχυµατικά κύτταρα του φύλλου. Επιπλέον, έχει εντοπιστεί
και χλωροπλαστική ισοµορφή της GDH µε σηµαντικά χαµηλότερη ενεργότητα,
χρησιµοποιώντας NAD(P)H ως συµπαράγοντα (Srivastava and Singh, 1987).
Το ισοενζυµικό πρότυπο της GDH και η σύσταση τους, επηρεάζεται από την
εξωγενή πηγή αζώτου/άνθρακα (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991;
Turano et al., 1997; Restivo, 2004), από το περιβάλλον καθώς και από
αναπτυξιακά ερεθίσµατα (Loulakakis et al., 1994; Loulakakis et al., 2002).
Κάλλοι αµπελιού που αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο MS, µε µοναδική πηγή

20

αζώτου KNO3 εµφάνισαν ελαφρώς υψηλότερα ποσά της β-υποµονάδας και των
καθοδικών ισοενζύµων (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991). Την ίδια
επίπτωση είχε η ανάπτυξη κάλλων σε θρεπτικό MS παρουσία γλουταµικού
οξέος. Αντιθέτως, κάλλοι που αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό παρουσία αµµωνιακών
ιόντων, εµφάνισαν αύξηση της α-υποµονάδας και των ανοδικών ισοενζύµων,
ενώ τα πιο καθοδικά εξαφανίστηκαν. Την ίδια επίπτωση στην αναλογία των δυο
υποµονάδων και στο ισοενζυµικό πρότυπο, προκάλεσε η παρουσία γλουταµίνης
στο θρεπτικό µέσο (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991). Η αλλαγή
στην σύσταση των υποµονάδων και των ισοενζύµων συνοδεύτηκε από
αντίστοιχη αλλαγή στον λόγο αµινωτικής προς απαµινωτική ιn vitro ενεργότητα,
µε τον λόγο να αυξάνεται παρουσία αµµωνίας ή γλουταµίνης και να µειώνεται
παρουσία νιτρικών ή γλουταµικού οξέος (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis,
1991). Επίσης, in vitro φυτά αµπελιού, που αναπτύχθηκαν παρουσία ΚΝΟ3,
εµφάνισαν µεγαλύτερη αµινωτική ενεργότητα σε ρίζα και βλαστό απ’ότι σε
φύλλα. Προσθήκη ΝΗ3Cl προκάλεσε αύξηση της in vitro αµινωτικής δράσης σε
ρίζα, βλαστό και ρίζα, µε την ρίζα να εµφανίζει πάντα την υψηλότερη
ενεργότητα. Η σηµαντική αύξηση στην in vitro αµινωτική δράση της GDH
παρουσία αµµωνίας, οφείλεται στη de novo σύνθεση της α-υποµονάδας, και όχι
σε κάποια µετα-µεταφραστική τροποποίηση της πρωτεΐνης (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1990a). Κάλλοι αµπελιού αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό
µέσο

που

περιείχε

σηµασµένη

µεθειονίνη

(35S-µεθειονίνη)

παρουσία

αµµωνιακών ιόντων. Η αύξηση της in vitro αµινωτικής δράσης συσχετίστηκε µε
την έντονη αύξηση της α- αλλά όχι και της β-υποµονάδας (Cammaerts and
Jacobs, 1985; Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1992; Camardella et al.,
2002). Η ίδια απόκριση στην πηγή αζώτου, παρατηρήθηκε σε φυτά Arabidopsis,
µε µόνη διαφορά το ανάποδο ισοενζυµικό πρότυπο (Turano et al., 1997).
Επίδραση στο ισοενζυµικό πρότυπο της GDH, φαίνεται ότι έχει και η πηγή
άνθρακα καθώς και το φως. Σε συνθήκες σκότους, φυτά Arabidopsis έδειξαν
αύξηση της ενεργότητας της GDH, η οποία συνοδευόταν από αφθονία των
καθοδικών ισοενζύµων καθώς και του µεταγράφου GDH2. Η αναλογία α:β
υποµονάδας ήταν υψηλότερη σε φυτά που αναπτύχθηκαν σε φως σε σχέση µε
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αυτά που αναπτύχθηκαν στο σκοτάδι. Επιπλέον, σε κυτταροκαλλιέργειες
καρότου, που αναπτύχθηκαν απουσία σακχαρόζης, η ενεργότητα της GDH
αυξήθηκε σηµαντικά. Μετέπειτα προσθήκη σακχαρόζης, προκάλεσε σηµαντική
µείωση της ενεργότητάς της (Robinson et al., 1992). Γενικό συµπέρασµα
αποτελεί ότι συνθήκες σκότους ή έλλειψης ανθρακικών σκελετών, οδηγεί σε
αύξηση της ενεργότητας της GDH στα φυτά, η οποία συνοδεύεται από αύξηση
των καθοδικών ισοενζύµων και της β-υποµονάδας που συµµετέχει περισσότερο
σε αυτά.
Σε βλαστό, ρίζα και φύλλο σε ολόκληρα in vitro φυτά αµπελιού, βρέθηκε ότι
η β-υποµονάδα ήταν η κυρίαρχη µε τα καθοδικά ισοένζυµα να κυριαρχούν των
ανοδικών. Μια ελαφριά αύξηση των ανοδικών ισοενζύµων και της αυποµονάδας, παρατηρήθηκε στην ρίζα σε σχέση µε τον βλαστό και το φύλλο. Σε
Arabidopsis, η ρίζα, ο µίσχος του άνθους, τα άνθη και οι σίλυκες περιείχαν τα
ανοδικά ισοένζυµα τα οποία δοµούνται κυρίως από την β-υποµονάδα. Τα
καθοδικά ισοένζυµα, που αποτελούνται κυρίως από την α-υποµονάδα,
εντοπίστηκαν σε νεαρά φύλλα και ακόµη πιο έντονα σε γηραιά φύλλα, στα
οποία τα ανοδικά ισοένζυµα εξαφανίζονταν εντελώς (Turano et al., 1997).
Πάντως, δεν φαίνεται να διαχωρίζεται ο φυσιολογικός ρόλος των ανοδικών από
τα καθοδικά ισοένζυµα. Επιπλέον, φαίνεται ότι η αναλογία των ισοενζύµων της
GDH, αλλάζει µε την ηλικία του ιστού. Σε νεαρά φυτά καπνού βρέθηκε ότι τα
πιο ανεπτυγµένα φύλλα, έχουν υψηλή ενεργότητα GS2 και Fd-GOGAT και
χαµηλή GDH, ενώ σε φυτά που βρίσκονται σε κατάσταση γήρανσης, τα πιο
ανεπτυγµένα φύλλα που εµφανίζουν και πιο έντονο αποχρωµατισµό, έχουν
αυξηµένη ενεργότητα της GDH και µειωµένη GS2/Fd-GOGAT (Loulakakis et
al., 2002). Τα αποτελέσµατα αυτά, όπου η GDH εµφανίζεται αυξηµένη σε
γηρασµένους ιστούς, επιβεβαιώνονται και σε φυτά καπνού (Masclaux et al.,
2000). Σε φυτά αβοκάντο (Percea americana Mill cv Hass), στα οποία έγινε
έλεγχος ενεργότητας GDH στην διάρκεια ενός έτους, βρέθηκε ότι κατά την
µετάβαση από την ανώριµη στην ώριµη φάση του καρπού, το ισοενζυµικό
πρότυπο άλλαξε από τα καθοδικά στα ανοδικά ισοένζυµα µε σύµφωνη αύξηση
της α-υποµονάδας (Loulakakis et al., 1994).
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Τέλος, µελέτες σε κάλλους αµπελιού που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές
πηγές αζώτου, έδειξαν πως η τελευταία επηρεάζει την in vitro αµινωτική και
απαµινωτική ενεργότητα σε ολικό πρωτεϊνικό εκχύλισµα, και ο λόγος τους
µεταβάλλεται. Όταν το ολικό εκχύλισµα καθαρίστηκε, ο λόγος των in vitro
ενεργοτήτων παρέµενε παντού σταθερός, ανεξάρτητα από την πηγή του αζώτου.
Η µεταβολή αυτή οφείλεται στην αποµάκρυνση του µαλικού οξέος, το οποίο
αποτελεί πηγή λάθους στον υπολογισµό της in vitro ενεργότητας της GDH
(Fricke and Pahlich, 1992; Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1996a).
Στόχος αυτής της διδακτορικής διατριβής, αποτέλεσε η µελέτη του
φυσιολογικού ρόλου της GDH στα φυτά. Στο πρώτο κεφάλαιο, περιγράφεται η
διαδικασία αποµόνωσης και χαρακτηρισµού της cDNA αλληλουχίας VvgdhNAD;B από βλαστό αµπελιού, µε αντιστρεπτή µεταγραφή ολικού RNA και
αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. Γενωµικοί φαγικοί κλώνοι Vvgdh-NAD;B,
αποµονώθηκαν µε σάρωση βιβλιοθήκης. Αλληλεπικαλυπτόµενα τµήµατα του
γενωµικού ενθέµατος, αποµονώθηκαν µε στρατηγική

βασισµένη στην

αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η
διαδικασία αποµόνωσης της ρυθµιστικής περιοχής του υποκινητή του γονιδίου
Vvgdh-NAD;Α1 από φαγικούς γενωµικούς κλώνους και ο χαρακτηρισµός της
ελάχιστης περιοχής του υποκινητή και η in silico ανάλυση της. Στο τρίτο
κεφάλαιο µελετήθηκε η συµπεριφορά της GDH σε φυτά καπνού και
κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού, σε συνθήκες καταπόνησης από υψηλή
αλατότητα. Η απόκριση της GDH σε επίπεδο µεταγράφων, πρωτεΐνης,
ισοενζύµων και ενζυµικής ενεργότητας, καθώς και η in situ παραγωγή ενεργών
µορφών οξυγόνου σε υψηλή αλατότητα συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα σε
καταστάσεις υψηλής συγκέντρωσης αµµωνίας. Προσδιορίστηκε η in vivo
λειτουργία της GDH σε καταστάσεις υψηλής αλατότητας µε χρωµατογραφία
GC/MS, χρησιµοποιώντας σηµασµένα υποστρώµατα, παρουσία ενζυµικών
αναστολέων των GS/GOGAT. Αποδείχτηκε ο αµινωτικός φυσιολογικός ρόλος
της GDH, ως από καταπόνηση επαγώµενο ένζυµο για την απόσβεση των
τοξικών συγκεντρώσεων αµµωνίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η
κατασκευή γενετικά τροποποιηµένων φυτών καπνού, που υπερεκφράζουν και
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υποεκφράζουν την cDNA αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1, ο χαρακτηρισµός των
φυτών αυτών και ανάλυση της in vivo δράσης της GDH σε φυσιολογικές
συνθήκες ανάπτυξης, µε χρωµατογραφία GC/MS.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ
ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΗΣ ΑΦΥ∆ΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΜΠΕΛΙ (Vitis vinifera L.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ
ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΗΣ ΑΦΥ∆ΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΜΠΕΛΙ (Vitis vinifera L.)

1.1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H γλουταµική αφυδρογονάση (GDH, NADH E.C. 1.4.1.2, NADPH E.C.
1.4.1.4) είναι ένα ένζυµο-κλειδί µε αµφιλεγόµενο ρόλο στην πορεία
µεταβολισµού του αζώτου και του άνθρακα (Yamaya and Oaks, 1987; Rhodes,
1989; Robinson et al., 1991; Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1992;
Robinson et al., 1992; Masclaux-Daubresse et al., 2006). Απαντάται από τα
αρχαιοβακτήρια και τα ευβακτήρια ως τους πιο σύνθετους πολυκύτταρους
ευκαρυωτικούς οργανισµούς, µε κοινή δοµή και λειτουργίες. Στους ανώτερους
ευκαρυωτικούς οργανισµούς, η GDH εµφανίζει υψηλό βαθµό συντήρησης, τόσο
σε νουκλεοτιδικό όσο και σε πρωτεϊνικό επίπεδο, υποδηλώνοντας κοινούς
πιθανούς φυσιολογικούς ρόλους. Στα φυτικά είδη που έχει µελετηθεί, το ενεργό
ολοένζυµο της GDH δοµείται από δυο υποµονάδες, οι οποίες αλληλεπιδρούν
µεταξύ τους για να σχηµατίσουν το ενεργό εξαµερές (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1991; Turano et al., 1997). Οι υποµονάδες αυτές, έχουν
παρόµοιο µέγεθος και φορτίο και συµβατικά συµβολίζονται ως α- και β-, µε
αντίστοιχα µοριακά βάρη 43 και 42.5kD (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis,
1991). Μέχρι σήµερα, έχουν αποµονωθεί οι αλληλουχίες, που κωδικοποιούν για
την GDH από καπνό (Nicotiana tabacum) (Masclaux-Daubresse et al., 2002), το
συγγενικό είδος του καπνού (Nicotiana plumbaginifolia) (Ficarelli et al., 1999),
το σπαράγγι (Asparagus officinalis) (Pavesi et al., 2000), την τοµάτα
(Lycopersicum esculentum) (Purnell et al., 1997), το καλαµπόκι (Zea mays)
(Sakakibara et al., 1995), το αµπέλι (Vitis vinifera) (Syntichaki et al., 1996) και
από άλλα µονοκότυλα και δικότυλα φυτά. Τµήµα αυτής της διδακτορικής
διατριβής αποτελεί η αποµόνωση και ο χαρακτηρισµός του cDNA και της
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γενωµικής αλληλουχίας του γονιδίου, που κωδικοποιεί για τη β-υποµονάδα, της
GDH (Vitis vinifera cv Sultanina). Για την αποµόνωση πλήρους µήκους cDNA
αλληλουχίας,

πραγµατοποιήθηκε

σάρωση

cDNA

βιβλιοθήκης

από

κυτταροκαλλιέργεια αµπελιού, χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη την cDNA VvgdhNAD;A1 αλληλουχία για την α-υποµονάδα της GDH από το αµπέλι (Syntichaki
et al., 1996), σε συνθήκες υβριδισµού χαµηλής αυστηρότητας. Αποµονώθηκαν 6
cDNA κλώνοι, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν έπειτα από in vivo εξαγωγή. Όµως οι
αλληλουχίες αυτές, κωδικοποιούσαν για την α- και όχι για την β-υποµονάδα της
GDH.

Για

τον

λόγο

αυτό,

πραγµατοποιήθηκε

αλυσιδωτή

αντίδραση

πολυµεράσης έπειτα από αντιστρεπτή µεταγραφή του mRNA από βλαστό in
vitro αναπτυγµένων φυτών αµπελιού (Vitis vinifera cv Sultanina). Ως εκκινητές
χρησιµοποιήθηκαν εκφυλισµένες αλληλουχίες από καλά συντηρηµένες περιοχές
αλληλουχιών gdh από διάφορα µονοκότυλα και δικότυλα φυτά, όπως προέκυψε
έπειτα από στοίχισή τους. Με στρατηγική βασισµένη στην αλυσιδωτή αντίδραση
πολυµεράσης,

αποµονώθηκαν

αλληλεπικαλυπτόµενες

αλληλουχίες

για

ολόκληρη την cDNA αλληλουχία Vvgdh-NAD;B από το αµπέλι. Για την
αποµόνωση της γενωµικής αλληλουχίας Vvgdh-NAD;Β, σαρώθηκε γενωµική
βιβλιοθήκη

(Loulakakis

and

Roubelakis-Angelakis,

unpublished

data)

χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη την cDNA αλληλουχία Vvgdh-NAD;Β σε
συνθήκες υβριδισµού υψηλής αυστηρότητας. Οι φαγικοί κλώνοι που
αποµονώθηκαν, αναλύθηκαν µε fingerprint και ακολούθησε ανάλυση µόνο
αυτών, που το πρότυπό τους δεν ήταν όµοιο µε αυτό που εµφάνιζε η γενωµική
Vvgdh-NAD;A1 αλληλουχία. Χρησιµοποιώντας οµόλογους εκκινητές βάση της
γνωστής

πλέον

cDNA

Vvgdh-NAD;Β

αλληλουχίας,

αποµονώθηκαν

αλληλεπικαλυπτόµενες αλληλουχίες από τους γενωµικούς κλώνους. Τελικά,
αναδοµήθηκε η πλήρους µήκους γενωµική Vvgdh-NAD;Β αλληλουχία. Η cDNA
και η γενωµική Vvgdh-NAD;Β αλληλουχία κατατέθηκαν στην βάση δεδοµένων
Genbank µε accession number DQ497631 και DQ497632, αντίστοιχα.
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1.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H γλουταµική αφυδρογονάση (GDH, NADH-GDH E.C. 1.4.1.2. και
NADPH-GDH E.C. 1.4.1.4.) καταλύει in vitro την αναγωγική αµίνωση του ακετογλουταρικού οξέος προς γλουταµικό οξύ και την οξειδωτική απαµίνωση του
γλουταµικού οξέος σε α-κετογλουταρικό οξύ, αποδίδοντας µόρια ανθρακικών
σκελετών.
Αν και αρχικά ήταν αποδεκτό ότι αποτελούσε το ένζυµο-κλειδί πρωτογενούς
αφοµοίωσης της αµµωνίας στα φυτά, αυτή η θεωρία αµφισβητήθηκε µε την
ανακάλυψη του ενζυµικού συµπλόκου της γλουταµινικής συνθετάσης (GS, E.C.
6.3.1.2)/γλουταµικής συνθάσης (GOGAT, NADH-GOGAT E.C. 1.4.1.14,
NADPH-GOGAT E.C. 1.4.1.13 και Fd-GOGAT E.C. 1.4.1.7). Έκτοτε, έχει
προταθεί ότι η GDH παίζει πιθανώς συνεργιστικό ρόλο αφοµοίωσης µε το
σύµπλοκο GS/GOGAT σε φυσιολογικές συνθήκες (Yamaya and Oaks, 1987;
Rhodes, 1989; Oaks, 1994), ότι δρα σε καταστάσεις καταπόνησης (MeloOliveira et al., 1996; Kumar et al., 2000; Skopelitis et al., 2006; Wang et al.,
2006), ή ότι δρα για αποτοξίνωση της αµµωνίας, που απελευθερώνεται απ΄οτην
διαδικασία της φωτοαναπνοής (Neeman et al., 1985; Yamaya et al., 1986).
Απαµινωτική δράση της GDH έχει αναφερθεί σε καταστάσεις έλλειψης
ανθρακικών σκελετών (Robinson et al., 1991; Robinson et al., 1992; Fox et al.,
1995; Stewart et al., 1995). Επιπλέον, η έκφραση της GDH φαίνεται να
ελέγχεται αναπτυξιακά (Chou and Splittstoesser, 1972; Loyola-Vargas and
Jimenez, 1984; Loyola-Vargas et al., 1988; Loulakakis et al., 2002).
Το ολοένζυµο της GDH αποτελείται από δυο πρωτεϊνικές υποµονάδες, οι
οποίες κωδικοποιούνται από δυο πυρηνικά µη αλληλόµορφα γονίδια
(Cammaerts and Jacobs, 1983). Οι υποµονάδες αυτές υπολογίστηκαν στο αµπέλι
43 και 42.5kD και ονοµάστηκαν συµβατικά, α- και β- (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1991), όπως και στην Arabidopsis (Turano et al., 1997),
καθώς και σε άλλα δικότυλα και µονοκότυλα φυτά, µε µοριακά βάρη που
κυµαίνονται από 41-58kD (Purnell et al., 1997; Turano et al., 1997; Ficarelli et
al., 1999; Becker et al., 2000; Restivo, 2004). Το ολοένζυµο της GDH, που
προκύπτει από τυχαία σύνδεση αυτών των υποµονάδων (Loulakakis and
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Roubelakis-Angelakis, 1991), κυµαίνεται από 208-270kD (Pahlich and Joy,
1971; Itagaki et al., 1988; Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1990b),
σχηµατίζοντας 7 διαφορετικά ισοένζυµα µε διαφορετική κινητικότητα
(Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991). Υποκυτταρικός εντοπισµός
έδειξε ότι εντοπίζεται κυρίως στα µιτοχόνδρια (Loulakakis and RoubelakisAngelakis, 1990b; Turano et al., 1997) των συνοδών κυττάρων του ηθµού
(Paczek et al., 2002).
Γονίδια, που κωδικοποιούν για τις δυο υποµονάδες της GDH, έχουν
αποµονωθεί από το Nicotiana plumbaginifolia [Npgdha accession number:
Y08293 και Npgdb µε accession number: Y08292 (Ficarelli et al., 1999)], το
σπαράγγι (Asparagus officinalis) [Aspgdha accession number: AJ011006 και
Aspgdb µε accession number: AJ011096 (Pavesi et al., 2000)], το Nicotiana
tabacum [Ntgdha accession number: AY366369 (Purnell et al., 2005) και Ntgdb
µε accession number: AJ420266 (Masclaux-Daubresse et al., 2002)] το
Lycopersicon esculentum [Slgdhb µε accession number: AF403178 (Purnell et
al., 1997)], το ρύζι (Oryza sativa) [Osgdha accession number: AY332470 και
Osgdb µε accession number: AF403178 (Goff et al., 2002)], το καλαµπόκι (Zea
mays) [Zmgdhb accession number: D49475 (Sakakibara et al., 1995)] κ.α
Από in silico ανάλυση των αλληλουχιών αυτών βρέθηκε ότι, όλες οι
αλλουχίες gdh περιείχαν α) Αµινοτελικό οδηγό πεπτίδιο (Hartl et al., 1989), β)
Μοτίβο πρόσδεσης α-κετογλουταρικού οξέος (Lilly and Engel, 1992), γ) Μοτίβο
πρόσδεσης συµπαράγοντα NAD(H) (Britton et al., 1992) και δ) Μοτίβο
πρόσδεσης γλουταµικού οξέος (Britton et al., 1992). Επιπλέον, µόνο τα γονίδια,
που κωδικοποιούν για την α-υποµονάδα του ολοενζύµου φαίνεται να
επηρεάζονται από ιόντα Ca2+. Τα γονίδια αυτά περιέχουν το συντηρηµένο
µοτίβο EF-hand loop, το οποίο σχετίζεται µε την πρόσδεση ιόντων ασβεστίου
(Haiech and Sallantin, 1985).
Η έλλειψη gdhb αλληλουχιών από το αµπέλι στάθηκε η αφορµή για την
αποµόνωση και των χαρακτηρισµό του cDNA και γενωµικού Vvgdh-NAD;B
κλώνου, ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα για την δοµή και οργάνωση των
γονιδίων, που κωδικοποιούν την GDH, στο φυτό αυτό. Επιπλέον, η ύπαρξη
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διακριτών αλληλουχιών gdha και gdhb θα επιτρέψει µελλοντικά την µελέτη
ρύθµισης των δυο αυτών γονιδίων σε αυστηρές συνθήκες, ώστε να αποφευχθούν
οι µη ειδικές αλληλεπιδράσεις χρησιµοποιώντας ετερόλογους ιχνηθέτες. Η
αποµόνωση της γενωµικής αλληλουχίας Vvgdh-NAD;B, θα επιτρέψει την
αποµόνωση και τον χαρακτηρισµό της περιοχής του υποκινητή του γονιδίου
αυτού, που συνδιασµό µε την αντίστοιχη περιοχή του γονιδίου Vvgdh-NAD;Α1,
θα κάνουν εφικτή τη συγκριτική ανάλυση ρυθµιστικών αλληλουχιών, που
ευθύνονται για την συµπεριφορά των δυο γονιδίων, σε διάφορα ερεθίσµατα.
Στην εργασία αυτή, αποµονώθηκε και χαρακτηρίστηκε ο cDNA κλώνος και
η γενωµική αλληλουχία Vvgdh-NAD;B, που κωδικοποιεί για την β-υποµονάδα
της GDH από το αµπέλι. Πραγµατοποιήθηκε σάρωση της cDNA βιβλιοθήκης
(Syntichaki et al., 1996), χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη την αλληλουχία VvgdhNAD;Α1. Ακολούθησε in vivo εξαγωγή και χαρακτηρισµός των ενθεµάτων τους
υποψήφιους κλώνους που αποµονώθηκαν. Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκε
αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης έπειτα από αντίστροφη µεταγραφή σε
mRNA από διάφορους ιστούς αµπελιού, µε εκφυλισµένους εκκινητές για
αποµόνωση υποψήφιων αλληλουχιών gdh για την β-υποµονάδα. Για τις
αλληλουχίες gdhB, που αποµονώθηκαν, έγινε in silico ανάλυση. Επίσης, για την
αποµόνωση της γενωµικής αλληλουχίας Vvgdh-NAD;Β, πραγµατοποιήθηκε
σάρωση γενωµικής βιβλιοθήκης από το αµπέλι (Loulakakis and RoubelakisAngelakis, unpublished data), χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη τη cDNA VvgdhNAD;B αλληλουχία σε συνθήκες υψηλής αυστηρότητας υβριδισµού. Οι
υποψήφιοι κλώνοι, που αποµονώθηκαν, αναλύθηκαν µε fingerprinting.
Αλληλεπικαλυπτόµενες αλληλουχίες των γενωµικών ενθεµάτων από τους
κλώνους αυτούς, αποµονώθηκαν µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης και
κλωνοποιήθηκαν σε κατάλληλο πλασµιδιακό φορέα. Έπειτα από την
αλληλούχιση των τµηµάτων αυτών, ακολούθησε η σύνθεση της γενωµικής
αλληλουχίας Vvgdh-NAD;B.
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1.3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
1.3.1. Προετοιµασία φυτικού υλικού για αποµόνωση και χαρακτηρισµό
cDNA κλώνου για την β-υποµονάδα
Για την αποµόνωση RNA υψηλής ποιότητας από το αµπέλι, επιλέχτηκε το
σύστηµα των κάλλων λόγω τις υψηλής περιεκτικότητας τους σε RNA και
ταυτόχρονα της χαµηλής περιεκτικότητάς του σε δευτερογενείς µεταβολίτες, οι
οποίοι αλληλεπιδρούν µε τα νουκλεϊνικά οξέα. Για την παραγωγή κάλλων
αµπελιού (Vitis vinifera cv Sultanina), τµήµατα ιστού από βλαστό, φύλλο και
µεσογονάτια αποστειρώθηκαν για 10min, σε διάλυµα 10% (v/v) NaClO. Εν
συνεχεία, ξεπλύθηκαν µε αποστειρωµένο νερό και τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό
µέσο MS (Murashige and Skoog, 1962) παρουσία 5µΜ ναφθαλοξικού οξέος
(NAA) και 2µΜ 6-βενζυλαµινοπουρίνης (6-BAP). Η ανάπτυξη κάλλων
επιτεύχθηκε σε συνθήκες σκότους και σε θερµοκρασία 25οC σε ειδικό θάλαµο
ιστοκαλλιέργειας. Οι µικροί κάλλοι, που αναπτύχθηκαν, αποµονώθηκαν και
µεταφέρθηκαν σε νέα Petri µε το ίδιο θρεπτικό µέσο. Για τις ανάγκες της
αποµόνωσης ολικού RNA, κάλλοι αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο MS απουσία
σακχαρόζης, παρουσία 20mM ΚΝΟ3, 10mM L-γλουταµικού οξέος σε σκοτάδι.
Είναι βιβλιογραφικά γνωστό ότι η απουσία σακχαρόζης και η παρουσία νιτρικών
ιόντων, επάγουν την β-υποµονάδα της GDH (Loulakakis and RoubelakisAngelakis, 1991; Turano et al., 1997). Η µεταχείριση των κάλλων διήρκησε για
4 ηµέρες. Οι κάλλοι αφού συλλέχθησαν, πλύθηκαν και αποθηκεύτηκαν στους 80οC.

1.3.2. Αποµόνωση ολικού RNA
Αποµόνωση ολικού RNA πραγµατοποιήθηκε από κάλλους αµπελιού, που
µεταχειρίστηκαν όπως περιγράψαµε παραπάνω. Η µέθοδος αποµόνωσης
(Iandolino et al., 2004) περιγράφεται αναλυτικά µε ορισµένες τροποποιήσεις.
Ένα g κάλλου λειοτριβήθηκε µε υγρό άζωτο, και µεταφέρθηκε σε 8ml Lysis
buffer (100mM Tris-HCl pH 8.0 , 25mM EDTA pH 8.0, 2% CTAB (w/v), 2.5M
NaCl, 2% υδατοδιαλυτό PVP (w/v), 0.5 g/lt σπερµιδίνη και 2% β32

µερκαπτοαιθανόλη). Το διάλυµα λύσης προθερµάνθηκε στους 65οC πριν την
προσθήκη του ιστού. Ακολούθησε επώαση για 30min στους 65οC, και
ακολούθησε φυγοκέντρηση στα 5000g για 10min στους 4οC. Αποµονώθηκε το
υπερκείµενο και ακολούθησε νέα φυγοκέντρηση στα 13000g για 10min στους
4οC. Το υπερκείµενο που λήφθηκε, αναµίχθηκε σε αναλογία 1:1 µε µίγµα
CH3Cl:Isoamylalcohol (24:1) και έπειτα από ήπια ανάδευση ακολούθησε νέα
φυγοκέντρηση στα 13000g για 5min στους 4οC. Το στάδιο του καθαρισµού µε
CH3Cl:Isoamylalcohol επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά, και ακολούθησε
κατακρήµνιση για 12h στους 4οC µε 2.5Μ LiCl. Έπειτα από φυγοκέντρηση στα
13000g για 30min στους 4οC έγινε λήψη του ιζήµατος το οποίο πλύθηκε δυο
φορές µε 70% αιθανόλη στα 13000g για 5min στους 4οC. Το ίζηµα
επαναδιαλύθηκε σε Η2Ο που είχε µεταχειριστεί προηγουµένως µε DEPC. Το
επαναδιαλυµένο RNA καθαρίστηκε περαιτέρω µε κολώνες καθαρισµού
QIAGEN (QIAGEN RNAeasy MiniKit), όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο του
κατασκευαστή. Η έκλουση του καθαρού πλέον RNA, πραγµατοποιήθηκε µε
40µl H2O τα οποία φυλάχτηκαν στους -80οC.

1.3.3. Αντίδραση αντίστροφης µεταγραφής
∆έκα µικρογραµµάρια ολικού RNA καθαρίστηκαν σε κολώνα OligodT, όπως
περιγράφεται στο εγχειρίδιο (GIBCO BRL, cat# 5940SB) για απαλλαγή του
δείγµατος από ριβοσωµικά RNA και εµπλουτισµό του δείγµατος σε mRNA. To
mRNA ποσοτικοποιήθηκε φωτοµετρικά στα 260nm. Ακολούθησε κατασκευή σε
πρώτο στάδιο µονόκλωνης cDNA αλυσίδας, χρησιµοποιώντας έναν oligodT(20)
AP εκκινητή. Ο εκκινητής αυτός αποτελείται από 20 κατάλοιπα θυµιδίνης και
στο 5’ άκρο του περιέχει µια αλληλουχία 20 βάσεων (oligodT(20) AP: 5'-CTGG
AGGGTAAGGTAAGGGGTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT-3’).

Για

την

αντίδραση της αντιστρεπτής µεταγραφής χρησιµοποιήθηκαν 200ng mRNA σε
τελικό όγκο 20µl. Ο oligodT ΑP εκκινητής χρησιµοποιήθηκε σε τελική
συγκέντρωση 1µΜ. To mRNA µαζί µε τον εκκινητή, επωάστηκε στους 65οC για
10min. Έπειτα, προστέθηκε 0.5mM dNTPs, 10 unit RNAase inhibitor, 1X RT
buffer και 4 Unit RT πολυµεράση (Omniscript Reverse transcriptase, QIAGEN).
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Η αντίδραση έλαβε χώρα στους 37οC για 2h. Το τελικό προϊόν φυλάχτηκε στους
-80οC.

1.3.4. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης
Για την αποµόνωση τµήµατος του γονιδίου της β-υποµονάδας της GDH,
πραγµατοποιήθηκε στοίχιση αλληλουχιών GDH από τα φυτά Ν. plumbaginifolia,
N. tabaccum, S. lycopersicum, A. thaliana, Z. mays και A. officinalis.
Εκφυλισµένοι

εκκινητές

κατασκευάστηκαν

για

καλά

συντηρηµένες

νουκλεοτιδικές αλληλουχίες.
∆υο

µικρόλιτρα

από

την

αντίδραση

αντιστρεπτής

µεταγραφής

χρησιµοποιήθηκαν σε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (Sambrook et al.,
1989), για αποµόνωση τµήµατος του β κλώνου. Ως εκκινητές χρησιµοποιήθηκαν
οι

αλληλουχίες

(Dm

forward:

5’

CCYATGAARGGIGGRATCAGA

TAICAICCG 3’ και Dm reverse: 5’ GCIRCCCAIGIWCCMACATTICCAAA
WCCCTG 3’). Η αντίδραση έλαβε χώρα αρχικά µε τον αντίστροφο εκκινητή για
την κατασκευή παρουσία 5 pmole από τον κάθε εκκινητή, 1.5mM MgCl2,
0.25µΜ dNTPs, 1X ρυθµιστικό διάλυµα αντίδρασης (1X: 67mM Tris-HCl, pH
8.8, 16.6mM (NH4)2SO4, 0.01% Tween 20). Το πρόγραµµα που ακολουθήθηκε
ήταν 1) 94οC για 2min 2) 94οC για 1min 3) 54οC για 40sec 4) 72οC για 2min. Το
πρόγραµµα επαναλήφθηκε για 32 κύκλους.
Γνωρίζοντας πλέον τµήµα της αλληλουχίας του γονιδίου της β-υποµονάδας
από το αµπέλι, κατασκευάστηκε εκκινητής που να υβριδοποιείται µέσα στην
αλληλουχία της β-υποµονάδας. Πραγµατοποιήθηκε νέα αντίδραση PCR
χρησιµοποιώντας 2µl από τον προϊόν της αντιστρεπτής µεταγραφής µε oligodT
AP εκκινητή. Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ο Ν8Dm Forward (5’
GAAGAGCATTGCCGGACAACGG 3’) από το γνωστό πλέον τµήµα του β
γονιδίου, και ο AP εκκινητής (5' CTGGAGGGTAAGGTAAGGGG 3'), που
υβριδοποιείται στο άκρο του oligodT εκκινητή. Οι συνθήκες της PCR ήταν
ακριβώς οι ίδιες µε προηγουµένως, µε µόνη διαφορά στην θερµοκρασία
υβριδοποίησης όπου ήταν 58οC για 40sec.
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Τέλος, για αποµόνωση του 5’ άκρου του cDNA της β-υποµονάδας,
κατασκευάστηκε reverse εκκινητής (Ν8Dm Reverse: 5’ GCCCCACCG
TATGGAATATTTG 3’) µέσα από την ήδη γνωστή αλληλουχία του β κλώνου
και ως forward εκκινητής κατασκευάστηκε µια εκφυλισµένη αλληλουχία για το
µιτοχονδριακό οδηγό πεπτίδιο (MitPepBS: 5'-ATGAAYGCIYTRGCIGCMAC3'). Για την αποµόνωση του 5΄άκρου του κλώνου, πραγµατοποιήθηκε Increment
PCR. Για την PCR χρησιµοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις, που περιγράφησαν
αρχικά, µε σηµείο διαφοροποίησης την συγκέντρωση Mg2+, το οποίο
προστέθηκε σε τελική συγκέντρωση 2mM. Για το increment, έγιναν αρχικά 10
κύκλοι πολυµερισµού, µε θερµοκρασία έναρξης 55οC και θερµοκρασία λήξης
65οC, µε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 1οC ανά κύκλο. Η διάρκεια της
υβριδοποίησης των εκκινητών ήταν 30sec και ο χρόνος επέκτασης των αλυσίδων,
1min. Έπειτα, ακολούθησαν επιπρόσθετα 25 κύκλοι πολυµερισµού στους 60οC
για 40sec και επέκταση στους 72οC για 1min. Το προϊόν διατηρήθηκε στους 80οC.
.

1.3.5. Κλωνοποίηση των PCR σε pGEM T easy vector πλασµιδιακό φορέα
Τα προϊόντα της PCR κλωνοποιήθηκαν µέσα στον πλασµιδιακό φορέα
pGEM T easy vector (Promega, cat# A1360). Για την κλωνοποίηση των
τµηµάτων αυτών, χρησιµοποιήθηκαν 50ng πλασµίδιου µε 5µl 2X ligation buffer,
1µl λιγάση (~1 unit) και 200ng PCR ένθεµα, σε τελικό όγκο αντίδρασης 10µl. Η
αντίδραση επωάστηκε στους 16οC για 12h.

1.3.6. Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων XL10 Gold
Τα προϊόντα της αντίδρασης διασύνδεσης πλασµιδιακού φορέα και
τµηµάτων DNA από PCR χρησιµοποιήθηκαν για µετασχηµατισµό (Sambrook et
al., 1989) βακτηριακών κυττάρων XL10 Gold. Για την διαδικασία αυτή
χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα τα οποία έχουν επιδεχτεί ειδική επεξεργασία ώστε
να είναι επιδεκτικά στην πρόσληψη γενετικού υλικού από το εξωτερικό
περιβάλλον. Σε 50µl επιδεκτικών κυττάρων XL10 Gold, προστέθηκε όλος ο
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όγκος από την αντίδραση διασύνδεσης. Ακολούθησε επώαση για 30min στον
πάγο. Στην συνέχεια, τα κύτταρα επωάστηκαν για 40sec στους 42οC και έπειτα
επανατοποθετήθηκαν για 2min σε πάγο. Στα κύτταρα προστέθηκαν 950µl LB
θρεπτικό µέσο και ακολούθησε επώαση για 1-2h στους 37οC. Τέλος, το όλο
µίγµα απλώθηκε σε κατάλληλο πιάτο θρεπτικού µέσου, το οποίο περιείχε το
κατάλληλο αντιβιοτικό (Aµπικιλίνη) σε συγκέντρωση 100 µg/ml καθώς και
µίγµα Xgal/IPTG, για επιλογή ανασυνδιασµένων αποικιών βάση χρώµατος.

1.3.7. Έλεγχος µικρής ποσότητας πλασµιδιακού DNA
Για την επιλογή ανασυνδιαµένων αποικιών, έγινε έλεγχος µικρής κλίµακας
πλασµιδιακού DNA από διάφορες βακτηριακές αποικίες (Sambrook et al., 1989).
Η διαδικασία της λύσης κυττάρων από καλλιέργεια και αποµόνωσης γενετικού
υλικού, έγινε µε επεξεργασία των κυττάρων σε αλκαλικές συνθήκες. Αρχικά,
τοποθετήθηκαν σε αποστειρωµένο σωλήνα 3ml LB + Amp (100 µgr/ml) µαζί µε
µια αποικία και ακολούθησε επώαση για 12h στους 37οC. Η καλλιέργεια
φυγοκεντρήθηκε στις 2000g για περίπου 4-5min και ακολούθησε η συλλογή του
βακτηριακού ιζήµατος. Το ίζηµα των βακτηρίων επαναιωρήθηκε σε 100µl
διαλύµατος I (25mM Tris-ΗCl, pH 8.0, 10mM EDTA, 150mM γλυκόζη) και
ακολούθησε επώαση σε θερµοκρασία δωµατίου για 5min. Ακολούθησε
προσθήκη 200µl διαλύµατος II (0.2N NaOH, 1% SDS ), ήπια ανάδευση του
µίγµατος και επώαση για 5min στον πάγο. Μετά την επώαση, ακολούθησε
προσθήκη 150µL διαλύµατος III (3M KCOOH, 10% CH3COOH) και ήπια
ανάδευση του µίγµατος. Το µίγµα τοποθετήθηκε στον πάγο για 5min,
ακολούθησε φυγοκέντρηση για 5min στις 12000g και έγινε λήψη του
υπερκείµενου. Ακολούθησε προσθήκη 400µl µίγµατος φαινόλη/CHCl3 σε
αναλογία 1:1, και ακολούθησε ανάδευση του µίγµατος και φυγοκέντρηση για
5min στις 12000g. Αφού έγινε λήψη της υπερκείµενης υδατικής φάσης,
ακολούθησε προσθήκη 1ml απόλυτης αιθανόλης. Ακολούθησε φυγοκέντρηση
για 5min και έπειτα, αποµακρύνθηκε το υπερκείµενο. Το ίζηµα ξεπλύθηκε από
τα άλατα µε προσθήκη 1ml 70% αιθανόλης και φυγοκέντρηση για 2min. Το
ίζηµα αφαίθηκε να στεγνώσει και το DNA διαλυτοποιήθηκε σε 20µl TE +
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RNase A (20µgr/ml). Τα επαναδιαλυµένα DNA διατηρήθηκαν στους -80οC.
Θετικές αποικίες στάλθηκαν για αλληλούχιση προκειµένου να αναγνωριστεί η
ακριβής αλληλουχία του ενθέµατος.

1.3.8. Σάρωση cDNA βιβλιοθήκης
Παράλληλη προσέγγιση για την αποµόνωση cDNA κλώνου της βυποµονάδας, αποτέλεσε η σάρωση cDNA βιβλιοθήκης από το αµπέλι. Η
βιβλιοθήκη βρίσκεται κλωνοποιηµένη µέσα στον ιϊκό φορέα λ FIX II. Η
διαδικασία σάρωσης και η προετοιµασία των βακτηριακών στελεχών έγινε όπως
περιγράφεται στο εγχειρίδιο (Uni-ZAP® XR Vector Kit, cat# 237211
STRATAGENE).

Για

την

διαδικασία

σάρωσης,

χρησιµοποιήθηκε

ως

ραδιοσηµασµένος ιχνηθέτης η πλήρους µήκους cDNA αλληλουχία της αυποµονάδας (Vvgdh-NAD;A1) από το αµπέλι. Η υβριδοποίηση έγινε σε
συνθήκες χαµηλής αυστηρότητας, ώστε ο ιχνηθέτης να ανιχνεύσει και τον
cDNA κλώνο της β-υποµονάδας. Για τις ανάγκες της πρώτης διαδικασίας
σάρωσης, κατασκευάστηκαν Master plates διαστάσεων 20 Χ 20 cm. Έπειτα από
τιτλοδότηση της βιβλιοθήκης, βρέθηκε ότι σε κάθε πιάτο σαρώθηκαν περίπου
1.5 Χ 105 pfu/µl.

1.3.9. Προετοιµασία βακτηριακού στελέχους-ξενιστή XL1-MRF
Βακτηριακό στέλεχος XL1-MRF αναπτύχθηκε σε 30ml LB, το οποίο
περιείχε 10mM MgSO4 και 0.2% µαλτόζη. Τα κύτταρα επωάστηκαν στους 37οC
για περίπου 6h µε ανάδευση στα 200g. Η πυκνότητα της καλλιέργειας
καθορίστηκε φωτοµετρικά στα 600nm και όταν έγινε ίση µε ένα, ακολούθησε
συλλογή των κυττάρων στα 500g για 10min. Ακολούθησε επαναιώρηση του
βακτηριακού ιζήµατος σε 10mM MgSO4 ώστε η οπτική πυκνότητα στα 600nm
έγινε OD600=0.5.
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1.3.10. Επιµόλυνση κυττάρων XL1-MRF µε την βιβλιοθήκη
Σε κάθε κύριο πιάτο σάρωσης 20Χ20 cm, περίπου 200.000 pfu, βάση της
αρχικής τιτλοδότησης της βιβλιοθήκης, επωάστηκαν µε 200µL κυττάρων XL1MRF (Uni-ZAP® XR Vector Kit, cat# 237211 STRATAGENE). Συνολικά,
σαρώθηκαν περίπου 2Χ106 κλώνοι. Η επιµόλυνση των βακτηρίων µε τους
φάγους έλαβε χώρα στους 37οC για 15min. Έπειτα, προστέθηκαν στο µίγµα
επώασης 3ml top agar (Θρεπτικό µέσo NZYΜ: 10gr NZ αmine, 5gr NaCl ,5gr
Bacto yeast extract και 2gr MgSO4 7H2O/lt, µε 0.7% αγαρόζη), το οποίο
διατηρήθηκε σε θερµοκρασία 48οC και ακολούθησε αµέσως άπλωµα του
µίγµατος σε πιάτα µε bottom agar (NZYΜ µε 1.2% άγαρ), που είχαν
προηγουµένως προθερµαθεί στους 50οC. Ακολούθησε η επώαση των πιάτων
στους 37οC για περίπου 8h µέχρι που εµφανίστηκαν οι πλάκες. Η ίδια ακριβώς
διαδικασία ακολουθήθηκε κάθε φορά, που επαναλήφθηκε η διαδικασία σάρωσης,
στην προσπάθεια να αποµονωθούν µοναδικοί γενωµικοί κλώνοι λ FIX II, που να
περιέχουν το επιθυµητό γονίδιο.

1.3.11. Μεταφορά

πλακών
προϋβριδοποίηση

σε

φίλτρο

νιτροκυτταρίνης

και

Μεµβράνες Nytran προσαρµόστηκαν πάνω στα τριβλία µε τις σχηµατισµένες
πλάκες (Sambrook et al., 1989). Η µεµβράνες αφαίθηκαν για περίπου 2min σε
θερµοκρασία δωµατίου σε κάθε τριβλίο. Ακολούθησε επώαση σε διάλυµα 1.5Μ
NaCl, 0.5M NaOH για 2min, και έκθεση των µεµβρανών σε διάλυµα
εξουδετέρωσης (1.5Μ NaCl, 0.5M Tris-HCl, pH 8.0) για 5min. Τέλος, οι
µεµβράνες πλύθηκαν µε 0.2Μ Τris-HCl, pH 7.5 και 2Χ SSC για περίπου 0.5min.
Έπειτα από αυτήν την διαδικασία, οι µεµβράνες τοποθετήθηκαν σε διηθητικό
χαρτί Whatman 3MM για σύντοµο χρονικό διάστηµα ώστε να στεγνώσουν και
στην συνέχεια έγινε η οµοιοπολική πρόσδεση του DNA πάνω στην επιφάνεια
της µεµβράνης χρησιµοποιώντας ακτινοβολία UV στα 120.000 µJ για ~0.5 min.
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1.3.12. Υβριδοποίηση µεµβρανών
Για την κατασκευή του ραδιοσηµασµένου ιχνηθέτη, η πλήρους µήκους
cDNA αλληλουχία της α-υποµονάδας της GDH (Syntichaki et al., 1996) από το
αµπέλι χρησιµοποιήθηκε ως αρχικό καλούπι σε αντίδραση τυχαίων εκκινητών.
Οι πλαστικές µεµβράνες αρχικά επωάστηκαν για 5-10min σε 2Χ SSC διάλυµα
αλάτων. Έπειτα ακολούθησε η διαδικασία προϋβριδοποίησης των µεµβρανών σε
15ml διαλύµατος CHURCH (500mM Na2HPO4-NaH2PO4, pH 7.2, 7% (w/v)
SDS, 1% (w/v) BSA, 1mM EDTA, pH 8.0) στους 60οC για 1.5-2h. Ο
ραδιοσηµασµένος ιχνηθέτης, αφού βράστηκε για περίπου 5min ώστε να
αποδιαταχθεί, προστέθηκε µέσα στο διάλυµα προϋβριδοποίησης, σε τελική
ενεργότητα 250-500.000 cpm/ml. Η διαδικασία υβριδοποίησης έλαβε χώρα για
12h σε συνθήκες χαµηλής αυστηρότητας υβριδοποίησης (58oC). Μετά το πέρας
της υβριδοποίησης, οι µεµβράνες πλύθηκαν σε συνθήκες χαµηλής αυστηρότητας
και ακολούθησε αυτοραδιογραφία (Kodak Scientific Imaging Film: XOMAT/AR 35x40 cm) µε έκθεση στους -80οC. Αποµονώθηκαν περιοχές των
πιάτων, που αντιστοιχούσαν σε θετικά σήµατα από την αυτοραδιογραφία και οι
πλάκες αυτές µεταφέρθηκαν σε 1ml SM buffer (5.8gr NaCl, 2gr MgSO4 7H2O,
50ml 1M Tris-HCl, pH 7.5, 5ml 2% (w/v) gelatin/lt). Για την διαδικασία
δευτερογενούς σάρωσης, προκειµένου να αποµονωθούν θετικοί φάγοι σε
µοναδική κατάσταση, δηµιουργήθηκαν αραιώσεις 10-3 σε SM buffer. Από αυτήν
την αραίωση, λήφθηκαν 4µl και επωάστηκαν µαζί µε 200µl κύτταρα XL1-MRF.

1.3.13. In vivo εξαγωγή φαγεµιδίου
Μετά το πέρας της αποµόνωσης πιθανών θετικών φαγικών κλώνων,
ακολούθησε η εξαγωγής του φαγεµιδίου µε την διαδικασία της in vivo εξαγωγής
(Uni-ZAP® XR Vector Kit, cat# 237211 STRATAGENE). Βακτηριακά στελέχη
XL1-Blue MRF´ και SOLR µεγάλωσαν σε θρεπτικό µέσο LB στους 30°C για
12h. Έπειτα φυγοκεντρήθηκαν στα 1000g για 5min και επαναιωρήθηκαν σε
10mM MgSO4 ώστε τελικά η οπτική πυκνότητα στα 600 nm να είναι OD600=1.
∆ιακόσια µικρόλιτρα από τα XL1-Blue MRF´ επωάστηκαν µε 250µl από τον
πιθανό θετικό κλώνο και 1µl από τον βοηθό φάγο ExAssist helper phage στους
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37οC για 15min. Ακολούθησε προσθήκη 3ml LB και επώαση στους 37οC για 3h.
Έπειτα, το δείγµα θερµάνθηκε στους 70oC για 20min και ακολούθησε
φυγοκέντρηση στα 1000g για 15min. Το υπερκείµενο, που περιείχε το φαγεµίδιο
διατηρήθηκε στους -80οC. ∆έκα µικρόλιτρα από το φαγεµίδιο αναµίχτηκαν µε
200µl SOLR κύτταρα και ακολούθησε επώαση στους 37οC για 15min. Τα
κύτταρα αναπτύχθηκαν σε LB καναµυκίνη (100µg/ml) στους 37οC για 12h.
Βακτηριακές αποικίες επιλέχθηκαν, και αφού αποµονώσαµε πλασµιδιακό DNA
µικρής κλίµακας, όπως περιγράφηκε, έγινε έλεγχος της αλληλουχίας του
ενθέµατος µε αντίδραση sequence.

1.3.14. Σάρωση

γενωµικής βιβλιοθήκης για αποµόνωση
χαρακτηρισµό γενωµικού κλώνου για την β-υποµονάδα

και

Για την αποµόνωση γενωµικού κλώνου της β-υποµονάδας της GDH από το
αµπέλι, πραγµατοποιήθηκε σάρωση γενωµικής βιβλιοθήκης αµπελιού (Vitis
vinifera cv Sultanina). Η βιβλιοθήκη αυτή βρίσκεται µέσα στον ιϊκό φορέα λ
FIX II. Οι χειρισµοί της βιβλιοθήκης και η ανάπτυξη των βακτηριακών
στελεχών, έγινε όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο (Stratagene, cat# 936001-11).
Για την σάρωση της βιβλιοθήκης, χρησιµοποιήθηκε ως ραδιοσηµασµένος
ιχνηθέτης, η cDNA αλληλουχία του β κλώνου της GDH από το αµπέλι, η οποία
αποµονώθηκε µε αντίδραση αντιστρεπτής µεταγραφής και αλυσιδωτή αντίδραση
πολυµεράσης, χρησιµοποιώντας ως εκκινητές, τον OligodT-AP και τον Ν8Dm
Forward. Η αλληλουχία, που αποµονώθηκε, είχε µήκος 879bp. Οι συνθήκες
υβριδοποίησης του ραδιοσηµασµένου ιχνηθέτη ήταν αρκετά αυστηρές ώστε να
εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της αλληλεπίδρασης µε κλώνους της αυποµονάδας, λόγω της υψηλής νουκλεοτιδικής τους οµολογίας µε της βυποµονάδας.

Για

τις

ανάγκες

της

πρώτης

διαδικασίας

σάρωσης,

κατασκευάστηκαν Master plates διαστάσεων 20Χ20 cm, όπως περιγράφηκε ήδη
κατά την διαδικασία αποµόνωσης cDNA κλώνου της β-υποµονάδας. Έπειτα από
τιτλοδότηση της γενωµικής βιβλιοθήκης, απλώθηκαν σε κάθε πιάτο περίπου 1.5
Χ 105 pfu/µl. Συνολικά, σαρώθηκαν περίπου 1.000.000 κλώνοι.
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1.3.15. Προετοιµασία βακτηριακού στελέχους-ξενιστή XL1-MRΑ
Για την επιµόλυνση βακτηριακών κυττάρων από τον ιϊκό φορέα λ FIX II,
χρησιµοποιήθηκε το βακτηριακό στέλεχος XL1-MRA (Stratagene, cat# 93600111). Το στέλεχος αυτό δέχτηκε ακριβώς την ίδια επεξεργασία µε τα XL1-MRF,
όπως περιγράφηκε για την αποµόνωση cDNA κλώνου της β-υποµονάδας.

1.3.16. Επιµόλυνση κυττάρων XL1-MRΑ και υβριδοποίηση µε τη
βιβλιοθήκη
Η διαδικασία επιµόλυνσης του επεξεργασµένου βακτηριακού στελέχους XL1
MRA, µε τους ιϊκούς φορείς της γενωµικής βιβλιοθήκης, έγινε όπως ακριβώς
περιγράφεται στο εγχειρίδιο (Stratagene, cat# 936001-11). Σε κάθε κύριο πιάτο
σάρωσης 20Χ20 cm απλώθηκαν περίπου 200.000 pfu. Συνολικά, σαρώθηκαν
106 κλώνοι. Ως ραδιοσηµασµένος ιχνηθέτης χρησιµοποιήθηκε µερικού µήκους
αλληλουχία του cDNA κλώνου της β-υποµονάδας της GDH από το αµπέλι. Η
προϋβριδοποίηση έγινε στους 65oC ενώ η υβριδοποίηση έλαβε χώρα στους 65οC
παρουσία 10% φορµαµίδης για 10h. Οι µεµβράνες πλύθηκαν σε συνθήκες
υψηλής αυστηρότητας. Πραγµατοποιήθηκε αρχικά πλύσιµο µε 2Χ SSC (20X
SSC: 175.3g NaCl, 88.2g sodium citrate pH 7.0/lt) για 10min στους 65οC, 2
πλυσίµατα µε 1X SSC, 0.5% SDS και τέλος 2 πλυσίµατα µε 0.2Χ SSC, 0.5%
SDS. Ακολούθησε αυτοραδιογραφία (Kodak Scientific Imaging Film: XOMAT/AR 35x40 cm) µε έκθεση στους -80οC για 24h. Έπειτα από επιλογή
πιθανών θετικών κλώνων, ακολούθησαν δευτεροταγής και τριτοταγής σάρωση
των κλώνων αυτών, ωσότου καταλήξαµε σε µοναδικούς κλώνους.

1.3.17. Αποϋβριδοποίηση µεµβρανών των MASTER PLATES και σάρωση
µε την 3’ UTR αλληλουχία της α-υποµονάδας
Για να διαπιστωθεί αν τα σήµατα, που ανιχνεύτηκαν κατά την πρώτη φάση
σάρωσης της γενωµικής βιβλιοθήκης, δεν αποτελούσαν αλληλουχίες της αυποµονάδας, έγινε

αποϋβριδοποίηση

των

αντίστοιχων

µεµβρανών

και

υβριδοποίησή τους µε την 3’UTR αλληλουχία της α-υποµονάδας. Για την
αποϋβριδοποίηση των πλαστικών µεµβρανών (Porablot NY Plus, Macherey-
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Nagel), οι µεµβράνες εµβαπτίστηκαν σε διάλυµα 0.4Ν ΝαΟΗ, 0.2%SDS µε
ανάδευση στους 25oC µέχρι ωσότου δεν ανιχνεύαµε σήµα. Ακολούθησε
υβριδοποίηση

σε

αυστηρές

συνθήκες

υβριδισµού,

όπως

περιγράφηκε

προηγουµένως, µε την 3’UTR αλληλουχία της α-υποµονάδας της GDH από το
αµπέλι, η οποία αποµονώθηκε µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης από τον
αντίστοιχο cDNA κλώνο (X86924) . Μετά από έκθεση, έγινε στοίχιση των
αυτοραδιογραφηµάτων µε τα αντίστοιχα από την υβριδοποίηση µε την
αλληλουχία της β-υποµονάδας. Σήµατα τα οποία ήταν κοινά και στα δυο
αυτοραδιογραφήµατα, απορρίφτηκαν.

1.3.18. Αποµόνωση φαγικού DNA
Κύτταρα XL1 MRA αναπτύχθηκαν και επεξεργάστηκαν, όπως ακριβώς
περιγράφηκε στην αντίστοιχη ενότητα στην σάρωση γενωµικής βιβλιοθήκης
(Stratagene, cat# 936001-11). Για αποµόνωση φαγικού DNA (Kernodle et al.,
1993), 1µl από τον κάθε κλώνο, που αποµονώθηκε κατά την σάρωση,
επωάστηκε µε 200µl κυττάρων XL1 MRA στους 25οC για 10min. Το µίγµα
τοποθετήθηκε σε θρεπτικό µέσο NZY (5g NaCl, 2g MgSO4 7H2O, 5g yeast
extract, 10g NZ amine pH 7.5/lt) για 12h στους 37οC. Ακολούθησε
φυγοκέντρηση στα 7000g για 10min. Σε 40ml υπερκείµενου, προστέθηκαν 8ml
διαλύµατος 2.5Μ NaCl, 20% PEG 8000 και ακολούθησε επώαση στους 4οC για
3h.

Ακολούθησε

φυγοκέντρηση

στα

12000g

για

30min.

To

ίζηµα

επαναδιαλύθηκε σε 1ml ΤΕ (10mM Tris HCl pH 7.5, 1mM EDTA) και
ακολούθησε διπλός καθαρισµός µε CHCl3. Το υπερκείµενο κατακρηµνίστηκε µε
διπλάσιο όγκο απόλυτης EtOH στους 4οC για 1h. Ακολούθησε φυγοκέντρηση
και πλύσιµο του ιζήµατος µε 70% EtOH. Τέλος, το ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε
αποστειρωµένο Η2Ο και η συγκέντρωση του DNA προσδιορίστηκε φωτοµετρικά
στα 260 nm.
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1.3.19. Ανάλυση φαγικών κλώνων
Για την οµαδοποίηση όλων των φαγικών γενωµικών κλώνων σε ξεχωριστές
οµάδες, οι κλώνοι αναλύθηκαν µε fingerprint (Sambrook et al., 1989). Αρχικά
πραγµατοποιήθηκε πέψη φαγικού DNA, από κάθε κλώνο µε κατάλληλες
περιοριστικές ενδονουκλεάσες. Ακολούθησε µεταφορά των τµηµάτων από κάθε
πέψη σε πλαστικές µεµβράνες και ανίχνευση των σχετικών µε GDH
αλληλουχιών, µε αυτοραδιογραφία.

1.3.20. Πέψη φαγικών DNA
Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε πέψη 20µg φαγικού DNA από κάθε κλώνο, µε τις
περιοριστικές ενδονουκλεάσες EcoRI, BamHI, EcoRV. Η κάθε πέψη
πραγµατοποιήθηκε σε περίσσεια περιοριστικής ενδονουκλεάσης (~30 unit) και
σε τελικό όγκο 100µl, στους 37οC για 3h. Ακολούθησε ανάλυση των φραγµάτων
περιορισµού σε 1% πήκτωµα αγαρόζης.

1.3.21. Αποδιάταξη, µεταφορά και ανίχνευση αλληλουχιών GDH µε
αυτοραδιογραφία
Για την ανίχνευση αλληλουχιών µε αυτοραδιογραφία (Sambrook et al., 1989),
πήκτωµα αγαρόζης, αφού επωάστηκε µε EtBr σε ρυθµιστικό διάλυµα ΤΑΕ για
έλεγχο των τµηµάτων περιορισµού κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία,
χρησιµοποιήθηκε για την µεταφορά των τµηµάτων αυτών στην επιφάνεια
πλαστικής µεµβράνης (Porablot NY Plus, Macherey-Nagel). Το πήκτωµα
αγαρόζης επωάστηκε σε διάλυµα 0.5Ν ΝαΟΗ, 1.5Μ NaCl για 1h µε χαµηλή
ανάδευση. Στην συνέχεια ξεπλύθηκε για 5min σε απιονισµένο νερό και
επωάστηκε για 30min σε 1Μ Tris-HCl, pH 7.4, 1.5M NaCl. Το πήκτωµα αυτό
υποβλήθηκε σε µεταφορά των φραγµάτων περιορισµού σε κατάλληλη διάταξη,
υπό την επίδραση του τριχοειδούς φαινόµενου σε κλίση διαλύµατος SSC. Η
πλαστική µεµβράνη αφού στέγνωσε καλά, υποβλήθηκε σε ακτινοβολία UV
(120.000 µJ για ~0.5 min). Εν συνεχεία, έγινε προϋβριδοποίηση και
υβριδοποίηση σε χαµηλές συνθήκες αυστηρότητας, όπως περιγράφηκε σε
προηγούµενη ενότητα, χρησιµοποιώντας ως ραδιοσηµασµένο ιχνηθέτη την
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πλήρους µήκους αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1 (Accession number: X86924). Η
έκθεση του φιλµ έγινε στους -80οC για 48h.

1.3.22. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης
Για την αποµόνωση και τον χαρακτηρισµό του ενθέµατος των φαγικών
κλώνων, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης
(Sambrook et al., 1989). Έχοντας στην διάθεση µας γνωστό τµήµα της cDNA
αλληλουχίας της β-υποµονάδας της GDH από το αµπέλι, σχεδιάστηκαν ζεύγη
εκκινητών από τις περιοχές των εξονίων, οδηγώντας σε πολλαπλασιασµό
τµηµάτων, τα οποία αλληλεπικαλύπτονταν µεταξύ τους. Τα ζεύγη εκκινητών
που χρησιµοποιήθηκαν ήταν:
1) GdhB Br 1S (5’-GGAGGGATAGGATGTAATCCAGGGGAG-3’) και
GdhB Br 1A (5’-AGTAGGCTTTCCAGTCACCACAGCAGG-3’),
2) GdhB Br 2S (5’-GGGTTTGGGAATGTGGGTTCCTGGG-3’) και GdhB
Br 2A (5’-CACGATTAACTCCAAGGGTGAATGCTCCC-3’),
3) DmS (5’- CCYATGAARGGIGGRATCAGATAICAICCG -3’) και
MitPEPBA (5’- CTCAGACAAGCTTAGCTCCCC -3’),
4) GdhB 3’Ext (5’-GCCAGGGCAACCGTCCTTAGGGG-3’) σε συνδυασµό
µε

T7

(5’-AATACGACTCACTATAGGG-3’)

ή

Τ3

(5’-ATTAACCCT

CACTAAAGGG-3’) εκκινητή, που εµπεριέχονται στα άκρα των βραχιόνων του
φάγου λ, και
5)

MitPepBS

(5’-ATGAAYGCIYTRGCIGCMAC-3’)

και

T7

(5’-

AATACGACTCACTATAGGG-3’) ή Τ3 (5’- ATTAACCCTCACTAAAGGG3’) εκκινητή, που εµπεριέχονται στα άκρα των βραχιόνων του φάγου λ,
αντιστοίχως.
Στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης, που έλαβε χώρα µε τα ζεύγη
εκκινητών 1, 2 και 3, που αντιστοιχούν στην κεντρική περιοχή του γονιδίου,
έγινε ένα πρώτο στάδιο αποδιάταξης στους 94οC για 2min. Ακολούθησαν 32
κύκλοι µε αρχικό στάδιο αποδιάταξης τους 94οC για 1min ενώ η θερµοκρασία
υβριδισµού επιλέχθηκε παντού 60οC για 1min και ο χρόνος επέκτασης των
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αλυσίδων 2min στους 72οC. Η συγκέντρωση Mg2+ ήταν 2.5mM, µε 10 pmole
από κάθε εκκινητή και 30ng φαγικού DNA ως αρχική µήτρα.
Με τα ζεύγη εκκινητών 4 και 5, χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες συγκεντρώσεις
Mg2+, εκκινητών και φαγικού DNA, αλλάζοντας στο πρόγραµµα, την
θερµοκρασία υβριδοποίησης των εκκινητών στους 51οC για 1min. Τα υπόλοιπα
στάδια παρέµειναν ίδια. Τα τµήµατα DNA που προέκυψαν από τον
πολλαπλασιασµό, κλωνοποιήθηκαν σε πλασµιδιακό φορέα pGEM T easy vector
(Promega, cat# A1360), όπως περιγράφηκε σε προηγούµενη ενότητα και
ακολούθησε αντίδραση αλληλούχισης για χαρακτηρισµό του κάθε ενθέµατος.
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1.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.4.1. Σάρωση cDNA βιβλιοθήκης
Για την αποµόνωση και το χαρακτηρισµό του cDNA κλώνου, που
κωδικοποιεί την β-υποµονάδα της GDH, πραγµατοποιήθηκε σάρωση cDNA
βιβλιοθήκης

από

Vitis

vinifera

cv

Sultanina.

Η

βιβλιοθήκη

αυτή

κατασκευάστηκε σε προηγούµενη φάση στο Εργαστήριο Φυσιολογίας και
Βιοτεχνολογίας φυτών (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1996), µέσα σε
φαγικό φορέα λ µε το σύστηµα Uni-ZAP ΧR (Stratagene cat# 237211). Το
αρχικό υλικό για αποµόνωση του ολικού RNA για την κατασκευή της
βιβλιοθήκης, ήταν αιωρούµενα κύτταρα αµπελιού, τα οποία αναπτύχθηκαν
παρουσία 10mM ΝΗ3Cl. Για την διαδικασία της σάρωσης χρησιµοποιήθηκε ως
ραδιοσηµασµένος ιχνηθέτης, η πλήρους µήκους αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1
(Accession number: X86924) από το αµπέλι. Περίπου 300.000-350.000 κλώνοι
σαρώθηκαν µε τον παραπάνω ιχνηθέτη, σε συνθήκες χαµηλής αυστηρότητας
υβριδισµού (58οC). Συνολικά, ανιχνεύτηκαν 12 κλώνοι από την αρχική σάρωση,
οι οποίοι µετά από διαδοχικές αραιώσεις και σαρώσεις καθαρίστηκαν και
αποµονώθηκαν. Για τους κλώνους που αποµονώθηκαν, ακολούθησε νέα
σάρωση χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη την αλληλουχία της 3’ αµετάφραστης
περιοχής του cDNA κλώνου Vvgdh-NAD;A1. Η νέα υβριδοποίηση έλαβε χώρα
σε αυστηρές συνθήκες υβριδισµού (65οC παρουσία 10% φορµαµίδης).
Από τους 12 κλώνους, που αποµονώθηκαν αρχικά, 6 έδειξαν αλληλεπίδραση
µε τον 3’ UTR Vvgdh-NAD;A1 ιχνηθέτη. Επιλέχθηκαν οι έξι κλώνοι, που δεν
εµφάνισαν αλληλεπίδραση. Οι κλώνοι αυτοί ονοµάστηκαν 6.1, 7.1, 7.3, 8.1, 8.2
και 9.1 και ακολούθησε η διαδικασία εξαγωγής (in vivo excision) του
πλασµιδίου pBluescript SK- µε το cDNA ένθεµα, από το φαγεµίδιο και η
είσοδος του σε κατάλληλο βακτηριακό στέλεχος E.coli SOLR. Έπειτα από
αποµόνωση πλασµιδιακού DNA, πραγµατοποιήθηκε αντίδραση αλληλούχισης
για τους έξι αυτούς κλώνους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ουδείς από τους
κλώνους αποτελούσε αλληλουχία του Vvgdh-NAD;Β γονιδίου.
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1.4.2. Αποµόνωση µέσω αντίστροφης µεταγραφής RT-PCR
Μια εναλλακτική προσέγγιση για την αποµόνωση της cDNA αλληλουχίας
του Vvgdh-NAD;Β γονιδίου, αποτέλεσε η προσπάθεια αποµόνωσης της από
κατάλληλο φυτικό ιστό µε αντίδραση αντίστροφης µεταγραφής. Ως αρχικός
φυτικός ιστός επιλέχτηκαν νεαροί βλαστοί από ιn vitro ανεπτυγµένα φυτά
αµπελιού. Μετά την αποµόνωση ολικού RNA, πραγµατοποιήθηκε αντίδραση
αντίστροφης µεταγραφής (RT-PCR) χρησιµοποιώντας OligodT εκκινητή.
Ακολούθησε
εκκινητές

αλυσιδωτή

αντίδραση

εκφυλισµένες

πολυµεράσης

αλληλουχίες

(Dm

χρησιµοποιώντας
Sense:

ως

5’-CCYAT

GAARGGIGGRATCAGATAICAICCG-3’ και Dm Antisense: 5’-GCIRC CCAI
GIWCCMACATTICCAAAWCCCTG-3’), για δυο καλά συντηρηµένες περιοχές,
όπως προέκυψε έπειτα από στοίχιση αρκετών αλληλουχιών gdh από µονοκότυλα
και δικότυλα φυτά. Από την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης, αποµονώθηκε
ζώνη µεγέθους 458bp, η οποία ονοµάστηκε 8Dm και κλωνοποιήθηκε στον
πλασµιδιακό φορέα pGEM Τ easy vector system I (Promega cat# A1360).
Έπειτα από αλληλούχιση και χρήση κατάλληλων αλγόριθµων (Blastn),
διαπιστώθηκε ότι το τµήµα αυτό εµφάνισε 85% νουκλεοτιδική οµολογία µε
περιοχή της Vvgdh-NAD;A1 αλληλουχίας από το αµπέλι (Εικ. 3). Επιπλέον,
εµφάνισε υψηλή νουκλεοτιδική οµολογία µε αλληλουχίες gdh από µονοκότυλα
και δικότυλα φυτά, όπως καπνός (Nicotiana tabacum), σπαράγγι (Asparagus
officinalis), καλαµπόκι (Zea mays), Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), τοµάτα
(Lycopersicon esculentum) κ.α.

Εικόνα 3: Στοίχιση 8Dm αλληλουχίας µε την cDNA Vvgdh-NAD;A1 του αµπελιού.
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Για την αλληλουχία, που αποµονώθηκε, ακολούθησε ιn silico ανάλυση
ταυτόχρονα µαζί µε άλλες αλληλουχίες gdh. Έπειτα από in silico µετάφραση της
αλληλουχίας 8Dm, η αµινοξική αλληλουχία σε ένα από τα τρία αναγνωστικά
πλαίσια, εµφάνισε 91% οµοιότητα µε περιοχή της αµινοξικής αλληλουχίας της
α-υποµονάδας της GDH από το αµπέλι, έπειτα από στοίχιση τους (Εικ. 4).

Εικόνα 4: Στοίχιση αµινοξικής αλληλουχίας 8Dm µε την αµινοξική αλληλουχία της
α-υποµονάδας της GDH από το αµπέλι.

Στην συνέχεια, για την αποµόνωση ολόκληρης της αλληλουχίας, από το
3΄UTR µέχρι και την γνωστή πλέον αλληλουχία 8Dm, πραγµατοποιήθηκε νέα
αντίδραση αντιστρεπτής µεταγραφής σε ολικό εκχύλισµα RNA από βλαστό
αµπελιού, µε κατάλληλα σχεδιασµένο εκκινητή OligodT, ο οποίος περιείχε µια
επιπλέον αλληλουχία 20nt (oligodT-AP: 5' CTGGAGGGTAAGGTAAGGGGT
TTTTTTTTTTTTTTTTTTT 3') στο 5’ άκρο του. Επιπλέον, µε βάση τη γνωστή
αλληλουχία 8Dm, σχεδιάστηκε εκκινητής ειδικός για τo γονίδιο της βυποµονάδας,

που

ονοµάστηκε

Ν8Dm

Sense

(5’-GAAGAGCATTGC

CGGACAACGG-3’). Στο προϊόν της αντίδρασης αντιστρεπτής µεταγραφής,
ακολούθησε
εκκινητές

αλυσιδωτή
τον

N8Dm

αντίδραση
Sense

πολυµεράσης,

και

έναν

ειδικό

χρησιµοποιώντας
εκκινητή

AP

ως
(5'

CTGGAGGGTAAGGTAAGGGG 3'), ο οποίος υβριδοποιείται µε την
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αλληλουχία του OligodT-AP εκκινητή (Εικ. 5). Για την αποµόνωση της
αλληλουχίας από το σηµείο έναρξης µετάφρασης µέχρι και την γνωστή
αλληλουχία 8Dm, έγινε στοίχιση πλήρους µήκους cDNA αλληλουχιών για την
β-υποµονάδα από διάφορα δικότυλα φυτά. Βάση των συντηρηµένων περιοχών
των gdhB αλληλουχιών, κατασκευάστηκε ο εκφυλισµένος εκκινητής MitPepBS
(5'-ATGAAYGCIYTRGCI GCMAC-3'), ο οποίος περιέχει συντηρηµένη
αλληλουχία για το µιτοχονδριακό οδηγό πεπτίδιο και ξεκινάει από το σηµείο
έναρξης µετάφρασης. Ο δεύτερος εκκινητής ονοµάστηκε MitPepBA (5'CTCAGACAAGCTTAGCTCCCC-3') και επιλέχθηκε µέσα από την γνωστή
αλληλουχία 8Dm (Εικ. 5).

Εικόνα 5: Σχηµατική απεικόνιση της αποµόνωσης αλληλεπικαλυπτόµενων τµηµάτων της
cDNA Vvgdh-NAD;B αλληλουχίας, µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης.

Από την αντίδραση µε εκκινητές Ν8DmS και AP, αποµονώθηκε µια
αλληλουχία DNA µεγέθους 1293bp, η οποία αφού κλωνοποιήθηκε στον
πλασµιδιακό φορέα pGEM T easy vector και αλληλουχήθηκε. Η αλληλουχία
αυτή εµφάνισε συνολικά 75% νουκλεοτιδική οµολογία και 87% αµινοξική
οµολογία, συγκρινόµενη µε την Vvgdh-NAD;Α1. Επιπλέον, από την αντίδραση
µε εκκινητές MitPEPBS και MitPEPBA, αποµονώθηκε αλληλουχία DNA
µεγέθους 200bp, η οποία κλωνοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε. Η αλληλουχία
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αυτή επικαλυπτόταν σε ποσοστό 100% µε µια περιοχή 48bp από το 5’ άκρο της
αλληλουχίας µεγέθους 1293bp, που προέκυψε µε τους εκκινητές N8DmS και AP.
Τελικά, χαρακτηρίστηκε η πλήρους µήκους cDNA αλληλουχία της βυποµονάδας της GDH (Vvgdh-NAD;B) από το αµπέλι. Η αλληλουχία αυτή
κατατέθηκε στην βάση δεδοµένων Genbank µε αριθµό κατάθεσης (DQ497631).
Η cDNA Vvgdh-NAD;B αλληλουχία φαίνεται στην Εικόνα 6.
Το συνολικό µέγεθος της Vvgdh-NAD;B αλληλουχίας υπολογίστηκε στα
1481bp. Η κωδική περιοχή της αλληλουχίας αυτής, εκτείνεται από την θέση 1bp
ως την 1236bp. Η περιοχή, που εκτείνεται από την θέση 1237bp ως και 1426bp,
αποτελεί την 3’αµετάφραστη αλληλουχία (3’UTR) µε µέγεθος 189bp.

Εικόνα 6: Απεικόνιση της πλήρους µήκους cDNA αλληλουχίας Vvgdh-NAD;B από
το αµπέλι (Accession number: DQ497631). Με καφέ χρώµα φαίνεται η κωδική
αλληλουχία, µε πράσινο η 3’UTR αλληλουχία και µε κόκκινο ο εκκινητής oligodTAP.
50

Το αποτέλεσµα της στοίχισης των cDNA αλληλουχιών Vvgdh-NAD;A1 και
Vvgdh-NAD;Β, φαίνεται στην Εικόνα 7Α. Οι αλληλουχίες, που αντιστοιχούν στην
3’UTR περιοχή των αλληλουχιών Vvgdh-NAD;A1 και Vvgdh-NAD;Β, δεν εµφάνισαν
σηµαντική οµολογία (Εικ. 7Β) έπειτα από στοίχισή τους.

Εικόνα 7: Στοίχιση Α) κωδικής αλληλουχίας των γονιδίων Vvgdh-NAD;A1 και
Vvgdh-NAD;Β και Β) της 3’ UTR περιοχής τους.
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Από την σύγκριση των δυο αλληλουχιών βρέθηκε ότι τα δυο γονίδια έχουν
74% νουκλεοτιδική οµολογία µέσα στην κωδική τους περιοχή ενώ δεν
εµφανίζουν σηµαντική οµολογία στις 3’UTR περιοχές. Από in silico ανάλυση
της κωδικής αλληλουχίας του Vvgdh-NAD;B, προέκυψε η αµινοξική
αλληλουχία της β-υποµονάδας της GDH από το αµπέλι (Εικ. 8).
Αριθµός αµινοξέων: 411, MW=44496
1
61
121
181
241
301
361

MNALAATNRNFKLAARLLGLDSKLEKSLLIPFREIKVECTIPKDDGTLASFVGFRVQHDQ
WRGPMKGGIRYQPEVDPDEVNALAQLMTWKTAVANIPYGGAKGGIGCNPGELSLSELERL
TRVFTQKIHDLIGVSTDVPAPDMGTNSQTMAWILDEYSKFHGYSPAVVTGKPTDLGGSLG
RDAATGRGVLFATEALLHEHGKSIAGQRFVVQGFGNVGSWAAQLISGHGGKIVAVSDITG
AIKNSKGIDVPSLLKHSVEHRGVKGFNGADPIDPKSILVEDCDVLIPAALGGVINRENAN
EIKAKFIIEAANHPTDPEADEILSKKGVIILPDIYANSGGVTVSYFEWVQNIQGFMWDEE
KVNNELRTYMTRGFKDVKEMCRTHNCDLRMGAFTLGVNRVARATVLRGWEA*
Εικόνα 8: Αµινοξική αλληλουχία του κλώνου Vvgdh-NAD;B από το αµπέλι έπειτα
από in silico ανάλυση.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι ο η β-υποµονάδα αποτελείται από 411
αµινοξέα µε µοριακό βάρος 44.5kD µε υπολογιζόµενο ισοηλεκτρικό σηµείο 6.86.
Με την χρήση της βάσης δεδοµένων CDD, ανιχνεύτηκε η αλληλουχία
IpyGGAKgGigcNP µεταξύ των αµινοξέων 96-109, η οποία αποτελεί ενεργό
κέντρο σε ένα ευρύτερο µοτίβο, που είναι χαρακτηριστικό για αφυδρογόνωση
γλουταµικού

οξέος

από

αφυδρογονάσες

Glu/Leu/Phe/Val

(GLFV

αφυδρογονάσες). Επιπλέον, η βάση δεδοµένων Motif Scan, επιβεβαίωσε την
ύπαρξη ενός συντηρηµένου µοτίβου πρόσδεσης συµπαράγοντα NAD, µε
αλληλουχία

FVVQGFGNVGSWAAQLISGWGGKIVAVSDI.

Ακόµη,

αναγνωρίστηκε µια περιοχή αλληλεπίδρασης των υποµονάδων για διµερισµό
από το κατάλοιπο 37 έως το 160.
Η αλληλουχία του µοτίβου αλληλεπίδρασης των υποµονάδων ήταν η
VECTIP—KDDGTLASFVGFRVQHDQWRGPMKGGIRYQPEVDPDEVNA
LAQLMTWKTAVANIPYGGAKGGIGCNPGELSLSELERLTRVFTQKIHDLI
GVSTDVPAPDMGTNSQTMAWILDEYSKF. Επίσης, η περιοχή από το
αµινοξύ 95 έως και 109, µε αλληλουχία IPYGGAKGGIGCNP, αποτελεί
συντηρηµένη περιοχή πρόσδεσης α-κετογλουταρικού οξέος. Σύµφωνα µε το
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πρόγραµµα εντοπισµού αλληλουχιών στόχευσης για το µιτοχόνδριο MitProt II,
τα πρώτα 20 αµινοξέα της β υποµονάδας, µε αλληλουχία MNALAATNRN
FKLAARLLGL, αποτελούν µε υψηλή πιθανότητα το µιτοχονδριακό οδηγόπεπτίδιο. Από την ανάλυση της πρωτεϊνικής αλληλουχίας δεν εντοπίστηκε
συντηρηµένο µοτίβο EF-hand για πρόσδεση Ca2+, το οποίο είναι χαρακτηριστικό
µόνο για την α-υποµονάδα της GDH (Syntichaki et al., 1996; Turano et al., 1997;
Restivo, 2004). Οι συντηρηµένες αλληλουχίες που αναγνωρίστηκαν, φαίνονται
συνοπτικά στην Εικόνα 9.

Εικόνα 9: Συντηρηµένα µοτίβα της
πρωτεΐνης που κωδικοποιείται από
την αλληλουχία Vvgdh-NAD;B, όπως
βρέθηκε από τις βάσεις δεδοµένων
SWISS PROT, MitProt II, Blast,
CCD, Motif Scan κ.α.
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Σε αντιδιαστολή, η α-υποµονάδα της GDH από το αµπέλι, αποτελείται από
409 αµινοξέα µε µοριακό βάρος 44.3kD και µε ισοηλεκτρικό σηµείο 6.74. Η
οµοιότητα των δυο πρωτεϊνικών υποµονάδων της GDH στο αµπέλι, είναι αρκετά
υψηλή. Από στοίχιση των αµινοξικών αλληλουχιών της α- και β- υποµονάδας
της GDH από το αµπέλι (Εικ. 10), υπολογίστηκε ότι το ποσοστό οµολογίας
µεταξύ τους είναι 78,8%.

Ktuple=2

Gap_penalty=4

gdha:gdhb identity= 78.78%(323/410) gap=0.00%(0/410)
1
MNALAATNRNFRHASRILGLDSKLEKSLLIPFREIKVECTIPKDDGSLATYVGFRVQHDN GDHA
||||||||||| | | ||||||||||||||||||||||||||||| || ||||||||
1
MNALAATNRNFKLAARLLGLDSKLEKSLLIPFREIKVECTIPKDDGTLASFVGFRVQHDQ GDHB
61

ARGPMKGGIRYHPEVDPDEVNALAQLMTWKTAVVDIPYGGAKGGIGCTPKDLSMSELERL
|||||||||| ||||||||||||||||||||| |||||||||||| | || ||||||
WRGPMKGGIRYQPEVDPDEVNALAQLMTWKTAVANIPYGGAKGGIGCNPGELSLSELERL

61
121
121
181
181
241
241
301
301
361
361

TRVFTQKIHDLIGTHTDVPAPDMGTNAQTMAWILDEYSKFHGHSPAVVTGKPIALGGSLG
||||||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||| ||||||||| ||||||
TRVFTQKIHDLIGVSTDVPAPDMGTNSQTMAWILDEYSKFHGYSPAVVTGKPTDLGGSLG
REAATGRGVVFATEALLAQHGKSIKGLTFVIQGFGNVGSWVARLIGERGGKIIAVSDVTG
| ||||||| ||||||| ||||| | || ||||||||| | ||
|||| |||| ||
RDAATGRGVLFATEALLHEHGKSIAGQRFVVQGFGNVGSWAAQLISGHGGKIVAVSDITG
EF Hand
AVKNQNGLDIVDLLRHKEETGCLTNFSGGDHMDPNELLTHECDVLIPCALGGVLNKENAA
| || | |
|| | |
| | | ||
|
|||||| ||||| | |||
AIKNSKGIDVPSLLKHSVEHRGVKGFNGADPIDPKSILVEDCDVLIPAALGGVINRENAN
DVKAKFIIEAANHPTDPEADEILSKKGGVILPDIYANAGGVTVSYFEWVQNIQGFMWEEE
||||||||||||||||||||||||| |||||||| ||||||||||||||||||| ||
EIKAKFIIEAANHPTDPEADEILSKKGVIILPDIYANSGGVTVSYFEWVQNIQGFMWDEE
KVNNELQKYMTKAFHNIKAMCQSHNCSLRMGAFTLAVNRVACATTLRGWE
|||||| ||| |
| || ||| |||||||| ||||| || |||||
KVNNELRTYMTRGFKDVKEMCRTHNCDLRMGAFTLGVNRVARATVLRGWE

Εικόνα 10: Στοίχιση αµινοξικών αλληλουχιών της α- και β- υποµονάδας της GDH
από το αµπέλι.

Τέλος, ακολούθησε στοίχιση της cDNA Vvgdh-NAD;B αλληλουχίας µε
γνωστές αλληλουχίες και των δυο υποµονάδων της GDH από δικότυλα και
µονοκότυλα φυτά και κατασκευάστηκε φυλογενετικό δέντρο, µε την βοήθεια
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του προγράµµατος TreeView. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 11, η αλληλουχία
Vvgdh-NAD;B οµαδοποιείται µαζί µε άλλες αλληλουχίες, που έχουν
χαρακτηριστεί ως gdhB, ενώ είναι εµφανές ότι οι αλληλουχίες, που
κωδικοποιούν για την α-υποµονάδα της GDH, κατατάσσονται σε ξεχωριστή
οµάδα, στην οποία ανήκει και η αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1.

Εικόνα 11: Οµαδοποίηση αλληλουχιών από µονοκότυλα και δικότυλα, που
κωδικοποιούν για τις δυο υποµονάδες της GDH, χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο
του closest neighbor.

1.4.3. Αποµόνωση γενωµικού κλώνου Vvgdh-NAD;B
Για την αποµόνωση του γενωµικού κλώνου της β-υποµονάδας της GDH από
το αµπέλι, πραγµατοποιήθηκε σάρωση γενωµικής βιβλιοθήκης από την άµπελο
(Vitis vinifera cv Sultanina), η οποία κατασκευάστηκε στον φαγικό φορέα λ FIX
II (Stratagene cat# 073001d), σε προηγούµενη φάση, στο Εργαστήριο
Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis,
Unpublished data). Χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη την πλήρους µήκους cDNA
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αλληλουχία Vvgdh-NAD;B (Accession number: DQ497631), πραγµατοποιήθηκε
σάρωση της γενωµικής βιβλιοθήκης σε συνθήκες αυστηρού υβριδισµού (65oC
παρουσία 10% φορµαµίδης). Μετά από τρεις κύκλους σάρωσης, αποµονώθηκαν
8 µοναδικοί φαγικοί κλώνοι, των οποίων το γενωµικό ένθεµα είχε υψηλή
πιθανότητα να αποτελεί γενωµική αλληλουχία για την β-υποµονάδα της GDH.
Στους κλώνους αυτούς πραγµατοποιήθηκε ανάλυση fingerpring µε πέψεις µε
κατάλληλες περιοριστικές ενδονουκλεάσες (BamHI, EcoRI, EcoRV). Για την
αναγνώριση των θραυσµάτων περιορισµού, που αντιστοιχούσαν στην γενωµική
αλληλουχία Vvgdh-NAD;B, έγινε µεταφορά των θραυσµάτων περιορισµού σε
πλαστική µεµβράνη και ακολούθησε υβριδοποίηση µε ιχνηθέτη την cDNA
Vvgdh-NAD;B αλληλουχία. Από την ανάλυση, βρέθηκε ότι οι οχτώ κλώνοι
κατατάσσονταν σε τρεις µεγάλες οµάδες ως προς το πρότυπο τους. Στην Εικόνα
12 φαίνονται ενδεικτικά κάποιες από τις µεµβράνες υβριδοποίησής του
Fingerprinting. Τελικά, επιλέχθηκε ένας φαγικός κλώνος από κάθε οµάδα για
περαιτέρω ανάλυση. Οι κλώνοι που επιλέχθηκαν ήταν οι Β13, Β15 και Α5.

Εικόνα 12: Ανάλυση κατά fingerprinting
οχτώ διαφορετικών φαγικών κλώνων,
έπειτα από πέψη µε την περιοριστική
ενδονουκλεάση BamHI. Η υβριδοποίηση
πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας ως
ιχνηθέτη την cDNA αλληλουχία VvgdhNAD;B.
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Αφού έγινε αποµόνωση φαγικού DNA σε καθαρή κατάσταση, ακολούθησε η
προσπάθεια εξαγωγής τµηµάτων από το γενωµικό ένθεµα κάθε κλώνου, τα
οποία αντιστοιχούσαν στην γενωµική Vvgdh-NAD;B αλληλουχία. Η διαδικασία
που ακολουθήθηκε ήταν βασισµένη στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης.
Από στοίχιση γενωµικών κλώνων για την β-υποµονάδα από καπνό (Nicotiana
tabacum), σπαράγγι (Asparagus officinalis) και τοµάτα (Lycopersicum
esculentum), µε την cDNA αλληλουχία Vvgdh-NAD;B από το αµπέλι,
ταυτοποιήθηκαν οι περιοχές της cDNA αλληλουχίας, που έχουν υψηλή
πιθανότητα να διακόπτονται από αλληλουχίες εσονίων στον αντίστοιχο
γενωµικό κλώνο. Με βάση την πληροφορία αυτή, κατασκευάστηκαν ζεύγη
εκκινητών, τα οποία µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης στα καθαρισµένα
φαγικά DNA, θα πολλαπλασίαζαν αλληλεπικαλυπτόµενες περιοχές της
γενωµικής Vvgdh-NAD;B αλληλουχίας (Εικ. 13).

Εικόνα 13: Σχηµατική απεικόνιση της στρατηγικής PCR για αποµόνωση των
γενωµικών αλληλεπικαλυπτόµενων τµηµάτων της αλληλουχίας Vvgdh-NAD;B.
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Τα ζεύγη εκκινητών που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυµεράσης ήταν τα: 1) gdhB Br 1S-gdhB Br 1A, 2) gdhB Br 2SgdhB Br 2A, 3) MitPEPBS-N8DmA gdhB, 4) gdhB 3Ext-T7 και SP3 και 5)
gdhB3S-DmA. Από PCR αντιδράσεις µε τα παραπάνω ζεύγη εκκινητών,
αποµονώθηκαν αλληλουχίες, οι οποίες έπειτα

από κλωνοποίηση και

χαρακτηρισµό, βρέθηκαν οι επικαλυπτόµενες περιοχές των άκρων τους. Τα
µεγέθη των αλληλουχιών που πολλαπλασιάστηκαν µε κάθε ζεύγος εκκινητών,
καθώς και τα στοιχεία των εκκινητών, φαίνονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Συνοπτικά, η αλληλουχία των ζευγών εκκινητών, που χρησιµοποιήθηκαν
στην διαδικασία αποµόνωσης αλληλεπικαλυπτόµενων τµηµάτων της αλληλουχίας
Vvgdh-NAD;B.

Από τις επικαλυπτόµενες αλληλουχίες που χαρακτηρίστηκαν, έγινε in silico
σύνθεση της πλήρους µήκους γενωµικής αλληλουχίας Vvgdh-NAD;B από το
αµπέλι. Η αλληλουχία κατατέθηκε στην βάση δεδοµένων Genbank µε accession
number DQ497632. Συνολικά, η γενωµική αλληλουχία του γονιδίου VvgdhNAD;B, φαίνεται στην Εικόνα 14. Η αλληλουχία αυτή βρέθηκε ότι απαρτίζεται
συνολικά από 9 εξόνια, το µεγαλύτερο από τα οποία είναι 250bp, 8 εσόνια, το
µεγαλύτερο από τα οποία είναι 782bp και τέλος η 3’UTR αλληλουχία είναι
189bp.
Ο κλώνος Α5 από την πρώτη οµάδα του fingerprint, χρησιµοποιήθηκε σε µία
µόνο αντίδραση PCR, χρησιµοποιώντας το ζεύγος εκκινητών gdhB Br 1S - gdhB
Br 1A. Το προϊόν που αποµονώθηκε, κλωνοποιήθηκε και αλληλουχήθηκε.
Εµφάνισε ένα µεγάλο έλλειµµα, που περιλάµβανε ένα ολόκληρο εσόνιο καθώς
και τµήµατα των γειτονικών εξονίων, σε σχέση µε τις αντίστοιχες αλληλουχίες
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από τους κλώνους Β13 και Β15, καθώς και άλλες µεταλλαγές. Για τον λόγο αυτό,
όλες οι αλληλουχίες του γενωµικού κλώνου της β-υποµονάδας, προήλθαν µόνο
από τους κλώνους Β13 και Β15.
Στην

γενωµική

αλληλουχία,

αναγνωρίστηκαν

οι

περιοχές

που

αντιστοιχούσαν σε εξόνια και εσόνια. Όλα τα εσόνια περιείχαν στα άκρα τους
τις αλληλουχίες 5’-GT….AG-3’, υπεύθυνες για την αποκοπή τους κατά των
ωρίµανση του mRNA. Όλα τα εσόνια ήταν πλούσια σε νουκλεοτίδια Α και Τ.
Πιο συγκεκριµένα, τα εξόνια 1,2,3,4,5,6,7,8 και 9 είχαν 53.9%, 50.9%, 53.2%,
53.4%, 47.9%, 51.8%, 61.8%, 58.6% και 51.1% περιεχόµενο σε Α+Τ ενώ τα
αντίστοιχα εσόνια είχαν 65.9%, 67.1%, 70.3%, 68.2%, 68.8%, 67.2%, 70.3% και
63.8%.

Εικόνα 14: A) Γενωµική αλληλουχία Vvgdh-NAD;B. Με κόκκινο χρώµα
συµβολίζονται τα εξόνια, µε µπλέ τα εσόνια και µε πράσινο η 3’UTR αλληλουχία.
B) Θέση και µέγεθος εξονίων, εσονίων και 3’UTR αλληλουχίας στον κλώνο
Vvgdh-NAD;B.
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Συνολικά, η κωδική περιοχή του γενωµικού κλώνου Vvgdh-NAD;B, που
αντιστοιχεί στις αλληλουχίες των εξονίων διαθέτει 53.2% περιεχόµενο σε Α+Τ
ενώ οι περιοχές των εσονίων εµφανίζουν συνολικά 67.7% περιεχόµενο σε Α+Τ.
Η υψηλή περιεκτικότητα των εσονίων σε Α+Τ είναι χαρακτηριστικό για τα
φυτικά γονίδια (Ko et al., 1998).
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1.5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Σύγκριση δηµοσιευµένων αλληλουχιών gdh από µονοκότυλα και δικότυλα φυτά
(Sakakibara et al., 1995; Syntichaki et al., 1996; Purnell et al., 1997; Turano et al.,
1997; Pavesi et al., 2000; Restivo, 2004), έδειξε ότι τα γονίδια gdh εµφανίζουν υψηλό
βαθµό νουκλεοτιδικής οµολογίας και κατατάσσονται σε δυο καλά διακριτές οµάδες
(Εικ. 11). Η οµοιότητα αυτή εκτείνεται και µεταξύ αλληλουχιών gdh από διαφορετικά
βασίλεια (Syntichaki et al., 1996; Pavesi et al., 2000; Andersson and Roger, 2003)
υποδηλώνοντας πιθανές εξελικτικές σχέσεις. Για την αποµόνωση του κλώνου cDNA
Vvgdh-NAD;B, πραγµατοποιήθηκε σάρωση της cDNA βιβλιοθήκης από το αµπέλι,
χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη την αλληλουχία cDNA Vvgdh-NAD;Α1. Λόγω της
υψηλής νουκλεοτιδικής οµολογίας µεταξύ των gdhA και gdhB αλληλουχιών,
υβριδοποίηση του Vvgdh-NAD;Α1 ιχνηθέτη, σε συνθήκες χαµηλής αυστηρότητας,
οδήγησαν σε ανίχνευση όλων των διαφορετικών αλληλουχιών gdh της βιβλιοθήκης.
Συλλογή cDNA φαγικών κλώνων, που αποµονώθηκαν έπειτα από σάρωση
βιβλιοθήκης αµπελιού σε συνθήκες χαµηλής αυστηρότητας, χρησιµοποιώντας ως
ιχνηθέτη την σηµασµένη αλληλουχία Vvgdh-NAD;Α1, διασφάλισε σε αρχικό στάδιο,
την συλλογή ενός µικτού πληθυσµού cDNA κλώνων Vvgdh-NAD;Β και VvgdhNAD;Α1. Στοίχιση των 3’ αµετάφραστων περιοχών (3’UTR) των αλληλουχιών
Vvgdh-NAD;Α1 και Vvgdh-NAD;Β, επιβεβαίωσε την χαµηλή νουκλεοτιδική
οµολογία µεταξύ τους (Εικ. 7Β). Η µη διατήρηση υψηλής νουκλεοτιδικής οµολογίας
σε αλληλουχίες, που δεν κωδικοποιούν πρωτεϊνικό προϊόν, αποτέλεσε το σηµείοκλειδί στην προσπάθεια αναγνώρισης των Vvgdh-NAD;Β κλώνων από τον µικτό
πληθυσµό. Για τον λόγο αυτό, οι cDNA κλώνοι, που αποµονώθηκαν στην πρώτη
διαδικασία σάρωσης, σαρώθηκαν εκ νέου σε συνθήκες υψηλής αυστηρότητας
υβριδισµού, µε την 3’UTR αλληλουχία του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1. Οι συνθήκες
αυστηρού υβριδισµού εξασφάλισαν ότι ο ιχνηθέτης υβριδοποιήθηκε αυστηρά µε την
οµόλογη αλληλουχία-στόχο του, η οποία εντοπίζεται µόνο στους Vvgdh-NAD;A1
κλώνους. Οι κλώνοι που έδωσαν θετικό σήµα από τον δεύτερο κύκλο σαρώσεων
αποκλείστηκαν από τις περαιτέρω αναλύσεις. Οι υποψήφιοι cDNA Vvgdh-NAD;Β
κλώνοι, αποµονώθηκαν σε µοναδική κατάσταση. In vivo εξαγωγή της πλασµιδιακής
κατασκευής pBluescript-ενθέµατος από τα φαγεµίδια και αλληλούχιση των cDNA
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ενθεµάτων, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι αλληλουχίες αυτές δεν αποτελούσαν
Vvgdh-NAD;Β αλλά Vvgdh-NAD;A1.
Το σύστηµα της κυτταροκαλλιέργειας αµπελιού, όπως έχει δειχθεί στο
παρελθόν, αποτελεί πηγή αρχικού ιστού πλούσιου σε RNA (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1992), στον οποίο εκφράζονται και οι δυο υποµονάδες
της GDH. Εποµένως, η αδυναµία αποµόνωσης cDNA κλώνου της β-υποµονάδας,
δεν οφειλόταν στην επιλογή του αρχικού ιστού. Πιθανός λόγος της αδυναµίας
εντοπισµού Vvgdh-NAD;Β κλώνου, θα µπορούσε να είναι η προσθήκη ΝΗ3Cl
στην κυτταροκαλλιέργεια αµπελιού, η οποία χρησιµοποιήθηκε για κατασκευή
της cDNA βιβλιοθήκης (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1992), που
επάγει υψηλή αφθονία των Vvgdh-NAD;Α1 κλώνων, λόγω επαγωγής του
γονιδίου παρουσία ΝΗ3Cl, σε σχέση µε τους Vvgdh-NAD;Β.
Εποµένως, για την αποµόνωση της cDNA Vvgdh-NAD;Β αλληλουχίας,
ακολουθήθηκε διαφορετική στρατηγική από τη σάρωση της βιβλιοθήκης. Για
τον σκοπό αυτό, έγινε προσπάθεια αποµόνωσης της αλληλουχίας αυτής
απευθείας από mRNA, που αποµονώθηκε από φυτικό ιστό in vitro
ανεπτυγµένων φυτών. Η αλληλουχία Vvgdh-NAD;Β κωδικοποιεί την βυποµονάδα της GDH στο αµπέλι, συνθέτοντας τα πιο καθοδικά ισοένζυµα και
εκφράζεται ισχυρά στον βλαστό (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991).
Για να διασφαλιστεί η υψηλή αντιπροσώπευση της Vvgdh-NAD;Β αλληλουχίας,
επιλέχθηκε ως αρχικός ιστός αποµόνωσης RNA, βλαστός από in vitro
ανεπτυγµένα φυτά αµπελιού, που αναπτύχθηκαν παρουσία 20mM KNO3
(Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991) για καλύτερη επαγωγή της βυποµονάδας της GDH. Επιπλέον, οι ασηπτικές συνθήκες στις οποίες
αναπτύχθηκε ο φυτικός ιστός, εξάλειψε την πιθανότητα µόλυνσης του RNA από
το αµπέλι, µε αλληλουχίες gdh από µικροοργανισµούς.
Τελικά, µε στρατηγική βασισµένη στην αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης,
αποµονώθηκε αρχικά τµήµα cDΝΑ, που κατατασσόταν µαζί µε άλλες gdhb
αλληλουχίες, στην ίδια οµάδα, έπειτα από στοίχιση. Σε επόµενο στάδιο,
αποµονώθηκαν
υποµονάδας

αλληλεπικαλυπτόµενες

της

GDH.

Η

cDNA αλληλουχίες

αλληλοεπικάλυψη
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των

για

την

αλληλουχιών,

βπου

αποµονώθηκαν χρησιµοποιώντας διαφορετικά ζεύγη εκκινητών, αποτέλεσε
κριτήριο για τον χαρακτηρισµό τους ως τµήµατα της ίδια gdh αλληλουχίας.
Η πλήρους µήκους αλληλουχία Vvgdh-NAD;B, έπειτα από in silico ανάλυση
και σύγκριση µε την Vvgdh-NAD;Α1 αλληλουχία, βρέθηκε ότι εµφανίζει υψηλή
νουκλεοτιδική και αµινοξική οµολογία µέσα στην κωδική περιοχή, ενώ δεν
εµφανίζει σηµαντική οµολογία στην 3’UTR. Η υψηλή νουκλεοτιδική και
αµινοξική οµολογία θα µπορούσε να ερµηνεύσει τις κοινές αντιγονικές ιδιότητες
των δυο υποµονάδων της GDH στο αµπέλι (Loulakakis and RoubelakisAngelakis, 1990a). Επιπλέον, η υψηλή νουκλεοτιδική οµολογία τους, αποτέλεσε
κριτήριο επιλογής της αλληλουχίας Vvgdh-NAD;A1, ως ιχνηθέτη κατά την
αρχική διαδικασία σάρωσης της cDΝΑ βιβλιοθήκης, λόγω της ικανότητας της
να υβριδοποιείται και µε

Vvgdh-NAD;Β αλληλουχίες. Περαιτέρω in silico

ανάλυση της Vvgdh-NAD;B αλληλουχίας, έδειξε ότι κωδικοποιεί ένα πεπτίδιο
411 αµινοξέων µε µοριακό βάρος (44.5kD) και ισοηλεκτρικό φορτίο (pI 6.86).
Αντιστοίχως, η Vvgdh-NAD;Α1 αλληλουχία για την α υποµονάδα της GDH από
το αµπέλι, κωδικοποιεί ένα πεπτίδιο 409 αµινοξέων µε µοριακό βάρος 44.3kD
και ισοηλεκτρικό σηµείο pI 6.74. Συνεπώς, παρά τις κοινές αντιγονικές ιδιότητες,
λόγω της ύπαρξης όµοιων αντιγονικών επίτοπων, είναι φανερό πως οι δυο
υποµονάδες της GDH διαφέρουν σε φορτίο και µοριακό βάρος (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1991) στο αµπέλι. Παρόλαυτά, οι διαφορές είναι αρκετά
µικρές ώστε ο διαχωρισµός των δυο πεπτιδίων σε αποδιατακτικό πήκτωµα
ακρυλαµίδης να είναι αρκετά δύσκολος.
Η αλληλουχία Vvgdh-NAD;B διαθέτει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν
τα γονίδια, που κωδικοποιούν την GDH στα ανώτερα φυτά. ∆ιαθέτει
αµινοτελικό µιτοχονδριακό οδηγό πεπτίδιο (Hartl et al., 1989) για τον εντοπισµό
της στην εσωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων (Yamaya et al., 1984;
Sakakibara et al., 1995; Syntichaki et al., 1996; Turano et al., 1996; Purnell et al.,
1997; Turano et al., 1997; Ficarelli et al., 1999). Επίσης, εµφανίζει µοτίβο
πρόσδεσης συµπαράγοντα NAD (Britton et al., 1992) καθώς και γλουταµικού
οξέος (Britton et al., 1992), που συνάδουν µε τον in vitro και τον πιθανό in vivo
ρόλο των καθοδικών ισοενζύµων, που δοµούνται κυρίως από την β-υποµονάδα
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(Syntichaki et al., 1996; Purnell et al., 1997; Turano et al., 1997; Pavesi et al.,
2000; Restivo, 2004). Σηµαντικό στοιχείο που διαχωρίζει την αλληλουχία
Vvgdh-NAD;B από την Vvgdh-NAD;Α1, είναι η έλλειψη µοτίβου EF-hand για
πρόσδεση ιόντων ασβεστίου (Haiech and Sallantin, 1985). Το µοτίβο αυτό έχει
εντοπιστεί µόνο στα γονίδια, που κωδικοποιούν για την α-υποµονάδα και τα
ανοδικά ισοένζυµα της GDH ενώ δεν εντοπίζεται σε gdh αλληλουχίες, που
κωδικοποιούν για τη β-υποµονάδα. Επιπλέον, από µέτρηση in vitro ενεργοτήτων,
έχει βρεθεί ότι η συγκέντρωση ασβεστίου επηρεάζει µόνο την αµινωτική δράση
της GDH, η οποία καθορίζεται από την λειτουργία των ανοδικών ισοενζύµων
(Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1990b; Turano et al., 1996). Στην
αµινοξική αλληλουχία της β-υποµονάδας, βρέθηκε επίσης ένα µοτίβο µε
ικανότητα διµερισµού. Η περιοχή αυτή πιθανότατα, αποτελεί το σηµείο
πρόσδεσης των υποµονάδων της GDH για τον σχηµατισµό του ενεργού
εξαµερούς (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991; Turano et al., 1997).
Τέλος, από σύγκριση της αλληλουχίας Vvgdh-NAD;B µε άλλες αλληλουχίες
gdha και gdhb, από ανώτερα φυτά, βρέθηκε ότι οµαδοποιείται µε αλληλουχίες
GDH που κωδικοποιούν για την β-υποµονάδα. Όλες οι αλληλουχίες, που
κωδικοποιούν για την β-υποµονάδα της GDH, φαίνεται να έχουν υψηλότερο
βαθµό συντήρησης µεταξύ τους, παρά µε άλλες που κωδικοποιούν την αυποµονάδα. Αντιστοίχως, αλληλουχίες, που κωδικοποιούν για την α-υποµονάδα,
οµαδοποιούνται όλες µαζί βάση νουκλεοτιδικής οµολογίας και διαχωρίζονται
από αυτές που κωδικοποιούν την β-. Η αλληλουχία Vvgdh-NAD;B, που
αποµονώθηκε, οµαδοποιείται µε άλλες gdhb αλληλουχίες από ανώτερα φυτά και
είναι υπεύθυνη για την κωδικοποίηση της β-υποµονάδας της GDH στο αµπέλι,
ενώ η αλληλουχία Vvgdh-NAD;Α1 που κωδικοποιεί για την α-, οµαδοποιείται µε
άλλες αλληλουχίες υπεύθυνες για την κωδικοποίηση της α-υποµονάδας (Εικ. 11).
Για την αποµόνωση της γενωµικής αλληλουχίας, που κωδικοποιεί για τον βυποµονάδα της GDH από το αµπέλι, σαρώθηκε γενωµική βιβλιοθήκη αµπελιού
χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη, την cDNA αλληλουχία της β-υποµονάδας σε
συνθήκες

αυστηρού

υβριδισµού.

Οι

αυστηρές

συνθήκες

υβριδισµού

εξασφάλισαν τη µείωση της ικανότητας του ιχνηθέτη να υβριδοποιείται και µε
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gdha αλληλουχίες λόγω υψηλής νουκλεοτιδικής οµολογίας. Παρόλαυτα, δεν
µπορούσε να αποκλειστεί η περίπτωση αλληλεπίδρασης του ιχνηθέτη και µε
Vvgdh-NAD;Α1 κλώνους. Για τον λόγο αυτό, γενωµικοί φαγικοί κλώνοι που
αποµονώθηκαν από την πρώτη διαδικασία σάρωσης, αναλύθηκαν µε
fingerprinting. Η ανάλυση αυτή κατέταξε τους γενωµικούς φαγικούς κλώνους σε
τρεις διαφορετικές οµάδες, βάση του πρότυπου πέψης µε περιοριστικές
ενδονουκλεάσες,

ώστε

να

ακολουθήσει

ανάλυση

µόνο

για

κάποιους

αντιπροσωπευτικούς από κάθε οµάδα. Η κατάταξη των κλώνων σε διαφορετικές
οµάδες και η επιλογή των πλέον αντιπροσωπευτικών από κάθε οµάδα, ήταν
απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή ανάλυσης κλώνων, που περιείχαν το
ίδιο γενωµικό ένθεµα.
Ανάλυση του κλώνου Α5 από την πρώτη οµάδα, αποκάλυψε την ύπαρξη
ενός µεγάλου ελλείµµατος και άλλων σηµειακών µεταλλαγών, σε σύγκριση µε
τις αντίστοιχες αλληλουχίες κλώνων από τις άλλες δυο οµάδες. Πολλές από τις
σηµειακές αυτές µεταλλαγές, εισήγαγαν κωδικόνια λήξης της µετάφρασης. Το
έλλειµµα περιλάµβανε ένα ολόκληρο εσόνιο, καθώς και σηµαντικό τµήµα των
γειτονικών εξονίων. Για τον λόγο αυτό, ο κλώνος αυτός πιθανότατα αποτελεί
ψευδογονίδιο και δεν χρησιµοποιήθηκε για την περαιτέρω ανάλυση του
γενωµικού κλώνου Vvgdh-NAD;B. Πάντως, η ανίχνευση αλληλουχιών
ψευδογονιδίων gdh στην γενωµική βιβλιοθήκη του αµπελιού, ερµηνεύει τα
αποτελέσµατα ανάλυσης κατά Southern, που είχε πραγµατοποιηθεί σε γενωµικό
DNA αµπελιού (Σκοπελίτης, 2001). Από την ανάλυση αυτή, προέκυψαν σήµατα
που ερµήνευαν την ύπαρξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών αλληλουχιών gdh
στο αµπέλι. Από αυτές, οι δυο είναι µεταγραφικά ενεργές και αντιστοιχούν στις
Vvgdh-NAD;Α1 και Vvgdh-NAD;B, κωδικοποιώντας για τις αντίστοιχες
υποµονάδες ενώ η τρίτη θα µπορούσε να είναι αλληλουχία ψευδογονιδίου χωρίς
µεταγραφική ενεργότητα.
Με αντίδραση PCR στους κλώνους Β13 και Β15 αποµονώθηκαν οι
αλληλεπικαλυπτόµενες αλληλουχίες του γενωµικού κλώνου Vvgdh-NAD;B. Οι
κοινές αλληλουχίες, που αποµονώθηκαν από τους δυο φαγικούς κλώνους ήταν
πανοµοιότυπες, ταυτοποιώντας τους δυο κλώνους ως όµοιους. Η αδυναµία
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απόκτησης ακραίων τµηµάτων της γενωµικής αλληλουχίας Vvgdh-NAD;B από
τον Β15, ερµηνεύει πιθανότατα τις διαφορές µεγέθους που παρουσιάστηκαν σε
κάποιες ζώνες συγκριτικά µε τον Β13, στην ανάλυση κατά fingerprint. Η
ανάλυση της γενωµικής Vvgdh-NAD;B αλληλουχίας αποκάλυψε την ύπαρξη 9
εξονίων και 8 εσονίων. Αθροιστικά το µέγεθος της εσονίων ήταν περίπου ίσο µε
το µέγεθος των εξονίων. Το µέγεθος της γενωµικής αλληλουχίας ήταν 4203bp
και το µέγεθος της 3’UTR αλληλουχίας ήταν 189bp. Συγκρινόµενη η γενωµική
Vvgdh-NAD;B αλληλουχία µε την αντίστοιχη cDNA Vvgdh-NAD;B αλληλουχία,
διαπιστώθηκε ότι δεν πραγµατοποιήθηκε εναλλακτική συναρµογή των εξονίων
για την κατασκευή του mRNA της β-υποµονάδας. Η σειρά των εξονίων στον
γενωµικό κλώνο ταυτίζεται µε την ακριβή cDNA αλληλουχία του β-κλώνου (Εικ.
13). Επιπλέον, πάνω στην γενωµική αλληλουχία, αναγνωρίστηκαν οι
συντηρηµένες αλληλουχίες, που εντοπίστηκαν και στην αντίστοιχη cDNA
αλληλουχία

και

είναι

υπεύθυνες

για

την

κωδικοποίηση

µοτίβων,

χαρακτηριστικών για τα µέλη της οικογένειας της GDH (Εικ. 9). Επιπλέον, η
ανάλυση της γενωµικής Vvgdh-NAD;B αλληλουχίας αποκάλυψε την ύπαρξη
συντηρηµένων αλληλουχιών αποκοπής εσονίων κατά την ωρίµανση του mRNA
καθώς και υψηλή περιεκτικότητα των εσονίων σε αδενίνη και θυµιδίνη,
χαρακτηριστικό των εσονίων φυτικών γονιδίων (Ko et al., 1998).
Η αποµόνωση αλληλουχιών gdhb από το αµπέλι, παρέχει πλέον µια
ολοκληρωµένη εικόνα για την δοµή και οργάνωση των γονιδίων, που
κωδικοποιούν την GDH, στο φυτό αυτό. Επιπλέον, η ύπαρξη διακριτών
αλληλουχιών gdha και gdhb θα επιτρέψει την πιο έγκυρη µελέτη της ρύθµισης
των δυο υποµονάδων σε πολύ αυστηρές συνθήκες, ώστε να αποφευχθούν οι µη
ειδικές αλληλεπιδράσεις από ετερόλογους ιχνηθέτες. Επιπλέον, η αποµόνωση
της γενωµικής αλληλουχίας Vvgdh-NAD;B, αποτελεί το πρώτο βήµα για την
αποµόνωση και χαρακτηρισµό της ρυθµιστικής αλληλουχίας του υποκινητή του
γονιδίου αυτού. Σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περιοχή του υποκινητή του
γονιδίου Vvgdh-NAD;Α1, θα είναι πλέον εφικτή η συγκριτική ανάλυση
ρυθµιστικών αλληλουχιών, που ευθύνονται για την συµπεριφορά των δυο
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γονιδίων, απαντώντας σε σηµαντικά ερωτήµατα για το φυσιολογικό ρόλο της
GDH.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ Vvgdh-NAD;A1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ
ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ Vvgdh-NAD;A1

2.1. Περίληψη
Η αποσαφήνιση του in planta φυσιολογικού ρόλου της γλουταµικής
αφυδρογονάσης µε κλασσικές και βιοχηµικές µεθόδους, σε διάφορες
φυσιολογικές

καταστάσεις,

αποτελεί

ένα

θέµα

αιχµής

εξαιτίας

των

αντικρουόµενων αποτελεσµάτων. Η έλλειψη πληροφοριών για τις ρυθµιστικές
αλληλουχίες του υποκινητή των γονιδίων gdh επέβαλε την αποµόνωση και το
χαρακτηρισµό του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1. Από φαγικούς
γενωµικούς κλώνους Vvgdh-NAD;Α1, που είχαν αποµονωθεί και χαρακτηριστεί
σε προηγούµενη φάση (Σκοπελίτης, 2001), έγινε αποµόνωση όλης της περιοχής
του γενωµικού ενθέµατος, από το βραχίονα του φάγου ως το σηµείο έναρξης της
µετάφρασης του γονιδίου Vvgdh-NAD;Α1. Η αποµόνωση αυτή επιτεύχθηκε µε
αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. Η αλληλουχία που αποµονώθηκε, αφού
κλωνοποιήθηκε σε κατάλληλο πλασµιδιακό φορέα, χρησιµοποιήθηκε ως αρχικό
καλούπι για αποµόνωση αλληλεπικαλυπτόµενων τµηµάτων της, µε κοινό 3’
άκρο και µεταβαλλόµενο 5’ άκρο. Τα αλληλεπικαλυπτόµενα αυξανόµενου
µήκους τµήµατα, της υποψήφιας αλληλουχίας του υποκινητή, κλωνοποιήθηκαν
πριν το γονίδιο, που κωδικοποιεί για λουσιφεράση, σε κατάλληλο πλασµιδιακό
φορέα. Ακολούθησαν πειράµατα παροδικής έκφρασης σε πρωτοπλάστες καπνού,
από τα οποία χαρακτηρίστηκε η περιοχή ελάχιστης ενεργότητας του υποκινητή.
Αφού χαρακτηρίστηκε η περιοχή του υποκινητή µε ελάχιστη ενεργότητα,
ακολούθησε in silico ανάλυση σε πολλές γνωστές διαδικτυακές βάσεις
δεδοµένων για εύρεση εν δυνάµει cis ρυθµιστικών αλληλουχιών, που να
εντοπίζονται µέσα στην περιοχή αυτή. Η µελέτη αποκάλυψε την ύπαρξη
τεσσάρων

οµάδων

πιθανών

cis

ρυθµιστικών

στοιχείων.

∆υο

οµάδες

υποδηλώνουν ιστοειδική έκφραση του γονιδίου, και ρύθµιση από διάφορες
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φυτικές ορµόνες. Η τρίτη οµάδα συσχετίζει την ρύθµιση του γονιδίου από το
φως. Η τέταρτη οµάδα, που εµφανίζει και το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, συνδέει
την ρύθµιση του γονιδίου Vvgdh-NAD;Α1 µε διάφορες καταστάσεις
καταπόνησης. Έτσι, ενισχύεται το σενάριο ότι η GDH είναι ένα anti-stress
ένζυµο, που καταλύει την αµίνωση του α-κετογλουταρικού οξέος προς
γλουταµικό οξύ, για την απόσβεση της περίσσειας αµµωνίας, σε καταστάσεις
καταπόνησης.
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2.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η γλουταµική αφυδρογονάση (Ε.C. 1.4.1.2; E.C. 1.4.1.4, GDH) αποτελεί ένα
ένζυµο-κλειδί στα µεταβολικά µονοπάτια που συνδέουν το άζωτο και τον
άνθρακα και εµφανίζει κοινή δοµή και οργάνωση σε όλους του ανώτερους
πολυκύτταρους οργανισµούς (Srivastava and Singh, 1987; Yamaya and Oaks,
1987; Turano et al., 1997). Πρόκειται για ένα κυρίως µιτοχονδριακό ένζυµο
(Wallsgrove et al., 1979; Yamaya et al., 1984; Loulakakis and RoubelakisAngelakis, 1990; Turano et al., 1997), που βρίσκεται σε µεγάλες ποσότητες σε
πολλούς φυτικούς ιστούς (Srivastava and Singh, 1987). ∆οµείται από δυο
διαφορετικές υποµονάδες µε κοινές αντιγονικές ιδιότητες αλλά διαφορετικό
φορτίο και µάζα (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991; Turano et al.,
1997). Οι δυο πρωτεϊνικές υποµονάδες α- και β-, δοµούν τελικά 7 διαφορετικά
λειτουργικά ισοένζυµα, µε τυχαία σύνδεσή τους σε διαφορετικές αναλογίες
(Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991; Ficarelli et al., 1999). In vitro τα
ισοένζυµα αυτά ευνοούν θερµοδυναµικά την ενσωµάτωση της ελεύθερης
αµµωνίας σε µόρια α-κετογλουταρικού οξέος προς παραγωγή L-γλουταµικού
οξέος. Επιπλέον, in vitro η GDH είναι ικανή να προκαλέσει την οξειδωτική
απαµίνωση του L-γλουταµικού οξέος προς σχηµατισµό α-κετογλουταρικού
οξέος και αµµωνίας µε αρκετά χαµηλότερη απόδοση (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1990; Aubert et al., 2001).
Αρχικά από in vitro αποτελέσµατα θεωρήθηκε ότι αποτελούσε το ένζυµο
πρωτογενούς αφοµοίωσης της αµµωνίας (Bone, 1959; Chou and Splittstoesser,
1972; Davies and Teixeira, 1975; Ehmke and Hartmann, 1976). Μετά την
ανακάλυψη του ενζυµικού συµπλόκου GS/GOGAT (Lea and Miflin, 1974;
Suzuki and Gadal, 1982) και την ανάλυση της in vivo λειτουργίας µε GC/MS
χρησιµοποιώντας σηµασµένα υποστρώµατα, αποδείχτηκε πως η φυσιολογική
λειτουργία δεν είναι η πρωτογενής αφοµοίωση της αµµωνίας. Τα µέχρι σήµερα
αποτελέσµατα είναι αντικρουόµενα, προτείνοντας ότι η GDH δρα αµινωτικά
(Chou and Splittstoesser, 1972; Givan, 1979; Yamaya and Oaks, 1987; LoyolaVargas et al., 1988; Rhodes, 1989; Oaks, 1994; Loulakakis et al., 2002;
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Skopelitis et al., 2006) ενώ άλλα υποστηρίζουν την απαµινωτική δράση (Berger
et al., 1985; Robinson et al., 1991; Robinson et al., 1992; Stewart et al., 1995;
Masclaux et al., 2000; Masclaux-Daubresse et al., 2006) της GDH. Τρια
πρόσφατα άρθρα επισκόπησης υποδηλώνουν το κενό στη βιβλιογραφία (Miflin
and Habash, 2002; Stitt et al., 2002; Gallais and Hirel, 2004).
Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις οι in vitro ειδικές ενεργότητες της GDH δε
συµφωνούν µε τα in vivo αποτελέσµατα, όπως αυτά προκύπτουν από ανάλυση
φασµατοσκοπίας µάζας αέριας χρωµατογραφίας (GC/MS) (Dubois et al., 2003;
Skopelitis et al., 2006).
Για την αποσαφήνιση του ρόλου της GDH, θεωρήθηκε σκόπιµη η
αποµόνωση και ο χαρακτηρισµός του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1.
Για την ανάλυση πιθανών ρυθµιστικών αλληλουχιών του υποκινητή,
χρησιµοποιήθηκαν οι βάσεις δεδοµένων PlantCARE (Rombauts et al., 1999;
Lescot et al., 2002), PLACE (Higo et al., 1998; Higo et al., 1999), η Transfac
(Wingender et al., 1996), η TESS (Jonathan and Christian, 1998) κ.α
Για την εύρεση πιθανών ρυθµιστικών αλληλουχιών του υποκινητή του
γονιδίου Vvgdh-NAD;A1, που να σχετίζονται µε την φυσιολογική δράση της
GDH, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση αλληλουχιών υποκινητών από γονίδια, που
εµφάνισαν κοινό τρόπο ρύθµισης και απόκρισης µε την GDH σε διάφορα
ερεθίσµατα. Οι cis ρυθµιστικές αλληλουχίες, που χαρακτηρίζουν τους
υποκινητές των γονιδίων αυτών, ενδεχοµένως να εντοπίζονται και στην περιοχή
του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1, που ρυθµίζεται µε κοινό τρόπο.
Έπειτα από ανάλυση γονιδίων µε κοινό τρόπο ρύθµισης µε το VvgdhNAD;A1 γονίδιο, βρέθηκαν ρυθµιστικά στοιχεία µε ρόλο απόκρισης σε
καταστάσεις καταπόνησης. Τα στοιχεία ABRELATERD1, έχουν αναγνωριστεί
στον υποκινητή γονιδίων, που επάγονται από κατάσταση αφυδάτωσης και
υψηλής συγκέντρωσης άλατος (Simpson et al., 2003) ανεξάρτητα από την
παρουσία αµπσισσικού οξέος. Στον υποκινητή του γονιδίου erd1 του
Arabidopsis βρέθηκε ότι το µοτίβο αναγνώρισης MYC σε συνδυασµό µε την
αλληλουχία CACTAAATTGTCAC είναι απαραίτητα για έκφραση γονιδίων, που
επάγονται από αφυδάτωση. Επιπλέον, αλληλουχίες αποκρινόµενες σε ΑΒΑ
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(ABΑ Response Element) σε συνδυασµό µε την αλληλουχία ACGT είναι
υπεύθυνες για απόκριση σε γήρανση λόγω σκότους (dark induced senescence).
Τα στοιχεία ABA αναγνωρίζονται από bZIP (Jakoby et al., 2002) µεταγραφικούς
παράγοντες και έχουν ρόλο απόκρισης σε αφυδάτωση, υψηλή αλατότητα,
ωρίµανση σπέρµατος και λήθαργο. Στοιχεία ABRE σε συνδυασµό µε στοιχεία
DRE (Dehydration Response Elements) οδηγούν κυρίως σε αντοχή σε
αφυδάτωση και στις χαµηλές θερµοκρασίες ενώ πολλά στοιχεία ABRE µαζί
οδηγούν σε βλάστηση σπόρων (Nakashima et al., 2006). Επίσης, οι παράγοντες
CBF (C repeat Binding Protein) ή αλλιώς DREB είναι υπεύθυνοι για επαγωγή
γονιδίων σε χαµηλές θερµοκρασίες και αφυδάτωση, ανεξάρτητα από την
παρουσία ΑΒΑ, µέσω ενός AP2 domain (Xue, 2002), χαρακτηριστικού για
γονίδια, που επάγονται από χαµηλές θερµοκρασίες.
Επίσης, βρέθηκε ότι στοιχεία ABRE (ABRERATCAL) µαζί µε άλλα µοτίβα
αποτελούν

αλληλουχίες

στόχους

σε

αλλαγή

της

συγκέντρωσης

του

ενδοκυτταρικού Ca+2, το οποίο αυξάνει σε καταστάσεις καταπόνησης (Knight,
2000). Άλλα ρυθµιστικά στοιχεία, που ρυθµίζονται από ABA είναι οι
παράγοντες MYB και ΜΥC. Σε φυτά Arabidopsis το γονίδιο rd22, που επάγεται
από συνθήκες αφυδάτωσης δεν περιέχει στον υποκινητή του ABRE στοιχεία. Σε
αυτήν την περίπτωση, τα στοιχεία ΜΥC και MYB µέσω αλληλεπίδρασης µε
τους πρωτεϊνικούς παράγοντες bHLH AtMYC2 και AtΜΥΒ2, επάγουν την
έκφραση γονιδίων από έλλειψη νερού (Abe et al., 2003) και αποτελεί ένα
σύστηµα ξεχωριστό από την ύπαρξη αλληλουχιών ABRE.
Οι αλληλουχίες MYB έχουν βρεθεί και σε υποκινητές φωτοεπαγόµενους.
Στον

υποκινητή

του

γονιδίου

chs

και

σε

άλλα

γονίδια

σύνθεσης

φαινυλπροπανοειδών, η επαγωγή έκφρασης του γονιδίου ως αποτέλεσµα
απόκρισης στο φως οφείλεται στην ύπαρξη µοτίβων ρύθµισης από φως (LRU:
Light Regulative Unit), τα οποία αποτελούνται από αλληλουχίες MRE (Myb
Recognition Elements), που αλληλεπιδρούν

µε bZIP παράγοντες και

αλληλουχίες ACE (ACGT), που αλληλεπιδρούν µε bHLH παράγοντες
(Hartmann et al., 2005). Η αλληλουχία ΑΑΑΑΑΑΤΤC (HSE: Heat Shock
Element) εντοπίζεται σε υποκινητές γονιδίων, που επάγονται από καταστάσεις
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ακραίων θερµοκρασιών από τους παράγοντες HSF (Heat Shock factors) και
ενισχύεται από την ύπαρξη αλληλουχιών CCAAT (Rieping and Schoffl, 1992).
Σε Chlamydomonas reinhardtii, στον υποκινητή των γονιδίων cyc6 και cpx1,
αναγνωρίστηκε ένα στοιχείο αποκρινόµενο στις ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις
χαλκού (Quinn et al., 2000; Kropat et al., 2005).
Στις βάσεις δεδοµένων αναγνωρίστηκαν αρκετά στοιχεία που ρυθµίζονται
από φως. Εκτός από το ACE σε συνέργεια µε τα ΜΥΒ, άλλες ρυθµιστικές
αλληλουχίες επαγόµενες από φως είναι οι αλληλουχίες GATA. Οι αλληλουχίες
αυτές αναγνωρίζονται από παράγοντες που έχουν τύπου IV δακτύλιο
ψευδαργύρου. Στα φυτά έχουν αναγνωριστεί 4 κατηγορίες GATA αλληλουχιών,
οι οποίες απαντούν στους υποκινητές φωτοεπεγόµενων γονιδίων π.χ. lhcII και
cab, καθώς και γονιδίων που ρυθµίζουν κιρκαδικούς ρυθµούς (Reyes et al.,
2004). Άλλες αλληλουχίες που βρέθηκαν σε υποκινητές και ρυθµίζονται από
φως είναι οι GT1 και οι ισοµορφές τους στα CaM4 φυτά (GT1GMSCAM4)
(Park et al., 2004), οι οποίες δεσµεύουν τους πυρηνικούς µεταγραφικούς
παράγοντες και οι αλληλουχίες G-Box, οι οποίες ρυθµίζονται από ακτινοβολία
UV (Gilmartin et al., 1990). Οι αλληλουχίες IBOXCORE (Terzaghi and
Cashmore, 1995), οι SORLIP (Sequences Over-Represented in Light-Induced
Promoters)

(Hudson

and

Quail,

2003;

Jiao

et

al.,

2005),

οι

REALPHALGLHCB21 στο φυτόχρωµα (Degenhardt and Tobin, 1996)
ρυθµίζονται επίσης θετικά από το φως, ενώ οι αλληλουχίες SREATMSD (sugarrepressive element) στο Arabidopsis κατά την διαδικασία αποκοπής του
κορυφαίου

µεριστώµατος

(Tatematsu

et

al.,

2005)

και

TATCCAYMOTIFOSRAMY3D µαζί µε το G motif (Toyofuku et al., 1998;
Rubio-Somoza et al., 2006) είναι υπεύθυνα για καταστολή της έκφρασης του
γονιδίου της α αµυλάσης παρουσία σακχάρων.
Ρυθµιστικές αλληλουχίες υπεύθυνες για την επαγωγή έκφρασης γονιδίων από
ορµονικά ερεθίσµατα, αποτελεί άλλη µια ενδιαφέρουσα κατηγορία. Εκτός από
τις αλληλουχίες, που ρυθµίζονται από ΑΒΑ, υπάρχουν και αλληλουχίες, που
αποκρίνονται στο γιββερελλινικό οξύ (GA). Στα κύτταρα της αλευρώνης στην
βρώµη βρέθηκε ότι ο υποκινητής του γονιδίου της α-αµυλάσης περιέχει τη

76

ρυθµιστική αλληλουχία GARE (TAACAAA) και ένα µοτίβο από πυριµιδίνες
(CCTTTT), στις οποίες προσδένεται ένας παράγοντας, που µοιάζει πολύ µε
MYB. Η έκφραση του παράγοντα αυτού καθορίζεται από την παρουσία GA.
Έτσι, η GA επάγει την έκφραση του MYB, ο οποίος ενεργοποιεί µεταγραφικά το
γονίδιο της α-αµυλάσης (Gubler et al., 1995; Morita et al., 1998; Gubler et al.,
1999). Άλλες αλληλουχίες µε ρόλο ενίσχυσης της µεταγραφής βρέθηκαν στο
υποκινητή του γονιδίου της α-αµυλάσης από διάφορα δικότυλα φυτά (Huang et
al., 1990). Πρόκειται για τις αλληλουχίες TAACAAGA, TATCCAT και
pyrimidine box (TCCTTTTTC) και εντοπίζονται στον υποκινητή πολλών
γονιδίων, που ρυθµίζονται από GA. Άλλες αλληλουχίες ρυθµίζονται από το
σαλικυλικό οξύ (SA). Στην Arabidopsis, η πρωτεΐνη NPR1 επάγεται έπειτα από
µόλυνση από παθογόνα ή µεταχείριση µε SA. Επίσης, φυτά καπνού, που
µολύνθηκαν µε τους ιούς TMV, PVY και TEV, µε τα βακτηριακά στελέχη
Pseudomonas syringae pv. syringae και Pseudomonas syringae pv tabaci, καθώς
και µε τους επαγωγείς µυκήτων κρυπτογεϊνη και Onozuka R10, εµφάνισαν
επαγωγή των γονιδίων gdh και gs1 έπειτα από αύξηση του SA, του γιασµονικού
οξέος και του αιθυλενίου (Pageau et al., 2006). Μόλυνση ή µεταχείριση µε SA
οδηγεί στην σύνθεση των πρωτεϊνικών παραγόντων WRKY (Eulgem et al.,
2000), οι οποίοι αναγνωρίζουν την αλληλουχία W Box στον υποκινητή του
γονιδίου npr1 (Maleck et al., 2000; Yu et al., 2001; Chen et al., 2002). Άλλες
ρυθµιστικές αλληλουχίες, που συµµετέχουν σε µεταφορά σήµατος, ιστοειδική
έκφραση γονιδίων και µεταβολισµό άνθρακα, αναγνωρίζονται από τους
µεταγραφικούς παράγοντες Dof, οι οποίοι είναι µοναδικοί για τα φυτά
(Yanagisawa and Schmidt, 1999; Yanagisawa, 2000). Άλλες cis ρυθµιστικές
αλληλουχίες χαρακτηρίζουν ιστοειδική έκφραση σε µεριστωµατικούς ιστούς
(Ishiguro and Nakamura, 1992), στα φυµάτια ρίζας ψυχανθών µολυσµένων από
παθογόνα (Vieweg et al., 2004; Fehlberg et al., 2005), στην ρίζα καπνού
µολυσµένου µε αγροβακτήριο (Elmayan and Tepfer, 1995) και στους ανθήρες
και στη γύρη φυτών τοµάτας (Bate and Twell, 1998; Filichkin et al., 2004).
Για την ανάλυση της ελάχιστης ενεργότητας υποκινητή, τµήµατα της πιθανής
ρυθµιστικής αλληλουχίας κλωνοποιούνται πριν από κατάλληλο γονίδιο µάρτυρα,
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η έκφραση του οποίου ρυθµίζεται από την αλληλουχία αυτή. Για την ανάλυση
της ελάχιστης ενεργότητας υποκινητή, χρησιµοποιούνται οι µάρτυρες της
λουσιφεράσης (LUC) και β-γλυκουρονιδάσης (GUS), λόγω της ευκολίας
ποσοτικοποίησης τους µε απλές φωτοµετρικές µεθόδους και της ικανότητας
ανίχνευσης πολύ µικρών ποσοτήτων τους. Εν συνεχεία, οι πλασµιδιακές αυτές
κατασκευές ελέγχονται σε κατάλληλο in vivo σύστηµα ως προς την ικανότητα
της υποψήφιας ρυθµιστικής αλληλουχίας να οδηγήσει σε έκφραση του γονιδίου
µάρτυρα. Για τον σκοπό αυτό, οι κατασκευές αυτές εκφράζονται παροδικά σε
σύστηµα πρωτοπλαστών, που µετασχηµατίζονται µε την βοήθεια ηλεκτρικού
πεδίου (Dey and Maiti, 1999; Maldonado et al., 2001), ή µε ωσµωτικό στρες µε
την βοήθεια πολυαιθυλενικής γλυκόλης (PEG) (Hartmann et al., 1998). Στον
άνθρωπο, ο παράγοντας ανάπτυξης µετασχηµατισµού-β (TGF-β), ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την ενεργοποίηση του παράγοντα ανάπτυξης συνδετικού ιστού
(CTGF) µετά από τραυµατισµούς, µελετήθηκε έπειτα από κλωνοποίηση της
περιοχής του υποκινητή του CTGF σε πλασµιδιακό φορέα µε γονίδιο µάρτυρα
την LUC (Zhao et al., 2004). Ανάλυση της ρυθµιστικής αλληλουχίας Ε1 του
υποκινητή πολλών γονιδίων, που επάγονται από αυξίνη, όπως των υποκινητών
Aux/IAA, SAUR, GST και GH3 από σόγια, έγινε µε την κλωνοποίηση και
χαρακτηρισµό των στοιχείων αυτών σε πλασµίδια µε γονίδια µάρτυρες LUC και
GUS (Liu et al., 1997) µε εισαγωγή τους σε κυτταροκαλλιέργειες καρότου. Σε
µια τεχνική κατασκευής 20.216 µεταλλαγµάτων Arabidopsis, έγινε ένθεση της
πλασµιδιακής Τ DNA κατασκευής, µέσα στην οποία περιέχεται το γονίδιο της
LUC σε συνθήκες έντονης καταπόνησης. Εν συνεχεία, ανιχνεύτηκαν και
αναγνωρίστηκαν οι γειτονικές περιοχές κάθε ένθεσης. Απώτερος σκοπός η
εύρεση γειτονικών αλληλουχιών, που κωδικοποιούσαν γονίδια ανταποκρινόµενα
σε καταστάσεις καταπόνησης. Έτσι, χαρακτηρίστηκε το γονίδιο At1g17840, που
κωδικοποιεί για τον µεταφορέα ABC, υπεύθυνο για αποτοξίνωση του κυττάρου
(Yamamoto et al., 2003; Alvarado et al., 2004). Σε φυτά βρώµης έγινε σύντηξη
τµηµάτων του υποκινητή γονιδίων της οικογένειας CAB, που ρυθµίζονται από
το φως και άλλους παράγοντες µε LUC. Βρέθηκε ότι δυο µεταγραφικοί
παράγοντες, που µοιάζουν µε MYB, ο HvMCB1 και ο HvMCB2, προσδένονται
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σε συγκεκριµένες περιοχές του υποκινητή CAB και ευθύνονται για τα υψηλά
επίπεδα µεταγραφής των γονιδίων αλλά όχι για την ρύθµιση από το φως (Churin
et al., 2003).
Για την ανάλυση των αποθηκευτικών πρωτεϊνών S2 στα φυτά Douglas fir
(Pseudotsuga menziesii), η περιοχή του υποκινητή του γονιδίου Pm2S1
κλωνοποιήθηκε πριν από το γονίδιο gusA, για επιβεβαίωση της ρυθµιστικής
περιοχής καθώς και των πιο ενεργών περιοχών της (Chatthai et al., 2004). Για
την ανάλυση του υποκινητή του γονιδίου TomΑ108, που εκφράζεται στο ταπέτο,
στους ανθήρες της τοµάτας, ο υποκινητής του γονιδίου αυτού συντήχθηκε µε το
γονίδιο gusA και ακολούθησε η χώρο- και χρόνο-ταξική έκφραση του γονιδίου
αυτού για ανάλυση τους ρόλου του στην διαδικασία της µικροσπορογένεσης (Xu
et al., 2006). Σε κυτταροκαλλιέργειες του φυτού Catharanthus roseus έγινε
µελέτη των υποκινητών CaMV 35S και FMV 34S, για αξιολόγησή τους ως προς
την πιθανή χρήση τους για µετασχηµατισµό του δύστροπου αυτού φυτικού
είδους (Fits and Memelink, 1997; van der Fits and Memelink, 1997) έπειτα από
µετασχηµατισµό µε βοµβαρδισµό. Σε µια άλλη µελέτη της επίδρασης της
τετρακυκλίνης και διάφορων αναλόγων της στην ενεργότητα 10 ισχυρών
φυτικών υποκινητών, έγινε σύντηξη των υποκινητών αυτών µε το γονίδιο GUS
και µελετήθηκε η επίδραση των αναλόγων τετρακυκλίνης έπειτα από ένθεση των
πλασµιδιακών κατασκευών σε κυτταροκαλλιέργεια καπνού ΝΤ1 (Love et al.,
2002).
Στόχος αυτού του πακέτου εργασίας, ήταν η αποµόνωση και ο
χαρακτηρισµός του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1 και των
ρυθµιστικών αλληλουχιών του. Για τον σκοπό αυτό, αποµονώθηκε η πιθανή
αλληλουχία του υποκινητή, από φαγικούς γενωµικούς κλώνους για το γονίδιο
Vvgdh-NAD;A1. Εν συνεχεία, αποµονώθηκαν τµήµατα της αλληλουχίας του
υποκινητή, τα οποία συντήχθηκαν µε κατάλληλο γονίδιο µάρτυρα (luc).
Ακολούθησε µετασχηµατισµός πρωτοπλαστών καπνού µε τις κατασκευές αυτές
για παροδική έκφραση και προσδιορισµό της ενεργότητας LUC. Αφού,
προσδιορίστηκε η περιοχή ελάχιστης ενεργότητας του υποκινητή, έγινε εκτενής
ανάλυση της αλληλουχίας αυτής in silico, για την εύρεση αλληλουχιών και
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µοτίβων, µε πιθανή ρυθµιστική δράση, που να συσχετίζουν την συµπεριφορά της
GDH µε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Η αναγνώριση τέτοιων
αλληλουχιών µπορεί να υποδείξει πιθανές σχέσεις ρύθµισης της GDH σε
διάφορα αναπτυξιακά στάδια και περιβαλλοντικές καταστάσεις.
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2.3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
2.3.1. Αποµόνωση φαγικού DNA

Από σάρωση γενωµικής βιβλιοθήκης από το αµπέλι (Vitis vinifera cv
Sultanina) είχαν αποµονωθεί σε προηγούµενη φάση (Σκοπελίτης, 2001) οι
γενωµικοί φαγικοί κλώνοι A10, A11 και Α12 για το γονίδιο, που κωδικοποιεί
την α-υποµονάδα της GDH (Vvgdh-NAD;A1) από το αµπέλι. Για τους τρεις
αυτούς φαγικούς κλώνους πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση φαγικού DNA
(Kernodle et al., 1993). Κύτταρα XL1 MRA αναπτύχθηκαν σε 10ml LB, 10mM
MgSO4, 0.2% µαλτόζη για 5h. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στα 500g για 10min
και το ίζηµα επαναιωρήθηκε µε 10mM MgSO4 ώστε η οπτική πυκνότητα στα
600nm έγινε OD600=0.5. ∆έκα µικρόλιτρα από τον κάθε φαγικό κλώνο,
επωάστηκαν µε 200µl κυττάρων XL1 MRA στους 25οC για 10min και
µεταφέρθηκαν σε NZY (5g NaCl, 2g MgSO4 7H2O, 5g yeast extract, 10g NZ
amine, pH 7.5/lt) για 12h στους 37οC. Όταν ήταν πλέον εµφανής η λύση των
κυττάρων, οι καλλιέργειες φυγοκεντρήθηκαν στα 7000g για 10min. Σε 40ml
υπερκείµενου, προστέθηκαν 8ml διαλύµατος 2.5Μ NaCl, 20%PEG 8000 για την
κατακρήµνιση των φαγοσωµατίων στους 4οC για 3h. Με φυγοκέντρηση στα
12000g για 30min αποµονώθηκε ίζηµα το οποίο επαναδιαλύθηκε σε 1ml ΤΕ
(10mM Tris-HCl, pH 7.5, 1mM EDTA). Ακολούθησαν διαδοχικοί καθαρισµοί
µε PhOH/CHCl3 και κατακρήµνιση µε διπλάσιο όγκο απόλυτης EtOH στους 4οC
για 1h. Με φυγοκέντρηση και πλύσιµο του ιζήµατος µε 70% EtOH
αποµονώθηκε τελικά το φαγικό DNA, το οποίο επαναδιαλύθηκε σε
αποστειρωµένο Η2Ο. Η συγκέντρωση του DNA προσδιορίστηκε φωτοµετρικά
στα 260 nm.

2.3.2. Αποµόνωση του υποκινητή Vvgdh-NAD;A1 µε αλυσιδωτή αντίδραση

πολυµεράσης
Σε 100ng φαγικού DNA από τους τρεις κλώνους πραγµατοποιήθηκε
αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (Sambrook et al., 1989), χρησιµοποιώντας
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ως ζεύγη εκκινητών τους 1Α Prom (5’-GTTTGTGGCTGCTAGAGC-3’) σε
συνδυασµό µε τους T7 (5’-GTGAATTGTAATACGACTCACTATAGGG-3’)
και

Τ3

(5’-CGCCAAGCTCGAAATTAACCC-3’).

Οι

αντιδράσεις

πραγµατοποιήθηκαν παρουσία 1µΜ από των κάθε εκκινητή, 1.5mM MgCl2,
0.2mM dNTPs, 1Χ DyNAzyme EXT buffer και 2 Unit DyNAzyme EXT DNA
polymerase (Finnzymes DyNAzyme EXT PCR Kit cat# F-552S). Ο τελικός
όγκος αντίδρασης ήταν στα 50µl. Οι συνθήκες της PCR ήταν 94οC για 2min.
Έπειτα, ακολούθησαν 30 επαναλήψεις 94οC για 1min, 58οC για 1min, 72oC για
6min. Τέλος, ακολούθησε ένα τελευταίο στάδιο πολυµερισµού στους 72οC για
10min.

2.3.3. Κλωνοποίηση της περιοχής του υποκινητή στον pGEM T easy vector

και προσδιορισµός της αλληλουχίας της
Τα προϊόντα της PCR κλωνοποιήθηκαν στον ΤΑ πλασµιδιακό φορέα pGEM
T easy vector (Promega, cat#A1360). Πενήντα νανογραµµάρια πλασµιδίου
επωάστηκαν µε 5µl 2X ligation buffer, 1µl λιγάση (~1 unit) και 200ng
αντίδρασης PCR, σε τελικό όγκο αντίδρασης 10µl. Η αντίδραση επωάστηκε
στους 16οC για 12h. Ακολούθησε βακτηριακός µετασχηµατισµός και έλεγχος
µικρής

κλίµακας

πλασµιδιακού

DNA

από

διάφορες

αποικίες,

όπως

περιγράφησαν στο πρώτο κεφάλαιο. Τρεις θετικοί κλώνοι εστάλησαν για
προσδιορισµό της αλληλουχίας του ενθέµατος.

2.3.4. In silico ανάλυση της αλληλουχίας του υποκινητή

Για την in silico ανάλυση της πιθανής αλληλουχίας του υποκινητή και των
συστατικών cis ρυθµιστικών αλληλουχιών του, η αλληλουχία µήκους 1003bp
αναλύθηκε µε τον αλγόριθµο Promoter prediction στην διαδικτυακή βάση
δεδοµένων www.fruitfly.org/cgi-bin/seq_tools/promoter.pl. Για την ανίχνευση εν
δυνάµει cis ρυθµιστικών αλληλουχιών του υποκινητή, η 1003bp αλληλουχία
αναλύθηκε

µε

την

δικτυακή

βάση

δεδοµένων

TFSEARCH

(www.cbrc.jp/research/db/TFSEARCH.html). Μια άλλη διαδικτυακή βάση
δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε για ανάλυση cis ρυθµιστικών στοιχείων του
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υποκινητή ήταν η (http://www.ifti.org/cgi-bin/ifti/Tfsitescan.pl), η TESS
(Transcription Element Search System - http://www.cbil.upenn.edu/cgi-bin/tess),
η softberry (www.softberry.com/berry.phtml? topic=tssp&group=programs&
subgroup=promoter), η Cister (Cis-element cluster finder- http://zlab.bu.edu/
~mfrith/cister.shtml), η PLACE (Plant Cis-acting Regulatory DNA Elements http://www.dna.affrc.go.jp/PLACE/signalscan.html) και η PlantCARE (CisActing Regulatory Elements - http://bioinformatics.psb. ugent.be/webtools/
plantcare/html).

2.3.5. Αποµόνωση ελλειµµάτων του υποκινητή µε αλυσιδωτή αντίδραση

πολυµεράσης (PCR)
Για

την

αποµόνωση

τµηµάτων

της

αλληλουχίας

του

υποκινητή,

πραγµατοποιήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης χρησιµοποιώντας ως
αρχική µήτρα την αλληλουχία υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1. Πέντε
ζεύγη εκκινητών επιλέχθηκαν για τον πολλαπλασιασµό αλληλεπικαλυπτόµενων
τµηµάτων. Οι πέντε διαφορετικοί θετικής πολικότητας εκκινητές, που
επιλέχθηκαν να υβριδοποιούνται σε διαφορετικές θέσεις της αλληλουχίας του
υποκινητή

είναι

οι:

1)

CATCTACGTGGAGCC-3’),

1A
2)

Prom

1A

Prom

D10

(5’-CTCAAGCTTCC

D350

(5’-ATAAGCTTTCA

TTTATCCTAATAACAAAAATTTCTAATTTGG-3’), 3) 1A Prom D630 (5’GGGCAAAGATCAAGCTTTAGTCACTATTTTCG-3’), 4) 1A Prom D750 (5’GCAAGCTTGGGCGCCTTACCTGCC-3’) και 5) 1A Prom D890 (5’CTCCAAGCTTTTCTCTCATTTTCTTGCATTTTC-3’).

Όλοι

οι

εκκινητές

περιέχουν στο 5’ άκρο τους µια πρόσθετη θέση περιορισµού HindIII και
υβριδοποιούνται αντιστοίχως στις θέσεις 10, 350, 630, 750 και 890 της
αλληλουχίας

του

υποκινητή.

Ως

αντίθετης

πολικότητας

εκκινητής

χρησιµοποιήθηκε σε κάθε µια από τις περιπτώσεις, ο 1A Prom Drev µε
αλληλουχία 5’-CTAGAGCATCCATGGCCACAAAAACAAAAACC-3’. Ο 1A
Prom Drev υβριδοποιείται στις εκατέρωθεν αλληλουχίες του σηµείου έναρξης
της µετάφρασης ATG και περιέχει στο 3’ άκρο του την πρόσθετη θέση
περιορισµού NcoI. Ο συνδυασµός του 1A Prom Drev µε καθένα από τους
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θετικής πολικότητας εκκινητές, θα οδηγήσει τελικά σε 5 αλληλεπικαλυπτόµενα
τµήµατα µε µεγέθη 1000bp, 650bp, 370bp, 250bp και 110bp, αντίστοιχα.
Για κάθε αντίδραση PCR, χρησιµοποιήθηκαν 10ng πλασµιδιακού DNA, που
περιείχε την αλληλουχία του υποκινητή. Οι αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν
παρουσία 3µΜ από των κάθε εκκινητή, 1.2mM MgCl2, 0.2mM dNTPs, 1Χ
DyNAzyme EXT buffer και 0.5 Unit DyNAzyme EXT DNA polymerase
(Finnzymes DyNAzyme EXT PCR Kit cat# F-552S). Ο τελικός όγκος
αντίδρασης ήταν 20µl. Οι συνθήκες της PCR ήταν 94οC για 1min. Έπειτα,
ακολούθησαν 32 επαναλήψεις 94οC για 40sec, 57οC για 40sec, 72oC για 1min.
Τέλος, ακολούθησε ένα τελευταίο στάδιο πολυµερισµού στους 72οC για 10min.
Η κλωνοποίηση των τµηµάτων από την κάθε PCR στον πλασµιδιακό φορέα
pGEM T easy vector (Promega, cat# A1360), πραγµατοποιήθηκε όπως
περιγράφηκε προηγουµένως. Ο βακτηριακός µετασχηµατισµός σε στέλεχος
ΧL10-Gold και ο έλεγχος µικρής ποσότητας πλασµιδιακού DNA έγινε όπως
περιγράφησαν στο Κεφάλαιο 1. Η σωστή σύντηξη του κάθε ελλείµµατος µε το
γονίδιο luc επιβεβαιώθηκε µε αντίδραση αλληλούχισης.

2.3.6. Πέψη περιορισµού των τµηµάτων του υποκινητή και κλωνοποίηση

τους στον πλασµιδιακό φορέα pGL3 basic vector
Οι αλληλουχίες των αλληλεπικαλυπτόµενων περιοχών του υποκινητή µέσα
στον πλασµιδιακό φορέα pGEM T easy vector, αποµονώθηκαν µε πέψη
περιορισµού (Sambrook et al., 1989) µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες
HindIII και NcoI. ∆έκα µικρογραµµάρια από την κάθε πλασµιδιακή κατασκευή
και από τον πλασµιδιακό φορέα pGL3 Basic vector (Promega cat# E1751)
επιδέχτηκαν

ταυτόχρονη

πέψη

περιορισµού

µε

5

unit

περιοριστικής

ενδονουκλεάσης HindIII (Biolabs cat# R0104S) και 5 unit περιοριστικής
ενδονουκλεάσης NcoI (Biolabs cat#R0193S). Η αντίδραση έγινε παρουσία
ρυθµιστικού διαλύµατος NEB2 (50mM NaCl, 10mM Tris-HCl, 10mM MgCl2,
1mM DTT (pH 7.9 @250C) και 100µg/ml BSA. Η αντίδραση έλαβε χώρα στους
37oC για 2h.
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2.3.7. Αποµόνωση και καθαρισµός DNA τµηµάτων από πήκτωµα αγαρόζης

Ακολούθησε ο καθαρισµός των αποµονωµένων ζωνών µε οργανικούς
διαλύτες (Sambrook et al., 1989) αποµάκρυνση των ενζύµων περιορισµού. Σε
100µl δείγµα, προστέθηκαν 100µl φαινόλης και ακολούθησε καλή ανάδευση και
φυγοκέντρηση στα 14.000g για 5min. Έγινε λήψη του υπερκείµενου, στο οποίο
προστέθηκαν 100µl CHCl3. Έπειτα από καλή ανάδευση, ακολούθησε και πάλι
φυγοκέντρηση στα 14.000g και λήψη του υπερκείµενου. Στο υπερκείµενο
προστέθηκαν 2.5V παγωµένης απόλυτης αιθανόλης και 1/10 όγκου CH3COONa
3Μ, pH 5.4. Το µίγµα επωάστηκε στους -80οC για 15min και φυγοκεντρήθηκε
για 30min στους 4οC. Το ίζηµα που σχηµατίστηκε, πλύθηκε 2 φορές µε 70%
αιθανόλη. Αφού το ίζηµα αφέθηκε να στεγνώσει καλά, ακολούθησε η
επαναδιάλυση του σε 20µl διπλά απιονισµένο νερό. Ακολούθησε έλεγχος µικρής
ποσότητας από το επαναδιαλυµένο DNA σε 1% πήκτωµα αγαρόζης, για να
διαπιστωθεί η καλή κατάσταση της αποµονωµένης ζώνης.

2.3.8. Αντίδραση διασύνδεσης

Ξεκινώντας από 50ng πλασµιδιακού φορέα, που δέχτηκε προηγουµένως
πέψη µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες HindIII/NcoI, προστέθηκε το ένθεµα
σε αναλογία φορέα:ενθέµατος 1:3. Η αντίδραση διασύνδεσης πραγµατοποιήθηκε
(Sambrook et al., 1989) µε 3 units T4 λιγάσης (Promega cat#M 180A) παρουσία
ρυθµιστικού διαλύµατος (30mM Tris-ΗCl, pH 7.8, 10mM MgCl2, 10mM DTT
και 1mM ATP). Η αντίδραση έλαβε χώρα στους 16οC για 12h.
Ο µετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων E. coli DH5a, µε το προϊόν της
αντίδρασης διασύνδεσης, καθώς και ο έλεγχος των βακτηριακών αποικιών µε
εξαγωγή µικρής κλίµακας πλασµιδιακού DNA, έγιναν όπως περιγράφησαν στο
Κεφάλαιο 1.

2.3.9. Αποµόνωση πρωτοπλαστών από κύτταρα µεσόφυλλου του καπνού

Για την κατασκευή πρωτοπλαστών καπνού από κύτταρα µεσοφύλλου,
ακολουθήθηκε πειραµατική διαδικασία, που περιγράφηκε από τους Josefa και
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Canovas (Josefa et al., 2001), µε κάποιες τροποποιήσεις. Νεαρά φύλλα φυτών
καπνού 60 ηµερών, αποστειρώθηκαν µε 5% ενεργό χλώριο, 0.1% Tween 20 για
10min. Τα φύλλα αυτά εµβαπτίστηκαν µέσα σε τριβλία µε 1.2% cellulase R10
και 0.4% Macerozyme R10 σε 10ml διάλυµα Κ3 (MS θρεπτικό µε 2mM CaCl2
2H2O, 25mM MES, pH 5.7) µε 0.4Μ σακχαρόζη. Ακολούθησε επώαση στους
25οC για περίπου 5h. Έγινε συλλογή του διαλύµατος µε τους απελευθερωµένους
πρωτοπλάστες, οι οποίοι συλλέχθησαν σε δοκιµαστικούς σωλήνες. Ακολούθησε
προσθήκη 2ml διαλύµατος Κ3 µε 0.4M glucose πάρα πολύ αργά, ώστε να
σχηµατιστούν δυο φάσεις. Με φυγοκέντρηση στα 1000g για 10min
σχηµατίστηκε µια ενδιάµεση φάση από πρωτοπλάστες. Έπειτα από την συλλογή
των πρωτοπλαστών και την µεταφορά τους σε νέο δοκιµαστικό σωλήνα,
ακολούθησε η προσθήκη 2ml K3 µε 0.4Μ glucose πολύ γρήγορα ώστε να γίνει
οµοιογενές το διάλυµα. Ακολούθησε νέα φυγοκέντρηση στα 1000g για 10min.
Στο ίζηµα που προέκυψε, προστέθηκαν 3ml διάλυµα πλυσίµατος (0.45Μ
mannitol, 3.6mM MOPS, pH 5.5) και τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν στις 1000g
για 10min. Ακολούθησε δεύτερο πλύσιµο. Τελικά, το ίζηµα των πρωτοπλαστών
επαναιωρήθηκε σε 0.4Μ mannitol, 20mM CaCl2, 5mM MES pH 5.7 ώστε η
συγκέντρωσή τους να είναι 106/ml, όπως προσδιορίστηκε µε την βοήθεια
αιµοκυτταρόµετρου.

2.3.10. Μετασχηµατισµός

πρωτοπλαστών καπνού µε πολυαιθυλενική

γλυκόλη
Ο µετασχηµατισµός των πρωτοπλαστών µε τις πλασµιδιακές κατασκευές
έγινε σύµφωνα µε τους Negrutiu et al. (1987), µε κάποιες τροποποιήσεις. Πιο
αναλυτικά, για τον προσδιορισµό της ελάχιστης ενεργότητας του υποκινητή,
πρωτοπλάστες καπνού Nicotiana tabacum cv Xanthi, µετασχηµατίστηκαν µε την
βοήθεια πολυαιθυλενικής γλυκόλης µε τις πλασµιδιακές κατασκευές σύντηξης
των ελλειµµάτων του υποκινητή µε την LUC. Σε διακόσια πενήντα µικρόλιτρα
από πρωτοπλάστες (106/ml) σε διάλυµα 0.4Μ mannitol, 20mM CaCl2, 5mM
MES, pH 5.7, έγινε προσθήκη 20µg από την κάθε πλασµιδιακή κατασκευή και
20µg από το πλασµίδιο pBI121GUS. Ακολούθησε προσθήκη 250µl 40% PEG
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4000 σε 0.4Μ mannitol, 100µΜ Ca(NO3)2, pH 10.0 µε ΚΟΗ. Έπειτα από καλή
ανάδευση, ακολούθησε επώαση για 10min στους 25οC. Ακολούθησε προσθήκη
4ml θρεπτικού Κ3 (θρεπτικό MS µε 2mM CaCl2 2H2O, 25mM MES, pH 5.7) µε
0.3Μ σακχαρόζη. Οι µετασχηµατισµένοι πρωτοπλάστες επωάστηκαν για 3-4
ηµέρες σε συνθήκες σκότους. H κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων έγινε ως
προς το GUS (Jefferson et al., 1987).

2.3.11. Μετασχηµατισµός πρωτοπλαστών καπνού µε ηλεκτροπόρωση

Η διαδικασία µετασχηµατισµού πρωτοπλαστών καπνού µε ηλεκτροπόρωση
(van Hoof and Green, 1996), επιδέχτηκε τροποποιήσεις για βέλτιστα
αποτελέσµατα. Οκτακόσια µικρόλιτρα διαλύµατος 0.45Μ mannitol, 3.6mM
MOPS, pH 5.5, 0.1mM CaCl2, µε 200.000 πρωτοπλάστες καπνού επωάστηκαν
για περίπου 1h σε πάγο. Ακολούθησε προσθήκη 10µg από την κάθε πλασµιδιακή
κατασκευή ελλείµµατος υποκινητή-λουσιφεράσης και 10µg από το πλασµίδιο
pBI121GUS, µέσα στους πρωτοπλάστες. Η ηλεκτροπόρωση πραγµατοποιήθηκε
σε Gene Pulser II στα 230Volt, 100Ω και 200µF. Μετά την ηλεκτροπόρωση,
έγινε λήψη των πρωτοπλαστών και µεταφορά τους σε νέο δοκιµαστικό σωλήνα,
ενώ οι κυψελίδες ξεπλύθηκαν µε 1ml διαλύµατος 0.45Μ mannitol, 3.6mM
MOPS, pH 5.5, 0.1mM CaCl2. Συνολικά, τα 1.8ml µετασχηµατισµένων
πρωτοπλαστών, επωάστηκαν σε πάγο για 30min και έγινε συλλογή τους µε
φυγοκέντρηση στα 700g για 10min στους 4οC. Στο ίζηµα ακολούθησε προσθήκη
5ml διαλύµατος καλλιέργειας (MS θρεπτικό, 0.4Μ glucose, 2mM CaCl2 2H2O,
25mM MES, pH 5.7). Ακολούθησε επώαση για 3-4 ηµέρες στο σκοτάδι.

2.3.12. Μέτρηση ενεργότητας λουσιφεράσης και β-γλυκουρονιδάσης

Για τον προσδιορισµό της ενεργότητας της LUC, συλλέχθησαν οι
πρωτοπλάστες µε φυγοκέντρηση στα 2.000g για 5min. Ακολούθησε πλύσιµο 2
φορές µε 1Χ PBS (137mM NaCl, 2.7mM KCl, 4.3mM Na2HPO4, 1.4mM
KH2PO4) στα 2.000g για 5min. Μετά από πάγωµα µε υγρό άζωτο, οι
πρωτοπλάστες λειοτριβήθηκαν µε γουδί και το φυτικό υλικό επαναιωρήθηκε
στους 25oC σε 100µl 1Χ CCLR διάλυµα λύσης (25mM Tris-phosphate, pH 7.8,
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2mM DTT, 2mM 1,2-diaminocyclohexane-N,N,N’,N’-tetraacetic acid, 10%
glycerol, 1% Triton X-100). Ο προσδιορισµός της ενεργότητας LUC έγινε, όπως
περιγράφεται στο εγχειρίδιο (Promega: Luciferase Assay System cat# 1500).
Έπειτα από 10min λύσης, ακολούθησε φυγοκέντρηση στα 12.000g για 20sec
στους 25οC. Είκοσι µικρόλιτρα από το υπερκείµενο επωάστηκαν µε 100µl
αντιδραστήριο LUC στους 25οC. Η αντίδραση ποσοτικοποιήθηκε σε
λουµινόµετρο µε µέτρηση για 10sec µε ενδιάµεσο διάστηµα 2sec. Για τον
προσδιορισµό της ενεργότητας της GUS, αποµονώθηκαν και πλύθηκαν οι
πρωτοπλάστες καπνού, όπως περιγράφηκε προηγουµένως. Έπειτα από την
λειοτρίβηση µε υγρό άζωτο, το φυτικό υλικό αναµίχθηκε µε 500µl διαλύµατος
εκχύλισης (50mM Sodium phosphate, pH 7.0, 10mM DTT, 1mM EDTA, 0.1%
Sodium lauryl sarcosine και 0.1% Triton X-100, 10mM β-mercaptoethanol,
1.2mM 4-methylumbelliferone). Ακολούθησε προσθήκη GUS (FlourAce βglucuronidase Reporter Assay Kit cat# 170-3151) και 30µg από το κάθε
εκχύλισµα. Ακολούθησε επώαση στους 37οC για 30min. Η αντίδραση
σταµάτησε µε 1ml 1X stop buffer. Η µέτρηση έγινε σε φωτόµετρο φθορισµού µε
µήκος κύµατος απορρόφησης 360nm και εκποµπής 460nm.
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2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για την αποµόνωση της περιοχής του υποκινητή του γονιδίου VvgdhNAD;A1, χρησιµοποιήθηκαν γενωµικοί φαγικοί κλώνοι του γονιδίου, που είχαν
αποµονωθεί στο παρελθόν (Σκοπελίτης, 2001). Για τους γενωµικούς φαγικούς
κλώνους A10, A11 και Α12, ακολούθησε η διαδικασία αποµόνωσης της
περιοχής του υποκινητή µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. ∆υο ζεύγη
εκκινητών χρησιµοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Το πρώτο ζεύγος εκκινητών
1A Prom–Τ7, δεν οδήγησε στον πολλαπλασιασµό καµίας αλληλουχίας DNA,
χρησιµοποιώντας ως αρχική µήτρα DNA τους 3 φαγικούς κλώνους, ακόµα και
µε χρόνο επέκτασης των αλυσίδων ως τα 10min, παρουσία της πολυµεράσης
DyNAzyme EXT DNA polymerase (Finnzymes DyNAzyme EXT PCR Kit cat#
F-552S), ειδικής για πολλαπλασιασµό τµηµάτων DNA µεγάλου µεγέθους.
Η αντίδραση PCR µε το δεύτερο ζεύγος εκκινητών 1A Prom–Τ3 (Εικ. 1Α),
οδήγησε ακριβώς στις ίδιες συνθήκες PCR µε το προηγούµενο ζεύγος εκκινητών,
στον πολλαπλασιασµό ενός τµήµατος DNA ακριβώς ίδιου µεγέθους και για τους
3 φαγικούς κλώνους. ∆εδοµένου ότι και οι 3 κλώνοι κωδικοποιούσαν για το ίδιο
γονίδιο, διαπιστώθηκε ότι η γενωµική αλληλουχία, που ενθέθηκε σε αυτούς ήταν
πανοµοιότυπη στο 5’ άκρο της. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία συνεχίστηκε
µόνο για τον κλώνο Α10. Η ζώνη, που αποµονώθηκε µε PCR, έπειτα από
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης, υπολογίστηκε περίπου στο 1Kb (Εικ.
1Β). Η αλληλουχία αυτή αποµονώθηκε από πήκτωµα αγαρόζης και ακολούθησε
ο καθαρισµός και η κλωνοποίησή της στον πλασµιδιακό φορέα pGEM T easy
vector (Promega, cat# A1360).
Έπειτα από αντίδραση αλληλούχισης διαπιστώθηκε ότι η αλληλουχία αυτή
αλληλεπικαλυπτόταν σε µια µικρή περιοχή του πρώτου εξονίου του γενωµικού
κλώνου Vvgdh-NAD;A1, υποδεικνύοντας ότι αποτελεί την 5’ αποµακρυσµένη
περιοχή ως προς το σηµείο έναρξης της µετάφρασης. Επίσης, στην αλληλουχία
αυτή, έπειτα από στοίχιση και σύγκριση µε πλήρους µήκους cDNA αλληλουχίες
Vvgdh-NAD;A1, που αποµονώθηκαν κατά το παρελθόν, ανιχνεύτηκε όλη η
περιοχή 5’UTR µήκους 334bp. Από την αντίδραση αλληλούχισης, βρέθηκε ότι η
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περιοχή που χαρακτηρίστηκε και καλύπτει περιοχή του υποκινητή του γονιδίου
Vvgdh-NAD;A1, που κωδικοποιεί για την α-υποµονάδα της GDH, έχει µέγεθος
979bp ξεκινώντας από το ATG σηµείο έναρξης της µετάφρασης. Η αλληλουχία
του υποκινητή, φαίνεται στην Εικόνα 1C.

Εικόνα 1: Σχηµατική απεικόνιση A) της διαδικασία PCR για αποµόνωση της
περιοχής του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1, B) Προϊόν PCR µε ζεύγος
εκκινητών Τ3–1A Prom σε φαγικό κλώνο Α10. Ως µάρτυρας (M) χρησιµοποιήθηκε
DNA φάγου λ κοµµένο µε EcoRI/HindIII. Γ) Η αλληλουχία του υποκινητή του
γονιδίου Vvgdh-NAD;A1. Εµφανίζεται η αλληλουχία έναρξης του πρώτου εξονίου
και του 5’ UTR.
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Για την επιβεβαίωση ότι η αλληλουχία, που αποµονώθηκε, αποτελεί
πραγµατικά ρυθµιστική αλληλουχία υποκινητή, ακολούθησε ανάλυση της
ελάχιστης περιοχής που εµφανίζει ενεργότητα υποκινητή. Για τον σκοπό αυτό,
αποµονώθηκαν

αλληλεπικαλυπτόµενα

τµήµατα

της

αλληλουχίας

που

αποµονώθηκε, διατηρώντας το 3’ άκρο της αλληλουχίας σταθερό σε κάθε
περίπτωση.

Αυτό

χρησιµοποιώντας

επιτεύχθηκε
κατάλληλα

µε

αλυσιδωτή

ζεύγη

αντίδραση

εκκινητών.

Ως

πολυµεράσης

αρχική

µήτρα

χρησιµοποιήθηκε η πλήρους µήκους υποψήφια αλληλουχία του υποκινητή και
για

τον

πολλαπλασιασµό

αλληλεπικαλυπτόµενων

τµηµάτων

της

κατασκευάστηκαν 5 ζεύγη εκκινητών. Ο εκκινητές, που υβριδοποιούνταν στο 5’
άκρο της αλληλουχίας, περιείχαν µια θέση περιορισµού HindIII και αναγνώριζαν
την θέση 1, 350, 630, 750 και 890bp της προς ανάλυση αλληλουχίας. Ο
εκκινητής, που υβριδοποιείται στο 3’ άκρο της αλληλουχίας στην θέση 959bp
ήταν πάντα ο ίδιος και περιείχε µια θέση περιορισµού NcoI. Με αντίδραση PCR
χρησιµοποιώντας

αυτά

τα

ζεύγη

εκκινητών,

πολλαπλασιάστηκαν

5

αλληλεπικαλυπτόµενες αλληλουχίες µε κοινό 3’ άκρο και µεταβαλλόµενο 5’
άκρο, µε κατάλληλες θέσεις περιορισµού στα άκρα τους (Εικ. 3Α, 3Β). Εν
συνεχεία, οι αλληλουχίες αυτές κλωνοποιήθηκαν στην περιοχή του πολυσυνδέτη
του πλασµιδιακού φορέα pGL3 Basic Vector (Εικ. 2Α), στις θέσεις περιορισµού
HindIII και NcoI του γονιδίου της LUC. Το σηµείο έναρξης της µετάφρασης
ATG του γονιδίου luc, δεν επηρεάστηκε από την διασύνδεση µε το 3’ άκρο της
αλληλουχίας. Σε όλες αυτές τις πλασµιδιακές κατασκευές, η έκφραση του
γονιδίου luc βρισκόταν υπό τον έλεγχο του ελλείµµατος του υποκινητή (Εικ. 3C).
Η έκφραση τους επιτεύχθηκε µέσα σε πρωτοπλάστες καπνού, οι οποίοι
αποµονώθηκαν από φυτά, που αναπτύχθηκαν σε φυσιολογικές συνθήκες. Για την
διαδικασία της εισόδου των πλασµιδιακών κατασκευών και της παροδικής
έκφρασης τους, χρησιµοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές λόγω των τεχνικών
δυσκολιών µετασχηµατισµού, που αντιµετωπίστηκαν. Τελικά, έγινε εφικτός ο
µετασχηµατισµός

των

πρωτοπλαστών

καπνού

καταπόνηση µε τη χρήση πολυαιθυλενικής γλυκόλης.
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πετυχαίνοντας

ωσµωτική

Εικόνα 2: Σχηµατική απεικόνιση πλασµιδιακών φορέων A) pGL3 basic vector και
Β) pBI121GUS, για τον προσδιορισµό της ελάχιστης περιοχής υποκινητή.

Για επανάληψη της µέτρησης, ο µετασχηµατισµός των πρωτοπλαστών
επιτεύχθηκε µε την διαδικασία της ηλεκτροπόρωσης και τα αποτελέσµατα
βρίσκονταν σε συµφωνία. Και στις δυο περιπτώσεις, για κανονικοποίηση των
αποτελεσµάτων, η επιµόλυνση των πρωτοπλαστών έγινε µε την πλασµιδιακή
κατασκευή pBI121GUS (Εικ. 2Β), που κωδικοποιεί το γονίδιο gusA, ταυτόχρονα
µε τα ελλείµµατα του υποκινητή, σε κατάλληλη µοριακή αναλογία µεταξύ τους.
Μετά από 4-5 ηµέρες από το µετασχηµατισµό, έγινε λήψη των
πρωτοπλαστών και έπειτα από λύση τους, ακολούθησε ο προσδιορισµός LUC
και GUS για την κανονικοποίηση των αποτελεσµάτων. Βρέθηκε ότι η πλήρους
µήκους αλληλουχία, που αποµονώθηκε, είχε την υψηλότερη σχετική ενεργότητα
LUC µε τιµή 29 RLU. Αρκετά υψηλή ενεργότητα διέθετε επίσης το έλλειµµα
360-Luc µε τιµή 22 RLU. Στα υπόλοιπα ελλείµµατα, η ενεργότητα µειώθηκε
απότοµα. Τα ελλείµµατα 750-Luc και 890-Luc είχαν πολύ χαµηλή ενεργότητα
και ίση µε 2-3 RLU, ενώ το 630-Luc δείχνει µια µικρή αύξηση της ενεργότητας
περίπου ίση µε 5 RLU (Εικ. 3D). Τα αποτελέσµατα αυτά µαρτυρούν ότι τα δυο
µεγαλύτερα ελλείµµατα έχουν την υψηλότερη ενεργότητα και εποµένως η
περιοχή από την αρχή της αλληλουχίας µέχρι και την θέση 630bp είναι πολύ
σηµαντικές για το βασικό επίπεδο µεταγραφής του γονιδίου. Τα µικρότερου
µήκους ελλείµµατα, από τη θέση 630 ως και 959bp δεν εµφανίζουν υψηλή
ενεργότητα LUC, υποδηλώνοντας ότι αυτή η περιοχή δεν συντελεί δραστικά στα
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βασικά επίπεδα µεταγραφής του γονιδίου. Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι
αποτελεί τµήµα αλληλουχίας υποκινητή.

Εικόνα 3: Σχηµατική απεικόνιση Α) της θέσης υβριδοποίησης των εκκινητών για
πολλαπλασιασµό τµηµάτων του υποκινητή. Β) Ανάλυση σε πήκτωµα αγαρόζης των
αντιδράσεων PCR (marker: λ PstI). C) Απεικόνιση σύντηξης ελλειµµάτων µε το
γονίδιο της λουσιφεράσης και D) Σχετική ενεργότητα λουσιφεράσης των
ελλειµµάτων.

Για την ανάλυση της αλληλουχίας αυτής για πιθανά cis ρυθµιστικά στοιχεία,
που να συσχετίζουν την συµπεριφορά της GDH σε διάφορα ερεθίσµατα, έγινε
εκτενής in silico έλεγχος σε γνωστές δικτυακές βάσεις δεδοµένων για ανάλυση
φυτικών υποκινητών και cis ρυθµιστικών αλληλουχιών σε αυτούς. Από την βάση
δεδοµένων Promoter Prediction στην ηλεκτρονική σελίδα www.fruitfly.org/cgibin/seq_tools/promoter.pl., η οποία αποτελεί εργαλείο ανίχνευσης πιθανών
αλληλουχιών υποκινητή σε ευκαρυωτικά γονιδιώµατα, βρέθηκε ότι η
αλληλουχία, που αποµονώθηκε έχει µεγάλη πιθανότητα να αποτελεί αλληλουχία
υποκινητή. Αναγνωρίστηκαν 3 πιθανές αλληλουχίες που αποτελούν αλληλουχία
έναρξης µεταγραφής. Από τις τρεις αυτές αλληλουχίες, η αλληλουχία 5’AAAAATTAATTTTTAAATGGGCAAAGATCAAAATTTAG
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TCACTATTTTCG-3’ αποτελεί την σωστή αλληλουχία έναρξης της µεταγραφής.
Με κεφαλαίο σηµειώνεται το ακριβές σηµείο έναρξης. Επιπλέον, βρέθηκαν µέσα
στην 5’UTR αλληλουχία, περιοχές πλούσιες σε πυριµιδίνες (TTTTTTCTCTC,
TTTCTTTTCT, CTTCTTTTCCT), που είναι χαρακτηριστικές για αµετάφραστες
αλληλουχίες και σχετίζονται µε την υψηλή αποδοτικότητα της µεταγραφικής
µηχανής.
Αναλύοντας περαιτέρω την αλληλουχία του υποκινητή στις βάσεις
δεδοµένων PLACE (Plant Cis-acting Regulatory DNA Elements), TRANSFAC,
TFSEARCH,

TESS,

SOFTBERRY,

CISTER

και

PLANTCARE

αναγνωρίστηκαν άλλες ρυθµιστικές αλληλουχίες-στοιχεία της µεταγραφικής
µηχανής για συστατική έκφραση του γονιδίου όσο και άλλες εν δυνάµει
αλληλουχίες που ρυθµίζουν την συµπεριφορά του γονιδίου κάτω από δεδοµένες
συνθήκες. Στην θέση 510bp αναγνωρίστηκε η αλληλουχία ΑΤΑΑΑΤΑΤΑΑΑΑ
και αποτελεί την ΤΑΤΑ box αλληλουχία για την σύσταση της βασικής
µεταγραφικής µηχανής ενώ στην θέση 877bp αναγνωρίστηκε η αλληλουχία
σήµα CAP (CTCAATTCTC). Στην θέση 461bp αναγνωρίστηκε η αλληλουχία
CCAAT η οποία αποτελεί επίσης κοινή ρυθµιστική αλληλουχία για την δόµηση
της µεταγραφικής µηχανής καθώς και συντηρηµένες αλληλουχίες, κοινές για
πολλούς υποκινητές ΑΜΥΒΟΧ1 και ΑΜΥΒΟΧ2 στις θέσεις 376 και 275bp µε
αλληλουχίες ΤΑΑCARA και TATCCAT, αντίστοιχα. Το µοτίβο SEF1MOTIF
στην

θέση

238,

248bp

µε

αλληλουχία

ATATTTAWW

και

το

SEF4MOTIFGM7S στην θέση 128, 198, 614bp µε αλληλουχία RTTTTTR,
αλληλεπιδρούν µε πυρηνικούς παράγοντες για ρύθµιση της έκφρασης.
Αρκετά cis ρυθµιστικά στοιχεία, που ενδεχοµένως να ρυθµίζουν την έκφραση
του gdh-NAD;A1 από ορµόνες, βρέθηκαν στον υποκινητή. Στην θέση 21bp
αναγνωρίστηκε το ρυθµιστικό στοιχείο ABRE. Χαρακτηρίζεται από την
αλληλουχία TACGTG, η οποία ρυθµίζει την απόκριση στην ορµόνη ABA.
Επιπλέον, το στοιχείο MYBGAHV στην θέση 376bp, µε αλληλουχία
ΤΑΑCAAA αποτελεί βασικό στοιχείο του µεταγραφικού συµπλόκου, που
αποκρίνεται σε GA, και για πρώτη φορά χαρακτηρίστηκε στο γονίδιο της ααµυλάσης στην βρώµη (Gubler et al., 1999). Το στοιχείο NTBBF1AROLB στην
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θέση 86bp µε αλληλουχία ACTTTA αλληλεπιδρά µε πρωτεΐνες της οικογένειας
Dof και είναι απαιτούµενο για επαγωγή από την ορµόνη αυξίνη αλλά και για
ιστοειδική έκφραση του γονιδίου. Άλλη περιοχή αλληλεπίδρασης µε τους
ειδικούς για τα φυτά παράγοντες Dof είναι η DOFCOREZM (ΑΑΑG) στην θέση
565 και 628bp. Οι αλληλουχίες WBOXATNPR1 στην θέση 64 και 78bp µε
αλληλουχία TGACY και η WRKY71OS στην θέση 65 και 19bp µε αλληλουχία
TGAC, αποτελούν τµήµα του µοτίβου W-Box (WRKY Box), το οποίο
αναγνωρίζεται από ειδικούς µεταγραφικούς παράγοντες, που επάγονται από SA.
Επιπλέον, η θέση πρόσδεσης για το µεταγραφικό παράγοντα WRKY71, αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα στο µονοπάτι σηµατοδότησης από GA. Την απόκριση
σε GA ρυθµίζει και το στοιχείο GAREAT στην θέση 376bp µε αλληλουχία
ΤΑΑCAAR. Τα αποτελέσµατα φαίνονται συνοπτικά στον Πίνακα 1Β.
Άλλα υποψήφια cis ρυθµιστικά στοιχεία, φαίνεται πως έχουν ρόλο στην
ρύθµιση του γονιδίου από το φως. Στην θέση 22bp, το ρυθµιστικό στοιχείο ACE
µε αλληλουχία ACGTGGA, θεωρείται υπεύθυνο για ρύθµιση έκφρασης
αποκρινοµένη σε φως. Άλλο στοιχείο που αποτελεί µέρος συµπλόκου
παραγόντων για την απόκριση σε φως, είναι τα στοιχεία του Box4 µε
αλληλουχία ΑΤΤΑΑΤ, τα οποία εντοπίζονται στην 247bp και στην 619bp, η
αλληλουχία G-box (TACGTG) στην θέση 21bp, το µοτίβο GA-motif στην θέση
189bp µε αλληλουχία AAGGAAGA και το IBOXCORE στην θέση 396 και
503bp µε αλληλουχία GATAA. Το στοιχείο SORLIP1AT στην θέση 41bp µε
αλληλουχία GCCAC αποτελεί µια από τις πιο αντιπροσωπευτικές και στατιστικά
αξιόπιστες αλληλουχίες που ρυθµίζονται από φως. Το REALPHALGLHCB21
στοιχείο µε αλληλουχία AACCAA στις θέσεις 94 και 460bp εντοπίζονται και σε
υποκινητή γονιδίου για φυτόχρωµα και φαίνεται να έχει ρυθµιστικό ρόλο από το
φως ενώ το στοιχείο GATABOX στις θέσεις 223, 396 και 503bp µε αλληλουχία
GATA συµµετέχει στην ιστοειδική αποκρινόµενη από φως έκφραση και
βρίσκεται και σε υποκινητές που ρυθµίζουν την έκφραση γονιδίων των
χλωροφυλλών.
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Πίνακας 1: Συνοπτικά, από in silico ανάλυση τα cis ρυθµιστικά στοιχεία του
Vvgdh-NAD;A1, που σχετίζονται µε Α) Απόκριση σε φως και σάκχαρα και Β)
Μονοπάτι µεταφοράς σήµατος από ορµόνες.

Οι GT1CONSENSUS αλληλουχίες (GRWAAW) στις θέσεις 47, 316, 342,
396, 449, 503 και 535bp και οι ισοµορφές τους για τα CAM φυτά
GT1GMSCAM4 στην θέση 316 και 342bp (GAAAAA) αποτελούν συντηρηµένα
µοτίβα για ρύθµιση από φως και σε ορισµένες περιπτώσεις ρυθµίζουν την
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έκφραση γονιδίων, που ρυθµίζονται από SA. Τα ρυθµιστικά στοιχεία του
υποκινητή στο φως, φαίνονται στον Πίνακα 1Α.
Στον υποκινητή εντοπίστηκαν και ρυθµιστικά στοιχεία, που σχετίζονται µε
την ιστοειδική έκφραση. Στην θέση 40bp ανιχνεύτηκε το ρυθµιστικό στοιχείο
CAT-box µε αλληλουχία GCCACT και σχετίζεται µε την έκφραση σε
µεριστωµατικούς ιστούς. Άλλο στοιχείο, που σχετίζεται µε έκφραση σε
µεριστωµατικούς ιστούς είναι το SP8BFIBSP8BIB στην θέση 108bp µε
αλληλουχία TACTATT, το οποίο σε συνδυασµό µε το µοτίβο TCA, σχηµατίζει
το στοιχείο TypeII, υπεύθυνο για την έκφραση σε µεριστωµατικούς ιστούς. Στις
θέσεις 628, 155 και 286bp υπάρχουν τα στοιχεία NODCON1GM και
NODCON2GM µε αλληλουχίες AAAGAT και CTCTT, αντίστοιχα, οι οποίες
αποτελούν συντηρηµένες αλληλουχίες για τις πρωτεΐνες φυµατίνες στα φυµάτια
ψυχανθών φυτών. Επιπλέον, οι αλληλουχίες OSE1ROOTNODULE και
OSE2ROOTNODULE (AAAGAT και CTCTT στις θέσεις 628bp και 155, 286bp,
αντίστοιχα αποτελούν µοτίβα για ιστοειδική ενεργοποίηση υποκινητών στα
φυµάτια ρίζας ψυχανθών φυτών. Στοιχείο που σχετίζεται µε έκφραση του
γονιδίου στην ρίζα αποτελεί το ROOTMOTIFTAPOXI (ATATT) στις θέσεις
121, 206, 238, 248 και 405bp. Ένα άλλο ενδιαφέρον cis στοιχείο είναι το
POLLEN1LELAT52 στην θέση 598bp και αλληλουχία AGAAA, το οποίο
σχετίζεται µε ιστοειδική έκφραση του γονιδίου στην γύρη. Τα cis ρυθµιστικά
στοιχεία που σχετίζονται µε ιστοειδική έκφραση, φαίνονται στον Πίνακα 2Β.
Πολύ ενδιαφέρον αποτελεί η εύρεση στοιχείων για ρύθµιση της έκφρασης σε
καταστάσεις καταπόνησης. Το στοιχείο HSE µε αλληλουχία AAAAAATTTC
στην θέση 384bp θεωρείται σηµαντικό για την απόκριση σε καταπόνηση από
υψηλή θερµοκρασία. Επιπλέον, επαναλήψεις πλούσιες σε TC (TC-rich repeats)
στην θέση 112bp µε ακριβή αλληλουχία ATTTTCTTCA σχετίζονται µε την
απόκκριση

για

άµυνα

σε

καταστάσεις

καταπόνησης.

Η

αλληλουχία

CRTDREHVCBF2 (GTCGAC) στην θέση 2bp αλληλεπιδρά µε τον µεταγραφικό
παράγοντα AP2 στην βρώµη για την ρύθµιση γονιδίων σε χαµηλές θερµοκρασίες.
Η ρυθµιστική αλληλουχία MYB1AT (WAACCA) στις θέσεις 93 και 459
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αποτελούν θέσεις αναγνώρισης για πρόσδεση παραγόντων MYB στον υποκινητή
σε κατάσταση καταπόνησης λόγω αφυδάτωσης.

Πίνακας 2: Συνοπτικά, από in silico ανάλυση τα cis ρυθµιστικά στοιχεία του
Vvgdh-NAD;A1, που σχετίζονται µε Α) Απόκριση σε καταπόνηση και Β)
Ιστοειδική έκφραση
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Επίσης, η αλληλουχία MYCCONSENSUSAT (CANNTG) στην θέση 572bp
σχετίζεται µε υποκινητές αποκρινόµενους στην αφυδάτωση. Χαρακτηρίστηκαν
για πρώτη φορά στον υποκινητή του γονιδίου rd22, το οποίο αποκρίνεται σε
κατάσταση αφυδάτωσης (Simpson et al., 2003). Επίσης, το στοιχείο
MYBPLANT στην θέση 94 µε αλληλουχία MECCWAMC αποτελεί θέση
αναγνώρισης από παράγοντες MYB και σχετίζεται µε την ρύθµιση της
βιοσύνθεσης φαινυλπροπανοειδών. Η αλληλουχία CBFHV (C-repeat binding
factors (RYCGAC) στην θέση 2bp σχετίζεται επίσης µε απόκριση σε κατάσταση
αφυδάτωσης.
Άλλες θέσεις σχετιζόµενες µε πρόσδεση από MYB παράγοντες είναι η
MYBST1 στην θέση 395 και 502bp µε αλληλουχία GGATA. Η αλληλουχία
GTAC στην θέση 107bp είναι ο βασικός πυρήνας των αλληλουχιών CuRE και
σχετίζεται µε απόκριση σε χαλκό. Συνοπτικά, στον Πίνακα 2Α φαίνονται τα
ρυθµιστικά στοιχεία, που σχετίζονται µε καταστάσεις καταπόνησης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη πιθανών ρυθµιστικών στοιχείων,
τα οποία ευθύνονται για καταστολή της έκφρασης από σάκχαρα. Το στοιχείο
TATCCAYMOTIFOSRAMY3D µε αλληλουχία TATCCAY στην θέση 275bp
σχετίζεται µε την δράση αυτή ενώ το στοιχείο SREATMSD στις θέσεις 274 και
361bp µε αλληλουχία TTATCC έχει βρεθεί στους υποκινητές πολλών γονιδίων
που αναστέλλονται από την παρουσία σακχάρων σε φυτά Arabidopsis (Πίν. 1Α).
Στην Εικόνα 4 φαίνεται η ακριβής θέση των διάφορων cis ρυθµιστικών
αλληλουχιών, από τις τέσσερις κατηγορίες που περιγράφησαν, πάνω στην
περιοχή του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1.
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Εικόνα
4: Προσδιορισµός των διάφορων cis ρυθµιστικών στοιχείων επί της
αλληλουχίας του υποκινητή, σε σχέση µε την λειτουργία τους.
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2.5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η GDH σε όλα τα ανώτερα φυτά δείχνει υψηλή in vitro αµινωτική ειδική
ενεργότητα και επάγεται σε διάφορες καταστάσεις καταπόνησης , όπως είναι η
αλατότητα (Lutts et al., 1996; Kumar et al., 2000; Skopelitis et al., 2006; Wang
et al., 2006), υψηλή συγκέντρωση βαρέων µετάλλων (Gouia et al., 2003; Ambuj
and Rama, 2004) και επίθεση από παθογόνα (Pageau et al., 2006). Στις
καταστάσεις αυτές, η αύξηση της αµινωτικής δράσης της συνοδεύεται από
υπερέκφραση των ανοδικών ισοενζύµων (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis,
1992; Restivo, 2004; Skopelitis et al., 2006). Για τον σκοπό αυτό, στα πλαίσια
κατανόησης της συµπεριφοράς του ενζύµου αυτού, έγινε προσπάθεια
αποµόνωσης του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1, που κωδικοποιεί την
α-υποµονάδα για δόµηση των ανοδικών ισοενζύµων (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1991).
Η ρυθµιστική αλληλουχία του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1,
αποµονώθηκε

µε

στρατηγική

βασισµένη

στην

αλυσιδωτή

αντίδραση

πολυµεράσης, όπου ο ένας εκκινητής υβριδοποιείται µέσα στην γενωµική
αλληλουχία και ο άλλος στο άκρο του βραχίονα του φάγου. Λόγω της έλλειψης
πληροφορίας της κατεύθυνσης του γενωµικού ενθέµατος σε κάθε γενωµικό
φαγικό κλώνο, πραγµατοποιήθηκαν αντιδράσεις µε συνδυασµούς εκκινητών. Ο
πρώτος υβριδοποιούταν αµέσως µετά το σηµείο έναρξης µετάφρασης ενώ ο
δεύτερος στα άκρα των δυο βραχιόνων του κάθε φαγικού κλώνου. Μόνο ένας
από τους δυο συνδυασµούς θα µπορούσε να είναι λειτουργικός. Πράγµατι,
αποµονώθηκε µια αλληλουχία 1Kb, στον ένα από τους δυο συνδυασµούς
εκκινητών, υποδεικνύοντας και την κατεύθυνση του γενωµικού ενθέµατος στους
συγκεκριµένους γενωµικούς Vvgdh-NAD;A1 κλώνους.
Η αλληλουχία αυτή συγκρίθηκε in silico µε την cDNA αλληλουχία VvgdhNAD;A1 (Accession number: X86924) από το αµπέλι (Syntichaki et al., 1996).
Βρέθηκε ότι στο 3’ άκρο της ήταν πανοµοιότυπη µε την 5’αµετάφραστη περιοχή
και τις πρώτες 30 βάσεις του πρώτου εξονίου της cDNA Vvgdh-NAD;A1. Η
ταυτοποίηση αυτή απέδειξε ότι η υποψήφια αλληλουχία-υποκινητή, που
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αποµονώθηκε, αποτελεί συνέχεια της γενωµικής αλληλουχίας Vvgdh-NAD;A1.
Η επιβεβαίωση ότι η αλληλουχία αυτή, όντως αποτελεί ρυθµιστική περιοχή της
γενωµικής αλληλουχίας Vvgdh-NAD;A1, ήλθε µε την ανάλυση της ενεργότητας
του υποκινητή. Ελλείµµατα διαφορετικού µεγέθους της υποψήφιας αλληλουχίας
υποκινητή, εµφάνισαν διαφορετική ικανότητα µεταγραφής του γονιδίου της
LUC, µέσα σε σύστηµα πρωτοπλαστών καπνού. Το µεγαλύτερο µεγέθους τµήµα
της αλληλουχίας αυτής, εµφάνισε αρκετά υψηλή µεταγραφική ενεργότητα του
γονιδίου luc, επιβεβαιώνοντας ότι η αλληλουχία που αποµονώθηκε, αποτελεί
όντως την ρυθµιστική αλληλουχία του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1.
Αντιστοίχως, µικρού µεγέθους τµήµατά της, δεν εµφάνισαν µεταγραφική
ικανότητα, προφανώς λόγω της έλλειψης βασικών ρυθµιστικών αλληλουχιών της
συστατικής µεταγραφικής µηχανής.
Τα αποτελέσµατα της παρoδικής έκφρασης των ελλειµµάτων του υποκινητή,
επιβεβαιώθηκαν

µε

µετασχηµατισµό

πρωτοπλαστών

αρχικά

µε

χρήση

πολυαιθυλενικής γλυκόλης. Λόγω των χαµηλών τιµών ενεργότητας LUC,
πιθανότατα λόγω της τοξικότητας, που αναπτύσσει η PEG (Mercer and Schlegel,
1979), η διαδικασία µετασχηµατισµού των πρωτοπλαστών επαναλήφθηκε µε
ηλεκτροπόρωση, χωρίς την χρήση της τοξικής PEG. Οι ενεργότητες της LUC
ήταν και πάλι σχετικά χαµηλές αλλά σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα του
πρώτου πειράµατος. Οι χαµηλές τιµές ενεργότητας

της LUC στους

µετασχηµατισµένους πρωτοπλάστες, ενδεχοµένως να οφείλεται στο γεγονός ότι
οι πρωτοπλάστες που αποµονώθηκαν, προέρχονται από την περιοχή του
µεσοφύλλου. Ενεργότητα GDH καθώς και ανοσοεντοπισµός της, είναι έντονη
κυρίως στα στοιχεία του αγωγού ιστού (Paczek et al., 2002; Terce-Laforgue et
al., 2004) ενώ στα κύτταρα του µεσόφυλλου έχει βρεθεί χαµηλή ενεργότητα
(Kichey et al., 2005).
Εν συνεχεία, αφού επιβεβαιώθηκε η ρυθµιστική ικανότητα της αλληλουχίας
υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1, ακολούθησε in silico ανάλυση µε την
βοήθεια διάφορων διαδικτυακών βάσεων δεδοµένων για ανάλυση ρυθµιστικών
αλληλουχιών. Βρέθηκε και in silico ότι η αλληλουχία αυτή, µε πολύ υψηλή
πιθανότητα αποτελεί ρυθµιστική περιοχή υποκινητή. Αναγνωρίστηκε η
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αλληλουχία έναρξης της µεταγραφής, η οποία χαρακτηρίζεται από το µοτίβο Pyr
Pyr AΝ A/T Pyr Pyr, όπου Ν µπορεί να είναι οποιαδήποτε βάση και Pyr µια
πυριµιδίνη. Η αλληλουχία αυτή ταυτίζεται µε την έναρξη της 5’UTR
αλληλουχίας cDNA Vvgdh-NAD;A1 κλώνων, που αποµονώθηκαν µε σάρωση
και in vivo εξαγωγή, όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 1. Αναγνωρίστηκαν
αλληλουχίες της βασικής µεταγραφικής µηχανής, υπεύθυνης για την συστατική
έκφραση του γονιδίου. Ανιχνεύτηκε αλληλουχία ΤΑΤΑ box, CCAAT και
σινιάλο CAP, οι οποίες βρέθηκε και στην περιοχή του υποκινητή του gdha
γονιδίου από Nicotiana plumbaginifolia (Restivo, 2004). Οι αλληλουχίες αυτές
είναι υπεύθυνες για αναγνώριση και πρόσδεση µεταγραφικών παραγόντων για
την αγκυροβόληση της RNA πολυµεράσης ΙΙ, για την συστατική έκφραση του
γονιδίου. Άλλες αλληλουχίες που βρέθηκαν στην 5’UTR περιοχή, ήταν πλούσιες
σε πυριµιδίνες αλληλουχίες και ευθύνονται για την ενίσχυση της µεταγραφής.
Η απουσία ή παρουσία τέτοιων ρυθµιστικών αλληλουχιών από τα ελλείµµατα
του υποκινητή, υπεύθυνων για την βασική µεταγραφική ενεργότητα του γονιδίου
Vvgdh-NAD;A1, συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα του χαρακτηρισµού της
περιοχής µε την ελάχιστη µεταγραφική ικανότητα. Την υψηλότερη ενεργότητα
(Εικ. 3D) εµφάνισαν τα δυο µεγαλύτερου µεγέθους τµήµατα τα οποία περιείχαν
το σηµείο έναρξης µεταγραφής, ΤΑΤΑ Box και CCAAT Box, CAP signal και
αλληλουχίες πλούσιες σε πυριµιδίνες. Τα υπόλοιπα τµήµατα εµφάνισαν
δραστική µείωση της µεταγραφικής ικανότητας (Εικ. 3D), γεγονός που εξηγείται
από την έλλειψη βασικών ρυθµιστικών στοιχείων για την πρόσδεση του
συµπλόκου της RNA πολυµεράσης ΙΙ.
Περαιτέρω ανάλυση του υποκινητή αποκάλυψε την ύπαρξη ρυθµιστικών
αλληλουχιών, που ερµηνεύουν αρκετά τα βιοχηµικά και µοριακά δεδοµένα της
συµπεριφοράς της GDH σε διάφορες συνθήκες. Μια τέτοια οµάδα ρυθµιστικών
αλληλουχιών συσχετίζει την ρύθµιση της έκφρασης του γονιδίου VvgdhNAD;A1 σε καταστάσεις καταπόνησης (Chen et al., 2002; Balestrasse et al.,
2003; Ambuj and Rama, 2004; Skopelitis et al., 2006; Wang et al., 2006).
Κάποιες από τις αλληλουχίες αυτές σχετίζονται µε καταπόνηση σε υψηλή (HSE)
και χαµηλή (CRTDREHVCBF2) θερµοκρασία (Rieping and Schoffl, 1992). Τα
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στοιχεία αυτά συνάδουν µε την αυξηµένη θερµοανθεκτικότητα, που εµφανίζει η
GDH (Syntichaki et al., 1996) όταν εκφραστεί ετερόλογα σε βακτήρια. Μια
άλλη πολύ σηµαντική οµάδα ρυθµιστικών στοιχείων σχετίζεται µε καταστάσεις
αφυδάτωσης. Η καταπόνηση από υψηλή συγκέντρωση αλατότητας, προκαλεί
κατάσταση αφυδάτωσης στο κύτταρο αφού εξέρχεται ποσότητα νερού από το
κυτταρόπλασµα προς το εξωτερικό περιβάλλον, που διαθέτει χαµηλότερο
υδατικό δυναµικό. Η κατάσταση αυτή προκαλεί απόκριση του Vvgdh-NAD;A1,
η οποία ρυθµίζεται πιθανώς από τα cis ρυθµιστικά στοιχεία MYB1AT,
MYBPLANT, MCCONSENSUSAT, CBFHV και MYBST1. Έτσι, η υψηλή
αλατότητα προκαλεί επαγωγή της GDH (Lutts et al., 1996; Kumar et al., 2000;
Skopelitis et al., 2006) από την πιθανή δράση αυτών των στοιχείων. Βεβαίως, η
GDH εµφανίζει και αύξηση της ενεργότητας της παρουσία βαρέων µετάλλων
(Balestrasse et al., 2003; Gouia et al., 2003). Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ύπαρξης τέτοιων ρυθµιστικών αλληλουχιών στον Vvgdh-NAD;A1
υποκινητή (Quinn et al., 2000; Quinn et al., 2002; Kropat et al., 2005). Επιπλέον
η GDH επάγεται σε συνθήκες βιοτικής καταπόνησης, κατά την µόλυνση από
ιούς, βακτήρια και µύκητες (Pageau et al., 2006)) ή απλά από τον τραυµατισµό
του φυτού. Σε τέτοιες συνθήκες, η επαγωγή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1 είναι
πιθανό να επιτυγχάνεται µέσω του µοτίβου WBOX, το οποίο ρυθµίζεται από την
παρουσία SA (Yu et al., 2001; Chen et al., 2002)
Η GDH αποτελεί κοµβικό σηµείο ρύθµισης του ισοζυγίου αζώτου:άνθρακα
µέσα στο φυτό (Paczek et al., 2002; Masclaux-Daubresse et al., 2005; MasclauxDaubresse et al., 2006) και επηρεάζεται από το φως (Robinson et al., 1992;
Turano et al., 1997; Restivo, 2004; Terce-Laforgue et al., 2004). Η εύρεση των
ρυθµιστικών στοιχείων ACE, BOX4, GBOX, GAM motif, IBOXCore,
SORLIP1AT,

REALPHALGLHCB21,

GATABox,

GT1GMSCAM4

και

GT1CONSENSUS, ενδεχοµένως σχετίζονται µε την ρύθµιση του VvgdhNAD;A1 γονιδίου σε καταστάσεις σκότους (Turano et al., 1996; Turano et al.,
1997). Η αύξηση της ενεργότητας της GDH σε αυτές τις συνθήκες, συνοδεύεται
από αύξηση της αντιπροσώπευσης των καθοδικών ισοενζύµων και της βυποµονάδας, µε ταυτόχρονη µείωση της α-υποµονάδας (Turano et al., 1996). Η
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µετατόπιση του ισοενζυµικού προτύπου της GDH προς τα πιο καθοδικά, κατά
την µεταφορά κυτταροκαλλιεργειών από συνθήκες απουσίας σακχάρων σε
θρεπτικό µε σάκχαρα (Robinson et al., 1992) πιθανότατα ελέγχεται από τα
ρυθµιστικά στοιχεία TATCCAYMOTIFOSRAMY3D και SREATMSD.
Μια τρίτη κατηγορία cis ρυθµιστικών αλληλουχιών φαίνεται να σχετίζεται µε
την ισχυρή έκφραση του γονιδίου σε συγκεκριµένους ιστούς και σε
συγκεκριµένα αναπτυξιακά στάδια. Σε νεαρά φυτά καλαµποκιού έχει βρεθεί
αυξηµένη ενεργότητα της GDH σε κάλλους και αρτίβλαστα (Loyola-Vargas and
Jimenez, 1984). Επίσης, αυξηµένη αµινωτική ενεργότητα της GDH, έχει βρεθεί
στο ανθικό µερίστωµα (Terce-Laforgue et al., 2004). Η ενεργότητα της GDH
στις περιπτώσεις αυτές, πιθανόν να σχετίζεται µε την ύπαρξη των ρυθµιστικών
στοιχείων CATBOX και SP8BFIBSP8BIB (Ishiguro and Nakamura, 1992), που
ρυθµίζουν την έκφραση της GDH σε µεριστωµατικούς ιστούς. Σε πλήρως
ανεπτυγµένα φυτά, η GDH εµφανίζει υψηλότερη ενεργότητα στον αγωγό ιστό
και µάλιστα ιδιαίτερα υψηλή είναι η αµινωτική δράση της στην ρίζα (Loulakakis
and Roubelakis-Angelakis, 1990; Sakakibara et al., 1995; Purnell et al., 1997).
Στον υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1 εντοπίστηκε το στοιχείο
ROOTMOTIFTAPOXI (Elmayan and Tepfer, 1995), το οποίο είναι υπεύθυνο
για την επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου στην ρίζα. Ένα άλλο εν δυνάµει
στοιχείο, το POLLEN1LELAT52 (Bate and Twell, 1998; Filichkin et al., 2004),
ενδεχοµένως συσχετίζει την ενεργότητα της GDH µε την ώριµη γύρη, δεδοµένης
της αυξηµένης ενεργότητάς της στο άνθος (Terce-Laforgue et al., 2004).
Επιπλέον, η αφοµοιωτική δράση της GDH, όπως βρέθηκε σε ψυχανθή φυτά,
ενδεχοµένως να σχετίζεται µε την ύπαρξη των στοιχείων NODCON1GM και
NODCON2GM (Vieweg et al., 2004; Fehlberg et al., 2005), τα οποία
ευθύνονται για αλληλεπίδραση µε την πρωτεΐνη φυµατίνη στα φυµάτια των
ψυχανθών, ενώ τα στοιχεία OSE1ROOTNODULE και OSE2ROOTNODULE
(Vieweg et al., 2004; Fehlberg et al., 2005), καθορίζουν την ενεργότητα της
GDH στα φυµάτια της ρίζας στα ψυχανθή. Όπως προαναφέρθηκε, είναι γνωστή
η σχέση ενεργότητας GDH-ρίζας (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1990;

105

Sakakibara et al., 1995; Purnell et al., 1997), καθώς και η αφοµοιωτική της
δράση στα ψυχανθή φυτά (Loyola-Vargas et al., 1988; Victor et al., 1988).
Τέλος, µια τέταρτη οµάδα ρυθµιστικών στοιχείων υποδηλώνει σχέσεις
ρύθµισης από ορµόνες. Βρέθηκε ότι ο υποκινητής του Vvgdh-NAD;A1 γονιδίου,
περιέχει το στοιχείο ABRE (Simpson et al., 2003; Nakashima et al., 2006), το
οποίο αποκρίνεται σε ΑΒΑ. Το ΑΒΑ παράγεται σε κατάσταση καταπόνησης από
αφυδάτωση (Soderman et al., 2000; Shinozaki et al., 2003) και στην βλάστηση
σπόρων (Soderman et al., 2000). ∆υο άλλα στοιχεία, το MYBGAHV (Gubler et
al., 1995) και το GAREAT (Ogawa et al., 2003), ρυθµίζουν την έκφραση του
γονιδίου από τη GA. Η GA είναι υπεύθυνη για την βλάστηση των σπόρων
(Ogawa et al., 2003). Η αυξηµένη δράση της GDH και η αντιπροσώπευση µόνο
των ανοδικών ισοενζύµων της σε κοτυληδόνες και αρτίβλαστα (Turano et al.,
1996) µπορεί να ερµηνεύεται από την δράση των στοιχείων αυτών. Επιπλέον, η
επαγωγή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1 από το SA, κατά τις βιοτικές
καταπονήσεις και τον τραυµατισµό (Pageau et al., 2006), είναι πιθανόν να
συνδέεται µε τα στοιχεία WBOXATNPR1 και WRKY71OS του µοτίβου WBOX
(Eulgem et al., 2000; Maleck et al., 2000), το οποίο ρυθµίζεται από την
παρουσία SA, που είναι άφθονο σε τέτοιες καταστάσεις (Yu et al., 2001; Chen et
al., 2002). Τέλος, στοιχεία όπως το MTBBF1AROLB και DOFCOREZM
(Yanagisawa and Sheen, 1998; Yanagisawa and Schmidt, 1999) είναι υπεύθυνα
για την ρύθµιση από αυξίνη και έχουν αξία στην ερµηνεία της ρύθµισης της
ενεργότητας της GDH σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια.
Η αποµόνωση του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1 συνδέει για
πρώτη φορά τα αποτελέσµατα µοριακών και βιοχηµικών µελετών µε την ύπαρξη
cis ρυθµιστικών αλληλουχιών. Η ύπαρξη αυτών των αλληλουχιών, όχι µόνο
συµφωνεί µε την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά αποκαλύπτει και πιθανή
ρύθµιση του Vvgdh-NAD;A1 γονιδίου, σε καταστάσεις που δεν έχουν µελετηθεί
εκτενώς. Η ανάλυση αυτή, θα µπορούσε να έχει ουσιαστικό ρόλο στην
καθοδήγηση

και

στον

σχεδιασµό

µελλοντικών

πειραµάτων,

αφού

αποκαλύφτηκαν αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά ερεθίσµατα, που επηρεάζουν
την έκφραση του γονιδίου. Επιπλέον, επισηµαίνει τον ρόλο της GDH σε
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καταστάσεις καταπόνησης και σε διάφορες συνθήκες φωτισµού και σακχάρων,
επιχειρώντας να προσεγγίσει τον πολύπλοκο φυσιολογικό ρόλο αυτού του
ενζύµου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
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ΥΠΟΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΙ∆ΙΟ Vvgdh-NAD;A1
ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ (Vitis vinifera L.)
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ΦΥΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΙ∆ΙΟ Vvgdh-NAD;A1
ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ (Vitis vinifera L.)

3.1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ένα αναπάντητο ερώτηµα µέχρι σήµερα, αποτελεί ο φυσιολογικός ρόλος της
γλουταµικής αφυδρογονάσης (GDH, NADH-GDH E.C. 1.4.1.2, NADPH-GDH
E.C. 1.4.1.4) (Miflin and Habash, 2002; Stitt et al., 2002; Gallais and Hirel,
2004). Με την ανακάλυψη του ενζυµικού συµπλόκου της γλουταµινικής
συνθετάσης/γλουταµικής συνθάσης (GS/GOGAT), η GDH έπαψε να θεωρείται
το ένζυµο πρωτογενούς αφοµοίωσης της αµµωνίας. Η αδυναµία προσδιορισµού
του φυσιολογικού της ρόλου, µε κλασσικές µοριακές και βιοχηµικές µεθόδους,
καθιστά την κατασκευή γενετικά τροποποιηµένων φυτών µε γονίδια gdh
αναγκαία. Βιβλιογραφικά είναι γνωστή η κατασκευή διαγονιδιακών φυτών µε
γονίδια µυκήτων, βακτηρίων και φυτών, που κωδικοποιούν για κάποια
υποµονάδα της GDH. Στην προσπάθεια αποσαφήνισης του φυσιολογικού ρόλου
της GDH, κατασκευάστηκαν γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού, που
υπερεκφράζουν και υποεκφράζουν το γονίδιο της α-υποµονάδας της GDH από
ένα πολυετές φυτό, το αµπέλι. Για τον χαρκτηρισµό των φυτών αυτών, έγινε
ανίχνευση του διαγονιδίου µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης καθώς και
ανάλυση κατά Southern για την επιβεβαίωση της ένθεσης του διαγονιδίου. Τα
επίπεδα των µεταγράφων του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1, αυξήθηκαν σηµαντικά
σε όλες τις σειρές υπερέκφρασης ενώ στις σειρές καταστολής είχαν µειωθεί. Την
µεταβολή στα µετάγραφα του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1 ακολούθησε αντίστοιχη
µεταβολή της ανοσοενεργής πρωτεΐνης GDH, και ειδικότερα του πεπτιδίου της
α-υποµονάδας του ολοενζύµου. Η µεταβολή στην ποσότητα της ανοσοενεργής
πρωτεΐνης της α-υποµονάδας, είχε ως αποτέλεσµα την µεταβολή του
ισοενζυµικού προτύπου της GDH, στον βλαστό και την ρίζα, το οποίο
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µετατοπίστηκε προς τις πιο ανιονικές ισοµορφές. Αν και η µεταβολή της
πρωτεΐνης ήταν µεγαλύτερη στην ρίζα απότι στον βλαστό, το ισοενζυµικό
πρότυπο άλλαξε πολύ πιο έντονα στο υπέργειο µέρος του φυτού, µε τα πιο
ανοδικά ισοένζυµα να επικρατούν. Η αύξηση της πρωτεΐνης και η επαγωγή των
ανοδικών ισοµορφών της GDH, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της in vitro
αµινωτικής δραστηριότητας της GDH ενώ η απαµινωτική δράση της δεν
µεταβλήθηκε σηµαντικά. Για σύγκριση των in vitro αποτελεσµάτων µε την in
vivo λειτουργία της GDH, µετρήθηκε µε αέρια χρωµατογραφία και φωτοµετρία
µάζας (GC/MS) το περιεχόµενο στα σηµασµένα αµινοξέα γλουταµικό,
γλουταµίνη και προλίνη, έπειτα από επώαση των τροποποιηµένων φυτών
υπερέκφρασης και καταστολής µε

15

Ν-Glu και

15

ΝΗ3, παρουσία αναστολέων

των ενζύµων της γλουταµινικής συνθετάσης και γλουταµικής συνθάσης.
Αποδείχτηκε ότι σε φυσιολογικές συνθήκες, όλα τα ισοένζυµα απαµινώνουν
γλουταµικό και µόνο τα ανιονικά έχουν µικρή αµινωτική ενεργότητα. Επίσης, η
υψηλή αντιπροσώπευση των ανοδικών ισοενζύµων είχε ως αποτέλεσµα την
αύξηση της βιοµάζας στις σειρές υπερέκφρασης και στην καλύτερη
ανθεκτικότητα των φυτών υπερέκφρασης στην αλατότητα. Τα αποτελέσµατα
τεκµηριώνουν ότι ο φυσιολογικός ρόλος των ανιονικών ισοµορφών της GDH σε
κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, είναι ο καταβολισµός του γλουταµικού οξέος
προς α-κετογλουταρικό ενώ διατηρούν επίσης, µικρή αφοµοιωτική ικανότητα.
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3.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Γλουταµική αφυδρογονάση (GDH, NADH-GDH E.C. 1.4.1.2. και
NADPH-GDH E.C. 1.4.1.4.) αποτελεί ένα ένζυµο κλειδί στον µεταβολισµό του
αζώτου και απαντάται σε όλα τα βασίλεια. Ο φυσιολογικός ρόλος του ενζύµου
αυτού έχει διευκρινιστεί σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ σε πολλές άλλες όχι
(Yamaya and Oaks, 1987; Rhodes, 1989; Robinson et al., 1991; Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1992; Robinson et al., 1992; Purnell and Botella, 2006;
Skopelitis et al., 2006). In vitro η GDH καταλύει την αναγωγική αµίνωση του ακετογλουταρικού οξέος προς L-γλουταµικό οξύ στην πορεία αναγωγικής
αµίνωσης, ενώ στην πορεία οξειδωτικής απαµίνωσης, καταλύει την µετατροπή
L-γλουταµικού οξέος προς α-κετογλουταρικό οξύ και αµµωνία.
Έντονο σηµείο αµφισβήτησης αποτελεί ο in vivo φυσιολογικός ρόλος του
ενζύµου. Αρχικά, ήταν αποδεκτό ότι αποτελεί το σηµείο εισόδου του ανόργανου
αζώτου στην πορεία µεταβολισµού του αζώτου. Με την ανακάλυψη, όµως, του
ενζυµικού συµπλόκου GS/GOGAT (Lea and Miflin, 1974; Suzuki and Gadal,
1982), αναπτύχθηκαν νέες θεωρίες για τη φυσιολογική δράση του ενζύµου.
Υποστηρίχτηκε η συµπληρωµατική δράση της GDH στην αφοµοίωση της
αµµωνίας στα µιτοχόνδρια (Yamaya and Oaks, 1987; Rhodes, 1989; Oaks, 1994),
που απελευθερώνεται κατά την διαδικασία της φωτοαναπνοής (Neeman et al.,
1985; Yamaya et al., 1986), ή της αµµωνίας, που απελευθερώνεται από
αυξηµένη πρωτεολυτική δραστηριότητα σε καταστάσεις έντονων καταπονήσεων
(Givan, 1979; Loyola-Vargas et al., 1988; Munoz-Blanco and Cardenas, 1989),
όπως είναι η υψηλή αλατότητα (Ambuj and Rama, 2004; Lu et al., 2005; Wang
et al., 2006) και τα βαρέα µέταλλα (Balestrasse et al., 2003; Ambuj and Rama,
2004).
Επίσης, αφοµοιωτικός ρόλος για την GDH έχει προταθεί σε συγκεκριµένα
αναπτυξιακά στάδια και σε συγκεκριµένους ιστούς (Loyola-Vargas and Jimenez,
1984; Victor et al., 1988; Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1991;
Loulakakis et al., 1994). Τέλος, ένας άλλος πιθανός φυσιολογικός ρόλος για την
GDH, θα µπορούσε να σχετίζεται µε την καταβολική δράση του ενζύµου αυτού.
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Σε συνθήκες έλλειψης ανθρακικών σκελετών, όπως είναι στην κατάσταση της
γήρανσης (Fox et al., 1995) και στη βλάστηση των σπόρων, η GDH λειτουργεί
απαµινωτικά παρέχοντας ανθρακικούς σκελετούς (Berger et al., 1985; Robinson
et al., 1991; Robinson et al., 1992; Stewart et al., 1995; Masclaux et al., 2000;
Aubert et al., 2001; Masclaux-Daubresse et al., 2006).
Για την αποσαφήνιση της in vivo λειτουργίας της GDH, κατασκευάστηκαν
µεταλλάγµατα Arabidopsis και καλαµποκιού. Στο µετάλλαγµα καλαµποκιού
GDH1-Null mutant (Pryor, 1979a; Pryor, 1979b), στο οποίο λείπει το προϊόν του
γονιδίου Gdh1 και εµφανίζει 10-15 φορές χαµηλότερη ενεργότητα GDH στις
ρίζες, βρέθηκε ότι περιέχει µόνο την έβδοµη και πιο ανοδική ισοµορφή, ενώ οι
υπόλοιπες έξι ισοµορφές έλλειπαν, εξηγώντας έτσι την χαµηλή ενεργότητα GDH.
∆ιαφορές

στην

κινητική

πρόσληψης

σηµασµένης

αµµωνίας

µεταξύ

µεταλλάγµατος και αγρίου τύπου καλαµποκιού, οδήγησε στο συµπέρασµα πως
το ισοένζυµο GDH1 συµµετέχει στην αφοµοίωση της αµµωνίας, κυρίως στις
ρίζες (Magalhaes et al., 1990). Στην ίδια µελέτη, παρουσία MSX, ενός ισχυρού
αναστολέα της GS, τα αγρίου τύπου φυτά έδειξαν µεγαλύτερη ικανότητα
αφοµοίωσης σηµασµένης αµµωνίας σε βλαστό και ρίζα, σε σχέση µε το
µετάλλαγµα. Η µειωµένη ικανότητα του µεταλλάγµατος, που αντιστοιχεί
περίπου στο 50% της ικανότητας αφοµοίωσης σηµασµένης αµµωνίας του αγρίου
τύπου, χαρακτηρίστηκε και από χαµηλή συγκέντρωση των άλλων σηµασµένων
αµινοξέων. Παρόλαυτά, η συµµετοχή της GDH στην αφοµοίωση αµµωνίας
αµφισβητήθηκε λόγω της µεταβολής του λόγου βλαστού/ρίζας. Το µετάλλαγµα
εµφάνισε χαµηλότερο λόγο βλαστού/ρίζας, µε αποτέλεσµα την πιθανή µείωση
του ρυθµού αφοµοίωσης σηµασµένης αµµωνίας, λόγω της χαµηλότερης
παροχής ανθρακικών σκελετών από το φωτοσυνθετικά ενεργό υπέργειο τµήµα
(Magalhaes et al., 1990). Επιπλέον, δεν ήταν δυνατή η εκτίµηση συµµετοχής της
GDH στην αφοµοίωση της αµµωνίας, που προέρχεται από την διαδικασία της
φωτοαναπνοής, εξαιτίας του ότι τα C4 φυτά έχουν πολύ χαµηλό ρυθµό
φωτοαναπνοής.
Για την διευκρίνηση του ρόλου της GDH στην αφοµοίωση της αµµωνίας από
φωτοαναπνοή, κατασκευάστηκαν µεταλλάγµατα Arabidopsis για το γονίδιο
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gdh1, το οποίο κωδικοποιεί για τα καθοδικά ισοένζυµα, τα οποία είναι υπεύθυνα
για την καταβολική δράση της GDH σε συνθήκες έλλειψης φωτισµού και
γήρανσης από ένα C3 φυτό. Το µετάλλαγµα Arabidopsis gdh1-1 χαρακτηρίζεται
από έλλειψη του ολοενζύµου GDH1, καθώς και των υβριδίων GDH1/GDH2, και
εµφανίζει µόνο το ολοένζυµο GDH2 (Melo-Oliveira et al., 1996). Σε
προηγούµενη µελέτη είχε βρεθεί ότι το γονίδιο gdh1 ρυθµίζεται θετικά από την
περίσσεια αµµωνίας (Cammaerts and Jacobs, 1985). Στο θρεπτικό, που δεν
περιείχε αµµωνία, δεν παρατηρήθηκε διαφορετική συµπεριφορά µεταξύ αγρίου
τύπου και µεταλλάγµατος. Με αύξηση όµως της συγκέντρωσης της αµµωνίας,
το µετάλλαγµα εµφάνισε προβληµατική ανάπτυξη ρίζας και χλώρωση στο
βλαστό σε σχέση µε το αγρίου τύπου φυτό, που είχε πολύ καλύτερη ανάπτυξη.
Τα συµπτώµατα ήταν πιο έντονα αυξανόµενης της συγκέντρωσης της αµµωνίας.
Τα δεδοµένα αυτά συνηγορούν στην αφοµοιωτική δράση του ισοενζύµου GDH1
σε καταστάσεις υψηλής συγκέντρωσης αµµωνίας από φωτοαναπνοή σε
καταστάσεις καταπονήσεων (Melo-Oliveira et al., 1996).
Σε αντίθεση µε την πιθανή αµινωτική δράση της GDH, είναι τα
αποτελέσµατα από µεταλλάγµατα Arabidopsis για την GS2 και την GOGAT.
Έχει βρεθεί ότι η χλωροπλαστική ισοµορφή GS2 της γλουταµινικής συνθετάσης,
ευθύνεται για την αφοµοίωση της αµµωνίας, που απελευθερώνεται κατά την
φωτοαναπνοή, στα φύλλα του µεταλλάγµατος βρώµης για την GS2 ισοµορφή
gln2 (Wallsgrove et al., 1987). Σε µεταλλάγµατα Arabidopsis, µε κατεσταλµένη
την GOGAT και την GS2, που βρίσκεται στους χλωροπλάστες, διαπιστώθηκε
ότι σε συνθήκες έντονης φωτοαναπνοής, προκλήθηκε συσσώρευση υψηλών
επιπέδων αµµωνίας, τα οποία είναι τοξικά για το κύτταρο (Morris et al., 1988;
Lea et al., 1989) και εµφανίστηκαν χλωρωτικές κηλίδες. Ο ρόλος του
συµπλόκου

GS2/GOGAT,

δεν

µπόρεσε

να

αντικατασταθεί

από

την

µιτοχονδριακά στοχευµένη GDH, ώστε µέσω της αφοµοιωτικής της δράσης, να
αποσβεστούν τα τοξικά επίπεδα της αµµωνίας, που παράχθηκαν λόγω έντονης
φωτοαναπνοής.
Ερωτήµατα που δεν απαντήθηκαν µε την βοήθεια των µεταλλαγµάτων,
προσπάθησε να απαντήσει η κατασκευή γενετικά τροποποιηµένων φυτών, για
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υπερέκφραση ή καταστολή διάφορων γονιδίων, που συµµετέχουν στο µονοπάτι
µεταβολισµού του αζώτου. Γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού, που
υπερεκφράζουν τον cDNA κλώνο της NADH-GOGAT από το τριφύλλι,
εµφάνισαν 40% αύξηση της in vitro ενεργότητας της NADH-GOGAT και
αύξηση του ξηρού βάρους του βλαστού καθώς και του περιεχόµενου τους σε
άνθρακα και άζωτο, στην φάση έναρξης σχηµατισµού ανθέων, χρησιµοποιώντας
ως πηγή ανόργανου αζώτου νιτρικά ιόντα ή αµµωνία (Chichkova et al., 2001).
Από την άλλη πλευρά, γενετικά τροποποιηµένα καπνά µε καταστολή της FdGOGAT, κατά την µετάβασή τους από συνθήκες έλλειψης φωτοαναπνοής σε
συνθήκες φωτοαναπνοής, οδήγησαν σε έντονη αύξηση του α-κετογλουταρικού
οξέος και της γλουταµίνης και σε µείωση του γλουταµικού (Ferrario-Mery et al.,
2002).

Επιπλέον,

αυξήθηκε

η

ενεργότητα

και

η

ποσότητα

της

φωσφοενολοπυροσταφυλικής καρβοξυλάσης (PEPc) για παραγωγή οξαλοξικού
οξέος (OAA) στο κυτταρόπλασµα. Στα φυτά µε µειωµένη ενεργότητα FdGOGAT αυξήθηκαν επίσης τα ένζυµα της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης (IDH και
ICDH) για την παραγωγή α-κετογλουταρικού οξέος, καθώς και η GDH,
αναπληρώνοντας την µειωµένη δράση της GOGAT και σταθεροποιώντας την
δεξαµενή του γλουταµικού οξέος (Ferrario-Mery et al., 2002). Στα ίδια φυτά δεν
παρατηρήθηκε καµία αλλαγή στην φωτοσυνθετική δραστηριότητα και τον
µεταβολισµό των σακχάρων.
Φυτά καπνού, που τροποποιήθηκαν µε το γονίδιο της κυτταροπλασµατικά
εντοπιζόµενης GS από την σόγια, όταν αναπτύχθηκαν παρουσία 12mM ΝΗ4+,
εµφάνισαν αύξηση των ελεύθερων αµινοξέων και της αµµωνίας στην ρίζα, µε
παράλληλη µείωση των ελεύθερων υδατανθράκων. Πειράµατα κινητικής µε
15

NH4+ απόδειξαν ότι αυτό δεν οφειλόταν σε καλύτερη αφοµοίωση της

αµµωνίας, αφού τα τροποποιηµένα φυτά εµφάνισαν µείωση της ικανότητας
δέσµευσης της σηµασµένης αµµωνίας από την ρίζα και µείωση της ταχύτητας
µετατόπισής της στον βλαστό. Η αύξηση των αµινοξέων και της αµµωνίας
οφειλόταν στην αυξηµένη πρωτεολυτική δραστηριότητα στη ρίζα των
τροποποιηµένων φυτών. Επιπλέον, αυτά τα φυτά εµφάνισαν πρόωρη ανάπτυξη
ανθέων και γήρανση (Vincent et al., 1997). Εποµένως, εκτοπική έκφραση της
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κυτταροπλασµατικά εντοπιζόµενης GS σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης
αµµωνίας, οδήγησε σε επιτάχυνση της γήρανσης του φυτού. Φυτά καπνού µε
υπερεκφρασµένη την κυτταροπλασµατική ισοµορφή GS από τριφύλλι, όταν
αναπτύχθηκαν σε κανονικές συνθήκες λίπανσης, δεν εµφάνισαν διαφορές ως
προς την ανάπτυξη και την φωτοσυνθετική τους δραστηριότητα. Όταν όµως
αναπτύχθηκαν σε συνθήκες πλήρους έλλειψης αζώτου, εµφάνισαν µείωση της
ενεργότητας της GS, η οποία όµως παρέµεινε 7 φορές υψηλότερη σε σχέση µε
τα µη τροποποιηµένα φυτά. Επιπλέον, στις συνθήκες πλήρους έλλειψης
ανόργανου αζώτου, η βιοµάζα βλαστού και ρίζας ήταν υψηλότερη σε σχέση µε
του µάρτυρα, η φυλλική επιφάνεια ήταν αυξηµένη κατά 50%, η ενεργότητα της
RubiSCO ήταν υψηλότερη, και επιπλέον τα τροποποιηµένα φυτά εµφάνισαν
υψηλό δυναµικό διατήρησης της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας (Fuentes et
al., 2001).
Όσον αφορά την δράση της πλαστιδιακής ισοµορφής της GS, φυτά καπνού,
στα οποία υπερεκφράστηκε ο cDNA GS-2 κλώνος από τον καπνό, υπό τον
έλεγχο ενός φωτοεπαγόµενου υποκινητή, οδήγησε σε αύξηση της ενεργότητας
της GS2 στο υπέργειο τµήµα των φυτών. Αυτή η αύξηση συνοδεύτηκε από
µείωση της ελεύθερης αµµωνίας και σύνθεση νέων αµινοξέων, ιδιαίτερα
γλουταµίνης και γλουταµικού οξέος. Τα φυτά εµφάνισαν επιπλέον, αύξηση της
βιοµάζας τους (Migge et al., 2000).
Για την κατασκευή γενετικά τροποποιηµένων φυτών για την GDH, έχουν
χρησιµοποιηθεί γονίδια gdh από διάφορες πηγές, όπως βακτήρια και µύκητες.
Φυτά τοµάτας (Lycopersicon esculentum) τροποποιήθηκαν µε το γονίδιο gdhA
από τον ασκοµύκητα Aspergillus nidulans, που κωδικοποιεί για την NADPGDH (Hawkins et al., 1989). Στα φυτά αυτά ανιχνεύτηκε υψηλή NADP-GDH
ενεργότητα σε σχέση µε τα φυτά αγρίου τύπου, όπου η ενεργότητα NAD(H)GDH παρέµεινε στα ίδια επίπεδα. Από ανάλυση των αµινοξέων βρέθηκε ότι
στον ώριµο καρπό το σύνολο των ελεύθερων αµινοξέων ήταν 2-3 φορές
αυξηµένο σε σχέση µε τον µάρτυρα (Kisaka and Kida, 2003). Πιο συγκεκριµένα,
το γλουταµικό οξύ ήταν 2-3 φορές πάνω σε σχέση µε τον µάρτυρα, ενώ
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σηµαντική αύξηση βρέθηκε και σε ασπαρτικό οξύ, ασπαραγίνη, αλανίνη και
GABA.
Επίσης, υπερέκφραση του γονιδίου gdhA από E. coli σε φυτά καπνού,
οδήγησε σε υπερέκφραση της NADP-GDH. Η τροποποίηση αυτή οδήγησε σε
σηµαντική αύξηση του ποσοστού των ελεύθερων αµινοξέων (30% αύξηση)
καθώς και των σακχάρων (25-30%), επιβεβαιώνοντας την συµµετοχή της GDH
τόσο στον µεταβολισµό αζώτου όσο και στον µεταβολισµό του άνθρακα
(Ameziane et al., 2000). Επιπλέον, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της
βιοµάζας στα τροποποιηµένα φυτά, πιθανότατα λόγω της καλύτερης
αφοµοίωσης της αµµωνίας, όπως µαρτυρούν τα υψηλότερα επίπεδα των
ελεύθερων

αµινοξέων.

Αυξηµένη

βιοµάζα

παρατηρήθηκε

και

στο

κυανοβακτήριο Synechococcus PCC6301, στο οποίο υπερεκφράστηκε το γονίδιο
gdhA από E. coli (Lightfoot et al., 1988), καθώς και σε γενετικά τροποποιηµένα
φυτά καπνού, που υπερέκφραζαν το γονίδιο NADP-gdh από την Neurospora
crassa. Τα φυτά αυτά εµφάνισαν πολύ καλύτερη ανάπτυξη σε θρεπτικό µέσο µε
χαµηλή συγκέντρωση αµµωνίας απ’ότι τα αγρίου τύπου φυτά (Wang and Tian,
2001). Τέλος, τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά εµφάνισαν ανθεκτικότητα στο
ζιζανιοκτόνο φωσφινοθριψίνη (PPT), το οποίο καταστέλλει επιλεκτικά την
δράση της GS (Logusch et al., 1991). Σε συγκέντρωση 1.35mM PPT, τέσσερις
µέρες µετά τον ψεκασµό τα φυτά του µάρτυρα ανέπτυξαν νεκρωτικές κηλίδες σε
αντιδιαστολή µε τα τροποποιηµένα φυτά, τα οποία είχαν υγιή φαινότυπο και
καλό µεταβολισµό. Τον ίδιο φαινότυπο εµφάνισαν και τα τροποποιηµένα καπνά
BAR µε το γονίδιο bar, που προσφέρει ανθεκτικότητα στo PPT. Στα 2.7mM
PPT, τα φυτά έχασαν την ανθεκτικότητα τους και εµφάνισαν κιτρίνισµα και
νέκρωση, κάτι που δεν παρατηρήθηκε στην ανθεκτική σειρά καπνού BAR. Τα
δεδοµένα αυτά υποδηλώνουν µερική αφοµοίωση της πλεονάζουσας αµµωνίας,
που παράγεται κατά την καταστολή της GS από την ουσία PPT, από την
υπερεκφρασµένη GDH (Ameziane et al., 2000).
Υψηλή

ανθεκτικότητα

σε

αµµωνία

έδειξε

και

το

κυανοβακτήριο

Synechococcus PCC6301, το οποίο µετασχηµατίστηκε µε το γονίδιο gdhA από
το E. coli. Οι αποικίες που σχηµατίστηκαν είχαν περίπου διπλάσιο µέγεθος από
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το µη µετασχηµατισµένο στέλεχος και ανέπτυξαν ανθεκτικότητα σε 30mM
αµµωνίας (Lightfoot et al., 1988). Σε πατέντα περιγράφεται ότι φυτά καπνού,
που µετασχηµατίστηκαν µε το γονίδιο gdhA από το E. coli, έδειξαν
ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο PPT, σε υψηλά επίπεδα αλουµινίου και στην
καταπόνηση από ξηρασία (Lightfoot and Long, 1999). Στην ίδια πατέντα
περιγράφεται ότι τα φυτά έδειξαν αυξηµένο περιεχόµενο σε πρωτεΐνες και
αµινοξέα, αυξηµένη βιοµάζα και καλύτερη δέσµευση αζώτου. Πιο λεπτοµερής
ανάλυση αυτών των φυτών έδειξε ότι η υπερέκφραση της GDH, προκαλεί
µεταβολή όχι µόνο στο περιεχόµενο σε αµινοξέα και σάκχαρα, αλλά και σε
λιπαρά οξέα, νουκλεϊκά οξέα, προϊόντα δευτερογενούς µεταβολισµού και άλλες
αζωτούχες ενώσεις, όπως αµίνες, αλκαλοειδή, φαινολικές ενώσεις κα
ισοπρενοειδή.

Τέλος,

το

µεταβολικό

πρότυπο

αυτών

των

γενετικά

τροποποιηµένων φυτών καπνού, που υπερεκφράζουν το γονίδιο gdhA, έπειτα
από µεταχείριση µε MSX, που αναλύθηκε µε την τεχνική φασµατοσκοπίας FTICR-MS (Fourier Transformed ion cyclotron resonance mass spectrometry)
(Mungur et al., 2005), σε βλαστό και ρίζα, έδειξε αύξηση των αµινοξέων
γλουταµίνης, ασπαραγίνης, ιστιδίνης, αργινίνης, θρεονίνης, φαινυλαλανίνης και
τρυπτοφάνης. Επίσης, αυξήθηκε το περιεχόµενο σε ελεύθερα σάκχαρα και
µειώθηκε το περιεχόµενο σε λιπαρά οξέα. Τέλος, αυξήθηκαν ενώσεις όπως
ουριδίνη, αµίνες, αλκαλοειδή και άλλες φαινολικές ενώσεις, µε σηµαντική
ιατρική αξία.
Τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά που περιγράφηκαν, είχαν τροποποιηθεί µε
γονίδια gdh από βακτήρια ή µύκητες. Για πρώτη φορά κατασκευάστηκαν
γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού (Nicotiana tabacum cv Xanthi), που
υπερέκφραζαν ή υποέκφραζαν το γονίδιο Slgdh-NAD;B1, το οποίο κωδικοποιεί
για την β-υποµονάδα για τα καθοδικά ισοένζυµα της GDH στην τοµάτα (Purnell
et al., 2005). Τα φυτά υπερέκφρασης εµφάνισαν αυξηµένη in vitro ενεργότητα
GDH κατά 3 φορές στα φύλλα και 34 στην ρίζα, ενώ τα φυτά καταστολής
εµφάνισαν µείωση της ενεργότητας κατά 62% στην ρίζα και 53% στα φύλλα. Η
υπερέκφραση των καθοδικών ισοενζύµων δεν µείωσε την συγκέντρωση της
αµµωνίας στα φύλλα, συµπεραίνοντας ως µη αφοµοιωτικό τον φυσιολογικό
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ρόλο των καθοδικών ισοενζύµων. Τα φυτά αυτά δεν εµφάνισαν αύξηση της
βιοµάζας και του περιεχοµένου των ελεύθερων αµινοξέων. Αντίθετα
παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση της αύξησης της ενεργότητας της GDH και
της συγκέντρωσης των αµινοξέων, µε ιδιαίτερα σηµαντική µείωση της
συγκέντρωσης του ασπαρτικού. Στις σειρές καταστολής παρατηρήθηκε ότι η
µείωση των καθοδικών ισοενζύµων δεν οδήγησε σε θάνατο φυτών υπό
φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης. Η υπερέκφραση του γονιδίου SlgdhNAD;B1 οδήγησε σε αύξηση της πρωτεΐνης στην ρίζα σύµφωνα µε την
ενεργότητα του ενζύµου και την αύξηση του µεταγράφου Slgdh-NAD;B1. Στα
φύλλα, οδήγησε σε αύξηση της ποσότητας της πρωτεΐνης, η οποία όµως
παρέµενε σε όλες τις σειρές ίδια, και δεν ήταν σε αντιστοιχία µε την αύξηση της
ενεργότητας της GDH και του επιπέδου των µεταγράφων Slgdh-NAD;B1 µεταξύ
των διαφορετικών γονοτύπων. Επιπλέον, στη ρίζα στις σειρές υπερέκφρασης,
παρατηρήθηκε µείωση των µεταγράφων Ntgdh-NAD;A1 (Purnell et al., 2005).
Τα δεδοµένα αυτά µαρτυρούν ότι υπάρχει αρνητική ρύθµιση των µεταγράφων
των δυο γονιδίων της GDH. Επιπλέον, προτείνουν την ύπαρξη µηχανισµού
διατήρησης µιας µέγιστης σταθερής ποσότητας GDH στα φύλλα. Στις σειρές
καταστολής παρατηρήθηκε µείωση του µεταγράφου Slgdh-NAD;B1, το οποίο
οδήγησε παραδόξως σε τουλάχιστον 3 φορές αύξηση του µεταγράφου NtgdhNAD;B2, ενώ η έκφραση του γονιδίου Ntgdh-NAD;Α1 δεν επηρεάστηκε. Η
µείωση της ενεργότητας της GDH είναι πιθανόν να επιτεύχθηκε µέσω
καταστολής της µετάφρασης και όχι µέσω παραγωγής µικρών µορίων RNA.
Σε γενετικά τροποποιηµένα φυτά Nicotiana plumbaginifolia, στα οποία έγινε
καταστολή της έκφρασης της α- και β-υποµονάδας της GDH, εκφράζοντας τις
οµόλογες

αλληλουχίες

σε

αντίθετης

πολικότητας

RNA, διαπιστώθηκε

αντιστοίχως µείωση της ενεργότητας της GDH (Fontaine et al., 2006). Στον
ανθικό µίσχο αυτή η µείωση υπολογίστηκε στο 65% στις σειρές καταστολής της
β- και στο 55% στις σειρές καταστολής της α-υποµονάδας, ενώ σε ώριµα φύλλα
τα ποσοστά ήταν 89% και 52% αντίστοιχα. Καταστολή της α-υποµονάδας
οδήγησε στην εξαφάνιση των ανοδικών ισοενζύµων και εµφάνιση των πιο
καθοδικών. Αντιστοίχως, η καταστολή της β-υποµονάδας εξαφάνισε τα πιο
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καθοδικά ισοένζυµα και διατηρήθηκαν µόνο οι πιο ανοδικές ισοµορφές
(Fontaine et al., 2006). Η µείωση της ενεργότητας της GDH καθώς και η αλλαγή
του ισοενζυµικού της προτύπου συσχετίστηκαν καλά µε τα αντίστοιχα των
µεταλλαγµάτων Arabidopsis gdh1 και gdh2, µε καταστολή για την β- και την αυποµονάδα, αντίστοιχα (Melo-Oliveira et al., 1996). Αν και η πρωτεΐνη, που
ανιχνεύτηκε είχε µειωµένα επίπεδα, η in vitro ενεργότητα εµφάνισε αύξηση στον
βλαστό στο µετάλλαγµα gdh1 και στα φύλλα στο µετάλλαγµα gdh2, παρέχοντας
πληροφορίες για πιθανή µετα-µεταφραστική τροποποίηση των υποµονάδων στα
κύτταρα του ίδιου ιστού.
Στα ίδια φυτά, υπερέκφραση του cDNA κλώνου της β-υποµονάδας, οδήγησε
σε αύξηση της ενεργότητας της GDH και σε σχηµατισµό 13 διαφορετικών
ισοενζύµων, λόγω σχηµατισµού νέων υβριδικών µορφών. Σε τοµές από ώριµο
φύλλο και ανθικό µίσχο, µε την βοήθεια ανοσοεντοπισµού µε χρυσό και
επακόλουθη ανίχνευση µέσω ηλεκτρονικής µικροσκοπίας βρέθηκε ότι στα
αγρίου τύπου φυτά, η GDH εντοπιζόταν µόνο στα µιτοχόνδρια των συνοδών
κυττάρων του ηθµού, στις νευρώσεις των φύλλων και στον ανθικό µίσχο. Στις
σειρές καταστολής της α- και β-υποµονάδας, υπήρχε µείωση στην ποσότητα της
GDH στα συγκεκριµένα κυτταρικά οργανίδια. Αντίστοιχη µείωση στην
ποσότητα της GDH βρέθηκε µε την ίδια τεχνική εντοπισµού και στα
µεταλλάγµατα του Arabidopsis. Στα φυτά Arabidopsis, που υπερέκφρασαν την
β-υποµονάδα της GDH από Nicotiana plumbaginifolia (Npgdh-NAD;B), εκτός
από αύξηση της ποσότητας της GDH στα µιτοχόνδρια των συνοδών κυττάρων
του ηθµού, εντοπίστηκε GDH και στα µιτοχόνδρια των παρεγχυµατικών
κυττάρων του µεσοφύλλου και του βλαστού, που βρίσκονται σε γειτνίαση µε τα
συνοδά κύτταρα (Fontaine et al., 2006). Συµπερασµατικά, η υπερέκφραση της βυποµονάδας της GDH οδήγησε σε εντοπισµό του ενζύµου σε κύτταρα, στα
οποία δεν υπήρχε στο αγρίου τύπου φυτό.
Στην παρούσα εργασία, κατασκευάστηκαν γενετικά τροποποιηµένα φυτά
καπνού (Nicotiana tabacum cv Xanthi), που υπερεκφράζουν και υποεκφράζουν
το γονίδιο Vvgdh-NAD;A1, που κωδικοποιεί για την α-υποµονάδα της GDH στο
αµπέλι. Για τον σκοπό αυτό, η πλήρους µήκους cDNA Vvgdh-NAD;A1
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αλληλουχία, αποµονώθηκε και κλωνοποιήθηκε σε φορά θετικής πολικότητας
στον πλασµιδιακό φορέα pART7 και pART27 για την κατασκευή των φυτών
υπερέκφρασης. Για την κατασκευή των φυτών καταστολής, τµήµα της cDNA
αλληλουχίας χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή δοµής φουρκέτας, η οποία
κλωνοποιήθηκε στον πλασµιδιακό φορέα pART7. Ακολούθησε αναγέννηση των
τροποποιηµένων

φυτών.

Έπειτα

από

διαδοχικές

αυτογονιµοποιήσεις,

αποµονώθηκαν φυτά της Τ2 γενεάς, στα οποία έγινε ανίχνευση του διαγονιδίου.
Επιπλέον, στις σειρές υπερέκφρασης προσδιορίστηκαν τα επίπεδα του
µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 ενώ στις σειρές καταστολής του Ntgdh-NAD;A1.
Σε όλες τις σειρές έγινε έλεγχος της ανοσοενεργής πρωτεΐνης GDH καθώς και
της σύστασης των υποµονάδων και του ισοενζυµικού προτύπου. Επίσης,
προσδιορίστηκε η in vitro αµινωτική και απαµινωτική ειδική ενεργότητα καθώς
και η in vivo λειτουργία της GDH µε την χρήση σηµασµένων υποστρωµάτων
15

ΝΗ4 και

15

N-Glu και ανάλυση της τύχης τους µε GC/MS, στο βλαστό και τη

ρίζα των γενετικά τροποποιηµένων φυτών. Τέλος, διαγονιδιακά φυτά
υπερέκφρασης, ελέγχθηκαν ως προς την ανθεκτικότητα τους σε υψηλές
συγκεντρώσεις NaCl καθώς και ως προς την αύξηση της βιοµάζας τους.
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3.3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
3.3.1. Πέψη

cDNA κλώνου pBluescript
κατασκευή πλασµιδίου υπερέκφρασης

SK(-)

Vvgdh-NAD;A1

για

Για την απόκτηση της πλήρους µήκους cDNA αλληλουχίας Vvgdh-NAD;A1,
έγινε πέψη του κλώνου pBluescript, στον οποίο βρίσκεται κλωνοποιηµένη η
αλληλουχία, µε τα ένζυµα περιορισµού EcoRI και KpnI. ∆έκα µικρογραµµάρια
πλασµιδιακού DNA επιδέχτηκαν ταυτόχρονη πέψη περιορισµού µε 20 units
περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI (Biolabs cat# R0101S) και 20 units KpnI
(Biolabs cat# R0142S). Η αντίδραση έγινε παρουσία ρυθµιστικού διαλύµατος
NEB1 (10mM Bis Tris Propane-HCl, 10mM MgCl2, 1mM DTT (pH 7.9, 250C)
και 100µg/ml BSA. Η αντίδραση έλαβε χώρα στους 37oC για 2h (Sambrook et
al.,

1989).

Επίσης,

πραγµατοποιήθηκε

πέψη

περιορισµού

10µg

του

πλασµιδιακού φορέα pART7 µε τα ίδια ένζυµα περιορισµού και στις ίδιες
συνθήκες, και 10µg του πλασµιδιακού φορέα pART27 µε 10 units περιοριστικής
ενδονουκλεάσης NotI (Biolabs cat# R0189S) σε ρυθµιστικό διάλυµα NEB3
(100mM NaCl, 50mM Tris-HCl, 10mM MgCl2, 1mM DTT (pH 7.9, 25oC) και
100µg/ml BSA. Οι συνθήκες επώασης παρέµειναν οι ίδιες. Τα τµήµατα που
προέκυψαν από την πέψη περιορισµού, διαχωρίστηκαν σε 1% πήκτωµα
αγαρόζης µε ηλεκτροφόρηση. Ακολούθησε αποµόνωση του τµήµατος του
πηκτώµατος, που περιείχε τις επιθυµητές ζώνες, και ακολούθησε εξαγωγή τους
µε ηλεκτροέκλουση σε διάλυµα ΤΕ (10mM Tris-Cl pH 8.0, 1mM EDTA).

3.3.2. Αποµόνωση και καθαρισµός cDNA αλληλουχίας από πήκτωµα

αγαρόζης
Ακολούθησε ο καθαρισµός των αποµονωµένων ζωνών µε οργανικούς
διαλύτες (Sambrook et al., 1989) για τον καθαρισµό από τα ένζυµα περιορισµού.
Η ακριβής διαδικασία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2.

123

3.3.3. Αντίδραση διασύνδεσης

Η καθαρή αποµονωµένη αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1 κλωνοποιήθηκε εν
συνεχεία στο σύστηµα του δυαδικού πλασµιδιακού φορέα pART7/pART27
(Gleave, 1992). Η ακριβής διαδικασία διασύνδεσης πλασµιδιακού φορέα και
ενθέµατος περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2. Μετά την επιτυχή κλωνοποίηση του
ενθέµατος στον φορέα pART7 ακολούθησε µετασχηµατισµός βακτηριακών
κυττάρων E. coli DH5a. Η διαδικασία βακτηριακού µετασχηµατισµού
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1. Ακολούθησε πέψη της πλασµιδιακής αυτής
κατασκευής µε την περιοριστική ενδονουκλεάση NotI (Biolabs cat# R0189S),
όπως περιγράφηκε προηγουµένως για την αποµόνωση της κατασκευής 35SVvgdh-NAD;A1-OCS. Ακολούθησε νέα αντίδραση διασύνδεσης µεταξύ του
πλασµιδιακού φορέα pART27xNotI και νέου ενθέµατος, σε αναλογία
φορέα:ένθεµα 1:1. Οι υπόλοιπες συνθήκες παρέµειναν ίδιες.

3.3.4. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης για κατασκευή καταστολής της

έκφρασης του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1
Για

την

καταστολή

της

έκφρασης

του

γονιδίου

Vvgdh-NAD;A1,

πολλαπλασιάστηκε και αποµονώθηκε από τον cDNA κλώνο Vvgdh-NAD;A1,
µία αλληλουχία 574bp µε την βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης
(Sambrook et al., 1989). Για τον σκοπό αυτό, κατασκευάστηκαν οι εκκινητές pH
GDHA Sense µε αλληλουχία 5’-CTTCTAGAGAGATCAAGGTGGAGTG
CACGATTC-3’ και pH GDHA Antisense µε αλληλουχία 5’-GGTACCCAAGA
TCCAACATTGCCAAAACCC-3’.

Χρησιµοποιήθηκαν

10ng

καθαρής

αλληλουχίας Vvgdh-NAD;A1, µε 5 pmol από τον κάθε εκκινητή. Η πολυµεράση,
που χρησιµοποιήθηκε, ήταν Finnzymes DyNAzyme EXT cat# F-505S. Η
αντίδραση έλαβε χώρα παρουσία 1Χ ρυθµιστικού διαλύµατος αντίδρασης,
0.25mM dNTP’s και 1.5mM MgCl2. Αρχικά, το µητρικό καλούπι αποδιατάχτηκε
στους 94οC για 2min. Έπειτα, ακολούθησαν 32 κύκλοι, καθένας από τους
οποίους είχε τα εξής στάδια: 1) 94οC, 1min 2) 58oC, 40sec 3) 72oC, 1min.
Εφαρµόστηκε ένα τελευταίο στάδιο 10min για την ολοκλήρωση όλων των
αλυσίδων.
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3.3.5. Κατασκευή δοµής φουρκέτας στον πλασµιδιακό φορέα pBluescript

Η αλληλουχία, που αποµονώθηκε από την αλυσιδωτή αντίδραση
πολυµεράσης, διαθέτει στο 5’ άκρο της µια θέση περιορισµού XbaI και στο 3’
άκρο της µια θέση περιορισµού KpnI. Η αλληλουχία αυτή κλωνοποιήθηκε στον
πλασµιδιακό φορέα pT3T7 (Εικόνα 1∆) στις συµβατές θέσεις περιορισµού. Η
πέψη του φορέα και η αντίδραση διασύνδεσης έγιναν όπως περιγράφηκαν
προηγουµένως. Επιπλέον, στον πλασµιδιακό φορέα pBluescript ΙΙ KS (Εικόνα
1Γ) βρίσκεται κλωνοποιηµένη η αλληλουχία του δεύτερου εσονίου του
γενωµικού κλώνου Vvgdh-NAD;A1, διατηρώντας τις αλληλουχίες συναρµογής
(Koscianska et al., 2005). Αρχικά, αποµονώθηκε η cDNA αλληλουχία από τον
πλασµιδιακό φορέα pΤ3Τ7 µε πέψη περιορισµού µε τις περιοριστικές
ενδονουκλεάσες XbaI και SacI. Το θραύσµα περιορισµού κλωνοποιήθηκε στις
αντίστοιχες συµβατές θέσεις του φορέα pBluescript, όπως περιγράφηκε σε
προηγούµενη παράγραφο. Έπειτα, από τον pT3T7 αποµονώθηκε η αλληλουχία
αυτή µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες PstI και EcoRI και ακολούθησε
κλωνοποίηση της στις αντίστοιχες συµβατές θέσεις του φορέα pBluscript II KS.
Έτσι, κατασκευάστηκε µια δοµή, οποία περιείχε την ίδια cDNA αλληλουχία σε
ανάποδη κατεύθυνση, εκατέρωθεν της αλληλουχίας ενός εσονίου.

3.3.6. Κλωνοποίηση της δοµής φουρκέτας στο σύστηµα των δυαδικών

φορέων pART7/pART27
Η δοµή φουρκέτας στον pBluesript II KS αποµονώθηκε µε πέψη
περιορισµού µε την περιοριστική ενδονουκλεάση HindIII, της οποίας η θέση
περιορισµού εντοπίζεται κοντά στο 5’ άκρο της cDNA αλληλουχίας της
φουρκέτας. Ακολούθησε κλωνοποίηση όλης της δοµής φουρκέτας, στη θέση
περιορισµού HindIII του πλασµιδιακού φορέα pART7. Η δοµή 35S-φουρκέταOCS αποµονώθηκε από τον pART7 µε πέψη µε NotI και έγινε ένθεση της στον
πλασµιδιακό φορέα pART27 στην αντίστοιχη θέση περιορισµού. Όλοι οι
χειρισµοί για την µεταφορά της φουρκέτας στον pART7 και pART27 έγιναν
όπως περιγράφηκαν προηγουµένως.
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3.3.7. Βακτηριακός µετασχηµατισµός

Μετά το πέρας κάθε αντίδρασης διασύνδεσης πλασµιδιακού φορέα µε
κάποιο ένθεµα, χρησιµοποιήθηκε το προϊόν της αντίδρασης για την βακτηριακή
µεταµόρφωση κυττάρων E. coli DH5a (Sambrook et al., 1989). Η αναλυτική
διαδικασία του βακτηριακού µετασχηµατισµού περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1.
Στην περίπτωση επιλογής του πλασµιδιακού φορέα pART27, το αντιβιοτικό
µάρτυρας ήταν καναµυκίνη σε τελική συγκέντρωση 100µg/µl ενώ στην
περίπτωση του pART7, το αντιβιοτικό µάρτυρας ήταν η αµπικιλίνη στην ίδια
τελική συγκέντρωση.

3.3.8. Μικρής κλίµακας αποµόνωση πλασµιδιακόυ DNA

Για τον έλεγχο της επιτυχούς εισαγωγής της πλασµιδιακής κατασκευής, µέσα
στα βακτηριακά κύτταρα, µοναδικές αποικίες µετά το τέλος του βακτηριακού
µετασχηµατισµού επωάστηκαν µε 3ml LB στους 37οC για 12h για έλεγχο µικρής
κλίµακας πλασµιδιακού DNA (Sambrook et al., 1989). Η διαδικασία
αποµόνωσης µικρής κλίµακας πλασµιδιακού DNA περιγράφεται στο Κεφάλαιο
1.

3.3.9. Μετασχηµατισµός αγροβακτηριδίου µε τριγωνική σύζευξη

Το στέλεχος αγροβακτηριδίου LBA4404 αναπτύχθηκε σε 50ml LB µε
ριφαµπικίνη (100 µg/ml) για 48h στους 28οC. Για τον µετασχηµατισµό του
αγροβακτηριδίου (Bevan, 1984), 50ml καλλιέργειας LB µε αµπικιλίνη, από το E.
coli µε την πλασµιδιακή κατασκευή pART27-ενθέµατος, και 50ml καλλιέργειας
LB µε καναµυκίνη από το βοηθό στέλεχος pRK2013 αναπτύχθηκαν στους 37οC
για 12h. Έγινε λήψη 100µl από την κάθε καλλιέργεια και έγινε ανάµιξή τους.
Αφού επωάστηκαν για 30min στους 25οC, απλώθηκαν κηλίδες των 10µl η κάθε
µία, σε στερεό θρεπτικό µέσο LB και επωάστηκαν στους 28οC για 12h. ∆είγµα
από την κάθε κηλίδα επωάστηκε σε 0.5ml LB και 20µl από αυτήν την
καλλιέργεια απλώθηκαν σε στερεό µέσο LB µε 100µg/ml ριφαµπικίνη και
100µg/ml καναµυκίνη. Μετά από 48h στους 28οC εµφανίστηκαν µοναδικές
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αποικίες και ακολούθησε η αποµόνωση µικρής ποσότητας πλασµιδιακού DNA
για έλεγχο του µετασχηµατισµού. Το πλασµιδιακό DNA, που αποµονώθηκε,
χρησιµοποιήθηκε για µετασχηµατισµό E. coli DH5a, όπως περιγράφηκε, και
ακολούθησε έλεγχος του µετασχηµατισµού µε αποµόνωση µικρής κλίµακας
πλασµιδιακού DNA και πέψεις περιορισµού.

3.3.10. Μετασχηµατισµός φυλλικών δίσκων καπνού

Φυλλικοί δίσκοι καπνού Nicotiana tabacum cv Xanthi αποστειρώθηκαν σε
5% ενεργό χλώριο, 0.1% Tween 20 για 10min. Ακολούθησε πλύσιµο µε
αποστειρωµένο νερό για αποµάκρυνση του χλώριου. Για τον µετασχηµατισµό
φυλλικών δίσκων (Horsch et al., 1985) φυγοκεντρήθηκαν 50ml καλλιέργειας
µετασχηµατισµένου αγροβακτηριδίου στα 4.000g για 10min. Το ίζηµα
επαναιωρήθηκε σε 30ml υγρού θρεπτικού µέσου MS (Murashige and Skoog,
1962) χωρίς ορµόνες. Οι αποστειρωµένοι φυλλικοί δίσκοι επωάστηκαν µαζί µε
το αγροβακτήριο για περίπου 30min και τοποθετήθηκαν σε στερεό θρεπτικό
µέσο MS. Μετά από 24h, µεταφέρθηκαν σε υγρό µέσο MS, το οποίο περιείχε
250mg/ml σεφατοξίµη και 100µg/ml καναµυκίνη. Έπειτα από επώαση 10min, οι
φυλλικοί δίσκοι µεταφέρθηκαν σε νέο στερεό µέσο MS. Για την διαδικασία
αναγέννησης κάλλων, οι δίσκοι αναπτύχθηκαν σε στερεό θρεπτικό µέσο MS
εµπλουτισµένο µε 1µg/ml 6-βενζυλ-αµινο-πουρίνη (6-BAP) και 0.1µg/ml
ναφθαλο-οξικό οξύ (NAA) σε φωτοπερίοδο 16/8h, στους 25°C και σε σχετική
υγρασία 75%. Η διαδικασία καταστροφής του αγροβακτηριδίου και των µη
µετασχηµατισµένων κυττάρων καπνού, µε πλύσιµο σε υγρό MS παρουσία
σεφατοξίµης και καναµυκίνης, επαναλήφθηκε 6 φορές. (Horsch et al., 1985).
Από τους κάλλους, που αναπτύχθηκαν, έγινε συλλογή βλαστών και αναγέννηση
φυτών. Με διαδοχικές διαδικασίες αυτογονιµοποίησης των φυτών της Τ0 γενεάς,
αποµονώθηκαν φυτά της Τ2 γενεάς για περαιτέρω ανάλυση και χαρακτηρισµό
τους.
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3.3.11. Ανάλυση και χαρακτηρισµός γενετικά τροποποιηµένων φυτών µε

αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης
Για την επιβεβαίωση της τροποποίησης των φυτών, έγινε ανίχνευση του
διαγονιδίου µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (Sambrook et al., 1989). Για
τα φυτά υπερέκφρασης, κατασκευάστηκαν τα ζεύγη εκκινητών 35S Sense (5’TTCACGGCGAGTTCTGTTAGA-3’) και 35S Antisense (5’-CCCGAGTAA
CAATCTCCAGGA-3’) για ανίχνευση τµήµατος του υποκινητή 35S, και OCS
Sense (5’-GGCCGCAGATTTAGGTGAC-3’) και OCS Antisense (5’-GTGCA
CGTTGTAAAAAACC-3’) για ανίχνευση της

αλληλουχίας

λήξης

της

µεταγραφής. Για την ανίχνευση τµήµατος αλληλουχίας 35S, 100ng από
γενωµικό DNA από τα διαγονιδιακά φυτά, χρησιµοποιήθηκαν ως αρχικό
καλούπι-µήτρα για την ανίχνευση του διαγονιδίου. Αρχικά, το καλούπι
αποδιατάχθηκε στους 94οC για 2min. Ακολούθησε α) αποδιάταξη στους 94οC
για 1min, β) 58oC για 40sec και γ) 72οC για 1min για 32 κύκλους. Μετά το τέλος
των κύκλων, ακολούθησε ένα βήµα 10min στους 72οC, για την ολοκλήρωση των
µη ολοκληρωµένων αλυσίδων. Το πρόγραµµα ήταν ακριβώς ίδιο για την
ανίχνευση της αλληλουχίας ocs µε µόνη διαφορά την θερµοκρασία
υβριδοποίησης

των

εκκινητών

που

ήταν

54οC.

Οι

αντιδράσεις

πραγµατοποιήθηκαν παρουσία 0.3unit Finnzymes DyNAzyme EXT cat# F-505S,
σε συνθήκες αντίδρασης ανάλογες µε αυτές που περιγράφησαν προηγουµένως.
Για την ανίχνευση του διαγονιδίου στα φυτά καταστολής της έκφρασης της αυποµονάδας, χρησιµοποιήθηκαν ως εκκινητές, οι ίδιοι εκκινητές µε τους οποίους
αποµονώθηκε η cDNA αλληλουχία της δοµής φουρκέτας. Χρησιµοποιώντας
τους

εκκινητές

pH

GDHA

Sense

(5’-CTTCTAGAG

AGATCAAGGTGGAGTGCACGATTC-3’) και pH GDHA Antisense (5’GGTACCCAAGATCCAACATTGCCAAAACCC-3’)

σε

θερµοκρασία

υβριδισµού 58οC. Επίσης, ο χρόνος επέκτασης των αλυσίδων ήταν 2min.
∆ιατηρώντας όλες τις υπόλοιπες συνθήκες και το πρόγραµµα της αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυµεράσης ίδιες, επιτεύχθηκε ανίχνευση της cDNA αλληλουχίας
του διαγονιδίου.
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3.3.12. Αποµόνωση γενωµικού DNA από φύλλα διαγονιδιακών φυτών για

ανάλυση κατά Southern
Για ανάλυση του γενωµικού DNA από γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού
Τ2 γενεάς (Southern, 1975; Church and Gilbert, 1984) γενωµικό DNA
αποµονώθηκε

από

νεαρά

φύλλα

καπνού.

Για

κάθε

αποµόνωση

χρησιµοποιήθηκαν περίπου 3-4g ιστού. Τα νεαρά φύλλα κονιορτοποιήθηκαν
παρουσία υγρού αζώτου. Στην συνέχεια, προστέθηκε το διάλυµα εκχύλισης σε
αναλογία ιστός: διάλυµα 1:10 (20mM Na-EDTA, 100mM Τris-HCl, 1.4M NaCl,
2% CTAB, 0.2% β-mercaptoethanol, pH 8.0). Αφού µεταφέρθηκε το µίγµα σε
νέο

δοκιµαστικό

σωλήνα,

ακολούθησε

προσθήκη

50mg

PVP

(polyvinylpolypyrrolidone, Sigma, P6755) σε τελική συγκέντρωση 100mg/g
ιστού. Πραγµατοποιήθηκε επώαση για 25min στους 60οC. Ακολούθησε
προσθήκη

0.6V

CH3Cl

και

ακολούθησε

καλή

ανάδευση.

Έπειτα,

πραγµατοποιήθηκε φυγοκέντρηση στα 6000g για 15min. Η υπερκείµενη υδατική
φάση µεταφέρθηκε σε νέο σωλήνα και δέχτηκε δεύτερη επεξεργασία µε CH3Cl.
Στην συνέχεια, προστέθηκαν στην υδατική φάση 0.5 όγκοι NaCl 5M και αφού
έγινε καλή ανάδευση, προστέθηκαν 2 όγκοι παγωµένης απόλυτης αιθανόλης. Το
µίγµα επωάστηκε για 15-20min στους 4oC. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στα
3000g για 3min. Αφού αποµακρύνθηκε το υπερκείµενο, το ίζηµα πλύθηκε σε
75% αιθανόλη. Το DNA επαναδιαλύθηκε σε 200-300µl TE (10 mM Tris-HCl,
1mM EDTA, pH 8.0). Τέλος, το επαναδιαλυµένο DNA επωάστηκε µε 2-3µl
RNase A στους 37οC για 15min. Ακολούθησε ποσοτικοποίηση του DNA σε
φωτόµετρο (Α260).

3.3.13. Πέψη µε περιοριστικές ενδονουκλεάσες

Στα φυτά υπερέκφρασης, το γενωµικό DNA που αποµονώθηκε δέχτηκε πέψη
µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες EcoRI, EcoRV και NotI (Sambrook et al.,
1989). Περίπου 20-30µg γενωµικού DNA χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε πέψη. Η
κάθε πέψη πραγµατοποιήθηκε παρουσία περίσσειας ενζύµου (100 units) σε
τελικό όγκο 200µl, αφού έγινε προσθήκη BSA σε τελική συγκέντρωση
100µg/ml και του κατάλληλου ρυθµιστικού διαλύµατος της κάθε περιοριστικής
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ενδονουκλεάσης. Ο χρόνος επώασης ήταν περίπου 12h στους 37οC. Ακολούθησε
η λυοφιλοποίηση των πέψεων και επαναδιάλυση του DNA σε 30µl loading
buffer (0.25% µπλέ βρωµοφαινόλης, 0.25% κυανό του ξυλενίου και 30%
γλυκερόλη) και ακολούθησε η ηλεκτροφόρηση του σε 0.7% ΤΑΕ πήκτωµα
αγαρόζης. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα επωάστηκε σε
διάλυµα 0.25Ν HCl για περίπου 10-15min σε θερµοκρασία δωµατίου.
Ακολούθησε επώαση σε διάλυµα αποδιάταξης (0.4N ΝaΟΗ, 0.6M NaCl) για
30min σε θερµοκρασία δωµατίου και τέλος ακολούθησε επώαση σε διάλυµα
εξουδετέρωσης (0.5Μ Tris-ΗCl, pH 7.5, 1.5Μ NaCl) για 45min.
Για την µεταφορά του DNA από το πήκτωµα σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης,
χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της µεταφοράς µε δυνάµεις τριχοειδούς φαινοµένου
(Meinkoth and Wahl, 1984). Για την µονιµοποίηση των µορίων DNA πάνω στην
µεµβράνη, η µεµβράνη ακτινοβολήθηκε µε UV ακτινοβολία ενέργειας
0,12Joules·cm-2 (Stratalinker, Stratagene) για 30sec.

3.3.14. Παρασκευή σηµασµένου στόχου µε την µέθοδο των τυχαίων

εκκινητών
Η ανίχνευση του ενθέµατος στα φυτά υπερέκφρασης και καταστολής
πραγµατοποιήθηκε

µε

ραδιοσηµασµένη

αλληλουχία

Vvgdh-NAD;A1

(Syntichaki et al., 1996) µήκους 1562bp. Στην αντίδραση σύνθεσης
ραδιοσηµασµένων

µορίων

100ng

αρχικής

αλληλουχίας

µήτρας,

επαναδιαλύθηκαν σε 7.5µl Η2Ο. Αφού βράστηκε για περίπου 5min,
προστέθηκαν 11.5 µl µίγµατος 2Χ LS εκκινητών (Invitrogen cat# 48190-011),
1µl BSA (10mg/ml), 1µl πολυµεράσης Klenow (5U/µl) και 2µl από τα
σηµασµένα νουκλεοτίδια [γ-32P]dCTP και [γ-32P]dATP (10 mCi/ml). Ο τελικός
όγκος αντίδρασης έγινε στα 25µl και η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε στους
37οC για 1h. Ο καθαρισµός των ραδιοσηµασµένων µορίων πραγµατοποιήθηκε
µε διαχωρισµό τους σε στήλη ρητίνης Sephadex G-25 (Pharmacia cat# 17-003301).
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3.3.15. Υβριδισµός και έκθεση µεµβρανών

Για τον υβριδισµό των µεµβρανών (Church and Gilbert, 1984) µε τον
ραδιοσηµασµένο ιχνηθέτη, οι µεµβράνες επωάστηκαν για 5-10min σε 2Χ SSC
και τοποθετήθηκαν σε γυάλινους κυλίνδρους υβριδισµού Hybaid. Σε κάθε
κύλινδρο τοποθετήθηκαν 15ml διαλύµατος υβριδοποίησης CHURCH (500mM
Na2HPO4-NaH2PO4, pH 7.2, 7% (w/v) SDS, 1% (w/v) BSA, 1mM EDTA, pH
8.0), προθερµασµένου στους 60οC. H προϋβριδοποίηση έλαβε χώρα στους 60οC
για 1,5-2h. Έπειτα ακολούθησε υβριδοποίηση σε 15ml διαλύµατος CHURCH
προθερµασµένου στους 60οC, στο οποίο προστέθηκε προηγουµένως ο
ραδιοσηµασµένος ιχνηθέτης, αφού προηγουµένως βράστηκε για 5min. Η
διαδικασία υβριδοποίησης έλαβε χώρα για 12h στους 65oC. Ακολούθησαν τα
πλυσίµατα των µεµβρανών σε διάλυµα 0.1% SDS, 2Χ SSC για 2 διαδοχικά
πλυσίµατα για 15min στους 60οC. Έπειτα, ακολούθησε το δεύτερο διάλυµα µε
σύσταση 0.5% SDS, 1Χ SSC για δυο πλυσίµατα για 15min στους 60οC. Τέλος,
πραγµατοποιήθηκαν 2 διαδοχικά διαλύµατα µε 1% SDS, 0.5% SSC για 10min
στους 60οC. Οι µεµβράνες αφού στέγνωσαν, τοποθετήθηκαν µαζί µε φιλµ
αυτοραδιογραφίας (Kodak Scientific Imaging Film: X-OMAT/AR 35x40 cm)
µέσα σε µεταλλικές κασέτες για έκθεση.

3.3.16. Αποµόνωση ολικού RNA από τροποποιηµένα φυτά καπνού για

ανάλυση κατά Northern
Φύλλα και ρίζες φυτών υπερέκφρασης και καταστολής, κονιορτοποιήθηκαν
µε υγρό άζωτο. Ο ιστός αναµίχθηκε σε αναλογία 1:5 µε ρυθµιστικό διάλυµα
εκχύλισης (Boutla et al., 2002). Το διάλυµα εκχύλισης αποτελούσε µίγµα όξινης
φαινόλης και διαλύµατος σύστασης (0.1M LiCl, 0.1M Tris-ΗCl pH 8.0, 10mM
EDTA pH 8.0, 1% SDS) σε αναλογία 1:1. Στο µίγµα του ιστού προστέθηκε
µισός όγκος CHCl3 και ακολούθησε καλή ανάδευση και φυγοκέντρηση στα
3.500g για 30min στους 4oC. Έγινε λήψη του υπερκείµενου, στο οποίο
προστέθηκε ίσος όγκος ουδέτερης φαινόλης. Ακολούθησε νέα ανάδευση και
φυγοκέντρηση στα 3.500g για 30min. Στο υπερκείµενο προστέθηκε LiCl σε
τελική συγκέντρωση 2Μ και το µίγµα έµεινε για 3h στον πάγο. Ακολούθησε
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φυγοκέντρηση στα 12.000g στους 4οC για 30min. Το ίζηµα που σχηµατίστηκε
πλύθηκε δυο φορές µε 70% αιθανόλη και επαναδιαλύθηκε σε 100µl
απιονισµένου Η2Ο. Ακολούθησε έλεγχος της ποιότητας του RNA σε πήκτωµα
αγαρόζης και ποσοτικοποίηση του φωτοµετρικά στα 260 nm.

3.3.17. ∆ιαχωρισµός σε πήκτωµα αγαρόζης του ολικού RNA

Περίπου 20µg ολικού RNA από κάθε δείγµα, διαχωρίστηκαν σε 1.2%
αποδιατακτικό πήκτωµα αγαρόζης. Το 1.2% αποδιατακτικό πήκτωµα αγαρόζης
είχε σύσταση 1Χ MOPS, 6.6% φορµαλδεΰδη και κατάλληλη ποσότητα
αγαρόζης µέχρι την επιθυµητή συγκέντρωση. Τα δείγµατα αναµίχθηκαν σε
αναλογία 1:1 µε ρυθµιστικό διάλυµα αποδιάταξης (1Χ MOPS, 6.6%
φορµαλδεΰδη και 50% φορµαµίδη) και αποδιατάχθηκαν στους 65οC για 10min.
Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα πλύθηκε µε διπλά απιονισµένο
Η2Ο δυο φορές για 20min για αποµάκρυνση της φορµαλδεΰδης.

3.3.18. Μεταφορά ολικού RΝΑ και υβριδοποίηση

Η διαδικασία µεταφοράς του ολικού RNA στην πλαστική µεµβράνη, η
µονιµοποίηση του τελευταίου και οι διαδικασία της υβριδοποίησης, έγινε όπως
περιγράφηκε στο αντίστοιχο κοµµάτι της ανάλυσης κατά Southern. Η
υβριδοποίηση έλαβε χώρα στους 65οC παρουσία 10% φορµαµίδης µέσα στο
ρυθµιστικό διάλυµα υβριδοποίησης.

3.3.19. Αποµόνωση πρωτεϊνικού εκχυλίσµατος

Η πρωτεϊνική εκχύλιση πραγµατοποιήθηκε από φύλλα και ρίζες (Loulakakis
and

Roubelakis-Angelakis,

1996b)

γενετικά

τροποποιηµένων

φυτών

υπερέκφρασης και καταστολής. Ο φυτικός ιστός λειοτριβήθηκε µε υγρό άζωτο
και αναµίχθηκε σε αναλογία ιστού:διαλύµατος εκχύλισης 1:3. Το διάλυµα
εκχύλισης περιείχε 200mM Tris-ΗCl pH 8.0, 5mM DTT ή εναλλακτικά 14mM
β-µερκαπτοαιθανόλη, 10µΜ leupeptin, 0.5mM PMSF, 1mM EDTA, 3mM
MgCl2, 0.5% (v/v) Triton X-100 και 0.2g PVPP ανά g ιστού. Έπειτα από 15min
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επώασης στον πάγο, τα δείγµατα φυγοκεντρήθηκαν στα 25000g για 20min και
έγινε συλλογή του υπερκείµενου. Η διαδικασία εκχύλισης έλαβε χώρα στους
4οC.

3.3.20. Ποσοτικοποίηση ολικών πρωτεϊνών µε την µέθοδο Lowry

Για την διαδικασία ποσοτικοποίησης ολικών πρωτεϊνών (Lowry et al., 1951)
χρησιµοποιήθηκαν 50µl από το κάθε πρωτεϊνικό εκχύλισµα. Αναµίχθηκαν 50µl
από το κάθε εκχύλισµα µε 20µl TCA 20% και τα δείγµατα επωάστηκαν στους
4οC για 30min. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στα 14.000g για 10min και
αποµακρύνθηκε η υπερκείµενη φάση. Στο ίζηµα που απέµεινε προστέθηκαν
100µl διαλύµατος Lowry Α (10g Na2CO3, 0.1g K-Na tartarate, 2g NaOH).
Έπειτα από ζωηρή ανάδευση ακολούθησε προσθήκη 1ml διαλύµατος Γ (10ml Α
+ 0.2mlΒ), όπου η σύσταση του διαλύµατος Β είναι (0.5g CuSO4 5H2O/100ml
Η2Ο). Το µίγµα επωάστηκε για 10min σε θερµοκρασία δωµατίου. Τέλος,
ακολούθησε προσθήκη 100µl διαλύµατος ∆ (1ml distilled water + 1ml Faulin).
Έπειτα από επώαση για 30 min µετρήθηκε η απορρόφηση του κάθε δείγµατος
στα 625 nm.

3.3.21. Ανάλυση Western blot

Για την ανάλυση των υποµονάδων της GDH, 20µg ολικού εκχυλίσµατος
πρωτεΐνης

αναλύθηκαν

σε

8%

αποδιατακτικό

πήκτωµα

ακρυλαµίδης

(Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1992). Η ακριβής διαδικασία της
ανάλυσης περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. .

3.3.22. Ανάλυση ισοενζυµικού προτύπου

Πενήντα µικρογραµµάρια ολικού εκχυλίσµατος πρωτεΐνης διαχωρίστηκαν σε
5% πήκτωµα ακρυλαµίδης µε φυσική ηλεκτροφόρηση (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1996b). Η ακριβής διαδικασία περιγράφεται στο
Κεφάλαιο 3.
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3.3.23. Μέτρηση ενζυµικής ενεργότητας

Ο προσδιορισµός της in vitro ενζυµικής αµινωτικής και απαµινωτικής
ειδικής ενεργότητας (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1990) της GDH,
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. Η in vitro αµινωτική και απαµινωτική
ενεργότητα, µετρήθηκαν έπειτα από συµπύκνωση των δειγµάτων µε ΝΗ4(SO4)
και καθαρισµό µε διαπύδιση (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1996b) στο
ρυθµιστικό διάλυµα εκχύλισης των πρωτεϊνών.

3.3.24. Παραγοντοποίηση αµινοξέων για GC/MS (Gas Cromatography

Mass Spectrometry)
Για την ανάλυση της in vivo λειτουργίας των διαγονιδιακών φυτών σε
φυσιολογικές καταστάσεις, έκφυτα από σειρές υπερέκφρασης και καταστολής
της α-υποµονάδας της GDH, µεγάλωσαν σε υδροπονική καλλιέργεια σε 0.5Χ
υγρό θρεπτικό µέσο MS (Murashige and Skoog, 1962), χωρίς σακχαρόζη και
ορµόνες. Στο θρεπτικό µέσο προστέθηκε 20mM 15NH4Cl για 48h, ή 15N-Glu για
4h. Για την καταστολή της γλουταµινικής συνθετάσης, προστέθηκαν 5mM
methionine sulphoximine (MSX) (Manning et al., 1969), ενός ισχυρού
αναστολέα της GS. Ο φυτικός ιστός λειοτριβίθηκε µε την βοήθεια υγρού αζώτου
και εκχυλίστηκαν τα αµινοξέα µε 1 ml 0.01 Ν HCl (Sobolevsky et al., 2003).
Εκατό µικρόλιτρα από το εκχύλισµα εξατµίστηκαν στους 90oC υπό συνεχή ροή
αζώτου και το ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε 100 µl ακετονιτρίλιο και 100 µl
MTBSTFA (Pierce cat#48920). Το µίγµα επωάστηκε στους 70oC για 30 min και
ακολούθησε προσθήκη 4.3 µg εσωτερικού προτύπου 1-chlorohexadecane και
φιλτράρισµα. Ένα µικρόλιτρο από το παραγοντοποιηµένο εκχύλισµα αναλύθηκε
στον φασµατογράφο Hewlett-Packard 5971A µε ανιχνευτή επιλεκτικής µάζας.
Η ανάλυση GC-MS πραγµατοποιήθηκε στον χρωµατογράφο HewlettPackard 5971A ανιχνευτή επιλεκτικής µάζας µε το κατάλληλο λογισµικό. Ένα
σύστηµα

αέριας

χρωµατογραφίας

Hewlett-Packard

Model

5890

gas,

εξοπλισµένο µε ένα τύπου Grob ψεκαστή διαχωρισµού, συνδέθηκε απευθείας µε
τριχοειδή κολώνα τύπου (HP-5 MS µε 0.25 mm film, 30 m x 0.25 mm I.D.) στην
πηγή ιόντων. Ως φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε ήλιο σε πίεση 0.8 Atm. Η
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θερµοκρασία του ψεκαστήρα ήταν 280oC και το πρόγραµµα της θερµοκρασίας
του φούρνου ξεκίνησε από τους 70oC. Παρέµεινε εκεί για δυο min και έπειτα
αυξήθηκε µέχρι τους 290oC µε ρυθµό 5oC/min. Στους 290oC παρέµεινε για
10min. Τα ιόντα που χρησιµοποιήθηκαν για τους υπολογισµούς του
εµπλουτισµού µε 15N ήταν για την προλίνη m/z 184, 185, για το ασπαρτικό 418,
419, για το γλουταµικό 432, 433, για την ασπαραγίνη 417, 419 και για την
γλουταµίνη 431, 433.

3.3.25. Μελέτη βιοµάζας και ρυθµού αύξησης διαγονιδιακών φυτών

υπερέκφρασης
Για την µελέτη της πιθανής αύξησης βιοµάζας και του ρυθµού ανάπτυξης
των γενετικά τροποποιηµένων φυτών υπερέκφρασης, σπόροι Τ2 γενεάς
αναπτύχθηκαν σε στερεό µέσο MS χωρίς ορµόνες, µέχρι που βλάστησαν οι
σπόροι. Ο ρυθµός ανάπτυξης των φυτών µελετήθηκε για χρονικό διάστηµα 30
ηµερών από την στιγµή εκβλάστησης. Μετρήθηκε το βάρος του υπέργειου
τµήµατος και της ρίζας των φυτών µετά 10, 20 και 30 ηµέρες. Από την
µεταβολή της µάζας του κάθε φυτού για τα χρονικά αυτά διαστήµατα,
υπολογίστηκε ο ρυθµός ανάπτυξης. Επιπλέον, για προσδιορισµό της αύξησης
βιοµάζας των φυτών υπερέκφρασης, µετρήθηκε το βάρος βλαστών και ρίζας
φυτών,

ξεκινώντας

από

φυτά

30

ηµερών.

Οι

δειγµατοληψίες

πραγµατοποιήθηκαν ανά εβδοµάδα για 1 µήνα.

3.3.26. Μελέτη της επίδρασης της αλατότητας σε διαγονιδιακά φυτά

υπερέκφρασης
Για την µελέτη της επίδρασης του NaCl στις σε γενετικά τροποποιηµένες
σειρές υπερέκφρασης, φυτά 20 ηµερών από τις σειρές S1, S2 και S7,
µεταφέρθηκαν σε υδροπονικές καλλιέργειες, που περιείχαν 0, 100, 200 και
250mM NaCl για 4 ηµέρες. Ακολούθησε πρωτεϊνική εκχύλιση και µέτρηση της
ενζυµικής in vitro αµινωτικής και απαµινωτικής ειδικής ενεργότητας,
προσδιορισµός της ανοσοενεργής πρωτεΐνης και µελέτη του ισοενζυµικού
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προτύπου της GDH. Επίσης, παρατηρήθηκαν φαινοτυπικές αλλαγές µεταξύ
τροποποιηµένων και αγρίου τύπου φυτών, 48h µετά την επίδραση NaCl.

3.3.27. Στατιστική ανάλυση

Η σύγκριση των µέσων όρων των αποτελεσµάτων έγινε µε one way analysis
of variance (ANOVA). Τα αποτελέσµατα ήταν ο µέσος όρος τριών
επαναλήψεων µε όρια εµπιστοσύνης 95% (P<0.05). Στα γραφικές παραστάσεις
εµφανίζεται το τυπικό σφάλµα.
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3.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για την επίτευξη της υπερέκφρασης του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1, που
κωδικοποιεί για την α-υποµονάδα της GDH, σε φυτά καπνού (Nicotiana
tabacum cv Xanthi), αρχικά κατασκευάστηκε η πλασµιδιακή κατασκευή
υπερέκφρασης, χρησιµοποιώντας την πλήρους µήκους cDΝΑ αλληλουχία
Vvgdh-NAD;A1 από το αµπέλι (Accesion number X86924). Η αλληλουχία αυτή
βρίσκεται κλωνοποιηµένη στον πλασµιδιακό φορέα pBluescript SK- (Genbank
accession number 52324). Περιλαµβάνει τις 5’ και 3’ αµετάφραστες περιοχές
και προήλθε από in vivo εξαγωγή του φαγεµιδίου, που αποµονώθηκε από cDNA
βιβλιοθήκη από το αµπέλι (Vitis vinifera cv Sultanina) (Syntichaki et al., 1996).
Πέψη περιορισµού µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες EcoRI και ΚpnI,
απελευθέρωσαν µια ζώνη µεγέθους 1.6kb, η οποία αντιστοιχεί στην πλήρη
αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1. Η αλληλουχία αυτή κλωνοποιήθηκε στον δυαδικό
πλασµιδιακό φορέα pART7 επιτυχώς (Εικ. 1Α). Ολόκληρη η κατασκευή του
35S CaMV υποκινητή µε την cDNA αλληλουχία και την αλληλουχία λήξης
µεταγραφής,

υπο-κλωνοποιήθηκε

επιτυχώς

στον

πλασµιδιακό

φορέα

αγροβακτηρίου pART27 (Εικ. 1Β). Με την διαδικασία της τριγωνικής σύζευξης,
έγινε επιτυχής εισαγωγή της τελικής πλασµιδιακής κατασκευής στο στέλεχος
αγροβακτηριδίου LBA4404 µε την συµµετοχή του βοηθού στελέχους PRK2013.
Για δέκα από τις αποικίες, που αναπτύχθηκαν σε στερεό θρεπτικό µέσο LB µε
ριφαµπικίνη και καναµυκίνη, έγινε αποµόνωση πλασµιδιακού DNA, το οποίο
εισήχθη µε την διαδικασία του ανάδροµου µετασχηµατισµού, σε βακτηριακό
στέλεχος DH5a. Η ταυτοποίηση του πλασµιδίου, που περιείχε η κάθε αποικία
έγινε µε έλεγχο του πρότυπου πέψης µε διάφορες περιοριστικές ενδονουκλεάσες.
Για την πλασµιδιακή κατασκευή καταστολής της έκφρασης του γονιδίου
Vvgdh-NAD;A1, πραγµατοποιήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης στην
cDNA αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1, µε εκκινητές pH GDHA Sense και pH
GDHA Antisense και αποµονώθηκε µια αλληλουχία µεγέθους 574bp. Ο
εκκινητής pH GDHA Sense περιείχε στο άκρο του µια θέση περιορισµού XbaI
ενώ ο εκκινητής pH GDHA Antisense περιείχε µια θέση περιορισµού KpnI. Έτσι,
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µε πέψη της αλληλουχίας µε τα δυο αυτά ένζυµα περιορισµού, έγινε επιτυχής
κλωνοποίηση της στον πλασµιδιακό φορέα pT3T7lac (Εικ. 1∆) στις αντίστοιχες
θέσεις περιορισµού. Από τον κλώνο αυτό, ακολούθησε πέψη και αποµόνωση της
cDNA αλληλουχίας µε τα ένζυµα περιορισµού XbaI και SacI. Έγινε επιτυχής
κλωνοποίηση του τµήµατος αυτού στις αντίστοιχες θέσεις περιορισµού του
πλασµιδιακού φορέα pBluescript ΙΙ KS (Εικ. 1Γ), ο οποίος περιείχε την
αλληλουχία ενός εσονίου. Ακολούθησε νέα αποµόνωση της cDNA αλληλουχίας
από τον φορέα pT3T7 µε πέψη µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες EcoRI και
PstI και έγινε επιτυχής κλωνοποίηση της αλληλουχίας αυτής στον φορέα
pBluescript, ο οποίος περιείχε ήδη την ίδια αλληλουχία κλωνοποιηµένη
εκατέρωθεν της αλληλουχίας του εσονίου και σε ανάποδη κατεύθυνση. Τελικά,
επιλέχθηκαν κλώνοι, που περιείχαν όλη την κατασκευή της σχηµατιζόµενης
φουρκέτας, η οποία έπειτα από πέψη µε HindIII απελευθέρωσε µια ζώνη
µεγέθους 1600bp. Η αλληλουχία αυτή κλωνοποιήθηκε στην θέση HindIII του
πολυσυνδέτη του πλασµιδιακού φορέα pART7 επιτυχώς. Με πέψη µε NotI
απελευθέρωσε µία ζώνη 4300bp, που αντιστοιχεί στην αλληλουχία υποκινητήφουρκέτα-λήξη µεταγραφής. Η αλληλουχία αυτή κλωνοποιήθηκε στην θέση
NotI του πλασµιδιακού φορέα pART27.
Μετά την επιτυχή κατασκευή των φορέων για υπερέκφραση και καταστολή
του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1, ακολούθησε η επιτυχής εισαγωγή αυτών σε
αγροβακτηριδιακό στέλεχος LBA4404 µε την συµβολή του βοηθού στελέχους
PRK2013.

∆έκα

αποικίες

από

το

µετασχηµατισµένο

αγροβακτηρίδιο,

ελέγχθηκαν µε ανάδροµο µετασχηµατισµό µέσα σε βακτηριακά κύτταρα DH5a
και επιβεβαιώθηκε ο επιτυχής µετασχηµατισµός τους. Περίπου τριάντα φυλλικοί
δίσκοι

καπνού

Nicotiana

tabacum

cv

Xanthi

µολύνθηκαν

µε

τα

µετασχηµατισµένα αγροβακτήρια. Μετά από 30-60 µέρες, οι φυλλικοί δίσκοι
έγιναν χλωρωτικοί εκτός από καλά διακριτές περιοχές στις οποίες είχαν
αναπτυχθεί κάλλοι. Αποµονώθηκαν 11 διαφορετικοί κάλλοι, ενώ για τα
αντίστοιχα της καταστολής αποµονώθηκαν 8. Στην Εικόνα 2D φαίνονται
ενδεικτικά κάποιοι από τους κάλλους για την υπερέκφραση και την καταστολή.
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Από κάθε διαφορετικό κάλλο για υπερέκφραση και καταστολή του gdha
γονιδίου, αποµονώθηκε τουλάχιστον ένας βλαστός. Συνολικά, αποµονώθηκαν
15 βλαστοί για τις σειρές υπερέκφρασης και 8 για την καταστολή, οι οποίοι
σχηµάτισαν ρίζα και αναπτύχθηκαν σε ολόκληρο φυτό. Από τα φυτά αυτά,
συλλέχθησαν σπόροι οι οποίοι βλάστησαν σε στερεό θρεπτικό µέσο MS χωρίς
ορµόνες µε 150µg/ml καναµυκίνη (Εικ. 2Α,Β). Στην Εικόνα 2C φαίνονται τα
φυτά του µάρτυρα. Τελικά, έπειτα από δυο γενεές αυτογονιµοποίησης (Τ2 γενεά),
συλλέχθησαν σπόροι για τον περαιτέρω χαρακτηρισµό των σειρών.

Εικόνα 1: Σχηµατική απεικόνιση των πλασµιδιακών φορέων A) pART7, B)
pART27, Γ) pBKS II και ∆) pT3T7, για την κατασκευή γενετικά τροποποιηµένων
φυτών καπνού.

Οι οµόζυγες σειρές υπερέκφρασης, που αποµονώθηκαν ήταν οι S1, S2, S3,
S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14 και S15 ενώ οι σειρές
καταστολής ήταν οι Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 και Α8. Σε φυτά Τ2 γενεάς,
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έγινε ανίχνευση του διαγονιδίου µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης. Στις
σειρές υπερέκφρασης, χρησιµοποιώντας τους εκκινητές 35S Sense και 35S
Antisense, πολλαπλασιάστηκε µια αλληλουχία µεγέθους ~300bp (Εικ. 3Α), που
αντιστοιχεί στον 35S υποκινητή ενώ µε το ζεύγος εκκινητών OCS Sense και
OCS Antisense, πολλαπλασιάστηκε µια αλληλουχία ~650bp (Εικ. 3Β), η οποία
αντιστοιχεί στην αλληλουχία λήξης µεταγραφής ocs. Στις σειρές καταστολής της
έκφρασης της α-υποµονάδας της GDH, χρησιµοποιώντας το ζεύγος εκκινητών
pH GDHA Sense και pH GDHA Antisense, ανιχνεύτηκαν 2 ζώνες.

Εικόνα 2: ∆ιαγονιδιακές
σειρές Α) S1, S3 και S7
υπερέκφρασης Β) σειρές
A1,
A3
και
Α6
καταστολής, Γ) φυτά
µάρτυρα και ∆) κάλλοι
σε στερεό θρεπτικό µέσο
MS µε και χωρίς
καναµυκίνη.
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Η κύρια ζώνη είχε περίπου µέγεθος 500bp (Εικ. 3Γ) και αντιστοιχούσε στο
cDNA Vvgdh-NAD;A1 τµήµα της δοµής φουρκέτας. Η δεύτερη ζώνη, είχε
µέγεθος περίπου 1500-1600bp (Εικ. 3Γ) και ενδεχοµένως αντιστοιχεί στην
κατασκευή της φουρκέτας, η οποία περιλαµβάνει το 450bp cDNA VvgdhNAD;A1 τµήµα εις διπλούν, καθώς και την αλληλουχία του εσονίου.

Εικόνα 3: Ανίχνευση Α) του 35S υποκινητή, και B) της αλληλουχίας λήξης
µεταγραφής ocs, στις διαγονιδιακές σειρές υπερέκφρασης. Γ) Ανίχνευση τµήµατος
cDNA αλληλουχίας Vvgdh-NAD;A1 (500bp) και δοµής φουρκέτας (1600bp) σε
διαγονιδιακά φυτά καταστολής. Μάρτυρας: λ EcoRI/HindIII.

Ο έλεγχος της σταθερής ενσωµάτωσης του διαγονιδίου στα φυτά καπνού,
πραγµατοποιήθηκε επιπλέον και µε ανάλυση κατά Southern. Χρησιµοποιώντας
ως ιχνηθέτη την αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1, διαπιστώθηκε η ένθεση του
διαγονιδίου σε όλες τις σειρές υπερέκφρασης. Τα αποτελέσµατα φαίνονται
ενδεικτικά για κάποιες από αυτές στην Εικόνα 4Α. Για την εύρεση του αριθµού
ενθέσεων του διαγονιδίου, γενωµικό DNA από κάθε σειρά υπερέκφρασης,
επωάστηκε µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες EcoRI, EcoRV και NotI. Όπως
φαίνεται στην Εικόνα 4Β, πέψη µε NotI απελευθερώνει ένα τµήµα γνωστού
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µεγέθους για όλες τις διαγονιδιακές σειρές και επιβεβαιώνει την ένθεση του
διαγονιδίου. Πέψεις µε EcoRI και EcoRV, απελευθερώνουν τµήµατα άγνωστου
µεγέθους, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα γεγονός ένθεσης (Εικ. 4Β).
Βάση του πρότυπου υβριδοποίησης, βρέθηκε ότι οι σειρές S2,S4 και S7 έχουν
διπλή ένθεση για το διαγονίδιο (Εικ. 4Α). Οι υπόλοιπες 12 σειρές υπερέκφρασης
έχουν µόνο µια ένθεση του διαγονιδίου. Οι σειρές καταστολής δέχτηκαν
αντιστοίχως, πέψη µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες NotI, HindIII και EcoRI.
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης Southern για κάποιες από τις σειρές καταστολής,
φαίνονται στην Εικόνα 5. Στην σειρά Α7 ανιχνεύτηκαν 2 ενθέσεις του
διαγονιδίου ενώ οι υπόλοιπες 7 σειρές κατατολής, βρέθηκαν να έχουν από µια
ένθεση (Εικ. 5Α). Στην σειρά Α2, ανιχνεύτηκαν επιπλέον σήµατα, τα οποία δεν
µπορούσαν να ερµηνευτούν βάση πρότυπου πέψης (Εικ. 5Β). Πιθανόν, να
οφείλεται σε καταστροφή της δοµής φουρκέτας πριν την ένθεση της στο γένωµα
του φυτού. Ως ιχνηθέτης χρησιµοποιήθηκε cDNA τµήµα της αλληλουχία VvgdhNAD;A1, που χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή της φουρκέτας.

Εικόνα 4: Ανίχνευση ενθέσεων διαγονιδίου στις σειρές υπερέκφρασης S1, S2, S4,
S5 και S7 Α) µε Southern και Β) σχηµατική απεικόνιση των θέσεων περιορισµού
πάνω στην πλασµιδιακή κατασκευή υπερέκφρασης.
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Από µελέτη της ποσότητας του µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 µε ανάλυση
Northern blot, βρέθηκε ότι η έκφραση του διαγονιδίου στα φυτά υπερέκφρασης,
ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Στην Εικόνα 6Α φαίνεται το αποτέλεσµα της ανάλυσης
για τις σειρές υπερέκφρασης S1, S2, S3, S4, και S7. Υψηλότερα επίπεδα του
µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 εντοπίστηκαν στην ρίζα ενώ στα φύλλα ήταν
χαµηλότερα (Εικ. 6Α). Οι σειρές S2 και S7 εµφάνισαν τα υψηλότερα επίπεδα
µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 ενώ οι σειρές S1, S3 και S4 είχαν επίσης υψηλά
επίπεδα αλλά χαµηλότερα από αυτά των S2 και S7. Ο ιχνηθέτης, που
χρησιµοποιήθηκε, ήταν η αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1 σε συνθήκες αυστηρού
υβριδισµού. Στο φυτά αγρίου τύπου δεν εντοπίστηκε σήµα λόγω των αυστηρών
συνθηκών υβριδοποίησης του ιχνηθέτη. Στα φυτά καταστολής έκφρασης (Εικ.
6Β) εντοπίστηκαν χαµηλά επίπεδα µεταγράφου του γονιδίου Ntgdh-NAD;A1, σε
ρίζα και φύλλο χρησιµοποιώντας ως ιχνηθέτη την αλληλουχία Ntgdh-NAD;A1
σε συνθήκες υψηλής αυστηρότητας υβριδισµού. Η µείωση του µεταγράφου ήταν
πιο έντονη στα φύλλα από τη ρίζα. Οι σειρές που εµφάνισαν πιο ισχυρή
καταστολή της έκφρασης του Ntgdh-NAD;A1, ήταν οι Α3 και η Α7. Στις σειρές
Α1 και Α2, το µετάγραφο Ntgdh-NAD;A1 µειώθηκε στο 40% και 30% στα
φύλλα και στην ρίζα, ενώ στις σειρές Α3 και Α7 στο 10% και 12% αντίστοιχα,
σε σχέση µε τον µάρτυρα (Εικ. 6Β)

Εικόνα 5: Ανίχνευση ενθέσεων διαγονιδίου στις σειρές καταστολής Α1, Α2, Α3,
και Α7 A) µε Southern και Β) σχηµατική απεικόνιση των θέσεων περιορισµού
πάνω στην πλασµιδιακή κατασκευή υπερέκφρασης.
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Για έλεγχο της ποσότητας της ανοσοενεργής πρωτεΐνης GDH, ολικό
εκχύλισµα πρωτεΐνης από φύλλα και ρίζα γενετικά τροποποιηµένων φυτών
υπερέκφρασης και καταστολής της α-υποµονάδας της GDH, ηλεκτροφορήθηκαν
σε αποδιατακτικό πήκτωµα ακρυλαµίδης 8%.

Εικόνα 6: Ανάλυση κατά Northern για σειρές υπερέκφρασης (Α) και σειρές
καταστολής (B), της α-υποµονάδας της GDH, σε φύλλα και ρίζες
τροποποποιηµένων φυτών καπνού.

Από την ανάλυση µε Western blot, βρέθηκε ότι όλες οι σειρές υπερέκφρασης
είχαν αυξηµένα επίπεδα πρωτεΐνης GDH, και ήταν υψηλότερα στην ρίζα απότι
στα φύλλα, ενώ όλες οι σειρές καταστολής είχαν µειωµένα επίπεδα πρωτεΐνης
GDH και ήταν χαµηλότερα στα φύλλα απότι στη ρίζα (Εικ. 7Α). Η ποσότητα της
GDH σε κάθε περίπτωση ήταν σύµφωνη µε την αύξηση ή µείωση, που
παρατηρήθηκε στα επίπεδα των µεταγράφων του γονιδίου gdh-a, από την
ανάλυση κατά Northern (Εικ. 6Α). Στην Εικόνα 7Α φαίνονται ενδεικτικά τα
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αποτελέσµατα ανοσοεντοπισµού της GDH για τις σειρές υπερέκφρασης S2 και
S5 και για τις σειρές καταστολής Α3 και Α7. Οι σειρές υπερέκφρασης S2 και S5
εµφάνισαν 6- και 2.5-φορές αύξηση της GDH στα φύλλα, ενώ η αντίστοιχη
αύξηση στην ρίζα ήταν 10- και 4-φορές, σε σχέση µε τον µάρτυρα. Η µείωση
της GDH στις σειρές καταστολής Α4 και Α7 βρέθηκε να είναι 70% και 20% στα
φύλλα και 50% και 40% στην ρίζα, σε σχέση µε τον µάρτυρα (Εικ. 7Α).
Επειδή το σήµα της GDH που εντοπίστηκε, αποτελούσε το αθροιστικό σήµα
και από τις δυο υποµονάδες της GDH, νέες ποσότητες ολικού πρωτεϊνικού
εκχυλίσµατος διαχωρίστηκαν σε 10% αποδιατακτικό πήκτωµα ακρυλαµίδης µε
παρατεταµένη ηλεκτροφόρηση. Με ανάλυση κατά Western έγινε διαχωρισµός
των δυο υποµονάδων της GDH (Εικ. 7Β). Το αντίσωµα ανίχνευσε και τις δυο
υποµονάδες και διαπιστώθηκε ότι η αύξηση που παρατηρήθηκε στην ολική
ποσότητα της GDH, οφειλόταν σε αύξηση της α-υποµονάδας (Εικ. 7Β).
Αντιστοίχως, στις σειρές καταστολής, δεν ανιχνεύτηκε α-υποµονάδα της GDH
(Εικ. 7Β), επιβεβαιώνοντας ότι η µείωση που παρατηρήθηκε στην ολική
ποσότητα της GDH, οφειλόταν στη µείωση της α-υποµονάδας.
Οι

µεταβολές

στην

ποσότητα

της

α-υποµονάδας

των

γενετικά

τροποποιηµένων φυτών, συνοδεύτηκε από αλλαγή του ισοενζυµικού προτύπου
της GDH, σε βλαστό και ρίζα. Οι σειρές υπερέκφρασης εµφάνισαν µεγάλη
αφθονία των ανιονικών ισοµορφών µε πλήρη απουσία των καθοδικών, στα
φύλλα (Εικ. 7∆) σε σχέση µε τον µάρτυρα, στον οποίο ήταν εµφανή όλα τα
ισοένζυµα, µε πιο επικρατή τα καθοδικά. Στη ρίζα των σειρών υπερέκφρασης,
τα ανιονικά ισοένζυµα ήταν και πάλι οι κύριες ισοµορφές µε χαµηλή συµµετοχή
των καθοδικών ισοµορφών (Εικ. 7∆) ενώ τα αντίστοιχα αγρίου τύπου φυτά
χαρακτηρίζονταν από τις πιο καθοδικές ισοµορφές. Οι σειρές καταστολής
αντιθέτως, χαρακτηρίζονταν από πλήρη έλλειψη των ανιονικών ισοµορφών, σε
φύλλα και ρίζα (Εικ. 7∆), ενώ τα µόνα ισοένζυµα που ανιχνεύτηκαν ήταν
καθοδικά και εντοπίζονταν κυρίως στην ρίζα (Εικ. 7∆). Η µεταβολή στην
ένταση των ισοενζύµων ήταν σύµφωνη µε την αντίστοιχη µεταβολή της αυποµονάδας της GDH.
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Για τον έλεγχο της δηµιουργίας πιθανών υβριδικών ισοµορφών GDH, από
την αλληλεπίδρασης της α-υποµονάδας του αµπελιού µε την α- και β-υποµονάδα
του καπνού, ολικό εκχύλισµα πρωτεϊνών από φύλλο και ρίζα της σειράς
υπερέκφρασης S5 αναλύθηκε σε µη αποδιατακτικό πήκτωµα ακρυλαµίδης µαζί
µε πρωτεϊνικό εκχύλισµα από φύλλο in vitro ανεπτυγµένου αµπελιού (Εικ. 7Γ).
∆ιαπιστώθηκε ότι τα ανιονικά ισοένζυµα της GDH, σε φύλλο και ρίζα της
σειράς υπερέκφρασης S5, έχουν την ίδια ηλεκτροφορητική κινητικότητα µε τα
αντίστοιχα του αµπελιού (Εικ. 7Γ).

Εικόνα 7: Western blot ανάλυση ολικής πρωτεΐνης, Α) από φύλλο και ρίζα σε δυο
σειρές υπερέκφρασης (S2 και S5) και δυο σειρές καταστολής (Α4 και Α7), Β)
∆ιαχωρισµός υποµονάδων GDH στις σειρές υπερέκφρασης και καταστολής σε
φύλλο, Γ) Ηλεκτροφορητική κινητικότητα ισοενζύµων από φύλλα αµπελιού και
ρίζα και φύλλα διαγονιδιακής σειράς S5 και ∆) ανάλυση ισοενζυµικού προτύπου
GDH από φύλλο και ρίζα φυτών υπερέκφρασης και καταστολής.

146

Από την µέτρηση της in vitro ειδικής αµινωτικής ενεργότητας της GDH σε
υπέργειο τµήµα και ρίζα in vitro ανεπτυγµένων φυτών καπνού από τις σειρές
υπερέκφρασης, βρέθηκε ότι αυξήθηκε σηµαντικά σε σχέση µε τον αντίστοιχο
µάρτυρα. Η αµινωτική ενεργότητα στο υπέργειο τµήµα αυξήθηκε από 4-φορές
ως 12-φορές σε σχέση µε τον µάρτυρα (Εικ. 8Α) ενώ στην ρίζα η αύξηση αυτή
ήταν µικρότερη και δεν ξεπερνούσε τις 5-φορές (Εικ. 8Α). Στην Εικόνα 8Α
φαίνεται ενδεικτικά η in vitro αµινωτική ειδική ενεργότητα των σειρών
υπερέκφρασης S2 και S5. Οι σειρές αυτές εµφάνισαν 11- και 8-φορές αύξηση
της in vitro ειδικής αµινωτικής ενεργότητας στο υπέργειο τµήµα ενώ η
αντίστοιχη αύξηση στην ρίζα ήταν 2.7- και 2.8-φορές, αντίστοιχα (Εικ. 8Α).
Ο προσδιορισµός της απαµινωτικής ειδικής ενεργότητας, έδειξε µικρή αλλά
στατιστικά σηµαντική αύξηση (P<0.05), που δεν ξεπέρασε τις 2 φορές στην
σειρά υπερέκφρασης S2, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες σειρές ήταν πιο χαµηλή.
Ενδεικτικά, στην Εικόνα 8Α φαίνεται η απαµινωτική ειδική ενεργότητα της
GDH στις σειρές υπερέκφρασης S2 και S5. Στα φύλλα, η σειρά S2 εµφάνισε 2φορές αύξηση της απαµινωτικής ενεργότητας ενώ στην σειρά S5, η αντίστοιχη
αύξηση έφτανε της 1.6-φορές (Εικ. 8Α). Στην αντίστοιχη ρίζα, η µεταβολή και
για τις δυο σειρές υπερέκφρασης ήταν 1.4-φορές (Εικ. 8Α). Η σηµαντική
αύξηση της in vitro αµινωτικής ενεργότητας σε συνδυασµό µε την µικρή αύξηση
της απαµινωτικής, προκάλεσε αύξηση του λόγου αµινωτικής/απαµινωτικής
ενεργότητας στις σειρές υπερέκφρασης σε σχέση µε τον µάρτυρα (Εικ. 8Α).
Στην σειρά υπερέκφρασης S2, ο λόγος αυτός αυξήθηκε κατά 7-φορές στο
υπέργειο τµήµα και 3-φορές στην ρίζα ενώ στην σειρά S5, η αύξηση στο
υπέργειο τµήµα ήταν 7.2-φορές ενώ στην ρίζα 3.2-φορές, αντίστοιχα (Εικ. 8Α).
Η in vitro ειδική απαµινωτική ενεργότητα της GDH σε φύλλα και ρίζα στις
σειρές καταστολής, ήταν µέχρι και 60% χαµηλότερη από το µάρτυρα. Στην
Εικόνα 8Β φαίνονται οι in vitro ενεργότητες δυο σειρών καταστολής. Στις σειρές
καταστολής Α4 και Α7 παρατηρήθηκε η µεγαλύτερη µείωση της in vitro
αµινωτικής ενεργότητας στο υπέργειο τµήµα κατά 50% και 55%, αντίστοιχα,
ενώ η µείωση της απαµινωτικής ενεργότητας δεν ήταν στατιστικά σηµαντική.
Στην ρίζα, η µείωση της αµινωτικής ειδικής ενεργότητας ήταν 38% για την
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σειρά Α4 και 43% (Εικ. 8Β) για την σειρά Α7 ενώ η απαµινωτική ειδική
ενεργότητα δεν εµφάνισε στατιστικά σηµαντική αλλαγή σε σχέση µε τον
µάρτυρα. Ο λόγος της αµινωτικής προς την απαµινωτική ενεργότητα της GDH
µειώθηκε ελάχιστα στα φύλλα και την ρίζα. Γενικότερα σε όλα τα φυτά
καταστολής, βρέθηκε σηµαντική µείωση της ειδικής αµινωτικής ενεργότητας
της GDH στα φύλλα και τη ρίζα, όπου η απαµινωτική ενεργότητα παρέµεινε
περίπου στα ίδια επίπεδα µε αυτά του µάρτυρα χωρίς στατιστικά σηµαντικές
αλλαγές.

Εικόνα 8: Aµινωτική και απαµινωτική
ειδικής ενεργότητας GDH, σε υπέργειο
τµήµα και ρίζα Α) σε δυο σειρές
υπερέκφρασης και Β) δυο σειρές
καταστολής της α-υποµονάδας της GDH.

Για την επιβεβαίωση των in vitro ενζυµικών ενεργοτήτων της GDH, σε
γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού χορηγήθηκε

15

ΝΗ4 και

15

Ν-Glu και

µελετήθηκε η µεταβολική τους τύχη µε GC/MS. Για τις σειρές υπερέκφρασης S2
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και S5, προσθήκη στο µέσο ανάπτυξης 15NH3Cl και παρακολούθηση της in vivo
αµινωτικής δράσης µετά από 48h, οδήγησε σε µικρή αλλά στατιστικά σηµαντική
αύξηση του σηµασµένου γλουταµικού οξέος στο υπέργειο τµήµα του φυτού και
στην ρίζα (Εικόνα 9Α,Β). Στο υπέργειο τµήµα της σειράς S2, το σηµασµένο
γλουταµικό οξύ αυξήθηκε κατά 1.6-φορές ενώ στην S5 η αντίστοιχη αύξηση
υπολογίστηκε στις 1.3-φορές (Εικ. 9Α). Στην ρίζα, η αύξηση για την S2
υπολογίστηκε στις 1.4-φορές ενώ για την S5 η αύξηση υπολογίστηκε στις 1.2φορές (Εικ. 9Β).
Στις σειρές καταστολής Α4 και Α7 παρουσιάστηκε µείωση του 15N-Glu στο
υπέργειο τµήµα, η οποία υπολογίστηκε 40% και 50%, αντίστοιχα ενώ στη ρίζα η
µείωση ήταν 80% και 70%, αντίστοιχα (Εικ. 9Α,Β).
Χρησιµοποιώντας ως σηµασµένο υπόστρωµα

15

N-Glu για έλεγχο της

καταβολικής ενεργότητας, διαπιστώθηκε ότι οι σειρές υπερέκφρασης S2 και S5
εµφάνισαν σηµαντικά χαµηλότερα ποσά σηµασµένου γλουταµικού οξέος στο
υπέργειο τµήµα, τα οποία υπολογίστηκαν στο 20% και 30% σε σύγκριση µε τα
αγρίου τύπου φυτά (Εικ. 9Γ), ενώ στη ρίζα είχαν µειωθεί στο 50% και 70%,
αντίστοιχα. Οι σειρές καταστολής Α4 και Α7, εµφάνισαν σηµαντική ποσότητα
σηµασµένου γλουταµικού στο υπέργειο µέρος του φυτού, το οποίο ήταν 2.2- και
1.4-φορές υψηλότερο σε σχέση µε τα αγρίου τύπου φυτά (Εικ. 9Γ), ενώ στην
ρίζα, η ποσότητα ήταν 1.4- και 1.2-φορές, αντίστοιχα. (Εικ. 9∆).
Για τις σειρές υπερέκφρασης S1, S2 και S7, µελετήθηκε η επίδραση NaCl,
στην in vitro αµινωτική ειδική ενεργότητα, στην ανοσοενεργή GDH πρωτεΐνη,
καθώς και στο ισοενζυµικό της πρότυπο. Επίδραση 250 και 350mM NaCl,
προκάλεσαν επαγωγή της in vitro ειδικής αµινωτικής ενεργότητας σε όλες τις
σειρές υπερέκφρασης. Ενδεικτικά, στην Εικόνα 10Α,Β και Γ, φαίνεται η αύξηση
της in vitro αµινωτικής ενεργότητας της GDH, στο υπέργειο τµήµα µη
τροποποιηµένων φυτών καπνού και υπερέκφρασης S2 και S7. Στα φυτά του
µάρτυρα, η µέγιστη ενεργότητα GDH στα 250 και 350mM NaCl παρατηρήθηκε
στις 4 ηµέρες. Απουσία NaCl, η ενεργότητα υπολογίστηκε 120mU/mg ενώ στα
250 και 350mM ΝαCl, αυξήθηκε σε 265mU/mg και 238 mU/mg, εµφανίζοντας
αύξηση 2.2 και 2-φορές, αντίστοιχα (Εικ. 10Α). Οι σειρές υπερέκφρασης S2 και
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S7, στο ίδιο χρονικό διάστηµα στα 250mM NaCl, είχαν ενεργότητες 1.6U/mg
και 1.1U/mg (Εικ. 10Β,Γ), αντίστοιχα ενώ στα 350mM NaCl ήταν 2.3 U/mg και
1.4U/mg (Εικ. 10Β,Γ). Απουσία NaCl, οι ενεργότητες τους υπολογίστηκαν για

Εικόνα 9: GC/MS ανάλυση βλαστού και ρίζας δυο σειρών υπερέκφρασης και δυο
καταστολής, έπειτα από A-B) παροχή 15NH3Cl στις 48h και Γ-∆) παροχή 15Glu για
4h.

το ίδιο χρονικό διάστηµα σε 1U/mg και 550mU/mg, αντίστοιχα. Συνεπώς, η
σειρά S2 εµφάνισε αύξηση 1.6- και 2.3-φορές στα 250 και 350mM NaCl, ενώ η
σειρά S7 εµφάνισε αύξηση 2- και 2.5-φορές, αντίστοιχα (Εικ. 10Β,Γ).
Την αύξηση της in vitro αµινωτικής ειδικής ενεργότητας της GDH στις
σειρές υπερέκφρασης παρουσία NaCl, την χαρακτήρισε αντίστοιχη αύξηση της
ανοσοενεργής GDH πρωτεΐνης. Από Western blot ανάλυση, βρέθηκε ότι 4
ηµέρες µετά την µεταχείριση µε NaCl, οι σειρές υπερέκφρασης S2 και S7 είχαν
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3- και 2.2-φορές περισσότερη πρωτεΐνη GDH στα 250mM και 7.5- και 4.2φορές στα 350mM, αντίστοιχα (Εικ. 10∆). Η µεταβολή στην ποσότητα της
πρωτεΐνης, συµφωνεί µε την µεταβολή στις in vitro ενζυµικές ενεργότητες.
Τέλος, σε µη τροποποιηµένα φυτά καπνού και στις σειρές υπερέκφρασης S1,
S2 και S7, µελετήθηκε η µεταβολή του ισοενζυµικού προτύπου της GDH, 4
ηµέρες µετά την επίδραση 100, 200 και 250mM NaCl. Βρέθηκε ότι σε όλες τις
περιπτώσεις, η επίδραση αλατότητας προκάλεσε επιπλέον αύξηση των
ανιονικών ισοµορφών στις σειρές υπερέκφρασης (Εικ. 10Ε).

Εικόνα 10: Επίδραση 250 και 350mM NaCl στην in vitro αµινωτική ενεργότητα
της GDH, Α) σε φυτά µάρτυρα, B) στην σειρά υπερέκφρασης S2 και Γ) στην σειρά
υπερέκφρασης S5. Ανοσοανίχνευση GDH ∆)στις σειρές υπερέκφρασης S2 και S5
και E) ανάλυση ισοενζυµικού προτύπου στις σειρές υπερέκφρασης S1, S2 και S7,
στα 100, 200 και 250mM NaCl, 72h µετά την επίδραση του NaCl.
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Για την µελέτη πιθανής ανθεκτικότητας των διαγονιδιακών σειρών
υπερέκφρασης στο NaCl, φυτά από τις σειρές S1, S2 και S7, µεταχειρίστηκαν µε
250mM NaCl για τέσσερις ηµέρες. Όλες οι σειρές υπερέκφρασης εµφάνισαν
ανθεκτικό φαινότυπο, ενώ τα φυτά του µάρτυρα εµφάνισαν αποχρωµατισµό µε
εµφανή χαρακτηριστικά καταπόνησης (Εικ. 11).
Στα φυτά υπερέκφρασης πραγµατοποιήθηκε έλεγχος του ρυθµού αύξησης
καθώς και της αύξησης βιοµάζας, στο υπέργειο τµήµα και τη ρίζα. Όλες οι
σειρές υπερέκφρασης ένα µήνα µετά την βλάστηση των σπόρων, εµφάνισαν
καλύτερο ρυθµό ανάπτυξης από τα αντίστοιχα φυτά του µάρτυρα, τόσο στο
υπέργειο τµήµα του φυτού, όσο και στην ρίζα (Εικ. 12Γ). Η υψηλότερη
µεταβολή παρατηρήθηκε τις τελευταίες δέκα ηµέρες. Επίσης, από µελέτη της
µεταβολής του βάρους σε υπέργειο τµήµα και ρίζα, ξεκινώντας από φυτά 30
ηµερών και για χρονικό διάστηµα 1 µήνα, βρέθηκε ότι όλες οι σειρές
υπερέκφρασης στο τέλος του δεύτερου µήνα, είχαν σηµαντικά υψηλότερη
βιοµάζα σε σχέση µε τον µάρτυρα (P<0.05) (Εικ. 12Β).

Εικόνα 11: Επίδραση 250 mM NaCl στον φαινότυπο των διαγονιδιακών σειρών
υπερέκφρασης S1, S2 και S7, µετά χρονικό διάστηµα τεσσάρων ηµερών.

Οι σειρές υπερέκφρασης S2, S4, S5 και S7, εµφάνισαν την υψηλότερη
αύξηση βιοµάζας υπέργειου τµήµατος, όπου υπολογίστηκε περίπου στην 1.5-

152

φορά σε σχέση µε τον µάρτυρα ενώ την µεγαλύτερη αύξηση ρίζας εµφάνισε η
σειρά S2, για την οποία υπολογίστηκε 1.4-φορές (Εικ. 12Β).

Εικόνα 12: Α) Βιοµάζα σειρών υπερέκφρασης σε χρονικό διάστηµα 2 µηνών, Β) αύξηση
βιοµάζας και Γ) ρυθµός αύξησης υπέργειου τµήµατος και ρίζας, φυτών υπερέκφρασης,
ηλικίας 2 µηνών.
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3.5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Στα διαγονιδιακά φυτά υπερέκφρασης για το γονίδιο Vvgdh-NAD;A1,
παρατηρήθηκε αύξηση του µεταγράφου και της πρωτεΐνης, που οδήγησε σε
αύξηση των ανιονικών ισοµορφών της GDH και της in vitro αµινωτικής ειδικής
ενεργότητας, , σε υπέργειο τµήµα και ρίζα. Αντιστοίχως, η καταστολή της
έκφρασης του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1, οδήγησε σε µείωση του µεταγράφου
(Εικ. 6Β) και της πρωτεΐνης της GDH (Εικ. 7Α), και σε εξαφάνιση των
ανιονικών ισοµορφών (Εικ. 7∆).
Η σηµαντική αύξηση του µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1, της ανοσοενεργής
πρωτεΐνης GDH και της in vitro αµινωτικής ενεργότητας της GDH, ήταν πιο
εµφανής στην ρίζα απότι στα φύλλα. Έχει αναφερθεί και σε άλλες µελέτες
(Masclaux-Daubresse et al., 2002; Purnell et al., 2005) και φυτικά είδη (Lewis et
al., 1982; Magalhaes et al., 1995; Purnell et al., 1997), εντοπισµός της GDH
κυρίως στη ρίζα. Το ένζυµο αυτό απαντάται κυρίως στα συνοδά κύτταρα του
ηθµού (Paczek et al., 2002), πράγµα που υποδηλώνει απαραίτητα την παρουσία
του στον αγωγό ιστό.
Η υπερέκφραση του Vvgdh-NAD;A1 υπό τον έλεγχο ενός συστατικού
υποκινητή, απουσίας των ρυθµιστικών στοιχείων, που ελέγχουν την ιστοειδική
έκφραση του, θα οδηγούσε σε παρόµοια επίπεδα έκφρασης σε ρίζα και υπέργειο
τµήµα. Εποµένως, υψηλότερη ποσότητα µεταγράφου και πρωτεΐνης στην ρίζα,
ενδεχοµένως µαρτυρά αυξηµένη σταθερότητα του µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1
στην ρίζα καθώς και άλλες σχέσεις ρύθµισης σε µετα-µεταφραστικό επίπεδο.
Μετα-µεταφραστικές σχέσεις ρύθµισης των δυο γονιδίων της GDH έχουν επίσης
αναφερθεί σε µελέτες διαγονιδιακών φυτών (Purnell et al., 2005; Fontaine et al.,
2006). Στις σειρές καταστολής αντιστοίχως, το µετάγραφο Vvgdh-NAD;A1,
είναι και πάλι περισσότερο στη ρίζα απότι στα φύλλα (Εικ. 6Β). Αν και
παρατηρείται µείωση του συνολικού µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 στο υπέργειο
και υπόγειο τµήµα του φυτού, η υψηλότερη ποσότητα του στην ρίζα
ενδεχοµένως να επιβεβαιώνει την αυξηµένη σταθερότητα του.
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Τα επίπεδα του µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 (Εικ. 6Α), συµφωνούσαν
ποσοτικά ως προς τον αριθµό αντιγράφων του διαγονιδίου (Εικ. 4Α) στις σειρές
υπερέκφρασης. Στις σειρές, που εντοπίστηκε διπλή ένθεση του διαγονιδίου,
εντοπίστηκαν υψηλότερα επίπεδα του µεταγράφου, υποδηλώνοντας πως είναι το
αποτέλεσµα γονιδιακής δόσης (gene dosage). Στις σειρές καταστολής, αν και
είναι εµφανής η καταστολή της έκφρασης του µεταγράφου Ntgdh-NAD;A1 σε
βλαστό και ρίζα, εντούτοις βρέθηκε σηµαντική ποσότητα του µεταγράφου (Εικ.
6Β). Αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί µε πιθανό θνησιγόνο αποτέλεσµα
ισχυρότερης καταστολής του µεταγράφου Ntgdh-NAD;A1, αφού η τεχνική
γονιδιακής σιώπισης µε κατασκευή φουρκέτας, οδηγεί σε ισχυρή σιώπιση
(Boutla et al., 2002). Μια άλλη πιθανή εξήγηση, θα µπορούσε να αποτελεί η
καταστολή της έκφρασης σε επίπεδο αναστολής της µετάφρασης και όχι µεταµεταγραφικής σιώπισης. ∆εδοµένου ότι η αλληλουχία, που υπερεκφράστηκε σε
καπνό, έχει προέλθει από το αµπέλι, θα µπορούσε να µην προκαλέσει 100%
υβριδοποίηση µε το ενδογενές στόχο-mRNA. Μια τέτοια κατάσταση δεν θα
µπορούσε να προκαλέσει την αποδόµηση του ενδογενούς mRNA NtgdhNAD;A1, αλλά ο σχηµατισµός δίκλωνου RNA θα εµπόδιζε τη µετάφρασή του.
Καταστολή του ενδογενούς γονιδίου gdh από ετερόλογη αλληλουχία gdh µέσω
µεταφραστικής αναστολής έχει επίσης προταθεί (Purnell et al., 2005) και αυτό
θα οδηγούσε σε σχετικά χαµηλά επίπεδα καταστολής του ενδογενούς γονιδίου.
Η µεταβολή της αφθονίας του µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 στις σειρές
υπερέκφρασης και Ntgdh-NAD;A1 στις σειρές καταστολής, είχε ως αποτέλεσµα
την αύξηση και µείωση αντίστοιχα της ολικής πρωτεΐνης GDH (Εικ. 7Α). Η
αύξηση της πρωτεΐνης ακολούθησε το πρότυπο αύξησης του µεταγράφου, είναι
αφθονότερη στη ρίζα από ότι στα φύλλα, και οφείλεται στην µεταβολή της
ποσότητας της α-υποµονάδας της GDH (Εικ. 7Β). Η αυξηµένη ποσότητα της αυποµονάδας οδήγησε στην παραγωγή των πιο ανιονικών ισοµορφών της GDH,
που δοµούνται κυρίως από την α-υποµονάδα και συνδέονται µε αυξηµένη in
vitro αφοµοιωτική ενεργότητα (Εικ. 8Α) (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis,
1991; Turano et al., 1997). Επιπλέον, στα φυτά υπερέκφρασης βρέθηκε µικρή
αλλά στατιστικά σηµαντική (P<0.05) αύξηση της απαµινωτικής in vitro
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ενεργότητας, έπειτα από καθαρισµό των πρωτεϊνικών εκχυλισµάτων από το
µαλικό οξύ, που λόγω της µαλικής αφυδρογονάσης (MDH) δίδει αυξηµένη in
vitro απαµινωτική ενεργότητα της GDH (Fricke and Pahlich, 1992; Loulakakis
and Roubelakis-Angelakis, 1996b). Η µεταβολή της in vitro αµινωτικής
ενεργότητας και η σταθερότητα της in vitro απαµινωτικής ενεργότητας, είχε ως
αποτέλεσµα να µη µεταβληθεί σηµαντικά ο λόγος αµινωτικής/απαµινωτικής
ενεργότητας µεταξύ βλαστού και ρίζας (Εικ. 8Α). Αυτό το δεδοµένο έρχεται σε
αντιδιαστολή µε την αυξηµένη ποσότητα µεταγράφου και πρωτεΐνης GDH στην
ρίζα. Στις σειρές καταστολής η µεταβολή της in vitro απαµινωτικής ενεργότητας
δεν ήταν στατιστικά σηµαντική ενώ δεν ίσχυε το ίδιο για την αµινωτική. Το
αποτέλεσµα ήταν να µειωθεί ο λόγος αµινωτικής/απαµινωτικής ενεργότητας,
κυρίως στην ρίζα (Εικ. 8Β), πράγµα που συµφωνεί µε την καταστολή του gdhaNAD;A1 γονιδίου.
Η αυξηµένη ποσότητα µεταγράφου και πρωτεΐνης της α-υποµονάδας της
GDH, οδήγησε σε παραγωγή των ανιονικών ισοενζύµων της GDH (Loulakakis
and Roubelakis-Angelakis, 1991) σε φύλλα και ρίζα (Εικ. 7∆). Το παράδοξο
είναι ότι ενώ βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα µετάγραφου Vvgdh-NAD;A1 και
αντίστοιχης πρωτεΐνης στη ρίζα, το ισοενζυµικό πρότυπο έδειξε πιο έντονη
ενεργότητα ανιονικών ισοενζύµων στα φύλλα. H αφθονία των ανιονικών
ισοενζύµων είναι µεγαλύτερη στα φύλλα απότι στη ρίζα (Εικ. 7∆), σε
αντιδιαστολή µε την ποσότητα της ανοσοεντοπιζόµενης πρωτεΐνης (Εικ. 7Α) και
της αµινωτικής in vitro ενεργότητας (Εικ. 8Α). Αυτά τα δεδοµένα ενισχύουν
µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις των ανιονικών ισοενζύµων της GDH σε
διάφορους ιστούς. Στην ρίζα εντοπίστηκαν εκτός από τις ανιονικές ισοµορφές
και κάποιες καθοδικές (Εικ. 7∆). Υπερέκφραση των ανιονικών ισοµορφών δεν
φαίνεται να επηρεάζει την παρουσία των καθοδικών στη ρίζα, σε σύγκριση µε
τον µάρτυρα. Αντιθέτως, υπερέκφραση των ανιονικών ισοµορφών στα φύλλα,
οδηγεί σε πλήρη απουσία των καθοδικών. Τα δεδοµένα αυτά προτείνουν
αρνητική ρύθµιση της β- από την α- υποµονάδα στα φύλλα. Στις σειρές
καταστολής, µείωση του µεταγράφου gdha και της αντίστοιχης πρωτεΐνης,
οδήγησε σε εξαφάνιση των ανιονικών ισοµορφών. Αυτά τα αποτελέσµατα
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ενισχύουν το παράδοξο που παρατηρείται έπειτα από συσχέτιση in vitro και in
vivo αποτελεσµάτων. Η έλλειψη ανιονικών ισοµορφών δεν εξηγεί την
εναποµένουσα in vitro αµινωτική ενεργότητα στις σειρές καταστολής, παρά
µόνο αν αυτή αποδοθεί στα καθοδικά ισοένζυµα.
Για

την

µελέτη

πιθανών

υβριδικών

ισοµορφών

GDH,

από

την

αλληλεπίδραση των ενδογενών υποµονάδων της GDH του καπνού µε την
ετερόλογη από το αµπέλι, έγινε έλεγχος του ισοενζυµικού προτύπου της GDH
από φύλλο αµπελιού και φύλλο και ρίζας της σειράς υπερέκφρασης S5.
∆ιαπιστώθηκε πως η α-υποµονάδα της GDH από το αµπέλι, δεν σχηµάτιζε νέες
υβριδικές ισοµορφές GDH µε την α- και β- υποµονάδα από τον καπνό (Εικ. 7Γ),
ενώ έχει αναφερθεί ο σχηµατισµός τέτοιων υβριδικών ισοµορφών σε
διαγονιδιακά φυτά, όπου υπερεκφράστηκε ετερόλογη αλληλουχία gdh (Purnell et
al., 2005; Fontaine et al., 2006).
Για την µελέτη του in vivo ρόλου της GDH στα διαγονιδιακά φυτά,
µελετήθηκε η τύχη 15ΝΗ3 και 15Ν-Glu στις σειρές υπερέκφρασης και καταστολής,
παρουσία του αναστολέα MSX. Οι σειρές υπερέκφρασης, σε φυσιολογικές
συνθήκες ανάπτυξης εµφάνισαν χαµηλή ικανότητα αφοµοίωσης της σηµασµένης
αµµωνίας (Εικ. 9Α,Β). Το µικρό ποσοστό αύξησης του σηµασµένου
γλουταµικού από την αφοµοιωτική λειτουργία της GDH, δεν ήταν σε συµφωνία
µε την έντονη παρουσία των ανοδικών ισοενζύµων της GDH. Παράλληλα,
βρέθηκε ότι έχουν την ικανότητα ταχύτατης διάσπασης σηµασµένου
γλουταµικού σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης, αφού υπερέκφραση των
ανιονικών ισοενζύµων, οδήγησε σε χαµηλότερα επιπέδα 15Ν-Glu παρουσία MSX,
λόγω της ταχείας διάσπασής του, σε σχέση µε τα φυτά του µάρτυρα (Εικ. 9Γ,∆).
Φυτά καταστολής της έκφρασης, οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα

15

Ν-Glu

παρουσία MSX, σε σχέση µε τον µάρτυρα. Η µειωµένη ποσότητα των ανιονικών
ισοµορφών οδήγησε σε µείωση του ρυθµού διάσπασης 15Ν-Glu σε φυσιολογικές
συνθήκες επιβεβαιώνοντας τον καταβολικό ρόλο τους. Παράλληλα, οι σειρές
καταστολής εµφάνισαν χαµηλότερα επίπεδα
παρουσία
ρόλο,

ο

15

15

Ν-Glu, όταν αναπτύχθηκαν

ΝΗ3 και MSX, υποδηλώνοντας πως διαθέτουν και αφοµοιωτικό

οποίος

όµως

είναι

κατά
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πολύ

µικρότερος

από

τον

καταβολικό, σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε
η καταβολική δράση των ανιονικών ισοενζύµων στις συνθήκες αυτές,
ενισχύοντας ακόµη περισσότερο το παράδοξο των in vitro και in vivo
ενεργοτήτων (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1996a; Miflin and Habash,
2002; Purnell et al., 2005)
Φυτά υπερέκφρασης εµφάνισαν ανθεκτικότητα σε υψηλή συγκέντρωση NaCl,
σε σύγκριση µε τα φυτά του µάρτυρα (Εικ. 11). Η GDH επάγεται σε
καταστάσεις καταπόνησης (Kumar et al., 2000; Balestrasse et al., 2003; Gouia et
al., 2003; Ambuj and Rama, 2004; Skopelitis et al., 2006; Wang et al., 2006),
αφοµοιώνοντας την περίσσεια αµµωνίας, που είναι τοξική για το κύτταρο (Givan,
1979; Miranta-Ham and Loyola-Vargas, 1988). Υπερέκφραση του γονιδίου
Vvgdh-NAD;A1 σε φυτά καπνού, οδήγησε στην σύνθεση των πιο ανιονικών
ισοµορφών του ενζύµου, τα οποία όµως εµφάνισαν καταβολική δράση και
αδυναµία in vivo αφοµοίωσης υψηλών συγκεντρώσεων αµµωνίας, σε
φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης. Η επαγωγή των ανιονικών ισοµορφών της
GDH σε φυτά αγρίου τύπου παρουσία NaCl, οδήγησε σε in vivo αφοµοίωση
τοξικών επιπέδων αµµωνίας (Skopelitis et al., 2006). Συνεπώς, η in vivo
λειτουργία των ανοδικών ισοενζύµων της GDH φαίνεται να επηρεάζεται και από
άλλες παραµέτρους. Αν και σε φυσιολογικές συνθήκες, τα διαγονιδιακά φυτά
της GDH δεν εµφάνισαν υψηλή αφοµοιωτική ικανότητα για την αµµωνία,
πιθανόν παρουσία NaCl, να τροποποιούνται τα υπερεκφρασµένα ανιονικά
ισοένζυµα ώστε να µεταβάλλεται ο in vivo ρόλος τους προς την πορεία
αφοµοίωσης, προστατεύοντας τα φυτά από τις τοξικές συγκεντρώσεις αµµωνίας.
Μια άλλη πιθανή εξήγηση για την ανθεκτικότητα, θα µπορούσε να είναι η καλή
παροχή ανθρακικών σκελετών. Σε συνθήκες καταπόνησης, η υψηλή παροχή
τέτοιων µορίων θα µπορούσε να οδηγήσει µέσω µεταβολικών µονοπατιών, στην
σύνθεση µορίων που να προσφέρουν ανθεκτικότητα.
Η έκφραση της NADP(H)-GDH από E. coli ή από τον A. nidulans σε φυτά
καπνού (Ameziane et al., 2000) ή σε τοµάτα (Kisaka and Kida, 2003),
αντίστοιχα, προκάλεσαν αύξηση την βιοµάζας των φυτών καθώς και του
περιεχόµενου σε ελεύθερα αµινοξέα. Σε φυτά καπνού, που υπερέκφραστηκε και
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υποέκφραστηκε το γονίδιο Slgdh-NAD;B, που κωδικοποιεί για την β-υποµονάδα
της GDH στη τοµάτα, δεν φάνηκε καµία αλλαγή στην βιοµάζα και στον ρυθµό
ανάπτυξης των τροποποιηµένων φυτών. Οι υψηλές συγκεντρώσεις ακετογλουταρικού οξέος, ενδεχοµένως να ευνοούν τον υψηλότερο ρυθµό
λειτουργίας της GOGAT, για σύνθεση γλουταµικού οξέος, καθώς και άλλων
αµινοξέων µέσω της δράσης της GS και αµινοτρανσφερασών. Υψηλό σε
αµινοξέα σχετίζεται µε την αύξηση βιοµάζας (Ameziane et al., 2000; Kisaka and
Kida, 2003). Επιπλέον, το αυξηµένο α-κετογλουταρικό οξύ µπορεί να αναστείλει
την αρνητική ρύθµιση της νιτρικής αναγωγάσης από την γλουταµίνη (FerrarioMery et al., 2001), οδηγώντας σε αυξηµένη µεταγραφή των γονιδίων της
νιτρικής αναγωγάσης, για καλύτερη αφοµοίωση του ανόργανου αζώτου.
Η κατασκευή γενετικά τροποποιηµένων φυτών καπνού αποτελεί ένα ισχυρό
εργαλείο µελέτης. Μελλοντικός στόχος αποτελεί η διεξοδική ανάλυση της
συµπεριφοράς και της µοριακής απόκρισης των διαγονιδιακών φυτών σε υψηλές
συγκεντρώσεις NaCl, σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα του Κεφαλαίου 4. Η
έλλειψη σοβαρής αφοµοιωτικής δράσης των ανιονικών ισοµορφών σε
φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης σε αντιδιαστολή µε την αφοµοιωτική
λειτουργία των ανιονικών ισοµορφών σε κατάσταση καταπόνησης, αξίζει
εκτενούς µελέτης. Επιπλέον, µεγάλο ενδιαφέρον θα είχε η µελέτη της ανάλυσης
των φυτών αυτών υπό συνθήκες βιοτικών και άλλων αβιοτικών καταπονήσεων,
καθοδηγούµενοι από τα αποτελέσµατα του Κεφαλαίου 2. Τέλος, θα µπορούσε να
αναλυθούν οι σχέσεις και τα επίπεδα ρύθµισης των γονιδίων της gdh, που όπως
φαίνεται από την πρόσφατη βιβλιογραφία είναι πολύπλοκη, καθώς και το
µονοπάτι µεταφοράς σήµατος για την ενεργοποίηση τους από διάφορους
εξωγενείς παράγοντες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΤΗΣ
ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΗΣ ΑΦΥ∆ΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΣΕ ΦΥΤΑ
ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ IN VITRO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΕΝΖΥΜΩΝ ΤΗΣ
ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΗΣ ΑΦΥ∆ΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΣΕ ΦΥΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ
IN VITRO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ
ΑΠΟ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ
3.5.1.

4.1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αλατότητα αποτελεί µια από τις πιο σηµαντικές µορφές αβιοτικής
καταπόνησης και η δράση της είναι πολυσύνθετη µέσα στον φυτικό οργανισµό
(Κωνσταντινίδου, 2003). Η παραγωγή ενεργών µορφών οξυγόνου (EMO), οι
οποίες θεωρούνται παραπροϊόντα του αερόβιου κυτταρικού µεταβολισµού µε
τοξική δράση (Zhu, 2001; Chang et al., 2002), αποτελούν το εναρκτήριο σήµα
για την ενορχηστρωµένη έκφραση πολλών γονιδίων του φυτού, που του
προσδίδουν ανθεκτικότητα σε καταπονήσεις (Rentel and Knight, 2004). Η
ενδοκυτταρική συγκέντρωση των EMO καθορίζεται από την ταχύτητα
παραγωγής και απόσβεσής τους. Σε καταστάσεις καταπόνησης οι υψηλότερες
συγκεντρώσεις ΕΜΟ οδηγούν σε µεταγραφική ενεργοποίηση γονιδίων
ανθεκτικότητας και ορισµένες φορές σε προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο
(Mittler, 2002). Το µονοπάτι µεταφοράς σήµατος στα φυτά που ενεργοποιείται
από την υψηλή συγκέντρωση ΕΜΟ, περιλαµβάνει τις MAPK κινάσες (Kovtun et
al., 2000; Zhang and Klessig, 2001; Nakagami et al., 2004) καθώς και το
µονοπάτι ενεργοποίησης από Ca2+/καλµοδουλίνη (Harding et al., 1997; Desikan
et al., 2001), ενώ φαίνεται να επηρεάζουν και άλλα σηµατοδοτικά µονοπάτια,
όπως αυτό της αυξίνης (Kovtun et al., 2000). Η γλουταµική αφυδρογονάση
(GDH, NADH E.C. 1.4.1.2, NADPH E.C. 1.4.1.4), ένα ένζυµο µε αδιευκρίνιστο
φυσιολογικό ρόλο (Miflin and Habash, 2002; Stitt et al., 2002; Gallais and Hirel,
2004) µέσα στο φυτικό κύτταρο, είναι πολύ πιθανόν να αποτοξικοποιεί την
περίσσεια αµµωνίας (Givan, 1979; Srivastava and Singh, 1987), που παράγεται
ως αποτέλεσµα της αυξηµένης δράσης των πρωτεασών (Kronzucker et al., 2001).
Σε αυτές τις συνθήκες, ευνοείται θερµοδυναµικά η αφοµοίωση της τοξικής
πλεονάζουσας αµµωνίας και προσδίδει ανθεκτικότητα στο κύτταρο (Gouia et al.,
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2003; Skopelitis et al., 2006). Τµήµα αυτής της διδακτορικής διατριβής
αποτέλεσε ο προσδιορισµός της φυσιολογικής λειτουργίας της GDH, σε
κατάσταση καταπόνησης από υψηλή αλατότητα. Σε φυτά καπνού (Nicotiana
tabacum cv Xanthi) καθώς και σε καλλιέργειες αιωρούµενων κυττάρων
αµπελιού (Vitis vinifera cv Sultanina), µελετήθηκε η επίδραση υψηλής
αλατότητας στην απόκριση της GDH. Προσδιορίστηκε το µετάγραφο, η
πρωτεΐνη, το ισοενζυµικό πρότυπο και η in vitro αµινωτική και απαµινωτική
ενεργότητα τη GDH, στις συνθήκες αυτές. Τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε
αντίστοιχα σε κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού, οι οποίες αναπτύχθηκαν παρουσία
τοξικών συγκεντρώσεων ενδοκυτταρικής αµµωνίας. Βρέθηκε ότι η υψηλή
συγκέντρωση

αλατότητας

αντικατοπτρίζει

την

επίδραση

τοξικών

συγκεντρώσεων αµµωνίας. Στην κατάσταση αυτή αφού προσδιορίστηκε η
συγκέντρωση της ενδοκυτταρικής αµµωνίας, µελετήθηκε η συµπεριφορά των
ενζύµων της γλουταµινικής συνθετάσης (GS)/γλουταµικής συνθάσης (GOGAT)
για την πιθανή αφοµοίωση των υψηλών επιπέδων αµµωνίας, καθώς και της
ισοκιτρικής αφυδρογονάσης για παροχή α-κετογλουταρικού οξέος. Με
χρωµατογραφία

GC/MS,

µε

χρήση

σηµασµένης

αµµωνίας,

παρουσία

αναστολέων της GS/GOGAT, µελετήθηκε σε φυτά καπνού, η in vivo
αφοµοιωτική ικανότητα της GDH σε συνθήκες καταπόνησης από αλατότητα,
συνδέοντας τα in vitro αποτελέσµατα µε την in vivo δράση της. Επιπλέον,
µελετήθηκε η παραγωγή ενεργών µορφών οξυγόνου (ΕΜΟ) σε καταστάσεις
υψηλής αλατότητας και υψηλής ενδοκυτταρικής αµµωνίας, και προσδιορίστηκε
ο ρόλος τους στην επαγωγή της GDH σε καταστάσεις από καταπόνηση,
καθιστώντας την ένα στρες επαγόµενο ένζυµο. Σε κυτταροκαλλιέργειες
αµπελιού, προστέθηκε µεναδιόνη (Goldberg and Stern, 1976), µια βιταµίνη (K3)
µε ικανότητα να διακόπτει την µεταφορά ηλεκτρονίων, οδηγώντας σε υψηλές
ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις ΕΜΟ. Υπό τις συνθήκες αυτές, προσδιορίστηκε
η ενεργότητα και η ανοσοενεργή πρωτεΐνης της GDH καθώς και τα επίπεδα
ΕΜΟ. Τα αποτελέσµατα τεκµηριώνουν ότι σε συνθήκες καταπόνησης αυξάνεται
η συγκέντρωση της ενδοκυτταρικής αµµωνίας και η GDH λειτουργεί
αφοµοιωτικά

αποσβένοντας

τα

τοξικά
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επίπεδα

αµµωνίας.

Επιπλέον,

προσδιορίστηκε

ότι

η

µεταγραφική

επαγωγή

του

Vvgdh-NAD;A1,

σηµατοδοτείται από τις παραγόµενες ΕΜΟ σε καταστάσεις καταπόνησης και όχι
από την απευθείας επίδραση της αµµωνίας, όπως υποστηριζόταν µέχρι τώρα.
Επιπλέον, στις συνθήκες αυτές συσχετίστηκε ο in vivo µε τον in vitro ρόλος του
ενζύµου αυτού. Η εργασία αυτή διαλευκάνει τον φυσιολογικό ρόλο της GDH
υπό τις συνθήκες αυτές, και ‘’φωτίζει’’ τµήµα του πολυσύνθετου φυσιολογικού
ρόλου της.
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4.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για πολλά χρόνια, σηµείο έντονης διαφωνίας για τους ερευνητές αποτελεί ο
φυσιολογικός ρόλος της γλουταµικής αφυδρογονάσης (GDH, NADH-GDH E.C.
1.4.1.2. και NADPH-GDH E.C. 1.4.1.4.). Αν και in vitro, ευνοείται
θερµοδυναµικά

η

αντίδραση

σύνθεσης

γλουταµικού

οξέος

από

α-

κετογλουταρικό και αµµωνία, in vivo φαίνεται να µην είναι αυτός ο κύριος
φυσιολογικός ρόλος σε κανονικές συνθήκες ανάπτυξης. Μετά την ανακάλυψη
του

ενζυµικού

συµπλόκου

γλουταµινικής

συνθετάσης

(GS,

E.C.

6.3.1.2)/γλουταµικής συνθάσης (GOGAT, NADH-GOGAT E.C. 1.4.1.14,
NADPH-GOGAT E.C. 1.4.1.13 και Fd-GOGAT E.C. 1.4.1.7) στα φυτά (Lea and
Miflin, 1974; Suzuki and Gadal, 1982), ήταν πλέον σαφές ότι η κύρια είσοδος
ανόργανου αζώτου δεν καταλύεται από τη GDH. Είναι πιθανόν, η GDH να
λειτουργεί συνεργιστικά µε το σύµπλοκο GS/GOGAT για την αφοµοίωση της
αµµωνίας (Yamaya and Oaks, 1987; Rhodes, 1989; Magalhaes et al., 1990; Pryor,
1990; Oaks, 1994; Melo-Oliveira et al., 1996) σε φυσιολογικές συνθήκες. Επίσης,
το ένζυµο έχει εµφανίσει αναπτυξιακά και ιστοειδικά εξαρτώµενη αφοµοιωτική
δράση (Masclaux et al., 2000; Loulakakis et al., 2002; Masclaux-Daubresse et al.,
2005), όπως σε ρίζες και κοτυληδόνες (Loyola-Vargas and Jimenez, 1984; Victor
et al., 1988; Loulakakis et al., 2002). Επιπλέον, αφοµοιωτική ικανότητα της
GDH έχει δειχθεί στην περίπτωση αφοµοίωσης της αµµωνίας που παράγεται
κατά την φωτοαναπνοή (Neeman et al., 1985; Yamaya et al., 1986).
Από αρκετές ερευνητικές οµάδες έχει δειχτεί και η in vivo καταβολική
δραστηριότητα της GDH, σε συνθήκες έλλειψης ανθρακικών σκελετών, όπως
είναι στην κατάσταση της γήρανσης, όπου η φωτοσυνθετική δραστηριότητα
µειώνεται δραστικά (Fox et al., 1995) και στην φάση εκβλάστησης των σπόρων
(Chou and Splittstoesser, 1972). Η καταβολική δράση παρατηρήθηκε σε
αρτίβλαστα καλαµποκιού (Stewart et al., 1995), σε φύλλα βρώµης (Berger et al.,
1985), σε φυτά καπνού (Masclaux et al., 2000; Miflin and Habash, 2002;
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Masclaux-Daubresse et al., 2006), σε κυτταροκαλλιέργειες καρότου (Robinson et
al., 1991; Robinson et al., 1992) και σε κονδύλους πατάτας (Aubert et al., 2001).
Περιοχή έρευνας µε µεγάλο ενδιαφέρον αποτελεί η αποσαφήνιση του
φυσιολογικού ρόλου της GDH, τόσο σε κανονικές όσο και σε καταστάσεις
έντονων καταπονήσεων. Ένας πιθανός φυσιολογικός ρόλος, που προτείνεται για
την GDH σε συνθήκες έντονων καταπονήσεων, είναι η αφοµοιωτική δράσης της,
αποτοξινώνοντας το φυτικό κύτταρο από την τοξική αµµωνία (Givan, 1979;
Srivastava and Singh, 1987), που παράγεται από την αυξηµένη πρωτεολυτική
δράση (Kronzucker et al., 2001). Σε φυτά Canavalia ensiformis υπό συνθήκες
καταπόνησης, η GDH λειτουργεί συνεργιστικά µε την GS/GOGAT για την
αφοµοίωση της αµµωνίας (Loyola-Vargas et al., 1988) ενώ το Clamydomonas
reinhardtii αφοµοίωσε την περίσσεια αµµωνίας σε καταστάσεις καταπόνησης,
διατηρώντας τα επίπεδα του γλουταµικού σταθερά (Munoz-Blanco and Cardenas,
1989). Αφοµοιωτική δράση της GDH αποδείχτηκε επίσης σε ρύζι που
καλλιεργήθηκε σε χαµηλές θερµοκρασίες (Lu et al., 2005) και σε τοξικές
συγκεντρώσεις As2O3 (Ambuj and Rama, 2004) και σε φυτά σόγιας, που
καλλιεργήθηκαν παρουσία καδµίου (Balestrasse et al., 2003; Gouia et al., 2003).
Έκφυτα βρώµης αφοµοίωσαν την περίσσεια αµµωνίας όταν αναπτύχθηκαν σε
300mM NaCl (Wang et al., 2006) ενώ σε δυο ποικιλίες ρυζιού µε διαφορετική
αντοχή στην αλατότητα, βρέθηκε ότι η ευαίσθητη στην αλατότητα ποικιλία,
συγκέντρωσε υψηλότερα ποσά Na+, διατήρησε χαµηλότερο υδατικό δυναµικό
και αύξησε το ποσό της προλίνης στο κυτταρόπλασµα, µε παράλληλη αύξηση
της

αµινωτικής

δράσης

της

GDH

στην

ρίζα

και

της

ορνιθινο-δ-

αµινοτρανσφεράσης (OAT) (Lutts et al., 1999).
Οι ενεργές µορφές οξυγόνου (ΕΜΟ) συµµετέχουν στην ανάπτυξη, την
απόκριση του φυτού σε καταπονήσεις και την διατήρηση της οµοιοστασίας του.
Οι ΕΜΟ δηµιουργούνται κατά τον αερόβιο µεταβολισµό, όπως είναι η αναπνοή
και η φωτοσύνθεση. Επιπλέον, ΕΜΟ µπορούν να παραχθούν κατά την
διαδικασία της φωτοσύνθεσης µε απευθείας φωτο-αναγωγή του Ο2 σε Ο2.- από
διάφορα µόρια της αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων στο PSI, που βρίσκονται
σε ανηγµένη µορφή. Άλλη πηγή ΕΜΟ στους χλωροπλάστες αποτελούν
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αντιδράσεις, που συνδέονται µε τον κύκλο φωτοαναπνοής, όπως είναι της
RuBisco στον χλωροπλάστη και της οξειδάσης του γλυκολικού και CATπεροξειδάσης στα περοξεισώµατα. Τέλος, κατά την διάρκεια της φωτοσύνθεσης,
παράγεται συνεχώς ενεργό οξυγόνο από το φωτοσύστηµα ΙΙ, το οποίο αυξάνεται
σε καταστάσεις φωτοαναστολής. Κέντρα παραγωγής των ΕΜΟ αποτελούν τα
µιτοχόνδρια, οι χλωροπλάστες και τα περοξεισώµατα. Ροή ενέργειας ή
ηλεκτρονίων µπορεί να οδηγήσει στη µετατροπή του µοριακού οξυγόνου σε
ενεργό οξυγόνο. Με διαδοχική αναγωγή του τελευταίου από ηλεκτρόνια,
παράγονται οι EMO, οι οποίες είναι το σουπεροξειδικό ανιόν (Ο2.-), το
υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) και η ρίζα υδροξυλίου (ΟΗ.-) (Klotz, 2002).
Από αυτές τις µορφές, η πιο τοξική για το κύτταρο είναι η ρίζα υδροξυλίου.
Επίσης, παραγωγή ΕΜΟ σε έναν οργανισµό επάγεται από βιοτικούς ή
αβιοτικούς µηχανισµούς. Το ένζυµο NADPH οξειδάση, το οποίο εντοπίζεται
στην κυτταρική µεµβράνη, µεταφέρει ηλεκτρόνια από το NADPH στο µοριακό
οξυγόνο, παράγοντας Ο2.- και Η2Ο2 (Papadakis and Roubelakis-Angelakis, 2002).
Άλλο ένζυµο µε ικανότητα παραγωγής Ο2.- είναι η οξειδάση της ξανθίνης, η
οποία οξειδώνει την ξανθίνη και την υποξανθίνη σε ουρικό οξύ. Άλλες
εναλλακτικές πηγές ΕΜΟ είναι η οξειδάση του οξαλικού οξέος και οι αµινοδιάµινο και πολυάµινο-οξειδάσες (Wojtaszek, 1997). Ακόµη, η περοξειδάση από
το ραδίκι έχει την ικανότητα αναγωγής του Η2Ο2 σε ΟΗ.- (Chen and Schopfer,
1999). Αποπλαστική παραγωγή ΕΜΟ συµβαίνει κατά την αναγωγή του Ο2 σε
Ο2.- και την περαιτέρω µετατροπή του Ο2.- σε Η2Ο2, από φαινολικές και NAD
ρίζες, που παράγονται ως προϊόντα της λειτουργίας κυτταροτοιχωµατικών
περοξειδασών.

Επίσης,

αποπλαστικά

εντοπιζόµενες

περοξειδάσες,

σε

κατάλληλες συνθήκες pH, µπορούν να οδηγήσουν σε παραγωγή Η2Ο2 έπειτα από
διάσπαση του συµπλόκου αίµης-Ο2 (Papadakis and Roubelakis-Angelakis, 2002).
Υπό φυσιολογικές συνθήκες οι ΕΜΟ αποσβένονται από ενζυµικούς και µη
ενζυµικούς µηχανισµούς επιτρέποντας έτσι στο κύτταρο να ελέγχει αυστηρά τα
επίπεδά τους. Τα αντιοξειδωτικά ένζυµα ανήκει η σουπεροξειδική δισµουτάση
(SOD, E.C. 1.15.1.1). Πρόκειται για µια µεταλλοπρωτεΐνη, η οποία απαντά σε
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µιτοχόνδρια, χλωροπλάστες, κυτταρόπλασµα και περοξεισώµατα. H SOD
µετατρέπει το Ο2.- σε Η2Ο2 και Ο2 (Karpinska et al., 2001). Ένα άλλο ένζυµο
είναι η καταλάση (CAT, E.C. 1.11.1.6), η οποία διασπά το Η2Ο2 σε Η2Ο και Ο2.-.
Στα περοξεισώµατα και στο κυτταρόπλασµα εντοπίζονται οι ισοµορφές CAT-1
και CAT-2 ενώ στα µιτοχόνδρια η CAT-3 (Guan and Scandalios, 2000). Ένα
άλλο ενζυµικό σύστηµα απόσβεσης του Η2Ο2 αποτελεί ο κύκλος HalliwellAsada, που περιλαµβάνει την ασκορβική περοξειδάση (APX, E.C. 1.11.1.11),
την αναγωγάση της γλουταθειόνης (GR, E.C. 1.6.4.2) (Halliwell and Foyer,
1978), την αναγωγάση του µονοδιυδροασκορβικού οξέος (MDHAR, E.C. 1.6.5.4)
και την αναγωγάση του διυδροασκορβικού οξέος (DHAR, E.C. 1.8.5.1). Η
περοξειδάση (POX, E.C. 1.11.1.7), που εντοπίζεται στο κυτταρικό τοίχωµα,
αποσβένει Η2Ο2 χρησιµοποιώντας το για την λιγνιτοποίηση του κυτταρικού
τοιχώµατος. Η περοξειδάση της γλουταθειόνης (GPX, E.C. 1.11.1.9),
χρησιµοποιώντας ως αναγωγικό µέσο την γλουταθειόνη (GSH), αποσβένει
επίσης το Η2Ο2 και οξειδώνεται. Μη ενζυµικά µόρια µε ρόλο αποσβέστη EMO
είναι το ασκορβικό, η γλουταθειόνη, η τοκοφερόλη, τα φλαβονοειδή, τα
αλκαλοειδή, τα καροτενοειδή και οι πολυαµίνες (Chang et al., 2002; Nemeth et
al., 2002). Το ισοζύγιο παραγωγής και απόσβεσης των ΕΜΟ επηρεάζεται σε
καταστάσεις καταπονήσεων, βιοτικής και αβιοτικής φύσεως, όπως είναι η
µόλυνση από παθογόνα, η αλατότητα, η υψηλή και χαµηλή θερµοκρασία, το UV,
το όζον, τα βαρέα µέταλλα κ.α. Αποτέλεσµα αυτής της διαταραχής είναι η
οξείδωση βιοµορίων (Chang et al., 2002), όπως τα λιπίδια, οι πρωτεΐνες και τα
νουκλεϊνικά οξέα, και σε ακραίες περιπτώσεις το κύτταρο οδηγείται σε θάνατο
(Mittler, 2002).
Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα αποτελεί αυτό της υψηλής
αλατότητας, η οποία διαταράσσει όλη την οµοιοστασία και το δυναµικό του
νερού µέσα στο φυτό, προκαλώντας σηµαντική ζηµιά στην ανάπτυξή του (Zhu,
2001). Πρόβληµα υψηλής αλατότητας εντοπίζεται όχι µόνο σε παραθαλάσσιες
περιοχές αλλά και σε αρδευόµενες και ηµιαρδευόµενες περιοχές. Η καταπόνηση
που δέχεται το φυτό είναι σύνθετη και έχει τέσσερις συνιστώσες, 1) την
ωσµωτική παράµετρο, 2) την ιοντική παράµετρο, 3) την τροφική παράµετρο και
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4) την οξειδωτική παράµετρο. Υψηλή αλατότητα στο έδαφος οδηγεί σε µείωση
του υδατικού δυναµικού του εδαφικού διαλύµατος προκαλώντας αύξηση του
ωσµωτικού δυναµικού. Αυτό προκαλεί µείωση της ικανότητας του φυτού να
προσλάβει νερό µέσω της ρίζας και σε µείωση της φωτοσυνθετικής
δραστηριότητας λόγω κλεισίµατος των στοµάτων. Επιπλέον, η είσοδος ιόντων
Na+ στο φυτικό κύτταρο επιτυγχάνεται µέσα από τα κανάλια K+, µε ταυτόχρονη
έξοδο νερού από τα κανάλια νερού της πλασµατικής µεµβράνης (Allakhverdiev
et al., 2000), αυξάνοντας το ωσµωτικό δυναµικό του κυττάρου. Η αύξηση
ιόντων Νa+ τα οποία δεν έχουν θρεπτική αξία και η µείωση της συγκέντρωσης
των ιόντων του Ca2+ και του Κ+, που είναι απαραίτητα ως θρεπτικά συστατικά,
µπορούν να οδηγήσουν σε θρεπτικές ανισορροπίες (Dasgan et al., 2002). Σε
φυσιολογικές συνθήκες, οι βέλτιστες συγκεντρώσεις ιόντων Na+ και K+ στο
φυτικό κύτταρο είναι 100-200mM και 1-10mM, αντίστοιχα. Η υψηλή
εξωκυττάρια συγκέντρωση των ιόντων Na+, λόγω της αρνητικής διαφοράς
δυναµικού της κυτταρικής µεµβράνης, καθιστά εύκολη την παθητική είσοδό
τους στο κυτταρόπλασµα µέσω των καναλιών K+. Τα ιόντα Na+ αντικαθιστούν
έτσι τα ιόντα K+, που είναι απαραίτητα για την πρωτεΐνοσύνθεση και µειώνουν
έτσι την ικανότητα πρωτεΐνοσύνθεσης. Επιπλέον, ανταγωνίζονται µε τα ιόντα K+
για δέσµευση σε θέσεις στόχους ειδικούς για Κ+ (Blumwald, 2000), ενώ τα ιόντα
Na+ αναστέλλουν την δράση πολλών ενζύµων. Αυτό αντιµετωπίζεται µε
µεταφορά των πλεοναζόντων ιόντων Na+ στο χυµοτόπιο.
Ακόµη, τα ιόντα Na+ έχουν την ικανότητα να διαπερνούν την µεµβράνη των
χλωροπλαστών και να προκαλούν απόσπαση του κυτοχρώµατος C550 από το
φωτοσύστηµα PSII. Η απόσπαση αυτή οδηγεί σε παραγωγή EMO και
απενεργοποίηση του µηχανισµού διαχείρισης του οξυγόνου (Allakhverdiev et al.,
2000). Γιαυτό, αντοχή σε υψηλή αλατότητα σχετίζεται µε ενεργοποίηση του
αντιοξειδωτικού µηχανισµού και χαµηλά επίπεδα ΕΜΟ (Borsani et al., 2001;
Sairam et al., 2002). Επίσης, η καταπόνηση από υψηλή αλατότητα µπορεί να
οδηγήσει

σε

µείωση

της

κυτταρικής

διαίρεσης

και

εποµένως

της

παραγωγικότητας του φυτού, ως αποτέλεσµα της ρύθµισης γονιδίων που
ελέγχουν την έκφραση µορίων µε τέτοια δράση, όπως π.χ. ορµόνες (Zhu, 2001).
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Αυξηµένη ανθεκτικότητα των φυτών στην υψηλή αλατότητα σχετίζεται µε
την ικανότητά τους να επαναφέρουν την ιοντική τους οµοιόστασία. Αυτό
επιτυγχάνεται µε την επιλεκτική έξοδο Νa+ αντί Κ+ και µεταφορά της περίσσειας
ιόντων Νa+ στον βλαστό. Η έξοδος των ιόντων Na+ από το κυτταρόπλασµα
γίνεται µε την βοήθεια του ενζύµου της H+-ATPase, το οποίο µε κατανάλωση
ATP, δηµιουργεί δύναµη κίνησης πρωτονίων, απαραίτητη για την έξοδο των Na+
από τους αντιµεταφορείς Na+/H+ (Blumwald, 2000). H+-ATPase εντοπίζεται και
στον τονοπλάστη ελέγχοντας την διαµερισµατοποίηση των Na+ στο χυµοτόπιο
(Blumwald, 2000). Η αντλία ιόντων Na+/K+ µε κατανάλωση ενέργειας ATP,
εξάγει τρία ιόντα Na+ εισάγοντας 2 ιόντα K+ επαναφέροντας τις ενδοκυτταρικές
συγκεντρώσεις των ιόντων αυτών σε φυσιολογικά επίπεδα (Zhu, 2001). Έτσι,
αφενός δεν προκαλούνται τοξικά φαινόµενα στο κυτταρόπλασµα και αφετέρου
µειώνεται το ωσµωτικό δυναµικό ώστε να εισέλθει νερό µέσα στο φυτικό
κύτταρο (Zhu, 2000). Η επαναφορά του ωσµωτικού δυναµικού επιτυγχάνεται και
µε την παραγωγή ουσιών µε ωσµωτική δράση όπως είναι οι πολυαµίνες, η
προλίνη, η γλυκίνη-βεταϊνη, η µανιτόλη κ.α. Πολλές από τις ουσίες αυτές έχουν
και αντιοξειδωτική δράση (Zhu, 2001).
Ο ρυθµός σύνθεσης και αποδόµησης των ΕΜΟ, από τους µηχανισµούς που
περιγράφηκαν, καθορίζει την συγκέντρωση τους µέσα στο φυτικό κύτταρο. Σε
καταστάσεις καταπόνησης, όπως είναι η ξηρασία, η υψηλή και χαµηλή
θερµοκρασία, η αλατότητα, τα βαρέα µέταλλα, το UV, το όζον και το SO2, η
µηχανική καταπόνηση και η µόλυνση από παθογόνα, η συγκέντρωση τους είναι
πολύ υψηλή προκαλώντας τοξικά φαινόµενα, όπως περοξείδωση των λιπιδίων
των µεµβρανών, οξείδωση των πρωτεϊνών, παρεµπόδιση της ενεργότητας
πολλών ενζύµων και καταστροφή στο DNA και στο RNA. Αντίθετα, σε
κανονικές ενδοκυτταρικές συγκεντρώσεις, οι ΕΜΟ µπορούν να λειτουργήσουν
ως µόρια σηµατοδότησης για την απόκριση των φυτών σε αναπτυξιακά και
περιβαλλοντικά ερεθίσµατα (Mittler et al., 2004). Οι ΕΜΟ µπορούν να
θεωρηθούν ως δείκτης καταπόνησης για το κύτταρο και παράλληλα ως
µυνηµατοφόρα µόρια, που συµµετέχουν στο µονοπάτι µεταφοράς σήµατος, που
επάγεται από καταπόνηση.
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Στο µονοπάτι αυτό, που ξεκινά από τις EMO, συµµετέχουν MAP κινάσες και
το ένζυµο καλµοδουλίνη. Πιο συγκεκριµένα, χαρακτηρίστηκε στο Arabidopsis η
ANP1, η οποία αποτελεί ένα µέλος της οικογένειας των MAPKKKs και επάγεται
από το H2O2 (Kovtun et al., 2000). Σε συνθήκες οξειδωτικής καταπόνησης, η
ANP1 µέσω φωσφορυλιώσεων ενεργοποιεί, µέσω άγνωστων µέχρι τώρα
MAPKKs, δύο άλλα µέλη της οικογένειας των MAPKs, που σχετίζονται µε
καταπόνηση, την AtMPK3 και την AtMPK6. Έτσι, προκαλώντας έναν
καταρράκτη

φωσφορυλιώσεων,

ενεργοποιούνται

ή

καταστέλλονται

µεταγραφικοί παράγοντες και γονίδια, για να προσδώσουν την απαιτούµενη
ανθεκτικότητα στο φυτό. Στην ίδια µελέτη, επιβεβαιώθηκε πως ενεργοποίηση
του µονοπατιού MAPKs από το Η2Ο2, είχε ως αποτέλεσµα την επαγωγή της
έκφρασης γονιδίων ρυθµιζόµενων από Η2Ο2 (Kovtun et al., 2000). Μια κινάση
σερίνης/θρεονίνης επάγεται από το H2O2 και φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο
λειτουργώντας ως αισθητήρας των EMO για την περαιτέρω φωσφορυλίωση του
MPK3 και MPK6 (Rentel et al., 2004). Τα ίδια αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν
µε ένα ορθόλογο του anp1 από τον καπνό, το npk1. Συστατική έκφραση του
npk1 σε πρωτοπλάστες Arabidopsis είχε το ίδιο αποτέλεσµα µε την
ενεργοποίηση από H2O2 (Zhang and Klessig, 2001). Η ενεργοποίηση του
µονοπατιού MAPKs κατέστειλε τη δράση της αυξίνης, παρέχοντας µοριακά
δεδοµένα για την σύνδεση της οξειδωτικής καταπόνησης µε την κυτταρική
διαίρεση και την αύξηση του φυτού.
Σε φυτά µηδικής ανακαλύφθηκε η ύπαρξη της OMTK1 (Oxidative burst
MAPK Triple Kinase 1), µιας MAPKKK κινάσης, η οποία αλληλεπιδρά
απευθείας µε την MMK3 κινάση, ένα µέλος των MAPK κινασών. Η MMK3
συµµετέχει στην µεταφορά σήµατος από αιθυλένιο αλλά και στη διαδικασία της
κυτοκίνησης. Η ενεργοποίηση του PCD επιτυγχάνεται µε την απευθείας
πρόσδεση της OMTK1 στην MMK3, και επάγεται από την παρουσία H2O2
(Nakagami et al., 2004). Η αλληλεπίδραση αυτή οδηγεί τα κύτταρα σε PCD.
Η απόκριση των φυτών στην καταπόνηση από αλατότητα έχει συσχετιστεί µε
το µονοπάτι µεταφοράς σήµατος µέσω του Ca2+ και της καλµοδουλίνης. Ως
αποτέλεσµα της απόκρισης του φυτού σε διάφορα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα
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και καταστάσεις καταπόνησης, αυξάνεται η ενδοκυτταρική συγκέντρωση του
Ca2+ (Knight et al., 1991; Knight et al., 1992; Messiaen et al., 1993; Price et al.,
1994). Σε ένα κυρίαρχο µετάλλαγµα της καλµοδουλίνης vu-3 στον καπνό, στο
οποίο η καλµοδουλίνη υπερενεργοποιεί τις καλµοδουλίνη-NAD κινάσες,
βρέθηκε ότι η αύξηση του ενδοκυτταρικού Ca2+ έπειτα από καταστάσεις
καταπόνησης, ενεργοποίησε την καλµοδουλίνη, η οποία µε την σειρά της
ενεργοποίησε διάφορες NAD κινάσες (Harding et al., 1997). Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής NADPH σε σχέση µε το NAD. Η
µεταβολή του λόγου NADPH/NADH οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση της
παραγωγής ΕΜΟ και την ενεργοποίηση γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα
στα φυτά.
Επιπλέον, µε την βοήθεια microarrays µελετήθηκε η µεταβολή της έκφρασης
πολλών γονιδίων ταυτόχρονα στο Arabidopsis ως αποτέλεσµα της απόκρισης σε
H2O2. Βρέθηκε ότι 113 στόχοι ρυθµίζονταν θετικά ενώ 62 αρνητικά. Από τους
στόχους, που εµφάνισαν θετική ρύθµιση στο H2O2, αναγνωρίστηκαν ESTs από
την καλµοδουλίνη, τη φωσφολιπάση, πρωτεΐνες που δεσµεύουν Ca2+, την κινάση
της

ιστιδίνης,

καθώς

και

Tyr

φωσφατάση,

που

εµπλέκεται

στην

αποφωσφορυλίωση των MAPK κινασών (Desikan et al., 2001). Σε διαγονιδιακά
φυτά Arabidopsis, που υπερέκφραζαν το γονίδιο apoaequorin, βρέθηκε ότι
εφαρµογή 10mM H2O2 προκαλεί αύξηση Ca2+ σε δυο φάσεις. Στην πρώτη
παρατηρήθηκε αύξηση στις κοτυληδόνες, τα φύλλα και το υποκοτύλιο ενώ στην
δεύτερη παρατηρήθηκε αύξηση µόνο στην ρίζα. Η αύξηση του Ca2+ οδήγησε σε
επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου gst1, που ευθύνεται για την παραγωγή της
S-γλουταθειο-τρανσφεράσης (Rentel and Knight, 2004).
Ένα υποθετικό µοντέλο, που προτάθηκε για το µονοπάτι µεταφοράς σήµατος
βάση αυτών των δεδοµένων, θεωρεί αρχικά την ύπαρξη ενός αισθητήρα στην
κυτταρική µεµβράνη, ο οποίος ανιχνεύει το H2O2 (Εικ. 1). Ο αισθητήρας αυτός
θα µπορούσε να είναι µια κινάση ιστιδίνης δυο στοιχείων (Desikan et al., 2001).
Από αυτόν τον αισθητήρα, ενεργοποιούνται η καλµοδουλίνη και όλος ο
καταρράκτης αντιδράσεων που εµπλέκουν MAP-κινάσες, µε τελικό αποτέλεσµα
την ενεργοποίηση ή καταστολή µεταγραφικών παραγόντων. Το µονοπάτι αυτό
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είναι κοινό σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Επιπλέον, στην περίπτωση
βιοτικών καταπονήσεων, το σαλικυλικό οξύ (SA) και το νιτρικό οξείδιο (NO),
αναστέλλουν την δράση της CAT και της APX στα περοξεισώµατα και το
κυτταρόπλασµα αντίστοιχα, οδηγώντας σε πολύ υψηλά επίπεδα ενδοκυτταρικών
ΕΜΟ, λόγω καταστολής του µηχανισµού απόσβεσής τους (Mittler, 2002). Έτσι,
τα κύτταρα που βρίσκονται σε άµεση γειτνίαση µε τα µολυσµένα κύτταρα,
οδηγούνται σε PCD και πεθαίνουν. Στις βιοτικές καταπονήσεις, το µονοπάτι
µεταφοράς σήµατος είναι πιο πολύπλοκο, αφού εκτός από το κοινό µε τις
αβιοτικές καταπονήσεις µονοπάτι που περιγράφηκε, εµπλέκεται η δράση του SA
και ΝΟ ως ορµονικών ρυθµιστών. Περιληπτικά, το µονοπάτι µεταφοράς
σήµατος σε αβιοτικές και βιοτικές καταπονήσεις, φαίνεται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Σχηµατική απεικόνιση του καταρράκτη αντιδράσεων,
ενεργοποιούνται από τις EMO, στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις.

που

Είναι πολύ πιθανόν, οι EMO να εµπλέκονται σε περισσότερα µονοπάτια
µεταφοράς σήµατος, αφού π.χ. έχει βρεθεί ότι συµµετέχουν στην ρύθµιση για
κλείσιµο των στοµάτων. Το αµπσισσικό οξύ οδηγεί σε αύξηση του H2O2, το
οποίο µε την σειρά του ενεργοποιεί τα κανάλια Ca2+ στα καταφρακτικά κύτταρα.
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Έτσι µε την είσοδο ιόντων Ca2+ επιτυγχάνεται το κλείσιµο των καταφρακτικών
κυττάρων στα στόµατα (Pei et al., 2000). Οι ΕΜΟ εµπλέκονται και σε άλλες
διεργασίες σχετιζόµενες µε αυξίνη (Kovtun et al., 2000). Επειδή, η συστεµική
ενεργοποίηση της έκφρασης γονιδίων, που σχετίζονται µε επίθεση παθογόνων
(Alvarez et al., 1998), τον τραυµατισµό (Orozco-Cardenas and Ryan, 1999) και
τον έντονο φωτισµό (Mullineaux and Karpinski, 2002) προτάθηκε ότι οι EMO µε
κάποιο τρόπο, πιθανόν σε µορφή συνδεµένη µε άλλα µόρια λόγω της υψηλής
ευαισθησίας τους, µεταφέρονται σε µεγάλες αποστάσεις µέσα στο φυτό για να
σηµατοδοτήσουν την έκφραση γονιδίων σε αποµακρυσµένα κύτταρα. Τελικά
βρέθηκε ότι δεν αποτελούσαν οι ΕΜΟ το συστεµικό σήµα, αλλά ορµόνες που
επάγονται από αυτές. Σε φυτά τοµάτας βρέθηκε ότι έπειτα από τραυµατισµό,
παρατηρήθηκε σε αποµακρυσµένες περιοχές αύξηση του H2O2 καθώς και του
ενζύµου πολυγαλακτουρονάση (PG), το οποίο παράγει ολιγογαλακτουρονικό
οξύ (OGA). Το OGA µαζί µε το πεπτίδιο συστεµίνη, ήταν ικανά να επάξουν
παραγωγή H2O2 συσχετίζοντας το συστεµικό σήµα µε το µονοπάτι των
οκταδεκανίων (Orozco-Cardenas and Ryan, 1999).
Η υψηλή αλατότητα, είναι γνωστό ότι µπορεί να προκαλέσει αυξηµένη
πρωτεολυτική δραστηριότητα, οδηγώντας σε µείωση της συγκέντρωσης των
ελεύθερων αµινοξέων και της χλωροφύλλης και αύξηση της ενδοκυτταρικής
αµµωνίας. Φυτά Anacardium occidentale, τα οποία µεταχειρίστηκαν µε 100mM
NaCl, εµφάνισαν αύξηση της δράσης των πρωτεασών, αύξηση των ελεύθερων
αµινοξέων και της αµµωνίας, αύξηση της προλίνης στα φύλλα και αύξηση της
ενεργότητας της GS (Silveira et al., 2003). Σε ευαίσθητες και ανθεκτικές
ποικιλίες ρυζιού βρέθηκε ότι στα 50mM NaCl µειώθηκε το περιεχόµενο της
υδατοδιαλυτής πρωτεΐνης στα νεαρά φύλλα σε σχέση µε τα πιο γερασµένα (Lutts
et al., 1996). Γενικά, η καταπόνηση από αλατότητα προκαλεί πρώϊµη γήρανση
σε φύλλα εκφύτων (Yeo et al., 1991), η οποία συνοδεύεται µε µείωση της
συγκέντρωσης των πρωτεϊνών (Kura-Hotta et al., 1987; Hashimoto et al., 1989;
Chen et al., 1991; Kronzucker et al., 2001) και των χλωροφυλλών.
Επιπλέον, τα διάφορα είδη καταπονήσεων προκαλούν αύξηση στην in vitro
αµινωτική ενεργότητα της GDH (Givan, 1979; Srivastava and Singh, 1987;
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Munoz-Blanco and Cardenas, 1989; Lutts et al., 1996; Balestrasse et al., 2003;
Gouia et al., 2003; Ambuj and Rama, 2004; Lu et al., 2005; Wang et al., 2006),
καθώς επίσης η παροχή εξωγενούς αµµωνίας (Loulakakis and RoubelakisAngelakis, 1992) και αµµωνίας που προέρχεται από την φωτοαναπνοή (Neeman
et al., 1985; Yamaya et al., 1986). Ένα πιθανό µοντέλο που προτείνεται για την
επαγωγή της έκφρασης της GDH σε καταπόνηση αλατότητας, καθώς και της
ρύθµισης της GS, GOGAT, και της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης (I(C)DH, NADI(C)DH E.C. 1.1.1.41, NADP-I(C)DH E.C. 1.1.1.42) και άλλων ενζύµων του
µεταβολισµού αζώτου και άνθρακα, φαίνεται στην Εικόνα 2.
Στόχος της εργασίας αυτής ήταν να αποσαφηνίσει τον φυσιολογικό ρόλο των
ισοενζύµων της GDH σε συνθήκες αλατότητας, σε φυτά καπνού και άλλα in
vitro συστήµατα. Φυτά καπνού και καλλιέργειες αιωρούµενων κυττάρων
αµπελιού, µεταχειρίστηκαν µε διάφορες συγκεντρώσεις αλατιού. Στην συνέχεια,
στις µεταχειρίσεις αυτές προσδιορίστηκε η in vitro ενεργότητα, τα µετάγραφα, η
ολική πρωτεΐνη της GDH καθώς και το ισοενζυµικό της πρότυπο. Παράλληλα, οι
ίδιες αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν σε κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού, οι οποίες
µεταχειρίστηκαν µε εξωγενή προσθήκη αµµωνίας. Το αποτέλεσµα της
απόκρισης της GDH σε καταπόνηση από αλατότητα, συγκρίθηκε µε την
απόκριση σε υψηλή συγκέντρωση αµµωνίας, προκειµένου να διαπιστωθεί µια
κοινή συµπεριφορά της GDH σε καταπονήσεις.
Η επαγωγή της αµινωτικής δράσης της GDH σε καταστάσεις καταπόνησης,
συσχετίστηκε µε την λειτουργία των ενζύµων αφοµοίωσης αµµωνίας
GS/GOGAT, καθώς και της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης για παροχή ακετογλουταρικού οξέος. Για επιβεβαίωση των in vitro αποτελεσµάτων,
προσδιορίστηκε µε χρωµατογραφία GC/MS, το περιεχόµενο σε σηµασµένο Glu,
Pro και Gln, χρησιµοποιώντας σηµασµένη αµµωνία, παρουσία αναστολέων του
συµπλόκου GS/GOGAT, σε ολόκληρα φυτά καπνού και σε διάφορες χρονικές
στιγµές. Στις µεταχειρίσεις αυτές προσδιορίστηκε επίσης, η ενδογενής
συγκέντρωση της αµµωνίας καθώς και η πρωτεολυτική δραστηριότητα. Για την
διαλεύκανση της επίδρασης των υψηλών επιπέδων αµµωνίας και των υψηλών
επιπέδων ΕΜΟ σε υψηλή αλατότητα, στην ρύθµιση της έκφρασης του γονιδίου
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Vvgdh-NAD;A1 και των ανοδικών ισοενζύµων, προσδιορίστηκαν τα επίπεδα
των ΕΜΟ µε χηµειοφωταύγεια και µε in situ εντοπισµό, σε µεταχειρήσεις µε
αλάτι, αµµωνία και µεναδιόνη. Τα αποτελέσµατα αυτά συσχετίστηκαν µε την
ενεργότητα της GDH σε αυτές τις µεταχειρήσεις και τελικά επιβεβαιώθηκε ο
ρόλος των ΕΜΟ, ως εναρκτήριο µήνυµα για την επαγωγή της GDH σε
καταστάσεις καταπόνησης, προκειµένου να αποτοξινώσει το κύτταρο από τα
υψηλά επίπεδα αµµωνίας, αφοµοιώνοντας την.

Εικόνα 2: Μοντέλο σηµατοδότησης της έκφρασης της GDH από υψηλή αλατότητα και
ενζύµων, που συµµετέχουν στο µεταβολισµό του αζώτου και του άνθρακα, που
σχετίζονται µε την λειτουργία της GDH (Skopelitis et al., 2006). Επεξήγηση
συντµήσεων: ΟΑΑ:Οξαλοξικό οξύ, GDH:Γλουταµική αφυδρογονάση, 2-OG:ακετογλουταρικό
οξύ,
IDH,
I(C)DH:Ισοκιτρική
αφυδρογονάση,
GS1:Κυτταροπλασµατική ισοµορφή γλουταµινικής συνθετάσης, GS2:Χλωροπλαστική
ισοµορφή γλουταµινικής συνθετάσης, GOGAT:Γλουταµική συνθάση, ROS:Ενεργές
µορφές οξυγόνου.
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4.3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
4.3.1. Προετοιµασία φυτικού υλικού
Για όλες τις µεταχειρίσεις µε έκφυτα καπνού, η διαδικασία ανάπτυξης των
εκφύτων έγινε µε κοινό τρόπο. Σπόροι Nicotiana tabacum cv Xanthi
αποστειρώθηκαν µε εµβάπτιση σε 10% (v/v) NaClO για 10 min. Αφού
ξεπλύθηκαν µε αποστειρωµένο νερό, τοποθετήθηκαν σε στερεό θρεπτικό µέσο
0.5Χ MS (Murashige and Skoog, 1962) χωρίς πηγή άνθρακα και µε νιτρικά ιόντα
ως µόνη πηγή αζώτου. Τα φυτά αναπτύχθηκαν σε θάλαµο µε 16/8 h
φωτοπερίοδο στους 25οC και σε σχετική υγρασία 75%. Τα έκφυτα
αναπτύχθηκαν συνολικά για περίπου 15-20 ηµέρες πριν οποιαδήποτε
µεταχείριση τους. Για την µεταχείρισή µε αλάτι, τα έκφυτα καπνού
αναπτύχθηκαν σε 250 και 350mM NaCl για 48h.
Για την δηµιουργία κάλλων αµπελιού Vitis vinifera cv Sultanina, φυλλικοί
δίσκοι και τµήµατα βλαστού από in vitro αναπτυγµένα φυτά αµπελιού
(Primikirios and Roubelakis-Angelakis, 2001) αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο
MS παρουσία σακχαρόζης και ορµονών, µε µόνη πηγή αζώτου 20mM ΚΝΟ3. Οι
κάλλοι που αναπτύχθηκαν καλλιεργήθηκαν για 3 γενεές πριν χρησιµοποιηθούν
σε περαιτέρω πειράµατα. Για την ανάπτυξη αιωρούµενων κυτταροκαλλιεργειών
αµπελιού, κάλλοι µεταφέρθηκαν σε θρεπτικό µέσο LS (Linsmaier and Skoog,
1965) στους 25οC σε συνθήκες συνεχόµενου σκότους. Μετά την ανάπτυξη
αιωρούµενων κυτταροκαλλιεργειών, γινόταν µεταφορά 1 όγκου κυττάρων µε 9
όγκους θρεπτικού LS κάθε 10 ηµέρες. Αιωρούµενες κυτταροκαλλιέργειες
αµπελιού και κάλλοι µεταχειρίστηκαν µε 0, 100 και 200mM NaCl για την
µελέτη της επίδρασης της αλατότητας, µε 10mM ΝΗ3Cl για µελέτη της
επίδρασης των αµµωνιακών ιόντων και µε 0, 10, 20 και 40µΜ µεναδιόνη, µια
βιταµίνη γνωστή για την ικανότητα της παράγει ενεργές µορφές οξυγόνου, για
48h.
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4.3.2. Αποµόνωση ολικών πρωτεϊνών
Για την αποµόνωση των ολικών πρωτεϊνών (Loulakakis and RoubelakisAngelakis, 1996), φυτικός ιστός γνωστού βάρους λειοτριβήθηκε µε υγρό άζωτο
και αναµίχθηκε σε αναλογία ιστού:διαλύµατος εκχύλισης 1:3. Στην περίπτωση
των κυττάρων από κυτταροκαλλιέργειες, τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν και
ξεπλύθηκαν 2 φορές ισοτονικό διάλυµα φωσφορικών αλάτων (1X PBS: 136mM
NaCl, 26mM KCl, 17mM KH2PO4, 100mM Na2HPO4). Ακολούθησε η µηχανική
ρήξη τους σε Polytron (Ultra Turrax T25, probe S15 N 10G) στις 20.000g. Η
αναλογία ιστού:διαλύµατος εκχύλισης σε αυτήν την περίπτωση ήταν 1:5. Η
σύσταση του διαλύµατος εκχύλισης ήταν 200mM Tris-HCl, pH 8.0, 5mM DTT ή
εναλλακτικά 14mM β-µερκαπτοαιθανόλη, 10µΜ leupeptin, 0.5mM PMSF, 1mM
EDTA, 3mM MgCl2, 0.5% (v/v) Triton X-100 και 0.2gr PVPP ανά gr ιστού.
Στην περίπτωση της εκχύλισης πρωτεϊνών για προσδιορισµό πρωτεολυτικής
δραστηριότητας (Naggie et al., 1997), το διάλυµα εκχύλισης δεν περιείχε
leupeptin, PMSF και EDTA. Έπειτα από 15min επώασης στον πάγο, τα δείγµατα
φυγοκεντρήθηκαν στα 25000g για 20min και συλλέχθηκε το υπερκείµενο. Η
διαδικασία εκχύλισης έλαβε χώρα στους 4οC.

4.3.3. Ποσοτικός προσδιορισµός πρωτεϊνών
Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών έγινε µε ανάλυση
Bradford (Bradford, 1976). Πενήντα µικρόλιτρα από κάθε πρωτεϊνικό εκχύλισµα
αναµίχθηκαν µε 750µl Η2Ο. Έπειτα προστέθηκαν 200µl διαλύµατος Bradford
(0.5mg/ml Brilliant Blue G250, 25% EtOH και 50% περχλωρικό οξύ) σε τελικό
όγκο 1ml. Η ποσοτικοποίηση προσδιορίστηκε στα 595 nm. Πρότυπη καµπύλη
για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης κατασκευάστηκε µε βάση πρότυπα
διαλύµατα BSA.

4.3.4. Ανάλυση Western blot
Η διαδικασία της ανάλυσης Western (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis,
1991) των πεπτιδίων της GDH και της I(C)DH, πραγµατοποιήθηκε µε ανάµιξη
του δείγµατος σε αναλογία 1:2 µε αποδιατακτικό διάλυµα σύστασης 80mM Tris179

HCl pH 6.8, 10% β-mercaptoethanol, 2% SDS, 10% Glycerin, Bromphenol Blue
και βράστηκε για 5min., Σαράντα και 100µg πρωτεϊνης αποδιατάχθηκαν για την
GDH και της I(C)DH, αντίστοιχα. Τα δείγµατα διαχωρίστηκαν σε µη συνεχές
πήκτωµα ακρυλαµίδης. Το πήκτωµα ανάλυσης ήταν 8% ενώ το πήκτωµα
συµπύκνωσης 4%. Το ρυθµιστικό διάλυµα της ηλεκτροφόρησης ήταν 0.025M
Tris, 0.2M Glycin και 0.1% SDS. Τα δείγµατα αναλύθηκαν στα 25mA ένταση
πεδίου. Μετά το τέλος της ανάλυσης, ακολούθησε η µεταφορά των πρωτεϊνικών
δειγµάτων σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης 0.45µm (Porablot NCP Macherey-nagel
cat# 741280) σε ρυθµιστικό διάλυµα 192mM glycine, 0.1% SDS, 50mM TrisHCl και 20% MeOH για 1h στα 80volt. Η µεµβράνη επωάστηκε σε PBS
(136mM NaCl, 26mM KCl, 17mM KH2PO4, 100mM Na2HPO4) 2% BSA για 1h
σε θερµοκρασία δωµατίου. Η µεµβράνη πλύθηκε 3 φορές από 5min σε PBS,
0.05% Tween 20. Ακολούθησε η ανίχνευση του αντιγόνου µε αντίσωµα GDH
(Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1990a) σε αραίωση 1:5000 σε διάλυµα
PBS, 0.05% Tween 20, 1%BSA για 2h σε θερµοκρασία δωµατίου. Τα
αντισώµατα για cytICDH και mtICDH χρησιµοποιήθηκαν σε αραιώσεις 1:2000
σύµφωνα µε τους (Galvez et al., 1994). Εν συνεχεία, πλύθηκε 3 φορές για 5min
µε PBS, 0.05% Tween 20. Τέλος, έγινε επώαση µε αντι-αντίσωµα αλκαλικής
φωσφατάσης (Sigma Anti-Rabbit IgG cat# A-3687) σε PBS, 0.05% Tween 20,
1%BSA για 2h σε θερµοκρασία δωµατίου και πλύσιµο µε PBS, 0.05% Tween 20
για 10min. Η ανίχνευση των ζωνών έγινε µε επώαση της µεµβράνης σε
διαιθανολαµίνη (DEA) για 10min και έπειτα εµφάνιση σε 30ml διάλυµα 1X
DEA µε 3mg ΝΒΤ (Nitro Blue Tetrazolium, Sigma cat# N-6876) και 300µg BciP
(Roche cat# 1-383-221) για 1h στους 25οC.
Για την ανάλυση των υποµονάδων της GDH, 40µg ολικού εκχυλίσµατος
διαχωρίστηκαν σε 12% πήκτωµα ακρυλαµίδης, που περιείχε τρισίνη αντί
γλυκίνης. Η σύσταση των διαλυµάτων ανόδου και καθόδου, καθώς και όλης της
διαδικασίας ηλεκτροφόρησης σε πήκτωµα ακρυλαµίδης-τρισίνης, έγιναν µε
βάση την διαδικασία κατά (Schagger and Jagow, 1987)
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4.3.5. Μέτρηση ενζυµικής ενεργότητας
Προσδιορίστηκε η in vitro ενζυµική ενεργότητα της αµινωτικής και
απαµινωτικής δράσης (Loulakakis and Roubelakis-Angelakis, 1990b) της GDH.
Το διάλυµα προσδιορισµού της ενζυµικής αµινωτικής ενεργότητας περιείχε
100mM Tris-HCl, pH 8.0, 20mM a-ketoglutarate, 200mM NH4Cl και 1mM
CaCl2 ενώ της απαµινωτικής Tris-HCl, pH 9.3, 100mM L-glutamate, 1mM
NAD+ και 0.5mM CaCl2. Σε 925µl από το κάθε διάλυµα ,προστέθηκαν NADH ή
NAD+ αντίστοιχα, σε τελική συγκέντρωση 0.2mM και 1mM, καθώς και 25µl
από το πρωτεϊνικό εκχύλισµα. Η µέτρηση της in vitro ενεργότητας
προσδιορίστηκε από την µεταβολή της απορρόφησης στα 340 nm. Ενεργότητα
GDH ίσης µε 1 unit ορίζεται ως η ποσότητα GDH που χρειάζεται για την
αναγωγή 1 mmol NADH σε 1min στους 30οC. Για τον προσδιορισµό της
ενεργότητας της NADH-GOGAT (Matoh and Takahashi, 1982), πενήντα
µικρόλιτρα εκχυλίσµατος αναµίχθηκαν µε 100mM K-phosphate pΗ 7.5, 10mM
a-ketoglutarate, 10mM L-glutamine και 0.22mM NADH. Η ενεργότητα της
NADH-GOGAT προσδιορίστηκε από την µεταβολή της απορρόφησης στα 340
nm. Ενεργότητα NADH-GOGAT ίσης µε 1 unit ορίζεται η ποσότητα GOGAT
που χρειάζεται για το σχηµατισµό 1 mmol γλουταµικού σε 1min στους 30οC.
Τέλος, για τον προσδιορισµό της ενεργότητας της GS (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis, 1996), είκοσι µικρογραµµάρια ολικού εκχυλίσµατος
αναµίχθηκαν µε 100mM Tris-ΗCl, pH 7.2, 30mM L-glutamine, 3mM MnCl2 και
60mM NH2OH-NaOH. Η αντίδραση ξεκίνησε µε την προσθήκη 20mM sodium
arsenate και 0.4mM ADP και έλαβε χώρα στους 30οC για 30min. Η αντίδραση
τερµατίστηκε µε διάλυµα 24% TCA, 10% FeCl2 σε 0.2Ν HCl και 6Ν HCl. To
προϊόν της αντίδρασης προσδιορίστηκε φασµατοµετρικά στα 535 nm.
Ενεργότητα GS ίση µε 1 unit ορίζεται η ποσότητα GS που χρειάζεται για το
σχηµατισµό 1 mmol α-glutamyl hydroxamate σε 1min στους 30οC.

4.3.6. Ανάλυση ισοενζυµικού προτύπου
Για την ανάλυση του ισοενζυµικού προτύπου της GDH (Loulakakis and
Roubelakis-Angelakis,

1991),

100µg
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ολικού

εκχυλίσµατος

πρωτεΐνης

διαχωρίστηκαν σε 5% πήκτωµα ακρυλαµίδης απουσία αποδιατακτικών
παραγόντων. Η διαδικασία ηλεκτροφόρησης ήταν η ίδια µε αυτήν που
περιγράφηκε, µε την διαφορά ότι το πήκτωµα και το ρυθµιστικό διάλυµα
ηλεκτροφόρησης δεν περιείχαν SDS. Επιπλέον, δεν προστέθηκε στα δείγµατα
διάλυµα αποδιάταξης. Έτσι εξασφαλίστηκε ο διαχωρισµός των πρωτεϊνών στην
λειτουργική του κατάσταση. Τα δείγµατα ηλεκτροφορήθηκαν για περίπου 3 h
στα 80 volt στους 4oC. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, τα δείγµατα
επωάστηκαν στο διάλυµα σύστασης 100mM Tris-Cl pH 9.1, 20 µM CaCl2, 800
mg L-γλουταµικό οξύ (Sigma cat#G-1626), 30 mg NAD+(Sigma cat#N-7004),
20 mg NBT (Sigma cat#N-6876) και 4 mg PMS (Sigma cat#P-9625) µέχρι να
εµφανιστούν τα ισοένζυµα της GDH

4.3.7. Ανάλυση Northern blot
Για την ανάλυση των µεταγράφων των γονιδίων της GDH, IDH και cytICDH
σε φυτά καπνού (Sambrook et al., 1989) και της GDH σε κυτταροκαλλιέργειες
αµπελιού, ιστός κονιορτοποιήθηκε µε υγρό άζωτο και µε Polytron (Ultra Turrax
T25, probe S15 N 10G) στα 20.000g.
4.3.7.1. Αποµόνωση ολικού RNA από τροποποιηµένα φυτά καπνού για

ανάλυση Northern blot
Ο ιστός αναµίχθηκε σε αναλογία 1:5 µε ρυθµιστικό διάλυµα εκχύλισης
(Boutla et al., 2002). Το διάλυµα εκχύλισης αποτελούσε µίγµα όξινης φαινόλης
και διαλύµατος σύστασης (0.1M LiCl, 0.1M Tris-ΗCl pH 8.0, 10mM EDTA pH
8.0, 1% SDS) σε αναλογία 1:1. Στο µίγµα του ιστού προστέθηκε µισός όγκος
CHCl3 και ακολούθησε καλή ανάδευση και φυγοκέντρηση στα 3.500g για 30min
στους 4oC. Έγινε λήψη του υπερκείµενου, στο οποίο προστέθηκε ίσος όγκος
ουδέτερης φαινόλης. Ακολούθησε νέα ανάδευση και φυγοκέντρηση στα 3.500g
για 30min. Στο υπερκείµενο προστέθηκε LiCl σε τελική συγκέντρωση 2Μ και το
µίγµα έµεινε για 3h στον πάγο. Ακολούθησε φυγοκέντρηση στα 12.000g στους
4οC για 30min. Το ίζηµα που σχηµατίστηκε πλύθηκε δυο φορές µε 70%
αιθανόλη και επαναδιαλύθηκε σε 100µl απιονισµένου Η2Ο. Ακολούθησε έλεγχος
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της ποιότητας του RNA σε πήκτωµα αγαρόζης και ποσοτικοποίηση του
φωτοµετρικά στα 260 nm.
4.3.7.2. ∆ιαχωρισµός σε πήκτωµα αγαρόζης του ολικού RNA

Περίπου 20µg ολικού RNA από κάθε δείγµα, διαχωρίστηκαν σε 1.2%
αποδιατακτικό πήκτωµα αγαρόζης (Sambrook et al., 1989). Το 1.2%
αποδιατακτικό πήκτωµα αγαρόζης είχε σύσταση 1Χ MOPS, 6.6% φορµαλδεΰδη
και κατάλληλη ποσότητα αγαρόζης µέχρι την επιθυµητή συγκέντρωση. Τα
δείγµατα αναµίχθηκαν σε αναλογία 1:1 µε ρυθµιστικό διάλυµα αποδιάταξης (1Χ
MOPS, 6.6% φορµαλδεΰδη και 50% φορµαµίδη) και αποδιατάχθηκαν στους
65οC για 10min. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα πλύθηκε µε
διπλά απιονισµένο Η2Ο δυο φορές για 20min για αποµάκρυνση της
φορµαλδεϋδης.
4.3.7.3. Μεταφορά ολικού RΝΑ και υβριδοποίηση

Για την διαδικασία µεταφοράς του ολικού RNA σε πλαστική µεµβράνη,
χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της µεταφοράς µε δυνάµεις τριχοειδούς φαινοµένου
(Meinkoth and Wahl, 1984). Για την µονιµοποίηση των µορίων DNA πάνω στην
µεµβράνη, η µεµβράνη ακτινοβολήθηκε µε UV ακτινοβολία ενέργειας
0,12Joules·cm-2 (Stratalinker, Stratagene) για 30sec. Η υβριδοποίηση έλαβε χώρα
στους 65οC παρουσία 10% φορµαµίδης µέσα στο ρυθµιστικό διάλυµα
υβριδοποίησης. Για την ανίχνευση του µεταγράφου του γονιδίου gdha από τον
καπνό, χρησιµοποιήσαµε σαν ιχνηθέτη την cDNA αλληλουχία Vvgdh-NAD;A1
(accession number X86924, (Syntichaki et al., 1996). Για την ανίχνευση της β
υποµονάδας,

χρησιµοποιήσαµε

την

cDNA

αλληλουχία

Ntgdh-NAD;B2

(accession number AY366370) (Purnell et al., 2005), Για την καταλυτική
υποµονάδα της IDH χρησιµοποιήσαµε την αλληλουχία NAD-dependent Ntidh
(accession number X96727) και την κυτταροπλασµατικά εντοπιζόµενη NADPdependent Ntcyticdh (accession number X77944) από τον καπνό (Galvez et al.,
1994).
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4.3.8. Παραγοντοποίηση αµινοξέων για GC/MS (Gas Cromatography Mass
Spectrometry)
Για την ανάλυση της in vivo λειτουργίας της GDH σε καταστάσεις
καταπόνησης από αλατότητα φυτά καπνού Nicotiana tabacum cv Xanthi, 30
ηµέρες µετά την βλάστησή τους, µεταφέρθηκαν σε απιονισµένο νερό µε 250mM
NaCl για 24h. Ακολούθησε η προσθήκη 15NH3Cl παρουσία 1.5mM methioninesulphoximine (MSX) (Manning et al., 1969), ενός ισχυρού αναστολέα της GS,
και αναλύθηκε έπειτα από 12, 24 και 36h, η σήµανση µε 15Ν-Glu, Gln και Pro.
Φυτά καπνού σε ανάλογο πειραµατικό σχεδιασµό µε τον προηγούµενο όπου
αναλύθηκαν τα

15

Ν-Glu, Gln και Pro στον βλαστό και τα φύλλα, παρουσία

1.5mM MSX και 1mM amino-oxyacetic acid (AOA) για αναστολή των
τρανσαµινασών (Dry and Wiskich, 1986), µετά από 24 h.
Σε κάθε περίπτωση ο φυτικός ιστός λειοτριβίθηκε µε την βοήθεια υγρού
αζώτου και εκχυλίστηκαν τα αµινοξέα µε 1 ml 0.01 Ν HCl (Sobolevsky et al.,
2003). Η πλήρης διαδικασία και το πρόγραµµα του GC/MS περιγράφονται στο
Κεφάλαιο 3.

4.3.9. Ποσοτικός προσδιορισµός αµµωνίας
Ο προσδιορισµός της ελεύθερης αµµωνίας στα δείγµατα πραγµατοποιήθηκε
µε τροποποίηση της αντίδρασης Berthelot (Berthelot, 1869). Το δείγµα
οµογενοποιήθηκε µε 3ml H2SO4 (0.3mM, pH 3.5) και φυγοκεντρήθηκε σε
17.600g για 30min (4oC). Σε 200µl από το υπερκείµενο προσθέσαµε 3.8ml
H2SO4 (0.3mM, pH 3.5), 0.4ml διαλύµατος Α (5gr φαινόλης και 25mg sodium
nitroprusside σε 100ml απιονισµένου νερού) και 0.4ml διαλύµατος Β (2.5gr
NaOH και 40ml sodium hypochlorite (5%) σε 100ml απιονισµένου νερού). Η
αντίδραση επωάστηκε στους 37οC για 20 min και ακολούθησε φωτοµέτρηση στα
625 nm.
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4.3.10. Προσδιορισµός ενεργότητας πρωτεασών σε πήκτωµα ακρυλαµίδης
Για τον προσδιορισµό της ενεργότητας πρωτεασών (Michuad et al., 1993)
στις διάφορες µεταχειρίσεις δειγµάτων µε αλάτι, 30µg ολικού εκχυλίσµατος
πρωτεΐνης αναλύθηκαν σε 10% πήκτωµα ακρυλαµίδης. Το σύστηµα του
πηκτώµατος ήταν ασυνεχές. Το πήκτωµα ανάλυσης περιείχε 10% ακρυλαµίδη,
0.1% SDS, 0.56Μ Tris-ΗCl, pH 8.8 και 1mg/ml gelatin. Το πήκτωµα
συµπύκνωσης ήταν 0.013Μ Tris-ΗCl, pH 6.8, 0.02% SDS και 5% ακρυλαµίδη.
Τα δείγµατα χωρίς αποδιάταξη, αναλύθηκαν στο προηγούµενο σύστηµα
πηκτώµατος σε σταθερή ένταση 10mA για περίπου 2-3h. Μετά το πέρας της
ηλεκτροφόρησης, το πήκτωµα επωάστηκε για 12h σε διάλυµα σύστασης 0.04Μ
Tris-ΗCl, pH 8.6, 0.2% Triton X100. Έπειτα, ακολούθησε βαφή του πηκτώµατος
µε την χρωστική Coomasie Briliant Blue G250 για περίπου 3h και
αποχρωµατισµός µε διάλυµα 10% οξικό οξύ, 50% MeOH (Lockwood et al.,
1987).

4.3.11. Φωτοµετρικός προσδιορισµός πρωτεολυτικής δράσης
Ο προσδιορισµός της πρωτεολυτικής δράσης στα δείγµατα από διαφορετικές
µεταχειρίσεις, προσδιορίστηκε και φωτοµετρικά από την µείωση του
υποστρώµατος της καζεΐνης (Saleemuddin et al., 1980). Εκατόν είκοσι
µικρογραµµάρια ολικού εκχυλίσµατος πρωτεΐνης επωάστηκαν µαζί µε 400µg
καζεΐνης σε διάλυµα Tris-HCl, pH 7.0 σε τελικό όγκο 200µl. Η επώαση έλαβε
χώρα στους 30οC για 3h. Η αντίδραση τερµατίστηκε µε διάλυµα Bradford
(0.5mg/ml Brilliant Blue G250, 25% EtOH και 50% περχλωρικό οξύ) και η
απορρόφηση προσδιορίστηκε φωτοµετρικά στα 595 nm.

4.3.12. Εκχύλιση και προσδιορισµός ενεργών µορφών οξυγόνου από φυτικό
ιστό µε την µέθοδο της χηµειοφωταύγειας
Ο φυτικός ιστός αφού κονιορτοποιήθηκε µε υγρό άζωτο, εκχυλίστηκε µε
100mM K3PO4, pH 6.8 σε αναλογία διάλυµα:ιστός 3:1 (Corbisier et al., 1987;
Murphy and Huerta, 1990). Ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 12.000g για 20min
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στους 4οC. Το υπερκείµενο µεταφέρθηκε σε καθαρό σωλήνα και διατηρήθηκε
στον πάγο. Για τον προσδιορισµό του H2O2 100µl εκχυλίσµατος αναµίχθηκαν µε
690 µl διαλύµατος λουµινόλης (10mM Tris-HCl, pH 7.0, 1mM CaCl2, 0.1mM
KCl), 100µl λουµινόλης (0.2mg/ml luminol, Sigma, Munchen, Germany) και
10µl καθαρής περοξειδάσης (0.01unit/µl). Για την µέτρηση του σουπεροξειδικού
ανιόντος, 100µl εκχυλίσµατος αναµίχθηκαν µε 700µl διαλύµατος λουσιγενίνης
(0.1Μ glycine NaOH, pH 9.0, 1mM EDTA), και 100µl καθαρής λουσιγενίνης
(0,5mg/ml lucigenin, Sigma, Munchen, Germany). Ο προσδιορισµός της
ποσότητας του O2.- (Corbisier et al., 1987) και του H2O2 (Murphy and Huerta,
1990) πραγµατοποιήθηκε στον µετρητή σπινθηρισµού LS 8000, Beckman και
µετρήθηκε η χηµειοφωταύγεια.

4.3.13. In situ κυτταρικός εντοπισµός Η2Ο2 µε φθορισµό
In situ εντοπισµός του Η2Ο2 επιτεύχθηκε µε την χρήση του ευαίσθητου
µορίου-ανιχνευτή DCFH-DA (Molecular Probes) (Schopfer et al., 2001). Τα
κύτταρα, έπειτα από κατάλληλη µεταχείριση αιωρούµενης κυτταροκαλλιέργειας,
συλλέχθηκαν µε φυγοκέντρηση στις 3.000g για 5 min. Ακολούθησε επώαση σε
1ml διαλύµατος 20mM K-phosphate, pH 6.0, 50µΜ DCHF-diacetate και 3µg/ml
horseradish peroxidase (Sigma Aldrich), για 10min στους 25oC σε συνθήκες
σκότους. Εκατό µικρόλιτρα από τα κύτταρα, συλλέχθηκαν µε φυγοκέντρηση
στις 3.000g για 5min και πλύθηκαν σε 1ml του προηγούµενου διαλύµατος. Τα
κύτταρα παρατηρήθηκαν µε µικροσκοπία φθορισµού (Nikon Eclipse E800) µε
φίλτρο εκποµπής ΕΧ 450-490 και φίλτρο απορρόφησης ΒΑ 520 και
φωτογραφήθηκαν µε την φωτογραφική κάµερα Sony DXC-950P.

4.3.14. Στατιστική ανάλυση
Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε µε one way analysis of
variance (ANOVA). Τα αποτελέσµατα ήταν ο µέσος όρος τριών επαναλήψεων
µε όρια εµπιστοσύνης 95% (P<0.05).
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4.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η επίδραση της αλατότητας στην in vitro αµινωτική δράση της GDH,
µελετήθηκε σε κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού Vitis vinifera L. cv Sultanina, που
επωάστηκαν σε θρεπτικό µέσο MS, το οποίο περιείχε 0, 100 και 200 mM NaCl
για 72h. Τα 100mM NaCl προκάλεσαν σταδιακή αύξηση της ενεργότητας της
GDH, η οποία έφτασε στο µέγιστο µετά από 72h και ήταν 1.6 φορές υψηλότερη
από του µάρτυρα. Παρουσία 200mM NaCl προκάλεσαν ραγδαία αύξηση της
ενεργότητας. Σε 24h, η ειδική in vitro αµινωτική ενεργότητα της GDH αυξήθηκε
κατά 50%, συνέχισε να αυξάνει µέχρι τις 48h (200%) και στη συνέχεια
παρέµεινε σταθερή.

Εικόνα 3: Αµινωτική ειδική ενζυµική ενεργότητα της GDH
κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού, παρουσία 100 και 200mM NaCl για 72h.

σε

Για επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων in planta φυτά καπνού 30 ηµερών
(Nicotiana tabacum cv Xanthi), µεγάλωσαν σε υδροπονική καλλιέργεια µε 0,
250 και 350mM NaCl για 6 ηµέρες. Μετρήθηκε η in vitro αµινωτική και
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απαµινωτική ειδική ενεργότητα της GDH, έπειτα από κατακρήµνιση µε
(NH4)2SO4 και dialysis, σε βλαστό και φύλλα σε όλες τις µεταχειρίσεις. Επιπλέον,
µετρήθηκαν οι ενεργότητες της GS και της GOGAT (Εικ. 4H,G) καθώς και η
ενδοκυτταρική συγκέντρωση αµµωνίας σε βλαστό και φύλλα, αντίστοιχα (Εικ.
4A,B).
Στον βλαστό τα 250mM NaCl προκάλεσαν την µεγαλύτερη επαγωγή της
ενεργότητας της GDH, από τις 72h και µε µέγιστη τιµή στις 144h, όπου
διπλασιάστηκε (Εικ. 4C). Η υψηλή συγκέντρωση NaCl (350mM) προκάλεσε 6070% αύξηση της αµινωτικής ειδικής ενεργότητας GDH στις 96h, έµεινε σταθερή
µέχρι τις 120h και στη συνέχεια µειώθηκε (Εικ. 4C). Για τα ίδια χρονικά
διαστήµατα και τις ίδιες µεταχειρίσεις, δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές
διαφορές στην απαµινωτική δράση της GDH στον βλαστό (Εικ. 4E). Στα φύλλα,
η ενεργότητα της GDH εµφάνισε σηµαντική αύξηση στα 250 και στα 350mM
NaCl, µε µέγιστη τιµή τις 96h, οπότε και διπλασιάστηκε (Εικ. 4D). Στη συνέχεια,
εµφάνισε σηµαντική πτώση στα 350mM ενώ στα 250mM παρέµεινε σταθερή
(Εικ. 4D).
Στις ίδιες µεταχειρίσεις και στους ίδιους χρόνους, η απαµινωτική ειδική
ενεργότητα της GDH στον βλαστό δεν εµφάνισε στατιστικά σηµαντικές
διαφορές µε τον µάρτυρα (P<0.05) (Εικ. 4Ε). Στα φύλλα αντίστοιχα, φάνηκε να
αυξάνει στα 250mM NaCl µε µέγιστη αύξηση στις 120h (1.7 φορές) ενώ στα
350mM εµφανίστηκε επίσης αύξηση στις 72h, στη συνέχεια όµως παρέµεινε
σταθερή (Εικ. 4F). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απαµινωτική ενεργότητα της GDH
στο µάρτυρα, τόσο στον βλαστό όσο και στα φύλλα, είχε πολύ χαµηλότερη
ενεργότητα από την αντίστοιχη αµινωτική δράση.
Η ενδοκυτταρική αµµωνία στον βλαστό φυτών καπνού, είχε σηµαντική
αύξηση µετά από 48h στα 350mM (Εικ. 4Α), συνέχισε να αυξάνει και έφτασε τις
2.1 φορές σε σχέση µε το µάρτυρα στις 144h. Στα 250mM NaCl, η αύξηση της
ενδοκυτταρικής αµµωνίας ήταν χαµηλότερη και παρουσίασε στατιστικά
σηµαντική αύξηση (P<0.05) µετά τις 120h, η οποία ήταν µόλις 1.4 φορές
υψηλότερη από τον µάρτυρα (Εικ. 4Α). Αντίθετα, η αύξηση της ελεύθερης
ενδοκυτταρικής αµµωνίας στα φύλλα ήταν στατιστικά σηµαντική (P<0.05) από
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τις πρώτες 24h και αυξανόταν γραµµικά µε τον χρόνο στα 250mM και στα
350mM, µε µέγιστη αύξηση 2.4 και 3 φορές, αντίστοιχα στις 144h (Εικ. 4Β).
Παράλληλα, µετρήθηκε η ειδική ενεργότητα της GS και της NADH-GOGAT
στα φύλλα. H αύξηση στη συγκέντρωση της ελεύθερης ενδοκυτταρικής
αµµωνίας και της αµινωτικής δράσης της GDH, συνοδευόταν από µικρή µείωση
της GS και GOGAT, η οποία έγινε στατιστικά σηµαντική (P<0.05) µετά τις 96h,
µε τη µεγαλύτερη µείωση (60% και 50%, αντίστοιχα) να παρατηρείται στα
350mM NaCl (Εικ. 4H,G).
Για τη µελέτη του ισοενζυµικού προτύπου, της ποσότητας της πρωτεΐνης και
της ποσότητας του µεταγράφου της GDH σε κατάσταση υψηλής αλατότητας,
κυτταροκαλλιέγειες αµπελιού αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο LS (Linsmaier
and Skoog, 1965) παρουσία 0, 100 και 200mM NaCl για 72h. Από Western blot
και Northern blot αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της ενεργότητας της
GDH συνοδευόταν από αντίστοιχη αύξηση της ολικής πρωτεΐνης GDH (Εικ. 5Β),
και του µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 (Εικ. 5Α) της GDH. Η αύξηση στην
ενεργότητα της GDH παρουσία υψηλής αλατότητας οδήγησε στην υπερέκφραση
των πιο ανοδικών ισοµορφών της (Εικ. 5C).
Για επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων in planta, φυτά καπνού 20-30 ηµερών
µεταφέρθηκαν σε 0.5Χ MS (Murashige and Skoog, 1962) θρεπτικό µέσο για δυο
µέρες και στην συνέχεια σε νέο θρεπτικό µέσο 0.5Χ MS παρουσία 250 και
350mM NaCl για 6 ηµέρες. Ακολούθησε ανάλυση των µεταγράφων του NtgdhNAD;A1 γονιδίου, που κωδικοποιεί για την α-υποµονάδα της GDH, στο
υπέργειο τµήµα του φυτού, στα φύλλα και τον βλαστό. ∆ιαπιστώθηκε ότι
αυξηµένη συγκέντρωση NaCl προκαλεί µεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου
Ntgdh-NAD;A1 (Εικ. 6Α) σε όλο το υπέργειο τµήµα του φυτού, η οποία ξεκινά
από τις 48h µετά την εφαρµογή του NaCl και αυξανόταν µέχρι και τις 96h, που
µελετήθηκαν (Εικ. 5Α). Η επαγωγή του Ntgdh-NAD;A1 σηµειώθηκε σε όλο το
υπέργειο τµήµα του φυτού, µε εντονότερη αύξηση στα φύλλα και µικρότερη
στον βλαστό (Εικ. 6Α).
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Εικόνα 4: Επίδραση 0, 250 και 350mM NaCl Α,Β) στα επίπεδα της ενδοκυτταρικής
ελεύθερης αµµωνίας, C,D) στην αµινωτική ειδική ενεργότητα της GDH, E,F) στην
απαµινωτική ειδική ενεργότητα της GDH και G,H) στην ενεργότητα της GOGAT και της
GS, στα φύλλα φυτών καπνού.
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Εικόνα 5: Επίδραση NaCl Α) στo µετάγραφου Vvgdh-NAD;A1 B) στην ποσότητα
της πρωτεΐνης GDH και C) στο ισοενζυµικό πρότυπο της GDH σε
κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού, 48 και 72h µετά την εφαρµογή NaCl.

Η µεταγραφική ενεργοποίηση του Ntgdh-NAD;A1 στο υπέργειο τµήµα του
φυτού, οδήγησε σε αύξηση της ολικής πρωτεΐνης της GDH ως και 3 φορές στην
µεταχείριση των 250mM και 5.5 φορές στα 350mM NaCl, µετά 72h (Εικ. 6Β).
Στο βλαστό και στα φύλλα στις 72h, η α-υποµονάδα της GDH αυξήθηκε
σηµαντικά ενώ η β- δεν επηρεάστηκε (Εικ. 6Β). Η αύξηση της α-υποµονάδας
στα 250mM και στα 350mM, ήταν 3- και 8-φορές υψηλότερη σε σχέση µε τον
µάρτυρα, αντίστοιχα στις 72h (Εικ. 6Β). Aνάλυση του ισοενζυµικού προτύπου
της GDH στις 72h έπειτα από εφαρµογή 100, 250 και 350mM NaCl, έδειξε ότι η
αύξηση της ενεργότητας οφειλόταν στην σύνθεση των ανοδικών ισοενζύµων της
GDH (Εικ. 6C).
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Εικόνα 6: Επίδραση αλατότητας Α) στο µετάγραφο Ntgdh-NAD;A1 στο υπέργειο
τµήµα, το βλαστό και τα φύλλα για 96h, Β) της ολικής πρωτεΐνης και των επιµέρους
υποµονάδων της στον βλαστό στις 72h και C) του ισοενζυµικού προτύπου της GDH
στις 72h, σε φυτά καπνού, στα 250 και 350mM NaCl.

Η αύξηση της αµινωτικής ενεργότητας της GDH από την υψηλή αλατότητα,
συνοδεύτηκε µε αντίστοιχη αύξηση του ενζύµου της I(C)DH. Σε βλαστούς από
φυτά καπνού, που αναπτύχθηκαν στα 250mM NaCl, µελετήθηκε το µετάγραφο
και η πρωτεΐνη των I(C)DH στις 36 και 48h, παρουσία και απουσία MSX. Στις
36h, η αύξηση του µεταγράφου Ntgdh-NAD;A1 (Εικ. 6Α), συνοδεύτηκε από
αντίστοιχη αύξηση του µετάγραφου Ntidh;A. Παρουσία 250mM NaCl, µε ή
χωρίς MSX, προκάλεσε αύξηση του µεταγράφου Ntidh;A κατά 2.5- και 2-φορές
αντίστοιχα στις 36h, ενώ στις 48h ήταν 6- και 2.2- φορές υψηλότερα, αντίστοιχα
(Εικ. 7Α). Στους µάρτυρες, η παρουσία ή απουσία του MSX ουδεµία µεταβολή
προκάλεσε στα µετάγραφα Ntidh;A και Ntgdh-NAD;A1 στις 36h απουσία
άλατος (Εικ 7Α). Αύξηση στο µετάγραφο Ntgdh-NAD;A1 στον µάρτυρα
παρουσία MSX, παρατηρήθηκε στις 48h (Εικ 7Α). Το µετάγραφο του

cyticdh

αυξήθηκε 2.5- και 3-φορές µόνο σε φυτά που αναπτύχθηκαν στο αλάτι απουσία
MSX για 36 και 48h, αντίστοιχα (Εικ 7Α). Οι µεταχειρίσεις µε αλάτι, ουδεµία
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µεταβολή προκάλεσαν στην ποσότητα του µεταγράφου Ntgdh-NAD;Β2, που
κωδικοποιεί για την β-υποµονάδα της GDH (Εικ 7Α).
Ανάλυση της πρωτεΐνης µε Western blot, έδειξε ότι τα επίπεδα της

mtICDH

αυξήθηκαν στις 48h µετά από επώαση µε 250mM NaCl, παρουσία (4-φορές) και
απουσία (5-φορές) MSX (Εικ. 7Β), όπως και της

cytICDH

(Εικ. 7Β) απουσία

(2.3-φορές) και παρουσία (1.3-φορές) MSX. Στα ίδια εκχυλίσµατα, εντοπίστηκε
σηµαντική αύξηση της ανοσοεντοπιζόµενης πρωτεΐνης GDH στις µεταχειρίσεις
µε αλάτι, η οποία υπολογίστηκε σε 2.1-φορές παρουσία MSX και 4.2-φορές
απουσία MSX (Εικ. 7Β).
Για την µελέτη της παραγωγής EMO ως αποτέλεσµα της καταπόνησης από
αλατότητα, κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού, αναπτυσσόµενες σε θρεπτικό µέσο
LS, αναπτύχθηκαν παρουσία 100 και 200mM NaCl για 72h. Στις καλλιέργειες
αυτές ακολούθησε προσδιορισµός των ενδοκυτταρικών και εξωκυτταρικών
ΕΜΟ,

κατά

την

διάρκεια

των

µεταχειρίσεων

µε

την

µέθοδο

της

χηµειοφωταύγειας. Παρουσία NaCl, εντοπίστηκε αύξηση στην συγκέντρωση του
ενδοκυτταρικού O2.-. Η αύξηση αυτή ήταν µεγαλύτερη στα 200mM NaCl απότι
στα 100mM και αυξανόταν µε το χρόνο επίδρασης (Εικ. 8a,b). Η υψηλότερη
τιµή των ενδογενών O2- παρατηρήθηκε στις 72h και ήταν περίπου 1.5- και 3φορές υψηλότερα από τους µάρτυρες, στα 100 και 200mM NaCl, αντίστοιχα
(Εικ 8a).
Παράλληλη αύξηση σηµειώθηκε και στο εξωγενές O2.-, µε την υψηλότερη
τιµή στις 72h, οπότε αυξήθηκε περίπου 1.4- και 2.3-φορές στα 100 και 200mM
NaCl, αντίστοιχα (Εικ. 8b). Η ενδογενής συγκέντρωση του H2O2 ήταν
χαµηλότερη του κατωφλιού ανίχνευσης ενώ η εξωγενής εµφάνισε αύξηση µε την
υψηλή αλατότητα (Εικ. 8d). Η υψηλότερη τιµή του H2O2 σηµειώθηκε στις 72h
και αυξήθηκε κατά 2- και 3.6-φορές στα 100 και 200mM NaCl, αντίστοιχα.
Για περαιτέρω επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων παραγωγής ΕΜΟ από
καταστάσεις υψηλής αλατότητας, πραγµατοποιήθηκε in situ εντοπισµός H2O2 σε
κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού και καπνού. Κύτταρα αµπελιού, παρουσία
200mM NaCl, εµφάνισαν έντονη παραγωγή H2O2 στις 2 πρώτες ώρες (Εικ. 9b)
σε σχέση µε τον µάρτυρα (Εικ. 9a) ενώ προσθήκη 10mM ασκορβικού οξέος
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προκάλεσε σηµαντική απόσβεση του (Εικ 9c). Επιπλέον, παραγωγή αρκετά
υψηλής ποσότητας H2O2 προκάλεσε η προσθήκη 100µΜ µεναδιόνης, µετά από
2h (Εικ. 9d).

Εικόνα 7: Μεταβολή των µεταγράφων Ntidh;A, Ntcyticdh, Ntgdh-NAD;A1 και
Ntgdh-NAD;B2 (Α) και των πρωτεϊνών mtICDH, cytICDH και GDH (Β), στα 250mM
NaCl, παρουσία και απουσία του αναστολέα MSX.

Τα ίδια αποτελέσµατα επαναλήφθηκαν και µε κυτταροκαλλιέγειες καπνού
BY2 (Bright Yellow 2). Κύτταρα καπνού BY2 είχαν υψηλή περικτικότητα H2O2
2h µετά την εφαρµογή 200mM NaCl (Eικ 9f). Επίσης, επιβεβαιώθηκε η in situ
παραγωγή H2O2 στις 2h από την εφαρµογή 100µΜ µεναδιόνης σε κύτταρα
καπνού (Εικ. 9g).
Κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο LS
(Linsmaier and Skoog, 1965), παρουσία 10, 20 και 40µΜ µεναδιόνης (Goldberg
and Stern, 1976). Έπειτα από προσδιορισµό των ΕΜΟ µε την τεχνική της
χηµειοφωταύγειας, βρέθηκε ότι µόλις 6h µετά την εφαρµογή της µεναδιόνης,
σηµαντικά επίπεδα Ο2.- εντοπίζονται ενδογενώς και εξωγενώς στο κύτταρο (Εικ.
10Α).
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Η αύξηση των ΕΜΟ ήταν αντίστοιχη µε την αύξηση της συγκέντρωση της
µεναδιόνης, στην περίπτωση των εξωκυτταρικών Ο2.- και υπολογίστηκε σε 1.3-,
2.4- και 2.9- φορές στα 10, 20 και 40µΜ, αντίστοιχα στις 6h (Εικ. 10Α).
Ενδοκυτταρικά, το επίπεδο του Ο2.- εµφάνισε σηµαντική αύξηση, µετά από 6h
επίδρασης της µεναδιόνης (Εικ. 10Α). Η εφαρµογή της µεναδιόνης προκάλεσε
επίσης σηµαντική αύξηση στο ενδοκυτταρικό Η2Ο2, (Εικ. 10Α).

Εικόνα 8: Ενδο- και εξωκυτταρική συγκέντρωση των ενεργών µορφών οξυγόνου,
Ο2- και Η2Ο2, σε κυτταρoκαλλιέργειες αµπελιού, παρουσία NaCl.
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Εικόνα 9: In situ εντοπισµός H2O2 σε κυτταροκαλλιέργεια αµπελιού και καπνού. a)
Κύτταρα αµπελιού (µάρτυρας), b) κύτταρα αµπελιού µε 200mM NaCl για 2h, c)
κύτταρα αµπελιού µε 200mM NaCl και 10mM ασκορβικό για 2h, d) κύτταρα
αµπελιού µε 100µM µεναδιόνη για 2h, e) κύτταρα καπνού BY2 για 2h (µάρτυρας), f)
κύτταρα καπνού BY2 για 2h σε 200mM NaCl, g) κύτταρα καπνού µε 100µΜ
µεναδιόνη για 2h, h) κύτταρα αµπελιού σε 10mM NH4+ για 2h, i) κύτταρα αµπελιού
σε 10mM NH4+ για 24h, j) κύτταρα αµπελιού σε 200mM NaCl για 24h, k) και
κύτταρα αµπελιού µε MSX για 2h.
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Εικόνα 10: Επίδραση µεναδιόνης, Α) στην παραγωγή ενδοκυτταρικών και
εξωκυτταρικών ΕΜΟ, Β) στην πρωτεολυτική δράση και στην ποσότητα της
ανοσοεντοπιζόµενης GDH και C) στην in vitro αµινωτική ενεργότητα της GDH, σε
κυτταροκαλλιέργεια αµπελιού.
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Εξωγενές Η2Ο2 ανιχνεύτηκε µόνο στα 40µΜ µεναδιόνη στις 6h (Εικ. 10Α). Η
συσσώρευση των ΕΜΟ από την µεναδιόνη προκάλεσε σηµαντική ενεργοποίηση
των πρωτεασών στις 48h. ∆έκα και 20µΜ µεναδιόνη προκάλεσαν σηµαντική
αύξηση της πρωτεολυτικής ενεργότητας σε κύτταρα αµπελιού (Εικ. 10Β), αλλά
και ταυτόχρονη αύξηση της ανοσοενεργής πρωτεΐνης GDH για το ίδιο χρονικό
διάστηµα (Εικ. 10Β). Στα 10µΜ µεναδιόνης, η ποσότητα της GDH αυξήθηκε
περίπου 4-φορές σε σχέση µε τον µάρτυρα, ενώ στα 20µΜ αυξήθηκε περίπου 2φορές, στις 48h. Η αύξηση των ΕΜΟ, της πρωτεολυτικής ενεργότητας και της
ανοσοεντοπιζόµενης GDH, συνοδεύτηκε από αύξηση της in vitro ειδικής
αµινωτικής ενεργότητας της GDH, η οποία στις 48h αυξήθηκε κατά 2.5-φορές
και 2-φορές, στα 10 και 20µΜ µεναδιόνης, αντίστοιχα (Εικ. 10C).
Για µελέτη της επίδρασης υψηλής συγκέντρωσης αµµωνίας στην ενεργότητα
της GDH, κύτταρα αµπελιού που µεγάλωσαν σε θρεπτικό µέσο LS (Linsmaier
and Skoog, 1965) µε µόνη πηγή αζώτου τα νιτρικά ιόντα, µεταφέρθηκαν σε
θρεπτικό µέσο LS µε µόνη πηγή αζώτου αµµωνιακά ιόντα. Τα κύτταρα αυτά
εµφάνισαν σηµαντική αύξηση της in vitro ειδικής αµινωτικής ενεργότητας ενώ η
απαµινωτική ενεργότητα παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το µάρτυρα (Εικ. 11D).
Η αύξηση στην αµινωτική ενεργότητα άρχισε στις 72h από την εφαρµογή 10mM
NH4+ και αυξήθηκε κατά 2.4-φορές στις 144h (Εικ. 11D). Η απαµινωτική ειδική
ενεργότητα παρέµεινε ίδια µε αυτήν του µάρτυρα καθόλη την διάρκεια του
πειράµατος (Εικ. 11D). Σηµαντική αύξηση σηµειώθηκε και στο µετάγραφο
Vvgdh-NAD;A1, η οποία ξεκίνησε από τις πρώτες 24h εφαρµογής όπου
τριπλασιάστηκε, ενώ στις 96h η ποσότητα του µεταγράφου είχε αυξηθεί κατά
14-φορές περίπου (Εικ. 11Α), όπως βρέθηκε από ποσοτικοποίηση µε κατάλληλο
λογισµικό. Από ανάλυση της ανοσοενεργής πρωτεΐνης της GDH µε Western blot,
βρέθηκε ότι η πρωτεΐνη αυξήθηκε µετά τις 72h και έφτασε περίπου την
τριπλάσια ποσότητα σε σχέση µε τον µάρτυρα στις 120h (Εικ. 11Β). Η αύξηση
της ανοσοενεργής GDH, όπως φάνηκε, οφειλόταν µόνο στη σύνθεση της αυποµονάδας. Η σηµαντική αύξηση του µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 και της αυποµονάδας της GDH, οδήγησε σε µια µετατόπιση του ισοενζυµικού προτύπου
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προς την σύνθεση των πιο ανιονικών ισοενζύµων, που έγινε εµφανής από τις 96h
ενώ στις 144h ανιχνεύτηκε µόνο η α6 ισοµορφή (Εικ. 11C).

Εικόνα 11: Επίδραση 10mM NH4+ στο µετάγραφο Vvgdh-NAD;A1 (A), στην
ανοσοενεργή πρωτεΐνη GDH (B), στο ισοενζυµικό πρότυπο (C) και στην in vitro
ειδική αµινωτική και απαµινωτική ενεργότητα της GDH (D), σε κυτταροκαλλιέργειες
αµπελιού.

Για την επιβεβαίωση της in vivo επαγωγής της αµινωτικής ενεργότητας της
GDH από την αλατότητα, την συσσώρευση υψηλών επιπέδων ΕΜΟ και
ενδοκυτταρικής

αµµωνίας,

ακολούθησε
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in

vivo

παρακολούθηση

της

ενσωµάτωσης

15

ΝΗ4 σε σηµασµένα αµινοξέα

15

Ν-γλουταµικό,

15

Ν-γλουταµίνη

και 15Ν-προλίνη, µε χρωµατογραφία GC-MS, σε φυτά καπνού σε 250mM NaCl
παρουσία και απουσία των αναστολέων MSX και ΑΟΑ, οι οποίοι αναστέλλουν
την δράση της GS και της GOGAT, αντίστοιχα. Ο αναστολέας ΑΟΑ αναστέλλει
την λειτουργία όλων των τρανσαµινασών (Gonnet et al., 1998). Για την ανάλυση
των δειγµάτων, η προσθήκη 10mM

15

ΝΗ4+ στα φυτά έγινε 24h µετά την

µεταχείριση µε αλάτι. Η συσσώρευση σηµασµένων 15Ν-αµινοξέων, µελετήθηκε
για 12, 24 και 36h, µετά την προσθήκη 15ΝΗ4+.

Εικόνα 12: GC-MS ανάλυση της πορείας ενσωµάτωσης της 15NH4 από την
αµινωτική δράση της GDH, στο υπέργειο τµήµα φυτών καπνού, µετά από
µεταχείριση µε 250mM NaCl. Κλάσµατα σηµασµένου και µη σηµασµένου Α) Glu,
Β) Gln, C) Pro, D) ενεργότητας GS και E) ελεύθερης NH4+, στις 12, 24 και 36h,
παρουσία και απουσία MSX.
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Μετά από 36h, το 15N-Glu στο υπέργειο τµήµα φυτών καπνού, στα 250mM
NaCl, παρουσία του αναστολέα MSX είχε αυξηθεί 2.5-φορές ενώ απουσία του
1.2-φορές, σε σχέση µε τον µάρτυρα (-NaCl-MSX) (Εικ. 12Α). To

15

N-Glu

εµφάνισε συσσώρευση µε τον χρόνο παρουσία NaCl και MSX (Εικ. 12Α). Το µη
σηµασµένο Glu αυξήθηκε κατά 6.2-φορές και 2.3-, αντίστοιχα. Η 15Ν-Gln ήταν
σε πάρα πολύ χαµηλά επίπεδα στα φυτά που µεταχειρίστηκαν µε MSX (Εικ. 12Β)
εξαιτίας της δραστικής µείωσης της ενεργότητας της GS (Εικ. 12D). Στα φυτά
που µεταχειρίστηκαν µε NaCl απουσία MSX, παρατηρήθηκε αρκετά σηµαντική
αύξηση στην

15

Ν-Pro, η οποία αύξανε συναρτήσει του χρόνου (Εικ. 12C). Την

µέγιστη τιµή την έλαβε στις 36h και αυξήθηκε 25 φορές σε σχέση µε τα φυτά
15

του µάρτυρα. Παρουσία MSX, η

Ν-Pro συσσωρεύτηκε σε µικρότερα επίπεδα

(9-φορές) (Εικ. 12C). Αντιστοίχως, η µη σηµασµένη προλίνη, αυξήθηκε κατά
55-φορές στο NaCl απουσία MSX, και κατά 30-φορές παρουσία MSX, σε σχέση
µε τον µάρτυρα (-NaCl-MSX) (Εικ. 12C). Η 15Ν-Pro εµφάνισε συσσώρευση µε
τον χρόνο παρουσία NaCl, η οποία ήταν πιο έντονη απουσία MSX (Εικ. 12C).
Το περιεχόµενο σε ενδοκυτταρική NH4+ βρέθηκε υψηλότερο σε φυτά που
µεταχειρίστηκαν µε NaCl. Η αύξηση, απουσία MSX, υπολογίστηκε στις 1.4φορές στις 24h και στις 1.6-φορές στις 36h, σε σχέση µε το µάρτυρα (-NaClMSX) (Εικ. 12E), ενώ παρουσία MSX η αύξηση ήταν 4.2-φορές στις 24h και
4.8-φορές στις 36h, αντίστοιχα (Εικ. 12E).
Για περαιτέρω ανάλυση της πορείας της σηµασµένης αµµωνίας, έγινε
ανάλυση GC-MS σε βλαστό και φύλλα από φυτά καπνού, που δέχτηκαν µε NaCl
για 24h πριν την προσθήκη 15ΝΗ4+, παρουσία και απουσία MSX και AOA. Στον
βλαστό, επίδραση 250mM NaCl για 24h προκάλεσε 1.4-φορές αύξηση του 15NGlu σε σχέση µε τον µάρτυρα (-NaCl-MSX-AOA) (Εικ. 13Α). Προσθήκη των
αναστολέων MSX, AOA ή συνδυασµού τους, απουσία NaCl, είχε ως
αποτέλεσµα την µείωση του

15

13Α), ενώ παρουσία NaCl, το

N-Glu σε 50%, 60% και 40%, αντίστοιχα (Εικ.
15

N-Glu µεταβλήθηκε κατά 0.7-, 1.3- και 1.2-

φορές, αντίστοιχα (Εικ. 13Α). Στα φύλλα, η επίδραση 250mM NaCl για 24h, είχε
ως αποτέλεσµα την µείωση του

15

N-Glu κατά 0.3-φορές (Εικ. 13Ε). Η

µεταχείριση µε MSX και MSX+AOA είχε ως αποτέλεσµα την πλήρη εξαφάνιση
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του

15

N-Glu, ενώ στην µεταχείριση µε ΑΟΑ µόνο, το

15

N-Glu µειώθηκε κατά

50% σε σχέση µε τον µάρτυρα (Εικ. 13Ε). Παρουσία, όµως, NaCl, η παρουσία
αναστολέων MSX, AOA και συνδυασµού τους είχε ως αποτέλεσµα την
συσσώρευση 15N-Glu κατά 0.7-, 1.1-, και 1.7-φορές, αντίστοιχα (Εικ. 13Ε).
Η προσθήκη MSX και MSX+AOA, απουσία ή παρουσία NaCl (Εικ. 13B,F),
οδήγησε σε δραµατική µείωση των επιπέδων 15Ν-Gln, τόσο σε βλαστό όσο και
σε φύλλα. Στον βλαστό, η επίδραση NaCl είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της
15

Ν-Gln κατά 80% σε σχέση µε τον µάρτυρα ενώ η παρουσία AOA ως

µοναδικού αναστολέα, απουσία και παρουσία NaCl οδήγησε σε µείωση κατά
30% και 50%, αντίστοιχα (Εικ. 13Β). Στα φύλλα, η προσθήκη ΑΟΑ απουσία
NaCl οδήγησε σε διπλασιασµό της 15Ν-Gln ενώ παρουσία NaCl µειώθηκε κατά
40% (Εικ. 13F).
Η µέτρηση της

15

Ν-Pro έδειξε ότι τόσο σε βλαστό όσο και σε φύλλα, η

παρουσία των αναστολέων MSX, AOA και συνδυασµού τους, απουσίας NaCl,
είχε ως αποτέλεσµα την δραµατική µείωση της 15Ν-Pro (Εικ. 13C,G). Παρουσίας
NaCl όµως, η

15

Ν-Pro αυξήθηκε στον βλαστό κατά 8.2-φορές απουσίας

αναστολέων. Η παρουσία MSX, AOA και συνδυασµού τους, παρουσία NaCl,
είχε ως αποτέλεσµα την συσσώρευση 15Ν-Pro κατά 1.8-, 2.5- και 2.8-φορές (Εικ.
13C). Στα φύλλα, η επίδραση NaCl, απουσία αναστολέων, είχε ως αποτέλεσµα
την αύξηση της

15

Ν-Pro κατά 1.6-φορές, ενώ παρουσία MSX, AOA και

MSX+AOA, οδήγησε σε 0.95-, 1.9- και 2-φορές συσσώρευση (Εικ. 13G).
Σε όλες τις παραπάνω µεταχειρίσεις, η προσθήκη NaCl δεν οδήγησε σε
σηµαντική µεταβολή της ενδοκυτταρικής αµµωνίας, στο βλαστό και τα φύλλα
(Εικ. 13D,H). Στατιστικά σηµαντικές µεταβολές (P<0.05) της ενδοκυτταρικής
αµµωνίας, σηµειώθηκαν στις µεταχειρήσεις µε MSX. Στο βλαστό, προσθήκη
MSX οδήγησε σε αύξηση κατά 2.4- και 1.7-φορές, απουσία και παρουσία NaCl,
αντίστοιχα (Εικ. 13D). Η συνδυαστική δράση των δυο αναστολέων, οδήγησε σε
αύξηση κατά 2.8- και 1.5-φορές, απουσία και παρουσία NaCl (Εικ. 13D),
αντίστοιχα. Στα φύλλα, προσθήκη MSX οδήγησε σε αύξηση 7.5- και 3.8-φορές,
απουσία και παρουσία NaCl, αντίστοιχα (Εικ. 13H). Η επίδραση µε MSX+AOA,
οδήγησε σε 7.8- και 4-φορές αύξηση της ενδοκυτταρικής αµµωνίας (Εικ. 13Η).
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Εικόνα 13: GC-MS ανάλυση κλασµάτων σε βλαστό και φύλλα καπνού, από σηµασµένο και µη
σηµασµένο Α,Ε) Glu B,F) Gln C,G) Pro και D,H) ιόντα αµµωνίας, σε φυτ;a καπνού που
αναπτύχθηκαν στα 250mM NaCl για 24h µε και χωρίς τους αναστολείς MSX και AOA.
203

4.5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Όλες οι βιοτικές καταπονήσεις στα φυτά, χαρακτηρίζονται από την
παραγωγή ενεργών µορφών οξυγόνου (ΕΜΟ) (Apel and Hirt, 2004). Οι
συγκεντρώσεις των ΕΜΟ, η οποίες είναι τα Ο2.-, το Η2Ο2, οι ΟΗ.-, ελέγχονται
αυστηρά µέσα στο κύτταρο, καθώς επηρεάζουν διάφορα µονοπάτια µεταφοράς
σήµατος και ρυθµίζουν την γονιδιακή έκφραση σε καταστάσεις καταπόνησης
(Foyer et al., 1997; Foyer and Noctor, 2005). Για τον λόγο αυτό, ένα πολύπλοκο
δίκτυο από ενζυµικούς και µη ενζυµικούς µηχανισµούς απόσβεσης των ΕΜΟ,
έχει αναπτυχθεί στο φυτό, ρυθµίζοντας τα επίπεδα τους. Υψηλές ενδογενείς
συγκεντρώσεις ΕΜΟ, µπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις µε άλλα
βιοµόρια και στο σχηµατισµό τοξικών µορίων, όπως είναι τα περοξείδια λιπιδίων
κ.α. (Baier and Dietz, 2005; Rhoads et al., 2006) και τελικά σε
προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο (PCD) (Pastori and Foyer, 2002).
Επιπλέον, µείωση υψηλών ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων ΕΜΟ σε κατάσταση
έντονης καταπόνησης, είτε µε απόσβεσή τους από αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως
το ασκορβικό (Chen and Dickman, 2005) κ.α., είτε µε αναστολή του ενζυµικού
µηχανισµού παραγωγής τους (Papadakis and Roubelakis-Angelakis, 2005),
µπορούν να αποτρέψουν τον PCD.
Τα υψηλά επίπεδα ΕΜΟ, που παράγονται σε καταστάσεις καταπονήσεων,
έχουν ρυθµιστικό ρόλο στην έκφραση γονιδίων, που προσδίδουν αντοχή στις
συνθήκες αυτές (Mittler, 2002). Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η παραγωγή
ΕΜΟ

σε

διάφορες

καταστάσεις

καταπόνησης.

Επίδραση

NaCl

σε

κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού, οδήγησε στη συσσώρευση Η2Ο2 εξωκυτταρικά
και Ο2.- εξωκυτταρικά και ενδοκυτταρικά (Εικ. 8). Επίσης, ανιχνεύτηκε in situ,
το Η2Ο2 λόγω υψηλής συγκέντρωσης αλατότητας, σε κυτταροκαλλιέργειες
αµπελιού (Εικ. 9b) και καπνού (Εικ. 9f). Παραγωγή ΕΜΟ παρατηρήθηκε και σε
άλλα είδη καταπόνησης, όπως η υψηλή συγκέντρωση ενδοκυτταρικής αµµωνίας
σε κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού (Εικ. 9h,i), αν και τα επίπεδά τους ήταν
σηµαντικά χαµηλότερα από τα αντίστοιχα σε υψηλή συγκέντρωση NaCl (Εικ.
9b). Υψηλές συγκεντρώσεις αµµωνίας, µπορούν να ενεργοποιήσουν την
NADPH οξειδάση για παραγωγή Ο2.- (Pithon-Curi et al., 2002). Σε
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κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού και καπνού, προσθήκη µεναδιόνης, µιας
βιταµίνης µε την ιδιότητα να διακόπτει την αλυσίδα µεταφοράς ηλεκτρονίων,
(Goldberg and Stern, 1976), προκάλεσε παραγωγή ΕΜΟ (Εικ. 9h,i) (Εικ. 10Α)
και αύξηση της δράσης των πρωτεασών (Εικ. 10Β). Είναι γνωστό ότι οι υψηλές
συγκεντρώσεις ΕΜΟ οδηγούν στην ενεργοποίηση πρωτεασών για αποδόµηση
των πρωτεϊνών, που έχουν υποστεί ζηµιά, αυξάνοντας την συγκέντρωση της
ενδοκυτταρικής αµµωνίας (Sweetlove et al., 2001). Η επίδραση του NaCl σε
κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού, οδήγησε εκτός από την συσσώρευση ΕΜΟ, σε
επαγωγή της δράσης πρωτεασών (Εικ. 10Β). Η αυξηµένη πρωτεολυτική
δραστηριότητα, είναι υπεύθυνη για την συσσώρευση τοξικών επιπέδων
αµµωνίας (Wong et al., 2004). Σε βλαστούς και φύλλα φυτών καπνού, που
µεταχειρίστηκαν µε NaCl, η συγκέντρωση της ενδοκυτταρικής αµµωνίας ήταν
πολύ υψηλή (Εικ. 4Α,Β).
Η επίδραση µε NaCl σε κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού και ολόκληρα φυτά
καπνού, οδήγησε στην επαγωγή των γονιδίων Vvghd-NAD;A1 και NtgdhNAD;A1, αντίστοιχα (Εικ.6Α και 5Α). Η µεταγραφική ενεργοποίηση του
γονιδίου αυτού, προκάλεσε την αύξηση της ανοσοενεργής GDH πρωτεΐνης (Εικ.
6Β και Β5), που οφειλόταν σε σύνθεση αποκλειστικά της α-υποµονάδας (Εικ.
6Β). Η σύνθεση µεγαλύτερης ποσότητας α-υποµονάδας, οδήγησε στην µεταβολή
του ισοενζυµικού προτύπου, που αποτελούνταν από τις πιο ανιονικές ισοµορφές
της GDH (Εικ. 6C και 5C). Το αποτέλεσµα τις επίδρασης NaCl στο προφίλ της
GDH, ήταν πανοµοιότυπο µε το αντίστοιχο της επίδρασης υψηλής εξωγενούς
αµµωνίας. Υψηλά επίπεδα αµµωνίας, προκάλεσαν σε κυτταροκαλλιέργειες
αµπελιού την αύξηση της in vitro αµινωτικής ειδικής ενεργότητας (Εικ. 11D), η
οποία συνοδευόταν από αύξηση του µεταγράφου Vvgdh-NAD;A1 (Εικ. 11Α) και
αύξηση της α–υποµονάδας και των ανοδικών ισοενζύµων της GDH (Εικ. 11Β,C).
Συνεπώς, η καταπόνηση από αλατότητα και υψηλή αµµωνία, φαίνεται πως
επιδρούν µε κοινό τρόπο στη ρύθµιση της GDH, µέσω πιθανότατα κοινού
µονοπατιού.
Όµως, η αύξηση της ενδοκυτταρικής αµµωνίας σε φυτά καπνού, που
µεταχειρίστηκαν µε MSX απουσία NaCl (Εικ. 4Α), δεν προκάλεσε αύξηση του
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µεταγράφου Ntgdh-NAD;A1. Στην περίπτωση αυτή, τα υψηλά επίπεδα αµµωνίας,
που παράχθηκαν από την καταστολή της δράσης της GS (Manning et al., 1969)
δεν ήταν ικανά να προκαλέσουν αύξηση του µεταγράφου Ntgdh-NAD;A1 στις
36h. Σε φυτά καπνού, παρουσία NaCl και MSX, αυξήθηκε το µετάγραφο NtgdhNAD;A1 σε χρονικό διάστηµα 36h (Εικ. 7Α), σε αντιδιαστολή µε τα φυτά
παρουσία MSX και απουσία NaCl. Συνεπώς, παρουσία NaCl+MSX, που θα
οδηγήσουν σε συσσώρευση ΕΜΟ και ενδοκυτταρικής αµµωνίας, είναι ικανά να
προκαλέσουν επαγωγή του µεταγράφου Ntgdh-NAD;A1, ενώ το MSX µόνο του,
που θα οδηγήσει αρχικά σε συσσώρευση αµµωνίας, δεν είναι ικανό να
προκαλέσει επαγωγή του Ntgdh-NAD;A1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
Παρόλαυτά, παρατηρήθηκε αύξηση του Ntgdh-NAD;A1 σε φυτά παρουσία
MSX στις 48h (Εικ. 7Α). Κύτταρα αµπελιού, στα οποία επέδρασε εξωγενώς
αµµωνία (Εικ. 9h) ή µεταχειρίστηκαν µε MSX (Εικ. 9k), εµφάνισαν χαµηλότερα
επίπεδα ΕΜΟ σε σύγκριση µε την επίδραση NaCl για το ίδιο χρονικό διάστηµα
(Εικ. 9b). Εποµένως, στα φυτά καπνού, η χρονική καθυστέρηση για την επαγωγή
του Ntgdh-NAD;A1 από την δράση του MSX, σε σχέση µε την δράση του NaCl,
θα µπορούσε να οφείλεται στην χαµηλότερη συγκέντρωση ΕΜΟ, η οποία θα
πρέπει να υπερβεί κάποια συγκέντρωση-κατώφλι για επαγωγή του NtgdhNAD;A1. H χρονική αυτή καθυστέρηση θα µπορούσε να αποδοθεί και στην
ύπαρξη ενός ισχυρού µηχανισµού απόσβεσης των ΕΜΟ στο µιτοχόνδριο
(Rhoads et al., 2006).
Εντοπισµένη στα συνοδά κύτταρα του ηθµού GDH, µπορεί να έχει διπλό
ρόλο, όταν η συγκέντρωση της ενδοκυτταρικής αµµωνίας αυξάνει πάνω από
κάποια όρια ή όταν η πηγή του ανόργανου αζώτου είναι χαµηλή (Terce-Laforgue
et al., 2004). Η συσσώρευση της εξωγενούς αµµωνίας στο κυτταρόπλασµα,
οδηγεί σε παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων ΕΜΟ, ικανών να οδηγήσουν στην
επαγωγή του γονιδίου Ntgdh-NAD;A1. Ποιο είναι , όµως τελικά το εναρκτήριο
σήµα για την επαγωγή του γονιδίου Ntgdh-NAD;A1 σε κατάσταση καταπόνησης?
Η υψηλή συγκέντρωση ενδοκυτταρικής αµµωνίας ή τα υψηλά επίπεδα ΕΜΟ? Η
αύξηση της ενεργότητας της GDH και η µεταβολή του προφίλ της, ακολουθεί
χρονικά

την

παραγωγή

των

ΕΜΟ
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και

όχι

της

αµµωνίας.

Η

αµµωνία πρέπει να συσσωρευτεί σε µεγάλες ποσότητες, προκειµένου να
οδηγήσει σε παραγωγή ΕΜΟ και τελικά σε επαγωγή του Ntgdh-NAD;A1
γονιδίου. Συνεπώς, οι ΕΜΟ αποτελούν το εναρκτήριο σήµα επαγωγής των gdh-α
γονιδίων, και επιπροσθέτως προκαλούν αύξηση της προτεόλυσης (Εικ. 10Β),
οδηγώντας σε υψηλά επίπεδα ενδοκυτταρικής αµµωνίας.
Η αύξηση της in vitro αµινωτικής ενεργότητας της GDH σε καταστάσεις
καταπονήσεων, µπορεί να αντικαθιστά την λειτουργία των GS/GOGAT, που η
ενεργότητα τους δεν φάνηκε να µεταβάλλεται από τις καταπονήσεις, παρά µόνο
µετά τις 120h µεταχείρισης µε NaCl. (Εικ. 4G,H). Έχουν αναφερθεί και άλλες
περιπτώσεις όπου η GDH αναπλήρωσε την µειωµένη δράση της GS (Harrison et
al., 2003) και της GOGAT (Ferrario-Mery et al., 2002).
Ένα βασικό ερώτηµα, που έπρεπε να απαντηθεί, ήταν αν η αύξηση της in
vitro ενεργότητας της GDH σε συνθήκες καταπόνησης, αντικατοπτρίζει την in
vivo δράση του ενζύµου. Έχει αναφερθεί σε διάφορες περιπτώσεις διαφωνία της
in vivo και in vitro ενεργότητας του ενζύµου (Dubois et al., 2003; MasclauxDaubresse et al., 2006). Για επιβεβαίωσή της in vitro αφοµοιωτικής ικανότητας
της GDH, πραγµατοποιήθηκε χρωµατογραφική ανάλυση GC/MS σε φυτά
καπνού, παρατηρώντας την ενσωµάτωση του 15ΝΗ4+ στα αµινοξέα Glu, Gln, Pro,
παρουσία αναστολέων των ενζύµων GS/GOGAT. Παρουσία των αναστολέων
MSX+AOA σε NaCl, προκάλεσε αφοµοίωση του
13Α,Ε). Η αφοµοίωση του

15

ΝΗ4+ από την GDH. (Εικ.

15

ΝΗ4+ σε αυτές τις συνθήκες, δεν θα µπορούσε να

προέρχεται από την λειτουργία των κατεσταλµένων GS/GOGAT. Η επιτυχής
καταστολή της GS φαίνεται από την πλήρη έλλειψη

15

Ν-Gln, παρουσία ή

απουσία NaCl (Εικ. 13B,F). Η επίδραση NaCl οδήγησε σε αύξηση του 15Ν-Glu
και του 15Ν-Pro, ενισχύοντας την θεωρία ότι οι ανιονικές ισοµορφές της GDH,
που επάχθηκαν παρουσία NaCl, λειτουργούν αφοµοιωτικά σε καταστάσεις
καταπονήσεων.
Το 15Ν-Glu, παρουσία NaCl, οδηγείται προς τον σχηµατισµό 15Ν-Pro. H Pro
έχει βρεθεί ότι προσφέρει ανθεκτικότητα στα φυτά σε καταστάσεις καταπόνησης,
και επάγεται σε αυτές (Nanjo et al., 1999a; Nanjo et al., 1999b; Hamilton and
Heckathorn,

2001;

Chen

and

Dickman,
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2005).

Η

µεταφορά

και

ενσωµάτωση 15ΝΗ4+ από το Glu στην Pro, υποστηρίζει περαιτέρω την θεωρία ότι
η GDH αποτελεί ένα ένζυµο, που επάγεται σε καταστάσεις καταπόνησης για
προστασία του φυτού. Στις συνθήκες αυτές, αφοµοιώνει την περίσσεια της
τοξικής αµµωνίας, διοχετεύοντας την προς την σύνθεση Pro για προστασία του
φυτού και αποτροπή του PCD (Chen and Dickman, 2005).
Η

αυξηµένη

αµινωτική

ειδική

ενεργότητα

της

GDH

απαιτεί

α-

κετογλουταρικό οξύ για την σύνθεση γλουταµικού οξέος. Συνεπώς, η επαγωγή
της ενεργότητας της GDH παρουσία NaCl, θα ήταν λογικό να συνοδεύεται από
αντίστοιχη επαγωγή της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης, που παράγει ακετογλουταρικό οξύ. Η ICDH εντοπίζεται σε διάφορα κυτταρικά διαµερίσµατα
(Galvez et al., 1994; Galvez et al., 1996; Galvez et al., 1998) ενώ η IDH µόνο
στα µιτοχόνδρια (Hodges, 2002). Η παραγωγή α-κετογλουταρικού οξέος, θα
µπορούσε να αποτελέσει το υπόστρωµα τόσο για την GDH όσο και για την
GOGAT (Abiko et al., 2005). Επίδραση NaCl σε φυτά καπνού, οδήγησε σε
αύξηση των µεταγράφων Ntidh;A και Ntcyticdh (Εικ. 7Α) καθώς και των
πρωτεϊνών

mtICDH

και

cytICDH

(Εικ. 7Β). Στις συνθήκες αυτές, έχει βρεθεί να

επάγεται η GDH αλλά η GOGAT να παραµένει αµετάβλητη. Συνεπώς, η
επαγωγή της λειτουργίας της I(C)DH παρουσία NaCl, προσφέρει στην
τροφοδότηση της GDH µε α-κετογλουταρικό οξύ.
Η µελέτη αυτή αποδεικνύει για πρώτη φορά, ότι σε καταστάσεις αβιοτικών
καταπονήσεων, όπως είναι η υψηλή ενδοκυτταρική συγκέντρωση NaCl και
αµµωνίας, σηµατοδοτούν επαγωγή του γονιδίου Ntgdh-NAD;A1, για σύνθεση
της α-υποµονάδας της GDH και το σχηµατισµό των ανιονικών ισοµορφών της.
Η µετατόπιση του ισοενζυµικού προτύπου προς τα πιο ανιονικά προκαλεί
αύξηση της in vitro αµινωτικής ενεργότητας, η οποία αντικατοπτρίζεται in vivo
µε την ενσωµάτωση σηµασµένης

15

ΝΗ4+ αρχικά σε γλουταµικό, και έπειτα σε

προλίνη, η οποία δρα ωσµωπροστατευτικά. Το αρχικό σήµα επαγωγής της GDH,
είναι οι παραγόµενες ΕΜΟ σε καταστάσεις καταπόνησης, οι οποίες έχουν
σηµατοδοτικό ρόλο και παράλληλα µπορούν να προκαλέσουν αυξηµένη
πρωτεολυτική δράση και παραγωγή υψηλών συγκεντρώσεων ενδοκυτταρικής
αµµωνίας.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η µελλοντική ανάλυση του µοριακού
µηχανισµού καθώς και του µονοπατιού σηµατοδότησης της επαγωγής του
Vvgdh-NAD;A1 γονιδίου σε καταστάσεις καταπονήσεων. Οι πληροφορίες
ρυθµιστικών αλληλουχιών του υποκινητή του γονιδίου Vvgdh-NAD;A1 σε
συνδυασµό µε τα νέα δεδοµένα χαρακτηρισµού της GDH ως επαγόµενης από
καταπόνηση, θα αποτελέσουν σηµαντικό βήµα για την ανάλυση του
φυσιολογικού ρόλου της. Επιπλέον, ενδιαφέρον θα είχε η ανάλυση της GDH σε
άλλου είδους καταπονήσεις, βιοτικής και αβιοτικής φύσης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Σε αυτή τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, έγινε αποµόνωση και χαρακτηρισµός του
γονιδίου, που κωδικοποιεί για τη β-υποµονάδα του ολοενζύµου της γλουταµικής
αφυδρογονάσης (GDH). Επιπλέον µελετήθηκε ο φυσιολογικός ρόλος της GDH
σε φυτά καπνού και σε in vitro συστήµατα, που αναπτύχθηκαν σε φυσιολογικές
συνθήκες ανάπτυξης καθώς και σε συνθήκες καταπόνησης από αλατότητα.
Κατασκευάστηκαν γενετικά τροποποιηµένα φυτά καπνού, που υπερεκφράζουν
και υποεκφράζουν το γονίδιο gdha, που κωδικοποιεί για την α-υποµονάδα της
GDH και µελετήθηκε ο φυσιολογικός ρόλος της στα φυτά αυτά. Τα
σηµαντικότερα ευρήµατα αυτής της ∆ιδακτορικής εργασίας είναι τα παρακάτω:
1. Αποµόνωση και χαρακτηρισµός της β-υποµονάδα της GDH από Vitis
vinifera L. Κωδικοποιείται από ένα γονίδιο µεγέθους 4.2Κb, το οποίο
περιέχει 9 εξόνια και 8 εσόνια. Τα σηµεία µάτισης των εξονίων εµφανίζουν
την γνωστή συντηρηµένη αλληλουχία µάτισης. Η cDNA αλληλουχία, που
αποµονώθηκε έχει µέγεθος 1481bp και κωδικοποιεί για µια πρωτεΐνη 411
αµινοξέων µε µοριακό βάρος 44.496Da, εµφανίζοντας όλα τα γνωστά
πρωτεϊνικά µοτίβα, που χαρακτηρίζουν τη β-υποµονάδα της GDH σε άλλα
µονοκότυλα και δικότυλα φυτά.
2. Πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση και χαρακτηρισµός του υποκινητή της αυποµονάδας της GDH από το αµπέλι. Για χαρακτηρισµό της ελάχιστης
περιοχής µε ενεργότητα υποκινητή, αποµονώθηκαν αλληλεπικαλυπτόµενα
ελλείµµατα της αλληλουχίας αυτής και ακολούθησε η σύντηξη τους µε το
γονίδιο της λουσιφεράσης. Από µέτρηση της ενεργότητας των ελλειµµάτων
µέσα σε πρωτοπλάστες καπνού, προσδιορίστηκε η ελάχιστη περιοχή
υποκινητή του γονιδίου. Πραγµατοποιήθηκε, in silico ανάλυση σε γνωστές
βάσεις δεδοµένων, για την εύρεση πιθανών ρυθµιστικών στοιχείων, που να
σχετίζονται µε την συµπεριφορά της GDH σε διάφορα ερεθίσµατα. Η
ανάλυση αποκάλυψε την ύπαρξη πολλών εν δυνάµει cis ρυθµιστικών
αλληλουχιών και µοτίβων, που υποδεικνύουν τον τρόπο ρύθµισης του
γονιδίου σε διάφορα ερεθίσµατα και αναπτυξιακά στάδια.
3. Κατασκευάστηκαν

γενετικά

τροποποιηµένα

φυτά

καπνού,

που

υπερεκφράζουν και υποεκφράζουν το γονίδιο gdh-NAD;A1, που κωδικοποιεί
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για την α-υποµονάδα της GDH. Βρέθηκε ότι η αύξηση του µεταγράφου
Vvgdh-NAD;A1 για την α-υποµονάδα της GDH οδήγησε σε αύξηση της
πρωτεΐνης της α-υποµονάδας και της σύνθεσης των πιο ανοδικών
ισοενζύµων, σε φύλλα και ρίζα. Το µετάγραφο και η πρωτεΐνη ήταν
αφθονότερα στη ρίζα αλλά το ισοενζυµικό πρότυπο άλλαξε πιο έντονα στα
φύλλα. Αντιστοίχως, φυτά καπνού στα οποία έγινε καταστολή της έκφρασης
του γονιδίου Ntgdh-NAD;A1, τα αντίστοιχα µετάγραφα µειώθηκαν
σηµαντικά σε φύλλο και ρίζα µε σηµαντικότερη µείωση της πρωτεΐνης στα
φύλλα. Η τροποποίηση αυτή οδήγησε στην εξαφάνιση των ανοδικών
ισοενζύµων. Η υπερέκφραση της α-υποµονάδας οδήγησε σε αύξηση της in
vitro ειδικής αµινωτικής δράσης της GDH στο υπέργειο τµήµα και τη ρίζα
ενώ στην περίπτωση των φυτών καταστολής η ενεργότητα µειώθηκε
σηµαντικά στο υπέργειο τµήµα. Με χρήση σηµασµένων υποστρωµάτων
15

NH4 και

15

Ν-Glu και GC/MS ανάλυση, αποδείχτηκε ότι οι τροποποιήσεις

αυτές, σε φυσιολογικές καταστάσεις ανάπτυξης του φυτού, συµβάλουν
κυρίως στον καταβολισµό του γλουταµικού προς παραγωγή µορίων ακετογλουταρικού οξέος. Επιπλέον, µικρή αλλά σηµαντική αφοµοιωτική
ικανότητα βρέθηκε για τα ανιονικά ισοένζυµα της GDH, που σε
φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης έχουν ως κύριο φυσιολογικό ρόλο, την
απαµίνωση του γλουταµικού οξέος. Επιπλέον, η υπερέκφραση του γονιδίου
Vvgdh-NAD;A1 οδήγησε σε αύξηση της βιοµάζας των φυτών και σε
ανθεκτικότητα παρουσία υψηλής συγκέντρωσης NaCl.
4. Σε

φυτά

καπνού,

καθώς

και

άλλα

φυτικά

συστήµατα

όπως

κυτταροκαλλιέργειες αµπελιού και καπνού (ΒΥ2), βρέθηκε ότι η
καταπόνηση από αλατότητα οδηγεί σε παραγωγή ΕΜΟ, που σηµατοδοτούν
την έκφραση των gdha γονιδίων για την σύνθεση της α-υποµονάδας της
GDH και των ανιονικών ισοενζύµων της, µε παράλληλη αύξηση της in vitro
αµινωτικής ειδικής ενεργότητας. Παράλληλα αυξήθηκε η πρωτεΐνη και η
ενεργότητα των ισοµορφών της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης, που καταλύει
τη σύνθεση α-κετογλουταρικού οξέος. Η σηµατοδότηση της επαγωγής του
Vvgdh-NAD;A1 γονιδίου, φαίνεται να γίνεται από τις ενεργές µορφές
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οξυγόνου (ΕΜΟ), που παράγονται από υψηλή αλατότητα. Επίδραση
µεναδιόνης, που επάγει παραγωγή ΕΜΟ, επιβεβαίωσε ότι οι ΕΜΟ
συµµετέχουν στη σηµατοδότηση της επαγωγής του Vvgdh-NAD;A1 και η
υψηλή ενδοκυτταρική συγκέντρωση αµµωνίας είναι το αποτέλεσµα της
αυξηµένης πρωτεολυτικής δράσης υπό αυτές τις συνθήκες. Η υψηλή
αλατότητα προκάλεσε αύξηση της in vitro αµινωτικής δράσης της GDH, σε
φύλλα και βλαστό, χωρίς να προκαλέσει αντίστοιχη αύξηση στα ένζυµα GS
και GOGAT. Με ανάλυση GC/MS, δείχτηκε σε φυτά καπνού παρουσία
αναστολέων της GS και των αµινοτρανσφερασών, ότι in vivo οι ανιονικές
ισοµορφές της GDH εµφάνιζαν αφοµοιωτική λειτουργία, αποσβένοντας την
περίσσεια αµµωνίας. Η GDH δείχτηκε ότι αποτελεί ένα ένζυµο, που
σχετίζεται µε καταστάσεις καταπόνησης, αποσαφηνίζοντας τον φυσιολογικό
της ρόλο, στις συνθήκες αυτές.
Η αποµόνωση του υποκινητή της α-υποµονάδας της GDH, δηµιούργησε νέα
µελλοντικά πεδία έρευνας για την µελέτη και τον χαρακτηρισµό ρυθµιστικών
αλληλουχιών, που υποδηλώνουν πιθανή συµπεριφορά του ενζύµου σε
διάφορους περιβαλλοντικούς και αναπτυξιακούς παράγοντες. Η ανάλυση µε
σηµειακές µεταλλάξεις cis ρυθµιστικών αλληλουχιών, καθώς και η αποµόνωση
και µελέτη µεταγραφικών trans παραγόντων, που αλληλεπιδρούν µε αυτές θα
είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποσαφήνιση της λειτουργίας του ενζύµου.
Επιπλέον, ενδιαφέρον θα είχε η αποµόνωση του υποκινητή του γονιδίου για την
β-υποµονάδα ώστε να είναι εφικτή η παράλληλη µελέτη και σύγκριση των δυο
γονιδίων της GDH ως προς την συµπεριφορά και την λειτουργία τους.
Άλλη αρκετά ενδιαφέρουσα περιοχή µελλοντικής έρευνας, αποτελεί η µελέτη
της λειτουργίας του ενζύµου κάτω από συνθήκες διαφορετικών αβιοτικών
(υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες, UV, βαρέα µέταλλα κ.α.) και βιοτικών
καταπονήσεων. Αρκετά σηµαντική θα ήταν η µελέτη της ρύθµισης των γονιδίων
και υπό διαφορετικές πηγές αζώτου και άνθρακα Ιδιαίτερης σηµασίας θα
αποτελούσε η µελέτη αυτή, λόγω της εύρεσης ρυθµιστικών αλληλουχιών του
υποκινητή της α-υποµονάδας, που σχετίζονται µε απόκριση σε καταστάσεις
καταπόνησης και ρύθµισης από σάκχαρα. Άλλη περιοχή έρευνας θα µπορούσε

215

να αποτελέσει η µελέτη του µονοπατιού µεταφοράς σήµατος για την ρύθµιση
των γονιδίων της GDH σε κάθε περίπτωση, καθοδηγούµενοι από τις ρυθµιστικές
αλληλουχίες του υποκινητή, ώστε να µελετηθεί αναπτυξιακά και ιστοειδικά, η
λειτουργία του ενζύµου αυτού.
Περαιτέρω ανάλυση των γενετικά τροποποιηµένων φυτών καπνού µε
υπερέκφραση και καταστολή της α-υποµονάδας της GDH, θα απαντούσε σε
επιπλέον ερωτήµατα. Θα µπορούσε να γίνει λεπτοµερής µελέτη της απόκρισης
των φυτών αυτών σε διάφορες συνθήκες φωτισµού, καθώς και σε συνθήκες
παρουσίας ή απουσίας διάφορων σακχάρων και πηγών αζώτου, ώστε µε την
χρήση σηµασµένων υποστρωµάτων και ενζυµικών αναστολέων, να αναλυθεί η
συµπεριφορά τους υπό τις συνθήκες αυτές. Επίσης, σηµαντική πληροφορία θα
παρείχε

η

ανάλυση

του

µηχανισµού

ανθεκτικότητας

των

γενετικά

τροποποιηµένων φυτών σε συνθήκες αβιοτικών καταπονήσεων. Τέλος, νέα
περιοχή έρευνας αποτελεί η µελέτη της ρύθµισης των γονιδίων της GDH σε
διάφορα επίπεδα, όπως πιθανώς µετα- µεταφραστικά κάνοντας ακόµη πιο
πολύπλοκο το µοντέλο ρύθµισης.
Οι δυνατότητες για νέους πειραµατικούς σχεδιασµούς είναι απεριόριστες και
οι ερευνητικές περιοχές, που είναι δόκιµες για µελέτη αυξάνουν συνεχώς. Η
GDH αποτελεί ένα ένζυµο-κλειδί σε ένα πολύ σηµαντικό για την ζωή κύκλο.
Είναι ευνόητο, ότι θα αποτελεί καυτή περιοχή έρευνας για αρκετό καιρό ακόµη,
καθώς αποδεικνύεται ότι ο φυσιολογικός της ρόλος είναι αρκετά πολύπλοκος µε
πολυπαραγοντική ρύθµιση και συµµετοχή σε πολλές διαφορετικές λειτουργίες
του φυτού.
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