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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η
Sec µεταθετάση είναι ένας καθολικός και απαραίτητος µηχανισµός
πρωτεϊνικής µεταφοράς στα βακτήρια. Το ολοένζυµο της µεταθετάσης αποτελείται από
το SecYEG µεµβρανικό κανάλι µετατόπισης και από την ΑΤΡάση του συστήµατος,
SecA. ∆ια µέσω του καναλιού αυτού πραγµατοποιείται η έκκριση των πρωτεϊνών στον
εξωκυττάριο χώρο αλλά και η οριζόντια µεταφορά µεµβρανικών πρωτεϊνών κατά µήκος
της λιπιδικής διπλοστιβάδας. Στην αντίδραση προσφέρει ενέργεια το ένζυµο SecΑ
πραγµατοποιώντας πολλαπλούς κύκλους κατάλυσης υδρολύοντας ATP.
Η SecA αν και ανήκει στην υπεροικογένεια ΙΙ (SF2) των DexD/H ελικασών και
εµφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά µοτίβα, παρουσιάζει µια αξιοσηµείωτη διαφορά στη
δοµική οργάνωση του αµινοτελικού άκρου της (NBD). Στην παρούσα εργασία, αρχικά,
πραγµατοποιείται βιοπληροφορική µελέτη η οποία και αποκαλύπτει τη συντήρηση των
φυσικοχηµικών ιδιοτήτων του αµινοτελικού άκρου ανάµεσα στα φύλα των βακτηρίων.
Στη συνέχεια, γίνεται µια προσπάθεια διερεύνησης του ρόλου της α1 και α2 έλικας του
NBD στην καταλυτική δραστικότητα του ενζύµου αλλά και της συµµετοχής αυτών σε
περίπτωση ολιγοµερισµού της πρωτεΐνης. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν
ελλειπτικά και σηµειακά µεταλλάγµατα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι α1 και α2
έλικες του NBD είναι απαραίτητες για την βιωσιµότητα του κυττάρου καθώς και για τον
σχηµατισµό της διµερούς µορφής της SecA. Επίσης, η υποκατάσταση σε αλανίνες των
επιφανειακών, θετικά φορτισµένων αµινοξέων της α1 έλικας (SecA-6A) επηρεάζει
δραµατικά την ανάπτυξη των κυττάρων, παρεµποδίζει την ιδανική καταλυτική
δραστικότητα του ενζύµου αλλά δεν επηρεάζει τον ολιγοµερισµό του ενζύµου. Από τις
παρατηρήσεις αυτές προτείνουµε ότι η ακραία, πλούσια σε θετικό φορτίο α1 έλικα της
SecA είναι σηµαντική και απαραίτητη για την ιδανική λειτουργία του ενζύµου και
συνεπώς τη βιωσιµότητα του κυττάρου λόγω της πιθανής αλληλεπίδρασης του άκρου µε
το SecYEG κανάλι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας µετατόπισης.
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ABSTRACT
More than a third of a cellular proteome is secreted across or inserted into
biological membranes through a dynamic nanomachine termed translocon. Bacterial
translocase comprises the membrane-embedded SecYEG “protein-conducting channel
“ and the peripheral motor-like ATPase SecA. SecA undergoes cycles of membrane
insertion and retraction at SecYEG that drive preprotein translocation in a stepwise
fashion. SecA helicase is a member of the superfamily 2 (SF2) ‘DExH/D’ proteins.
Aminoterminal regions of SecA show significant divergence from those of the other
SF2 proteins and are in general extended aminoterminally by one α-helix. Sequence
alignment together with secondary structure features as determined from crystal
structures or by predictions algorithms reveal that the aminoterminal helix (α1) has a
low degree of homology although the physicochemical properties of the residues is
generally conserved. To determine the role of α1 helix, we mutated it. In vivo and in
vitro studies on this area suggest that α1 helix is important for viability and is required
for optimal translocation and ATPase catalysis. Affinity measurements were
performed and SecA derivative was found to bind to both substrate and SecYEG
translocon like wild type. These findings suggested that α1 helix is required for
catalytic events that lie downstream of quaternary assembly of the holoenzymepreprotein complex. Very recently, in the lab, 2 downstream states of the translocation
have been dissected: triggering and trapping. Triggering is a low activation energy
state that is driven by signal peptides and trapping involves the engagement of the
mature domain in the channel. Biochemical experiments revealed a contribution of the
aminoterminal α1 helix in these steps. The functional oligomeric state of SecA is a
matter of controversy. ecSecA is functional as a homodimer during protein
translocation. However, other studies propose that SecA is functional as a monomer.
In this study we tried also to determine the role of the extreme amiterminal a1 helix in
oligomerization.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Γενικά
Τα βακτήρια είναι µονοκύτταροι, προκαρυωτικοί οργανισµοί µε τεράστια
σηµασία, καθώς θεωρούνται οι αρχαιότεροι ζωντανοί οργανισµοί. Τα βακτηριακά
κύτταρα διαθέτουν µια µεγάλη ποικιλία σχηµάτων, τρία όµως είναι τα πιο συνηθισµένα:
τα σφαιρικά (κόκκοι διπλόκοκκοι, στρεπτόκοκκοι), τα ραβδόµορφα (βάκιλλοι) και τα
ελικοειδή (σπειρύλλια). Η διάµετρός τους κυµαίνεται από 1-5 µm, αν και υπάρχουν και
µεγαλύτερα (0,5 mm). Τα πρωτεοβακτήρια είναι η µεγαλύτερη υποδιαίρεση (φύλο) των
βακτηρίων . Στα πρωτεοβακτήρια ανήκουν πολλά χηµειοργανοτροφικά βακτήρια, όπως
η Escherichia coli, ένας οργανισµός-µοντέλο για τη µελέτη της φυσιολογίας, της
βιοχηµείας, και της µοριακής βιολογίας των οργανισµών.
Η δοµή των πρωκαρυωτικών κυττάρων είναι απλούστερη αυτών των
ευκαρυωτικών καθώς δεν διαθέτουν µεµβρανοπερίκλειστα οργανίδια. Όλα τα κύτταρα
ορίζονται από ένα ιδιαίτερα, επιλεκτικό φραγµό, την κυτταροπλασµατική µεµβράνη. Η
δοµή αυτή σχηµατίζεται από µια διπλοστιβάδα φωσφολιπιδίων, έχει πάχος µόνο 8 nm
και διαχωρίζει το εσωτερικό του κυττάρου (κυτταρόπλασµα) από το περιβάλλον. Η
εξωτερική επιφάνεια της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης είναι στραµµένη προς το
περιβάλλον και σε ορισµένα βακτήρια
(Gram-) αλληλεπιδρά άµεσα µε άλλες
πρωτεΐνες,
όπως
αυτές
του
περιπλάσµατος. Η εσωτερική πλευρά,
είναι
στραµµένη
προς
το
κυτταρόπλασµα και αλληλεπιδρά µε
πρωτεΐνες
που
συµµετέχουν
σε
εξώεργες
αντιδράσεις
ή
άλλες
ενδοκυτταρικές λειτουργίες (Εικ.1).
Σε όλα τα κύτταρα, πάνω από το 30%
του πρωτεώµατος εκκρίνεται δια µέσου
ή ενσωµατώνεται στις βιολογικές
µεµβράνες . Η διαδικασία αυτή είναι
Εικ. 1 Μοντέλο Gram+ και Gram- βακτηριακών κυττάρων
απαραίτητη για τη βιωσιµότητα και
οµαλή λειτουργία του κυττάρου καθώς
εµπλέκεται σε θεµελιώδης βιοχηµικές διεργασίες. Η ενσωµατωµένες στη µεµβράνη
πρωτεΐνες διαµεσολαβούν στην επιλεκτική µεταφορά θρεπτικών συστατικών και
σηµατοδοτικών µορίων εντός και εκτός του κυττάρου, την µετατροπή ενέργειας, την
κυτταρική διαίρεση αλλά και τη βιογένεση των µεµβρανών και του κυτταρικού
τοιχώµατος. Τα εκκρινόµενα στον περιβάλλοντα, εξωτερικό χώρο πολυπεπτίδια
περιλαµβάνουν υδρολυτικά ένζυµα, τοξίνες, περιπλασµικές λιποπρωτείνες καθώς επίσης
και πρωτεϊνικά επιφανειακά προσαρτήµατα κίνησης και σύζευξης.

7

1.2 Εκκριτικά συστήµατα προκαρυωτικών οργανισµών
Η εξέλιξη έχει προνοήσει και αναπτύξει ειδικούς µηχανισµούς και συστήµατα
που επιτελούν την επιτυχή και ειδική στόχευση και έκκριση των πολυπεπτιδίων στο
κύτταρο. Μόνο στο βασίλειο των βακτηρίων υπάρχουν 16 συστήµατα µεταφοράς από τα
οποία µόνο το Sec σύστηµα είναι απαραίτητο και καθολικό και στις 3 µορφές ζωής
(Economou et al., 2006). Πιο ειδικά στα Gram αρνητικά βακτήρια τα εκκριτικά
συστήµατα µπορούν πλέον να οµαδοποιηθούν σε 3 µεγάλες κατηγορίες που έχουν ως
εξής :
Α) Συστήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µετατόπιση πολυπεπτιδίων από την
εσωτερική µεµβράνη. Οι 2 κύριες αντιπρόσωποι της κατηγορίας αυτής είναι η Sec
(Secretion) µεταθετάση (Brundage et al., 1990) για την µετατόπιση µη αναδιπλωµένων
νεοσυντιθέµενων πολυπεπτιδίων και η ΤΑΤ (Twin-Arginine Translocation) µεταθετάση
για την µετατόπιση πλήρως αναδιπλωµένων πολυπεπτιδίων (Yen et al., 2002)
Β) Συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την µετατόπιση περιπλασµικών πρωτεϊνών
µέσω της εξωτερικής µεµβράνης. Οι προς έκκριση πρωτεΐνες µετατοπίζονται στο
περίπλασµα δια µέσου της εσωτερικής µεµβράνης από τη Sec µεταθετάση και στη
συνέχεια εκκρίνονται δια µέσου της εξωτερικής από πολυµερή πρωτεϊνικά σύµπλοκα
όπως τα Type II (T2SS) και τα Type V (T5SS) εκκριτικά συστήµατα. (Oomen et al.,
2004; Skillman et al., 2005) (Εικ.2)
Γ) Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα συστήµατα εκείνα που χρησιµοποιούνται για τη
µετατόπιση µη αναδιπλωµένων πολυπεπτιδίων δια µέσου της εσωτερικής και εξωτερικής
µεµβράνης απευθείας στον εξωκυττάριο χώρο ή στο κυτταρόπλασµα ενός κυττάρου
ξενιστή. Για παράδειγµα από το Type I (T1SS) εκκριτικό σύστηµα µεταφέρονται µόρια
µεγέθους 10-900 kDa (ιόντα, πρωτεΐνες , φάρµακα) στον εξωκυττάριο χώρο και
αντίστροφα. Τα Type IIΙ (T3SS) και τα Type ΙV (T4SS) εκκριτικά συστήµατα είναι
πολύπλοκα, πολυµερή σύµπλοκα που διαπερνούν 3 µεµβράνες προκειµένου να
βακτηριακές, κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες και µόρια DNA να εισέλθουν στον ξενιστή
(Cascales and Christie, 2003; Yip et al., 2005) (Εικ.2)

Εικ. 2 Μοντέλα των εκκριτικών συστηµάτων Type I, II, III και IV
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1.3 Sec εκκριτικό σύστηµα
Τα τελευταία 30 χρόνια, όλα τα γονίδια τα οποία εµπλέκονται στο Sec εκκριτικό
µονοπάτι έχουν µελετηθεί µε γενετικές και βιοχηµικές προσεγγίσεις και έτσι αυτή η
συνεχής διαδικασία µπορεί να περιγραφεί βιοχηµικά σε 3 στάδια.
Κατά το πρώτο στάδιο, τα ως προς έκκριση νεοσυντιθέµενα πολυπεπτίδια
χαρακτηρίζονται µετά-µεταφραστικά από ένα αφαιρούµενο, αµινοτελικό πεπτίδιο οδηγό
(signal peptide) µήκους 20-30 αµινοξέων. Το οδηγό πεπτίδιο χαρακτηρίζει ένας
υδρόφοβος πυρήνας µήκους 8-12 αµινοξέων και αποτελεί το διακριτό στοιχείο των
εκκρινόµενων πρωτεϊνών από τις κυτταροπλασµατικές. Πρωτεϊνικοί παράγοντες όπως η
ριβονουκλεοπρωτείνη SRP (Signal Recognition Particle) και η συνοδός SecB
αναγνωρίζουν το πεπτίδιο οδηγό και µεταφέρουν το εκκριτικό πολυπεπτίδιο στη
µεταθετάση της µεµβράνης. Το SRP-πολυπεπτίδιο σύµπλεγµα προσδένεται στον
υποδοχέα FtsY στη µεµβράνη (Montoya et al., 1997)ενώ η SecB επικοινωνεί µε τη SecΑ
και έπειτα το σύµπλοκο οδηγείται στη µεταθετάση (Lecker et al., 1990).
Η Sec µεταθετάση είναι ένα ετεροτριµερές, ενσωµατωµένο στη µεµβράνη
πρωτεϊνικό κανάλι. Τα δοµικά στοιχεία του καναλιού στα βακτήρια είναι η SecY, SecE
και SecG ενώ στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς οι οµόλογες πρωτεΐνες είναι αντίστοιχα
οι Sec61α, Sec61γ και Sec61β. ∆ια µέσω του καναλιού αυτού πραγµατοποιείται η
έκκριση των πρωτεϊνών στον εξωκυττάριο χώρο αλλά και η οριζόντια µεταφορά
µεµβρανικών πρωτεϊνών κατά µήκος της διπλοστιβάδας. Στην αντίδραση προσφέρει
ενέργεια το ένζυµο SecΑ πραγµατοποιώντας πολλαπλούς κύκλους κατάλυσης
υδρολύοντας ATP (Economou and Wickner, 1994) και θα περιγραφεί παρακάτω. Η
κρυσταλλική δοµή του ολοενζύµου έχει πρόσφατα λυθεί µε διακριτική ικανότητα 7.5 Α
(Zimmer et al., 2008) και παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για τον προσανατολισµό µε
τον οποίο προσδένονται τα δυο µόρια.
Κατά το τελευταίο στάδιο, δράση λαµβάνει η πεπτιδάση του οδηγού πεπτιδίου το
οποίο αποκόπτει το πεπτίδιο οδηγό (Paetzel et al., 2002; van Roosmalen et al., 2004). Στη
συνέχεια το πολυπεπτίδιο αρχίζει σταδιακά να αναδιπλώνεται σωστά και να εισέρχεται
στο κανάλι καθώς σε κάθε κύκλο κατάλυσης µετατίθενται 20-30 κατάλοιπα και να
µετακινείται προς το περίπλασµα. Οι προς έκκριση προπρωτεΐνες προορίζονται είτε για
το κυτταρόπλασµα είτε για τον εξωκυττάριο χώρο (Εικ.3). Η αντίδραση ολοκληρώνεται
µε την αποδέσµευση της SecΑ και τη µετάθεση της προπρωτεΐνης από το ηλεκτροχηµικό
δυναµικό πρωτονίων PMF (Proton Motive Force) (Schiebel et al., 1991). Το PMF έχει
την ικανότητα τροποποίησης της δοµής του καναλιού έτσι ώστε να διευκολύνει τη
µετάθεση. Σε περίπτωση απώλειας του PMF δεν πραγµατοποιείται µετάθεση και η SecΑ
υδρολύει ATP αναίτια.
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Εικ. 3 Μοντέλο της διαδικασίας µετατόπισης µιας προπρωτείνης από τη SecA ATPάση

1.4 SecA ATPάση : δοµή και λειτουργία
∆οµή του πρωτοµερούς της SecA
Η SecA είναι ένα ένζυµο 102 kDa και ανήκει στην υπεροικογένεια ΙΙ (SF2) των
DexD/H ελικασών των νουκλεικών οξέων. Στο αµινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης
εδράζεται ο DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) κινητήρας ο οποίος αποτελείται από δυο RecAδοµικά οµόλογες υποπεριοχές ανάµεσα στις οποίες σχηµατίζεται µια µονό-νουκλεοτιδική
σχισµή (Vrontou and Economou, 2004). Οι υποπεριοχές αυτές είναι η περιοχή
πρόσδεσης του νουκλεοτιδίου (NBD, Nucleotide Binding Domain) και ο ενδοµοριακός
ρυθµιστής της ATPάσης 2 (IRA2, Intramolecular Regulator of ATPase 2) (Sianidis et al.,
2001). Ο DEAD κινητήρας της SecA περιέχει και τα εννέα συντηρηµένα µοτίβα των
ελικασών της υπεροικογένειας 2. Συγκεκριµένα, τα µοτίβα Ι (Walker BoxA) και ΙΙ
(Walker BoxB) είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τις ATPάσες (Walker et al., 1982).
Μια επιπρόσθετη υποπεριοχή προεκβάλλει από τον DEAD κινητήρα, και συγκεκριµένα
µεταξύ των µοτίβων ΙΙ και ΙΙΙ των ελικάσών, η περιοχή πρόσδεσης προπρωτεΐνης (PBD,
Preprotein Binding Domain) και σχετίζεται µε την πρόσδεση της προπρωτεΐνης (Kimura
et al., 1991). Τέλος, η C-περιοχή (C-Domain) της SecA φύεται από το καρβοξυτελικό
άκρο του IRA2 και υποδιαιρείται σε τέσσερις υποπεριοχές : α) Την ελικοειδή περιοχή
σκαλωσιάς (SD, Scaffold Domain) η οποία είναι υπεύθυνη για την κίνηση του κινητήρα
(Hunt et al., 2002) β) Την πτέρυγα (WD, Wing domain) η οποία είναι µια πολύ µικρή και
εύκαµπτη περιοχή (Ding et al., 2003) γ) Τον ενδοµοριακό ρυθµιστής της ATPάσης 1
(IRA1, Intramolecular Regulator of ATPase 1), ο οποίος είναι ένας γενικός ρυθµιστής
της αντίδρασης µετατόπισης (Karamanou et al., 1999) δ) και το καρβοξυτελικό άκρο
(CTD , C-terminal domain) το οποίο δεν είναι συντηρηµένο και επίσης δεν είναι
απαραίτητο στην καταλυτική αντίδραση του ενζύµου (Breukink et al., 1995)
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Εικ. 4 ∆οµή της ecSecA πρωτείνης σε µορφή κορδέλας µε τη χρήση του προγράµµατος
Swiss-pdbviewer. Υποδεικύονται οι 4 κύριες υποπεριοχές : η περιοχή πρόσδεσης του
νουκλεοτιδίου (NBD, µπλε), ο ενδοµοριακός ρυθµιστής της ATPάσης 2 (IRA2, γαλάζιο), η
περιοχή πρόσδεσης προπρωτεΐνης (PBD, ροζ), η C-περιοχή (C-Domain, πράσινο και
κίτρινο)

Λειτουργία
Η SecA λειτουργεί ως µικροκινητήρας και αποτελεί βασική µονάδα του Sec
συστήµατος. Είναι ένα ένζυµο απαραίτητο για τη βιωσιµότητα όλων των βακτηριακών
κυττάρων. Η SecA εδράζεται στο κυτταρόπλασµα υδρολύοντας ATP και
σταθεροποιείται θερµικά δεσµεύοντας το ADP (den Blaauwen et al., 1999; Sianidis et al.,
2001) ή είναι περιφερικά συνδεδεµένη µέσω του DEAD κινητήρα µε το SecYEG κανάλι
(Dapic and Oliver, 2000; Hartl et al., 1990; Vrontou et al., 2004). Στο κυτταρόπλασµα,
αναγνωρίζει µετά-µεταφραστικά τα προς έκκριση πολυπεπτίδια, τα µεταφέρει στο
SecYEG κανάλι και εκεί προσφέρει ενέργεια µετατρέποντας τη χηµική ενέργεια από την
υδρόλυση του ATP σε µηχανικό έργο έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η µετατόπιση .
Όπως προαναφέρθηκε µπορεί να βρεθεί και περιφερικά συνδεδεµένη µέχρι ως ότου η
συνοδός SecB να µεταφέρει ένα πολυπεπτίδιο και στη συνέχεια να σχηµατιστεί το
ολοένζυµο SecYEG-SecA-πολυπεπτίδιο. Η SecA µπορεί και υπόκεινται σε πολλές
δοµικές αλλαγές και διαµορφώσεις και παρουσιάζει συγγένεια πρόσδεσης για διάφορα
µόρια όπως το SecYEG κανάλι, τα φωσφολιπίδια, τα υποστρώµατα, τα νουκλεοτίδια
αλλά και κυτταροπλασµατικούς παράγοντες όπως η SecB.

1.5 Υπόθεση εργασίας
Η SecA είναι ένα απαραίτητο ένζυµο για το κύτταρο καθώς συµµετέχει άµεσα σε
µια από της πιο θεµελιώδης διεργασίες, την πρωτεϊνική στόχευση και µετατόπιση.
Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως η SecA αν και ανήκει στην υπεροικογένεια ΙΙ
(SF2) των DexD/H ελικασών και εµφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά µοτίβα, παρουσιάζει
µια αξιοσηµείωτη διαφορά στη δοµική οργάνωση του αµινοτελικού άκρου της (NBD). Η
βιοπληροφορική αυτή µελέτη και παρατήρηση µας οδηγεί στην πειραµατική, βιοχηµική
ανάλυση του αµινοτελικού άκρου. Στην παρούσα εργασία γίνεται µια προσπάθεια
διερεύνησης του ρόλου του δυο α-ελίκων του NBD στην καταλυτική δραστικότητα του
ενζύµου αλλά και της συµµετοχής αυτών σε περίπτωση ολιγοµερισµού της πρωτεΐνης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
In silico ανάλυση του αµινοτελικού άκρου της SecA ATPάσης
και µεταλλαξιγένεση
2.1 Βιοπληροφορική µελέτη του αµινοτελικού άκρου της SecA µε τη
χρήση αλγορίθµων
Υπάρχουν επτά λυµένες, κρυσταλλικές δοµές της SecA ATPάσης από τις οποίες
αντλούµε πληροφορίες για τη δοµή του ενζύµου. Οι δοµές αναφέρονται παρακάτω µε
τον κωδικό αριθµό από την Protein Data Base (PDB) :
1. E.coli (pdb: 2FSF)
(Papanikolau et al., 2007)
2. T.thermophilus (pdb: 2IPC)
(Vassylyev et al., 2006)
3. M.tuberculosis, (pdb: 1NL3; SecA1) (Sharma et al., 2003)
4. B.subtilis (1; pdb: 1M6N)
(Hunt et al., 2002)
5. B.subtilis (2; pdb: 1TF5)
(Osborne et al., 2004)
6. B.subtilis (3; pdb: 2IBM)
(Zimmer et al., 2006)
7. T.maritima (pdb: 3DIN)
(Zimmer et al., 2008)
Η βιοπληροφορική µελέτη του αµινοτελικού άκρου της SecA έγινε αναλύοντας τα 60
πρώτα αµινοξέα χρησιµοποιώντας τα δευτεροταγή δοµικά στοιχεία που αποκαλύπτουν οι
δοµές σε συνδυασµό µε τον υπολογιστικό αλγόριθµο στοίχησης αλληλουχιών
CLUSTALW, PBIL France alignment program (Εικ.4)
α1
Sec A_EC OLI

α2

ML IKLL TKVFG SRND RTLRR MRKV VNII NAMEP EMEK LSDEE LKGK TAEF RARLE KG

Sec A_BS UB_1

MLGI LNKMF DPTK RTLNR YEKI ANDI DAIRG DYEN LSDDA LKHK TIEF KERLE KG

Sec A_BS UB_2

MLGI LNKMF DPTK RTLNR YEKI ANDI DAIRG DYEN LSDDA LKHK TIEF KERLE KG

Sec A_BS UB_3

MLGI LNKMF DPTK RTLNR YEKI ANDI DAIRG DYEN LSDDA LKHK TIEF KERLE KG

Sec A1_M YCTU

ML SKLLR LGEG RMVKR LKKV ADYV GTLSD DVEK LTDAE LRAK TDEF KRRLA DQ

Sec A_TH THER

MLG LLRRL FDNN EREIA RYYK QVVE PVNRL EAEV EKLPD LAAA YREL KEKHE KG

Sec A_TH EMA

MILF DKNK RILKK YAKM VSKI NQIES DLRS KKNSE LIRL SMVL KEKVN SF

Εικ. 5 Στοίχηση ακολουθιών των λυµένων δοµών της SecA από διάφορους οργανισµούς. Τα
παραλληλόγραµµα σχήµατα αντιπροσωπεύουν α-έλικες τις οποίες ονοµάζουµε α1 και α2 έλικα. Οι
διακεκοµµένες γραµµές υποδηλώνουν τµήµατα της δοµής που δεν έχουν λυθεί.
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Η µελέτη συνεχίστηκε µε σκοπό τη διαπίστωση οµολογίας και συντήρησης των
α1 και α2 ελίκων. Για το σκοπό αυτό οργανώθηκε µια οµάδα στην οποία υπάρχει
τουλάχιστον ένας οργανισµός αντιπρόσωπος από κάθε φύλο των βακτηρίων. Τα 60
πρώτα αµινοξέα των αµινοτελικών άκρων αναλύθηκαν µε στοίχηση αλληλουχίας στο
CLUSTALW, PBIL France alignment program µε τη χρήση αλγορίθµων πρόβλεψης.
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A3ERJ8_9BACT
Sec.Cons.
SECA_NEIG1
Sec.Cons.
SECA_PROMA
Sec.Cons.
Q14PT9_SPICI
Sec.Cons.
SECA_STAAB
Sec.Cons.
SECA_CHLTR
Sec.Cons.
SECA_FLAPJ
Sec.Cons.
SECA_BORBU
Sec.Cons.
SECA_CHLTE
Sec.Cons.
SECA_DEIRA
Sec.Cons.
A0GXK1_9CHLR
Sec.Cons.
SECA_AQUAE
Sec.Cons.
B9XPF8_9BACT
Sec.Cons.
SECA_CYTH3
Sec.Cons.
SECA_THEP1
Sec.Cons.
A6CEP4_9PLAN
Sec.Cons.

20

30

40

50

60

|
|
|
|
|
|
--MLSGLFSSIFPSRNDRELKRISRIIEHINRLEEEIRDLEDESLTGKTREFRERLSKGETL--------cccceececccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcchhhhhhhhhccccc------MLTNIAKKIFGSRNDRLLKQYRKSVARINALEEQMQALSDADLQAKTAEFKQRLADGQ----TL----chhhhhhhhcccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhccc----cc--------MLKLLLGDPNARKLKRYQPILTDINLFEDEIASLNDDELRGKTSDFRTRLDKSSDS--SIQE------c?eeeccccchhhhhh?cchhhhhhhhhhhhhhhchhhhccccchhhehhcccccc--cc?c-----------MAVSDRKIVKKHGKIADKIMALDKTMQALSDDALKTKTNEFKAKLAEGVSLNDILIEAFA
---------ccchhhhhhhhh?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhccchhhhhhhhcc
--MGFLSKILD-GNNKEIKQLGKLADKVIALEEKTAILTDEEIRNKTKQFQTELADIDN---VKKQ----cc???hhhc-cchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh---hccc-----MMDFLKRFFGSSQERILKRFQKLVEEVNACDEKFSSLSDDELRKKTPQLKQRYQDG-ESLD---chhhhhhh?ccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh??cchhhhhhh?hhhhhhh?cc-ccccMSFINNILKVFVGDKSQKDVKAIQPIIAKIRTLENSLSNLSHDELRAKTVYFKDIIKQA-R---cchhhhheeeeecccchhhhhhhhhhhhhhhhhhh?h?h??hhhhhhhhhhhhhhhhhc-c-----MLKAVLETTIGSKSKRDLKDYLPTLRNINKLERWALLLADEDFSKETEKLKDELKSG-NSL---c?hhhhhhhccccc?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcc-ccc----MLKIIAKIFGSKHEKDIKKIQPIVDRINEIYGTLNALPDEAFRNKGVELRKKVRDK-LIPF---chhhhhhhhcccchhhhhhh?hhhhhhhhhhhchc?cchhhhhhhhhhhhhhhhhh-?ccc---MFRVLNKVFDNNKRDVERIIQTVVKPVNALEEETMRVEN--LAEAFMDLRRRVQDGGESLDS
---chhhhhhh?cccchhhhhhhhhheccchhhhhhhhhhhh--hhhhhhhhhhhhhcccccccc
--MLN-FFRRLLGDSNEKEIRRLQPIVEEINRLGPEFARLSDAELRAKTDEFRQRLADGETLD-------chh-hhhhh?cccchhhhhhhhhhhhhhh?cc?hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcccccc-------MLGWIAKKIIGTKNEREVKRLRKFVNQINELEKELDALTNKELVELAQELHDKIRFDEEL--------chhhhhhhh?cccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhccc--------MIGFIVKKFIGSRNDREVKKLRPTAVKINELELELQKLPDDALRQKTAEWKARFAKIEDK--------c?hh??eee?cccc?hhhhhhccchhhhhhhhhhhhhcchhhhhhhhhhhhhhhhhhhcc--------MLG-ILAKLFGTKSGRDIKKLQPLVERINEEFQKLHALDDNQLRAQTDKIKGIIDADLSGI-------chh-hhhhhhcccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh??hhhhhhhhhhhhhhhhhccccc--------------MILFDKNKRILKKYAKMVSKINQIESDLRSKKNSELIRLSMVLKEKVNSFEDADEHLFEA
---------ccehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcc
MEFLD-KLGEWLTTVTAWLERFLTGLFGSSNERQIRKLGFVRDK-EGHDQIVPGSMLAEIDS------cchhh-hhhhhhhhhhhhhhhhhhccccccchhhhhhh?eehcc-ccccceccccceeehcc-------

Εικ. 6 Οι προβλέψεις δευτεροταγούς δοµής έγιναν µε το πρόγραµµα CLUSTALW στον PBIL server
(http://npsa-pbil.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_clustalw.html).
Χρησιµοποιήθηκαν
δέκα αλγόριθµοι (DSC (King and Sternberg, 1996), DPM (Deleage and Roux, 1987), GOR I (Garnier et
al., 1978), GOR III (Gibrat et al., 1987), GOR IV (Garnier et al., 1996), HNN (Guermeur, 1997), SIMPA96
(Levin et al., 1996), PHD (Rost et al., 1994), PREDATOR (Argos et al., 1996), SOPM (Geourjon and
Deleage, 1994). c= coil, h= α-έλικα, e= β-πτυχωτή επιφάνεια. Οι οργανισµοί των οποίων οι αλληλουχίες
των SecAs (δίνονται µε τον κωδικό αριθµό Expasy) στοιχήθηκαν είναι οι παρακάτω : [Neisseria
gonorrhoeae Q5F807; Spiroplasma Q14PT9; Staphylococcus aureus Q2YSH6; Prochlorococcus marinus
Q7V9M9; Chlamydia trachomatis O84707 ; Flavobacterium psychrophilum A6GX3; Chlorobaculum
tepidum Q8KK18; Borrelia burgdorferi O07497; Deinococcus radiodurans Q9RWU0; Thermotoga
petrophila A5IM ; Planctomyces maris A6CEP4;Q11YU5; Aquifex aeolicus O67718; Leptospirillum
ferriphilum A3ERJ8; Rickettsia akari A8GP42; bacterium Ellin514 B9XPF8;]
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Sec A_ECO LI

MLIK LLTKV FGSRN DRTLR R-MRK VVNII NAMEP EMEKL SDEEL KGKTA EFRAR LEKG
hh++h hD +N +-h+ + h K hh h Nsh@ @h h o@@@h +A+o -h+@+ h KG
G--- ----- --- P E
L D
E K

Εικ. 7 Consensus της µελέτης µε αλγορίθµους πρόβλεψης (h/υδρόφοβα αµινοξέα, +/θετικά φορτισµένα,
-/αρνητικά φορτισµένα, s/µικρή πλευρική οµάδα, o/ογκώδη πλευρική οµάδα , @/) όξινες πλευρικές αλυσίδες.
Κάθε αµινοξύ που ενδείκνυται έχει >70% συντήρηση.

2.2 SecA και η υπεροικογένεια ΙΙ των DexD/H ελικασών
Στη SecA, όπως και στις RNA ελικάσες, οι περισσότερες επαφές µε το
νουκλεοτίδιο περιλαµβάνουν κατάλοιπα των συντηρηµένων µοτίβων που τα
χαρακτηρίζει για αυτό και κατατάσσεται στην υπεροικογένεια ΙΙ των DexD/H ελικασών
(Caruthers and McKay, 2002).

Εικ. 8 Οι αµινοτελικές α1 και α2 έλικες (αναπαράσταση κορδέλας, κίτρινο) της SecA (pdb : 2FSF)
διαφέρουν από τις άλλες ελικάσες. Ενδεικτικά παραδείγµατα Vasa (pdb : 2DB3) και elF4A (pdb : 2HYI)
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2.3 Κατασκευή αµινοτελικών µεταλλαγµάτων µε τοποκατευθυνόµενη
µεταλλαξιγένεση (site-directed mutagenesis)
Για την διερεύνηση του λειτουργικού ρόλου του αµινοτελικού άκρου της SecA
χρησιµοποιήθηκαν τεχνικές µοριακής βιολογίας για τη δηµιουργία µεταλλαγµάτων
έλλειψης και σηµείου. Το αντικείµενο της έρευνας επικεντρώθηκε στην α1 και α2 έλικα
οι οποίες εδράζονται στην περιοχή 15-60 αµινοξέων του NBD. Για την ολοκληρωµένη
µελέτη των ελίκων δηµιουργήθηκαν πρωτεΐνες στις οποίες λείπουν οι δυο έλικες
(SecA60-901), η έλικα α1 (SecA38-901) και τα 15 πρώτα αµινοξέα (SecA15-901). Τα
µεταλλάγµατα κατασκευάστηκαν µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυµεράσης (PCR) και της υποκλωνοποίησης (subcloning).

Εικ. 9 Αποικόνηση των ελειπτικών µεταλλαγµάτων.

Επίσης, δηµιουργήθηκαν σηµειακές µεταλλάξεις στην α1 έλικα έτσι ώστε να εξεταστεί
εάν τα κατάλοιπα της περιοχής έχουν κάποιο λειτουργικό ρόλο.. Συγκεκριµένα,
συντηρηµένα, επιφανειακά, θετικά φορτισµένα αµινοξέα της έλικας υποκαταστάθηκαν
σε αλανίνες (Ala, A). Η αλανίνη είναι το πιο απλό, µικρό και µη φορτισµένο αµινοξύ.
α1 ελικα
SecA

MLIKLLTKVFGSRNDRTLRRMRKVVNIINAMEPEMEKLSDEEL

SecAD15A/R16A MLIKLLTKVFGSRNAATLRRMRKVVNIINAMEPEMEKLSDEEL
SecAR19A/R20A MLIKLLTKVFGSRNDRTLAAMRKVVNIINAMEPEMEKLSDEEL
SecAR22A/K13A MLIKLLTKVFGSRNDRTLRRMAAVVNIINAMEPEMEKLSDEEL
SecA-4A

MLIKLLTKVFGSRNDRTLAAMAAVVNIINAMEPEMEKLSDEEL

SecA-6A

MLIKLLTKVFGSRNAATLAAMAAVVNIINAMEPEMEKLSDEEL

Εικ. 10 Σηµειακά µεταλλάγµατα που δηµιουργήθηκαν στην α1 έλικα του αµινοτελικού άκρου.
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2.4 In vivo έλεγχος γενετικής συµπληρωµατικότητας
Για να εξετάσουµε εάν τα µεταλλάγµατα είναι λειτουργικά και το κύτταρο µπορεί
να επιβιώσει πραγµατοποιήθηκε έλεγχος γενετικής συµπληρωµατικότητας in vivo. Για το
σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε η BL21.19 E.coli κυτταρική σειρά ((Mitchell and Oliver,
1993), η οποία έχει µια χρωµοσωµική, θερµοευαίσθητη, τύπου amper µετάλλαξη στο
γονιδίωµα της. Ο φαινότυπος της µετάλλαξης αυτής διαπιστώνεται στους 42 οC όπου το
κύτταρο παράγει µια δυσλειτουργική SecA µε αποτέλεσµα να µην επιβιώνει. Ο ακριβής
γονότυπος του στελέχους είναι : SecA13(Am) supF(Ts) trp(Am) zch.TnW recAv.CAT
clpA::KA$. Τα κύτταρα µετασχηµατίστηκαν µε πλασµιδιακό DNA το οποίο φέρει κάθε
φορά τα γονίδια των µεταλλαγµένων SecA. Ο πλασµιδιακός φορέας είναι ο pIMBB και
τα γονίδια υπόκεινται υπό τον έλεγχο του Τ7 υποκινητή. Η βέλτιστη θερµοκρασία
ανάπτυξης για τα BL21.19 E.coli κύτταρα είναι 30 οC. Όταν τα κύτταρα τα οποία έχουν
µετασχηµατιστεί µε το πλασµιδιακό DNA επωάζονται στους 30 οC για 14 ώρες,
παράγεται η λειτουργική χρωµοσωµική SecA και δεν παρουσιάζεται κανένα πρόβληµα
στην ανάπτυξη. Όταν τα κύτταρα επωαστούν στους 42 οC, η χρωµοσωµική SecA είναι
ανενεργή και έτσι είµαστε σε θέση να ελέγξουµε εάν η SecA που προέρχεται από το
πλασµίδιο µπορεί να συµπληρώσει γενετικά το βακτηριακό στέλεχος.
Πλασµίδιο που φέρει το γονίδιο της SecA αγρίου τύπου (Wild Type, WT) µπορεί
να συµπληρώσει γενετικά το βακτηριακό στέλεχος στους 42 οC ενώ ο φορέας στον οποίο
δεν έχει γίνει ένθεση κανενός γονιδίου όχι. Παρατηρούµε πως τα ελλειπτικά
µεταλλάγµατα από τα οποία λείπουν τα 15 πρώτα αµινοξέα του αµινοτελικού άκρου (11901, 13-901,15-901) µπορούν να συµπληρώσουν πλήρως γενετικά τα κύτταρα στους 42
ο
C. Το γεγονός αυτό δηλώνει πως τα 15 πρώτα αµινοξέα δεν είναι σηµαντικά και
απαραίτητα στη βιωσιµότητα του κυττάρου και συνεπώς στη λειτουργικότητα της
πρωτεΐνης. Απαλείφοντας την α1 (38-901) και την α2 (60-901) έλικα όµως παρατηρούµε
πως τα κύτταρα δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν στους 42 οC. το αποτέλεσµα αυτό
δηλώνει πως οι α1 και α2 έλικες είναι σηµαντικές για την επιβίωση των κυττάρων. Η
µελέτη συνεχίζεται εστιάζοντας στην α1 έλικα. Το 60-901 δεν θα εξεταστεί περαιτέρω
στην παρούσα εργασία (Εικ.10 Α).
Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα µεταλλάγµατα που φέρουν σηµειακές µεταλλάξεις
στην α1 έλικα. Παρατηρούµε πως τα µεταλλάγµατα µε διπλές σηµειακές µεταλλάξεις
(D15/R16, R19/R20, R22/K23) επηρεάζουν την επιβίωση των κυττάρων άλλα όχι
σηµαντικά. Ο συνδυασµός των µεταλλάξεων αυτών (4Α, 6Α) για την υποκατάσταση
περισσότερων θετικά φορτισµένων αµινοξέων στην α1 έλικα επηρεάζει δραµατικά την
ανάπτυξη των κυττάρων.
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Α
42 0C

Β
30 0C

42 0C

Εικ. 11 Έλεγχος γενετικής συµπληρωµατικότητας in vivo.
BL21.19 E.coli κύτταρα µετασχηµατισµένα µε πλασµίδιο που φέρει την επιθυµητή µεταλλαγή
αναπτύχθηκαν σε υγρή καλλιέργεια µέχρι την εκθετική φάση ανάπτυξης. ∆ιαδοχικές αραιώσεις των
καλλιεργειών, επιστρώθηκαν σε στερεό θρεπτικό µέσο LB/amp και επωάστηκαν για 14 ώρες στους 30οC
και 42 οC βαθµούς αντίστοιχα. Κύτταρα µετασχηµατίστηκαν επίσης µε πλασµίδιο που φέρει την αγρίου
τύπου SecA (WT) καθώς και µε πλασµιδιακό φορέα χωρίς καµία ένθεση (-) Α) Έλεγχος ελλειπτικών
µεταλλαγµάτων Β) Έλεγχος σηµειακών µεταλλάξεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Βιοχηµικός χαρακτηρισµός του αµινοτελικού άκρου της SecA
ATPάσης.
3.1 Υπερέκφραση και αποµόνωση των µεταλλάγµένων παραγώγων της
SecA
Τα γονίδια που φέρουν την αγρίου τύπου SecA και τα µεταλλαγµένα παράγωγα
της κλωνοποιήθηκαν στο pIMBB πλασµιδιακό φορέα κάτω από τον έλεγχο του Τ7
υποκινητή. Σε όλα τα γονίδια έχει επίσης κλωνοποιηθεί ένας εξαιστιδινικός επίτοπος στο
αµινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης ο οποίος εξυπηρετεί στην αποµόνωση των
πρωτεϊνών.Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν µέχρις ότου να φτάσουν την εκθετική φάση
ανάπτυξης και έπειτα έγινε επαγωγή της µεταγραφής του γονιδίου παρουσία IPTG. Στη
συνέχεια, έγινε η συλλογή του βακτηριακού ιζήµατος και ο καθαρισµός της
υπερεκφρασµένης πρωτεΐνης µε χρωµατογραφία συγγένειας, Ni2+-NTA. Κατά την
υπερέκφραση και την αποµόνωση τα µεταλλάγµατα δεν παρουσίασαν κανένα πρόβληµα
αδυναµίας έκφρασης, αστάθειας της πρωτεΐνης, σχηµατισµού συσσωµατωµάτων
(inclusion bodies) και συµπεριφέρθηκαν όπως και η αγρίου τύπου πρωτεΐνη η οποία είναι
διαλυτή (soluble) και επί τον πλείστον εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα . Οι πρωτεΐνες
αποµονώθηκαν µε απόδοση κατά µέσο όρο 100-150 mgr καθαρής πρωτεΐνης από 2 lt
υγρής καλλιέργειας. Οι αποµονωµένες πρωτείνες ποσοτικοποιήθηκαν µε τη µέθοδο
Bradford.

SecA µονοµερές

Εικ. 12 Ενδεικτική εικόνα από την αποµόνωση πρωτεΐνης (SecΑ4Α) µε Ni2+-NTA. Μ: πρωτεϊνικοί
µάρτυρες, -IPTG : τα επίπεδα της SecΑ στο κυτταρόπλασµα πριν την επαγωγή µε IPTG, +IPTG : τα
επίπεδα της SecΑ µετά την επαγωγή µε 0.15 mM IPTG, LM (loading material) : το ως προς καθαρισµό
δείγµα που φορτώθηκε στην χρωµατογραφική στήλη, FT (flow through) : το ίδιο δείγµα που πέρασε και
δεν συγκρατήθηκε από την στήλη, WA (wash A) : πρώτη πλύση της στήλης, που έχει δεσµεύσει την
πρωτεΐνη, µε 1Μ NaCl, WB (wash B) : δεύτερη πλύση της στήλης µε 50 mM NaCl, ELUTIONS : καθαρή
πρωτεΐνη η οποία εκλούσθηκε µε 100 mM Ιµιδαζόλιο από την χρωµατογραφική στήλη. Τα δείγµατα
αναλύθηκαν µε SDS-PAGE σε 12% πηκτή ακρυλαµίδης και σηµάνθηκαν µε χρωστική R250 Coomasie
Blue.
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3.2 ∆ραστικότητα ATPάσης των µεταλλαγµάτων της SecΑ

Το πρώτο βήµα της βιοχηµικής προσέγγισης για τη µελέτη της συνεισφοράς του
αµινοτελικού άκρου στην λειτουργία του ενζύµου είναι ο έλεγχος της ικανότητας
υδρόλυσης του ATP από τη SecA αγρίου τύπου και τα παράγωγα της. Για τον σκοπό
αυτό µετρήθηκαν οι ενεργότητες ATPάσης : η ενδογενής (Basal, B), η µεµβρανική
(Membrane, M) και η ATPάση µετατόπισης (Translocation, T). Ως ενδογενής, ορίζεται η
ικανότητα υδρόλυσης ATP του ενζύµου στο διάλυµα. Μεµβρανική, ορίζεται η
ενεργότητα του ενζύµου στο διάλυµα παρουσία αντεστραµµένων µεµβρανικών
κυστιδίων (Inverted Membrane Vesicles, IMVs) τα οποία υπερεκφράζουν το SecYEG
κανάλι. Τέλος, ως ενεργότητα µετατόπισης ορίζεται η ικανότητα υδρόλυσης ATP του
ενζύµου παρουσία IMVs και προπρωτεΐνης proOmpA (Lill et al., 1990). Τον ελεύθερο
φώσφορο από την υδρόλυση του ATP δεσµεύει το αντιδραστήριο πράσινο του µαλαχίτη
(malachite green) και ακολουθεί φασµατοφωτοµετρία στα 660 nm.
Παρατηρούµε πως το µετάλλαγµα (15-901) συµπεριφέρεται ακριβώς όπως η SecΑ
αγρίου τύπου (Εικ.12Α). Το ένζυµο παρουσιάζει µια ελάχιστη ενδογενή δραστικότητα
ενώ διεγείρεται (≈ 2 φορές) παρουσία IMVs και παρουσιάζει µια σηµαντική
ενεργοποίηση (≈ 5-7 φορές) µε τη προσθήκη της προπρωτεΐνης. Το αποτέλεσµα είναι
σύµφωνο και µε το in vivo πείραµα στο οποίο βρήκαµε πως τα 15 πρώτα αµινοξέα δεν
επηρεάζουν καθόλου τον αγρίου τύπου φαινότυπο. Στη συνέχεια εξετάστηκε το
µετάλλαγµα στο οποίο έχει αφαιρεθεί η α1 έλικα (38-901). Παρατηρούµε πως παρουσία
των IMVs αλλά και της προπρωτεΐνης το ένζυµο παρουσιάζει ένα σοβαρό φαινότυπο
αδυναµίας υδρόλυσης ATP. Το µετάλλαγµα δεν διεγείρεται καθόλου και παραµένει στα
επίπεδα της ενδογενούς ενεργότητας. Το αποτέλεσµα αυτό στηρίζει το in vivo πείραµα
(Εικ.12Α).
Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα σηµειακά µεταλλάγµατα. Παρατηρούµε πως
παρουσία της προπρωτεΐνης όλα τα µεταλλάγµατα παρουσιάζουν µειωµένη
δραστικότητα ATPάσης µετατόπισης συγκρινόµενη µε αυτή του αγρίου τύπου SecΑ. Η
ενδογενής και µεµβρανική ενεργότητα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα. Η διέγερση των
µεταλλαγµάτων είναι ≈ 3 φορές πάνω από την µεµβρανική ενεργοποίηση και στο SecΑ6Α µετάλλαγµα είναι 2 φορές. Τα αποτελέσµατα είναι σύµφωνα και µε τα in vivo
πειράµατα (Εικ.12Β).
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Α

Β

Εικ. 13 (Α) Ενδογενής (Β, διάλυµα), Μεµβρανική (παρουσία IMVs) και ενεργοποίηση
Μετατόπισης (παρουσία IMVs και προπρωτείνης) για τα ελλειπτικά µεταλλάγµατα (Β)
Ενδογενής, Μεµβρανική και ενεργοποίηση Μετατόπισης για τα σηµειακά µεταλλάγµατα. Οι
Kcat (pmolesPi/pmoles SecΑ/min) προσδιορίστηκαν µετά από επώαση των αντιδράσεων για
12 min στους 37 0C.

20

3.3 Έλεγχος της in vitro µετατόπισης προπρωτεΐνης από τα SecΑ
µεταλλάγµατα σε συνάρτηση µε το χρόνο.

Το επόµενο βήµα της βιοχηµικής προσέγγισης είναι ο in vitro έλεγχος της
αντίδρασης µετατόπισης της προπρωτεΐνης από τη SecΑ. Με τον τρόπο αυτό είµαστε σε
θέση να εκτιµήσουµε το ποσοστό του υποστρώµατος που µετατοπίζεται από το ένζυµο.
Στην δοκιµή αυτή ως υπόστρωµα χρησιµοποιήθηκε η προµορφή της αλκαλικής
φωσφατάσης (proPhoA, 49 kDa). Στην αντίδραση συµµετέχουν το ένζυµο,
αντεστραµµένα µεµβρανικά κυστίδια (IMVs), ATP, η προπρωτεΐνη proPhoA(cys-) και
πραγµατοποιείται για 15 min στους 37 0C. Μετά το τέλος της αντίδρασης, στα δείγµατα
προστίθεται η σερινοπρωτεάση πρωτεινάση Κ (proteinase K) έτσι ώστε να πέψει όση
proPhoA(cys-) δεν έχει µετατοπιστεί και δεν έχει προστατευτεί µέσα στα IMVs. Έπειτα,
τα IMVs τα οποία περικλείουν την προπρωτεΐνη που έχει µετατοπίσει το ένζυµο από το
SecYEG κανάλι κατακρηµνίζεται µε το απορρυπαντικό Triton-X και ακολουθεί
ανοσοαποτύπωση και ανίχνευση µε α-Phoa αντίσωµα.
Τα αποτελέσµατα για τα ελλειπτικά µεταλλάγµατα συµφωνούν και πάλι µε τα
προηγούµενα πειράµατα. Το 15-901 µετάλλαγµα παρουσιάζει ίδια ικανότητα
µετατόπισης του υποστρώµατος µε την αγρίου τύπου SecΑ ενώ το 38-901 χάνει τελείως
αυτή την ικανότητα (Εικ.13Α). Από τα σηµειακά µεταλλάγµατα εξετάστηκε µόνο το
SecΑ-6Α δηλαδή αυτό που δίνει το πιο σοβαρό φαινότυπο στο in vivo πείραµα και στο
πείραµα µέτρησης της υδρόλυσης του ATP. Συγκεκριµένα, γι αυτό το µετάλλαγµα
πραγµατοποιήθηκε αναλυτική κινητική της αντίδρασης έτσι ώστε να είµαστε σε θέση να
παρακολουθήσουµε την αντίδραση µετατόπισης σε συνάρτηση µε το χρόνο και να
ανιχνεύσουµε τυχόν πρόβληµα από τη στιγµή που ξεκινά έως ότου η αντίδραση κορεστεί
(Εικ.13Β). Παρατηρούµε πως το SecΑ-6Α µετάλλαγµα παρουσιάζει µια καθυστέρηση
στην έναρξη της αντίδρασης καθώς υπάρχει σαφώς µειωµένο σήµα από τα 6 λεπτά και
έπειτα ενώ στην αγρίου τύπου λαµβάνουµε ήδη από τα 2 λεπτά.

Α
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Β

Εικ. 14. In vitro µετατόπιση της prophoA(cys-) από τη SecA και τα παραγωγά της.
(Α). In vitro µετατόπιση από τα ελλειπτικά µεταλλάγµατα 15-901 και 38-901. Στη θέση 1: 5% της
προπρωτείνης που προστίθεται στην αντίδραση, θέση 2 : αντίδραση της αγρίου τύπου SecA απουσία ATP, θέση
3 : αντίδραση από την αγρίου τύπου SecA παρουσία ATP, θέση 4 : αντίδραση µετατόπισης από το SecA15-901,
θέση 5 : αντίδραση µετατόπισης από τo SecA38-901
(Β). Αναλυτική κινητική της in vitro µετατόπισης από το SecA-6Α µετάλλαγµα. Στο διάγραµµα : αγρίου τύπου
SecA ( ανοιχτά τετράγωνα), SecA-6Α (κλειστοί κύκλοι). Στον άξονα Y είναι τα pmoles της prophoA(cys-) που
έχουν µετατοπιστεί και στον X, ο χρόνος σε λεπτά. ∆εξιά, αντιπροσωπευτικές εικόνες ανοσοαποτύπωσης. Στις
3 πρώτες θέσεις αντίστοιχα είναι το 5, 3 και 1 % της προπρωτεΐνης που προστίθεται στην αντίδραση και στη
συνέχεια η κινητική της αντίδρασης. Στην τελευταία θέση, δείγµα απουσία ATP.

3.4 Έλεγχος της ικανότητας πρόσδεσης του SecA-6Α µεταλλάγµατος
στο SecYEG κανάλι και της αλληλεπίδρασης µε το υπόστρωµα.
Στο επόµενο βήµα εξετάστηκε η ικανότητα πρόσδεσης
του SecA-6Α
µεταλλάγµατος στο SecYEG κανάλι και το σχηµατισµό του συµπλόκου SecΑ-SecYEG
καθώς και η ικανότητα πρόσδεσης της SecΑ-6Α στην προπρωτεΐνη και το σχηµατισµό
του συµπλόκου προπρωτεΐνη-SecΑ-SecYEG. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο SecA-6Α
µετάλλαγµα καθώς µας κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον το γεγονός πως σηµειακές
µεταλλάξεις στην ακραία αµινοτελική α1 έλικα µπορούν και επιφέρουν σηµαντικό
φαινότυπο στα προηγούµενα πειράµατα. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκε in vitro
ραδιενεργή σύνθεση της SecA αγρίου τύπου και του µεταλλάγµατος καθώς και του
υποστρώµατος proPhoA(cys-). Η πρόσδεση της σηµασµένης µε [35S] SecA στο κανάλι
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και το σύµπλοκο [35S] prophoA(cys-)-SecΑ-SecYEG αντίστοιχα παρακολουθείται από
µια ανταγωνιστική πειραµατική διαδικασία στην οποία ένα εύρος συγκεντρώσεων των
ραδιοσηµασµένων πρωτεϊνών (0.5-700 nM) προστίθεται στην αντίδραση (Hartl et al.,
1990; Vrontou et al., 2004). Τα σύµπλοκα ανιχνεύονται και ποσοτικοποιούνται µε
ραδιογραφία και αναλύονται µε µη γραµµική παλινδρόµηση στο Prism (GraphPad). Η
σταθερά διάστασης (dissociation constant, KD) της αγρίου τύπου SecA για το SecYEG
κανάλι βρέθηκε 50 nM ενώ της SecA-6Α 70 nM. Συγγένεια της αγρίου τύπου SecA για
το υπόστρωµα βρέθηκε 300 nM ενώ της SecA-6Α 340 nM. (Εικ.14 Α και Β)

Α

Β

Εικ. 15 Ανάλυση µε µη γραµµική παλινδρόµηση στο πρόγραµµα Prism (GraphPad) της πρόσδεσης της
(Α) [35S] SecA στο SecYEG κανάλι, και (Β) της [35S]prophoA(cys-) στο σύµπλοκο SecA-SecYEG
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3.5 ∆ραστικότητα ATPάσης του SecA-6Α µεταλλάγµατος σε συνάρτηση
µε την θερµοκρασία (Thermal ATPase assay)
Το SecA-6Α µετάλλαγµα εξετάστηκε επίσης µε τη δοκιµή υπολογισµού της
ενδογενής, µεµβρανικής και ενεργοποίηση µετατόπισης σε συνάρτηση µε τη
θερµοκρασία. Μετρώντας την ενεργότητα του ενζύµου σε ένα µεγάλο εύρος
θερµοκρασιών είµαστε σε θέση να παρακολουθήσουµε εάν το ένζυµο διεγείρεται από
την προπρωτεΐνη και εάν ενεργοποιούνται πολλαπλοί κύκλοι υδρόλυσης του ATP στις
χαµηλότερες θερµοκρασίες (Karamanou et al., 2007). Παρατηρούµε πως στην ενδογενή
ενεργοποίηση η αγρίου τύπου SecA ενεργοποιείται στους 26 0C και η SecA-6A επίσης
στους 26 0C. Στην µεµβρανική, το αγρίου τύπου ένζυµο παρουσιάζει νωρίτερα
ενεργοποίηση στους 24 0C ενώ η SecA-6A αργότερα στους 27 0C. Παρουσία της
προπρωτεΐνης το ένζυµο ενεργοποιείται ήδη από τους 16 0C. Από τους 410C και πέρα
έχει βρεθεί πως το ένζυµο µετουσιώνεται οπότε και οι τιµές δεν λαµβάνονται υπόψη
(Karamanou et al., 2007). Οι Kcat (pmolesPi/pmolesSecA/min) τιµές αναπαριστώνται
επίσης και µε διαγράµµατα Arrhenius από τα οποία είµαστε σε θέση να λάβουµε
πληροφορίες για την ενέργεια ενεργοποίησης. Στον άξονα των Y εκφράζονται οι Kcat
τιµές και στον Χ το αντίστροφο της θερµοκρασίας σε Kelvin. Από την κλίση της ευθείας
που δίνει το θερµοκρασιακό εύρος 24-40 0C µε R2 > 0.98 υπολογίζουµε την ενέργεια
ενεργοποίησης. Στην ενδογενή ενεργοποίηση η αγρίου τύπου SecA βρέθηκε να έχει
ενέργεια ενεργοποίησης 150 kJ/mole ενώ η SecA-6Α 125 kJ/mole. Στην µεµβρανική,
155 kJ/mole και 120 kJ/mole αντίστοιχα ενώ στην ενεργοποίηση µετατόπισης η ενέργεια
ενεργοποίησης βρίσκεται 60 kJ/mole και για την αγρίου τύπου και για την SecA-6A
(Εικ.18)
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Α

Β

Γ

Εικ. 16 Η Kcat τιµές της (Α) Ενδογενής (0.6 µΜ SecA), (Β) Μεµβρανικής (0.6 µΜ SecY) και (Γ)
Μετατόπισης (8 µΜ proPhoA) ενεργοποίησης της αγρίου τύπου SecA και SecA-6A. Οι αντιδράσεις
πραγµατοποιήθηκαν σε τελικό όγκο 50 µl και επωάστηκαν για 12 min στις αντίστοιχες θερµοκρασίες.
Το θερµοκρασιακό εύρος της ενδογενής και µεµβρανικής ενεργοποίησης είναι 20-49 0C ενώ της
µετατόπισης 25-40 0C. Τα διαγράµµατα είναι µέσος όρος > 3 πειραµάτων και η κανονικοποίηση των
πειραµατικών τιµών έγινε µε το λογισµικό Matlab (Mathworks, Matlab spline toolbox).
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Α

Β

Γ

Εικ. 17 ∆ιαγράµµατα Arrhenious για την (Α) ενδογενής (Β) µεµβρανική (Γ) µετατόπισης
ενεργοποίηση της αγρίου τύπου SecA και SecA-6A. Η διαφορά της θέσης των καµπυλών
ορίζεατι ως η διαφορά στους πολλαπλούς κύκλους υδρόλυσης ATP που εµφανίζει κάθε ένζυµο.
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60

120

125

Εικ. 18 ∆ιαγράµµατα Arrhenious της ενδογενής, µεµβρανικής και ενεργοποίηση
µετατόπισης της (Α) αγρίου τύπου SecA και της (Β) SecA-6A
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3.6 Έλεγχος της ικανότητας ανασυγκρότησης της διαδικασίας
µετάθεσης των υποστρωµάτων από το SecA-6A µετάλλαγµα.
Για να µελετήσουµε εάν η α1 έλικα του αµινοτελικού άκρου εµπλέκεται σε κάποιο
µετέπειτα στάδιο της µετατόπισης των προπρωτεΐνών πέρα του σχηµατισµού του
ολοενζύµου πραγµατοποιήθηκε η in vitro δοκιµή µετατόπισης ραδιοσηµασµένου ώριµου
τµήµατος της αλκαλικής φωσφατάσης [35 S]-PhoA σε ανεστραµµένα µεµβρανικά
κυστίδια (IMVs) (Εικ.18). Στην αντίδραση προστίθεται in trans το χηµικά συντεθειµένο
οδηγό πεπτίδιο και ATP. Η αντίδραση πραγµατοποιείται στους 37 0 C για 15 min. Στη
συνέχεια, προστίθεται πρωτεινάση Κ για να πέψει το υλικό που δεν έχει µετατεθεί και
δεν προστατεύεται από τα IMVs. Με τη δοκιµή αυτή είµαστε σε θέση να
παρακολουθήσουµε εάν το οδηγό πεπτίδιο από µόνο του µπορεί να διεγείρει την
ενεργοποίηση του ολοενζύµου έτσι ώστε µετά να µπορέσει να µετατεθεί και το ώριµο
τµήµα του υποστρώµατος. Τα δείγµατα αναλύονται µε SDS-PAGE και το υλικό το οποίο
έχει µετατεθεί στα IMVs ανιχνεύεται µε αυτοραδιογραφία. Χρησιµοποιήθηκαν 15 , 30
και 50 µΜ οδηγού πεπτιδίου στην αντίδραση έτσι ώστε να µην αποτελεί περιοριστικό
παράγοντα της αντίδρασης η συγκέντρωση. Από τα αποτελέσµατα που πήραµε από
τουλάχιστον τρια πειράµατα διαπιστώνουµε πως το SecA-6A µετάλλαγµα εµφανίζει ίδια
συµπεριφορά µε την αγρίου τύπου SecA και µπορεί να ανασυγκροτήσει την αντίδραση
ικανοποιητικά.

.

Εικ. 17 Αντιπροσωπευτική εικόνα αυτοραδιογραφίας της ανασυγκρότησης της αντίδρασης µετάθεσης.
Θέση 1 : πρωτεινικοί µάρτυρες, θέση 2 : 5% της ποσότητας [35 S]-PhoA που προστίθεται στην αντίδραση,
θέση 3 : αντίδραση ελέγχου στην οποία δεν έχει προστεθεί ATP, θέση 4 : αντίδραση ελέγχου στην οποία
έχει προστεθεί το ανιονικό απορρυπαντικό Triton-X για να επιβεβαιώσουµε πως το σήµα που λαµβάνουµε
δεν προέρχεται από πρωτεινικό υλικό που έχει συσσωµατωθεί στην επιφάνεια των IMVs, θέσεις 5, 6, 7 :
αντίδραση ανασυγκρότησης της αγρίου τύπου SecA µε 15, 30, και 50 µΜ οδηγού πεπτιδίου θέσεις 8, 9, 10
: αντίδραση ανασυγκρότησης της SecA-6A µε 15, 30, και 50 µΜ οδηγού πεπτιδίου. Οι αντιδράσεις [100 µl
σε ρυθµιστικό διάλυµα Β, SecA (0.4 µΜ), ATP (2.5mM)] επωάστηκαν στους 37 0 C για 15 min.
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3.7 Συµµετοχή της α1 έλικας στον ολιγοµερισµό της SecA
Όσο αφορά στον ολιγοµερισµό της SecA, υπάρχουν δυο διαφορετικές σκοπιές
στο πεδίο και τα ερωτήµατα που πολλές ερευνητικές οµάδες έχουν αναλάβει να
απαντήσουν είναι πολλά. Το ένζυµο λειτουργεί ως µονοµερές ή διµερές κατά τη διάρκεια
της µετατόπισης των προπρωτεΐνών ; Ποια δοµικά στοιχεία του ενζύµου εµπλέκονται
στον ολιγοµερισµό ; Ποιο µηχανισµό ακολουθεί το ένζυµο για την µετατόπιση και πως
ακριβώς σχετίζεται και το δεύτερο µόριο;
Στην παρούσα εργασία έγινε µια προσπάθεια µελέτης της συµµετοχής της α1
έλικας στον ολιγοµερισµό καθώς προηγούµενες εργασίες υποστηρίζουν την άµεση ή και
έµµεση εµπλοκή του αµινοτελικού άκρου της SecA στο σχηµατισµό της διµερούς
µορφής (Ding et al., 2003; Karamanou et al., 2005; Papanikolau et al., 2007). Για τον
σκοπό αυτό διάφορες συγκεντρώσεις των SecA 38-901 και 6Α µεταλλαγµάτων
αναλύθηκαν µε εγγενή ηλεκτροφόρηση παρουσία και απουσία ADP. Η SecA έχει υψηλή
συγγένεια για το ADP και δεσµεύοντας το σταθεροποιείται θερµικά. Η ανίχνευση των
πρωτεινικών ζωνών έγινε µε χρώση νιτρικού αργύρου. Το 38-901 µετάλλαγµα εµφανίζει
ένα ξεκάθαρο µονοµερή πληθυσµό παρουσία και απουσία ADP ενώ δεν εµφανίζει
καθόλου τη διµερής µορφή. Παρουσία ADP επίσης παρουσιάζει ένα τετραµερή
πληθυσµό. ∆εν παρατηρούµε όµως την ίδια συµπεριφορά και για το SecA-6Α
µετάλλαγµα. Το ένζυµο το οποίο διαθέτει σηµειακές µεταλλάξεις στο αµινοτελικό άκρο
εµφανίζει µονοµερή και διµερή πληθυσµό απουσία ADP ενώ παρουσία ADP σχηµατίζει
µόνο διµερή πληθυσµό.

Εικ. 18 Εγγενή ηλεκτροφόρηση σε 7% πηκτή πολυακρυλαµίδης διαφόρων
συγκεντρώσεων της αγρίου τύπου SecA και SecA 38-901 (Α) απουσία ADP και (Β)
παρουσία ADP
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Α

Β

Εικ. 19 Εγγενή ηλεκτροφόρηση σε 7% πηκτή πολυακρυλαµίδης διαφόρων συγκεντρώσεων της αγρίου τύπου SecA
και SecA-6Α (Α) απουσία ADP και (Β) παρουσία ADP
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η µεταθετάση της Escherichia coli µπορεί να ανασυσταθεί in vitro και να είναι
πλήρως λειτουργική (Wickner et al., 1991). Η µεταθετάση αποτελείται από το
ετεροτριµερές SecY/SecE/SecG διαµεµβρανικό κανάλι και τη περιφερική, νανοµηχανή
SecA. Τα νεοσυντιθέµενα, προς έκκριση πολυπεπτίδια, διαθέτουν ένα αµινοτελικό οδηγό
πεπτίδιο το οποίο µέχρι σήµερα θεωρείτο υπεύθυνο για τη στόχευση των προπρωτεϊνών
στην µεµβράνη και µετέπειτα πρόσδεση στη SecA (Wickner et al., 1991). Πρόσφατες
µελέτες στο εργαστήριο όµως αποκαλύπτουν πως και το ώριµο µέρος των προπρωτεϊνών
συµβάλλει σηµαντικά στη προώθηση της διαδικασίας µετατόπισης (Gouridis et al.,
2009). Η πρόσδεση της προπρωτεΐνης στη SecA διεγείρει πολλαπλούς κύκλους
υδρόλυσης ATP από το ένζυµο (Economou and Wickner, 1994) και ταυτόχρονα επιφέρει
δοµικές αλλαγές στο ολοένζυµο (Economou et al., 1995; van der Wolk et al., 1997)
Όσο αφορά στην ολιγοµερική, λειτουργική κατάσταση της SecA πρωτεΐνης,
διαφορετικές απόψεις επικρατούν στις ερευνητικές οµάδες ανά τον κόσµο. Πολλές
µελέτες περιγράφουν ένα πλήρως λειτουργικό διµερές µόριο ενώ άλλες ένα µονοµερές.
Η ecSecA, στο κυτταρόπλασµα, βρίσκεται σε συγκέντρωση 5µΜ και σχηµατίζει διµερές
(Woodbury et al., 2002). Στο διάλυµα, βρίσκεται σε µια ισορροπία η µονοµερή και
διµερή µορφή (ΚD= 0.5-1 µΜ) και επηρεάζεται από την θερµοκρασία, την ιοντική ισχύ
και τη συγκέντρωση (Woodbury et al., 2002).
Το πρωτοµερές µόριο της SecΑ αποτελείται από 4 δοµικές περιοχές (βλ.1.4). ∆ύο
από αυτές, οι RecA-δοµικά οµόλογες NBD και IRA2, επικοινωνούν και σχηµατίζουν µια
δοµή ευρέως διαδεδοµένη στις ελικάσες των νουκλεικών οξέων (Caruthers and McKay,
2002). Η δοµή αυτή αποτελεί το µηχανισµό υδρόλυσης του ATP στα ένζυµα αυτά και
περιλαµβάνει χαρακτηριστικές ακολουθίες όπως ο DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) κινητήρας
(Sianidis et al., 2001). Η οµολογία αυτή κατατάσσει την SecA ATPάση στην DExD/H
υπεροικογένεια 2 των ελικασών.
Υπάρχουν 7 κρυσταλλικές δοµές της SecA (βλ.2.1) και µάλιστα η µια από αυτές
αποτελεί το ολοένζυµο SecA-SecY (Zimmer et al., 2008). Τα ένζυµα προέρχονται από
διαφορετικούς οργανισµούς. Αντλώντας πληροφορίες για τα δευτεροταγή στοιχεία από
τις δοµές και σε συνδυασµό µε βιοπληροφορική µελέτη µε αλγορίθµους στοίχισης
(CLUSTALW, PBIL France alignment program) διαπιστώνεται πως η αµινοτελική
περιοχή του ενζύµου οργανώνεται δοµικά από δυο συντηρηµένες α-έλικες τις οποίες από
εδώ και στην συνέχεια θα ονοµάζουµε α1 και α2 έλικα. Επιπρόσθετα, µια µικρού µήκους
α-έλικα εµφανίζεται σε κάποιες από τις δοµές και έχει προταθεί ως η περιοχή που
συµµετέχει µε “head to tail” διαµόρφωση στο σχηµατισµό του διµερούς της SecA στο
B.subtilis (Hunt et al., 2002). Η βιοπληροφορική µελέτη συνεχίστηκε µε σκοπό τη
διαπίστωση συντήρησης του αµινοτελικού άκρου ανάµεσα στις SecAs πρωτεΐνες
διαφορετικών οργανισµών. Για το σκοπό αυτό στοιχήθηκαν τα 60 πρώτα αµινοξέα του
αµινοτελικού άκρου της πρωτεΐνης οργανισµών που αντιπροσωπεύουν όλα τα φύλα των
βακτηρίων. Η στοίχηση έγινε µε αλγορίθµους πρόβλεψης αλγόριθµοι (DSC (King and
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Sternberg, 1996), DPM (Deleage and Roux, 1987), GOR I (Garnier et al., 1978), GOR III (Gibrat et al.,
1987), GOR IV (Garnier et al., 1996), HNN (Guermeur, 1997), SIMPA96 (Levin et al., 1996), PHD (Rost
et al., 1994), PREDATOR (Argos et al., 1996), SOPM (Geourjon and Deleage, 1994) (http://npsa-

Από
τη
µελέτη
αυτή
διαπιστώνουµε πως η αµινοτελική περιοχή της SecA έχει µικρό βαθµό οµολογίας στο
επίπεδο της αµινοξικής ακολουθίας ωστόσο οι φυσικοχηµικές ιδιότητες των αµινοξέων
είναι διατηρηµένες. Τα θετικά φορτισµένα αµινοξέα είναι αυτά που επικρατούν
περισσότερο όπως αναπαρίσταται στο consensus της E.coli (Εικ.7). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
προκάλεσε στην έρευνα µας η µετέπειτα δοµικές συστοιχίσεις της SecA µε άλλες RNA
ελικάσες που αποκαλύπτουν ότι το αµινοτελικό άκρο και συγκεκριµένα οι δυο ακραίες
α1 και α2 έλικες διαφέρουν σηµαντικά. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα πως
τα δοµικά αυτά στοιχεία της SecA πιθανώς να εµπλέκονται λειτουργικά και ειδικά στην
διαδικασία της µετατόπισης της προπρωτεΐνης και να µη σχετίζονται µε τη δράση
ελικάσης του ενζύµου.
Για την περεταίρω εξακρίβωση του δοµικού και λειτουργικού άκρου της SecA
πρωτεΐνης δηµιουργήθηκαν τα ελλειπτικά µεταλλάγµατα (SecA(60-901), (SecA(38-901)
και (SecA(15-901)). Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε γενετικός έλεγχος in vivo καθώς
και βιοχηµική µελέτη in vitro. Ο έλεγχος γενετικής συµπληρωµατικότητας αποκαλύπτει
πως τα µεταλλάγµατα SecA(60-901) και SecA(38-901) προκαλούν θνησιγενή φαινότυπο
στο βακτηριακό στέλεχος ενώ τα SecA(11-901, 13-901,15-901) εµφανίζουν φαινότυπο
αγρίου τύπου. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει πως η α1 είναι σηµαντική και απαραίτητη
για την επιβίωση των κυττάρων. Παρατηρούµε πως η έλλειψη των 15 πρώτων αµινοξέων
δεν έχει καµία επίπτωση στην βιωσιµότητα των κυττάρων. Προηγούµενες µελέτες
υποστηρίζουν πως η απαλοιφή των 9 ή 11 πρώτων αµινοξέων επίσης διατηρούν την
βιωσιµότητα των κυττάρων και τη σωστή λειτουργία του ενζύµου (Karamanou et al.,
2005; Or et al., 2005) ενώ άλλες πως η απαλοιφή ήδη των 8 πρώτων αµινοξέων επιφέρει
θνησιγενή φαινότυπο (Das et al., 2008; Hunt et al., 2002; Randall et al., 2005). Το
SecA(60-901) µετάλλαγµα δεν εξετάστηκε περαιτέρω καθώς ήδη από την εξάλειψη της
α1 έλικας τα κύτταρα αδυνατούν να επιβιώσουν. Τα αποτελέσµατα αυτά µας οδήγησαν
στην κατασκευή σηµειακών µεταλλαγµάτων (D15/R16, R19/R20, R22/K23, 4A και 6Α)
στην α1 έλικα. Τα µεταλλάγµατα (D15/R16, R19/R20, R22/K23, 4A) αυτά επηρεάζουν
τον ρυθµό αύξησης των κυττάρων, αλλά όχι σε τόσο ακραίο βαθµό όπως οι
προηγούµενες µεταλλαγές. Ο συνδυασµός όµως των µεταλλαγών αυτών όµως για την
υποκατάσταση περισσότερων θετικών φορτισµένων αµινοξέων σε αλανίνες (6Α)
επιφέρει µια δραµατική επίπτωση στην ανάπτυξη των κυττάρων. Το γεγονός αυτό
δηλώνει πως τα επιφανειακά, θετικά φορτισµένα αµινοξέα της α1 έλικας εµπλέκονται
στη σωστή λειτουργία του ενζύµου πιθανώς µε ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις
πρόσδεσης µε τη λιπιδική διπλοστιβάδα ή την κυτταροπλασµατική επιφάνεια του
SecYEG καναλιού.
Η µελέτη συνεχίστηκε µε βιοχηµική προσέγγιση. Η µέτρηση της δραστικότητας
ATPάσης των µεταλλαγµένων SecA αποκάλυψε πως το ελλειπτικό µετάλλαγµα (38-901)
δεν παρουσιάζει καµία δραστικότητα ενώ το (15-901) διατηρεί πλήρως τη δραστικότητα
ATPάσης αγρίου τύπου. Το αποτέλεσµα αυτό στηρίζει το in vivo πείραµα και ενισχύει το
γεγονός πως η α1 έλικα είναι σηµαντική και απαραίτητη για την σωστή λειτουργία της
SecΑ ATPάσης. Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα σηµειακά µεταλλάγµατα. Το
αποτελέσµατα αποκαλύπτουν πως οι σηµειακές µεταλλάξεις (D15/R16, R19/R20,
R22/K23, 4A) πάνω στην α1 έλικα επηρεάζουν την ιδανική υδρολυτική ενεργοποίηση
pbil.ibcp.fr/cgi-bin/npsa_automat.pl?page=/NPSA/npsa_clustalw.html).
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και το πρόβληµα γίνεται ακόµα πιο εµφανές όταν όλο και περισσότερα επιφανειακά
εκτεθειµένα, θετικά φορτισµένα αµινοξέα (6 Α) υποκαθίστανται. Τα αποτελέσµατα είναι
σύµφωνα και µε τα in vivo πειράµατα.
Στη συνέχεια, θέλαµε να ελέγξουµε εάν η µείωση του ρυθµού υδρόλυσης του
ΑΤΡ συνεπάγεται και τη παρεµπόδιση της µεταθετάσης να µετατοπίσει την προπρωτεΐνη.
Η διαδικασία µετάθεσης της προπρωτεΐνης (proPhoA(cys-)) πραγµατοποιείται in vitro
παρουσία ανεστραµµένων µεµβρανικών κυστιδίων που υπερεκφράζουν το SecYEG
κανάλι. Από την εξέταση των ελλειπτικών µεταλλαγµάτων παρατηρούµε πως το (38901) αδυνατεί πλήρως να µετατοπίσει την προπρωτεΐνη, το αποτέλεσµα ήταν
αναµενόµενο µια και το συγκεκριµένο µετάλλαγµα δεν εµφανίζει καν δραστικότητα
ATPάσης. Το (15-901) απεναντίας µετατοπίζει τον ίδιο ποσοστό προπρωτεΐνης µε τη
SecA αγρίου τύπου ενισχύοντας ακόµα περισσότερο το γεγονός πως τα 15 πρώτα
αµινοξέα δεν είναι απαραίτητα στη λειτουργία του ενζύµου. Από τα σηµειακά
µεταλλάγµατα εξετάστηκε το SecA-6A µετάλλαγµα σε µια αντίδραση µετατόπισης σε
συνάρτηση µε το χρόνο για να µπορέσουµε να ανιχνεύσουµε το πρόβληµα από τη στιγµή
που ξεκινά έως ότου η αντίδραση φτάσει σε ένα πλατό. Παρατηρούµε µια σαφή
καθυστέρηση καθώς και µια 50% µείωση της ποσότητας της προπρωτεΐνης που
µετατοπίζεται από το ένζυµο. Το αποτέλεσµα αυτό
γεννά υποψίες για πιθανή αλληλεπίδραση των
φορτισµένων αµινοξέων της α1 έλικας είτε µε τα
λιπίδια είτε µε το κανάλι. Για το σκοπό αυτό
πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µέτρησης της
συγγένειας πρόσδεσης του SecA-6A µεταλλάγµατος
στο κανάλι αλλά και το σχηµατισµό του συµπλόκου
SecA6A-SecYEG-proPhoA. Η σταθερά διάστασης
(dissociation constant, KD) της αγρίου τύπου SecA
για το SecYEG κανάλι βρέθηκε 50 nM ενώ της Εικ. 20 SecA-SecY σύµπλοκο (Zimmer
SecA-6Α 70 nM. Η συγγένεια της αγρίου τύπου et al.,2008)
SecA για το υπόστρωµα βρέθηκε 300 nM ενώ της
SecA-6Α 340 nM. Από τα αποτελέσµατα αυτά συµπεραίνουµε πως το µετάλλαγµα δεν
έχει κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα πρόσδεσης στο κανάλι ή/και στο υπόστρωµα που να
δικαιολογεί τη δυσλειτουργία του. Το ολοένζυµο µπορεί και σχηµατίζεται κανονικά.
Βέβαια, στη µοναδική κρυσταλλική δοµή του SecA-SecYEG συµπλόκου (Zimmer et al.,
2008) η αµινοτελική περιοχή εδράζεται παράλληλα µε τις λιπιδική διπλοστιβάδα (Εικ.22)
και ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις θα µπορούσαν να υφίστανται κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας µετατόπισης. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές θα µπορούσαν να
σταθεροποιούν το ένζυµο ενώ πραγµατοποιείται η µετάθεση χωρίς απαραίτητα να είναι
το κύριο και απαραίτητο συµβάν για τη πρόσδεση στο κανάλι. Συµπεραίνουµε ότι το
πρόβληµα εδράζεται σε κάποιο βήµα του καταλυτικού κύκλου µετέπειτα του
σχηµατισµού του ολοενζύµου.
Η µελέτη συνεχίστηκε µε τη µε τη δοκιµή υπολογισµού της ενδογενής, µεµβρανικής και
ενεργοποίηση µετατόπισης σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία (Karamanou et al., 2007).
Από το πείραµα αυτό µπορούµε να παρακολουθήσουµε τη συµπεριφορά του ενζύµου σε
ένα εύρος θερµοκρασιών και να αντλήσουµε πληροφορίες για την ενέργεια
ενεργοποίηση της πρωτεΐνης. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται µε διαγράµµατα Arrhenius
(Gouridis et al., 2009) και αποκαλύπτουν πως στην ενδογενή ενεργοποίηση η αγρίου
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τύπου SecA βρέθηκε να έχει ενέργεια ενεργοποίησης 150 kJ/mole ενώ η SecA-6Α 125
kJ/mole. Στην µεµβρανική, 155 kJ/mole και 120 kJ/mole αντίστοιχα ενώ στην
ενεργοποίηση µετατόπισης η ενέργεια ενεργοποίησης βρίσκεται 60 kJ/mole και για την
αγρίου τύπου και για την SecA-6A. Η διαφορά της θέσης των καµπυλών που γίνεται πιο
εµφανής στην ενεργοποίηση µετατόπισης ορίζει τους πολλαπλούς κύκλους υδρόλυσης
ATP και τη διαφορά στην τιµές των Kcat. Τα πειράµατα αυτά δείχνουν πως το SecA-6A
µετάλλαγµα παρουσία της προπρωτεΐνης παρουσιάζει πρόβληµα στους πολλαπλούς
κύκλους υδρόλυσης αλλά δεν οφείλεται στην αδυναµία µείωσης της ενέργειας
ενεργοποίησης. Επίσης, ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός πως στην ενδογενή και
µεµβρανική ενεργοποίηση η µικρή διαφορά στους πολλαπλούς κύκλους υδρόλυσης που
παρατηρείται συνοδεύεται και από µια µικρή µείωση της ενέργειας ενεργοποίησης για το
SecA-6A µετάλλαγµα. Η παρεµπόδιση των πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης ATP ίσως
οφείλεται στο γεγονός ότι η α1 έλικα επικοινωνεί µε το Q µοτίβο της ελικάσης µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δοµικές αλλαγές στην πρωτεΐνη που µειώνουν την
ενέργεια ενεργοποίησης, στην ενδογενή και µεµβρανική ενεργοποίηση, αλλά
παρεµποδίζουν τη δράση της ATPάσης. Παρουσία της προπρωτεΐνης όµως η ενέργεια
ενεργοποίησης µειώνεται όπως και στην αγρίου τύπου SecA άλλα το ένζυµο αδυνατεί να
ξεπεράσει και πάλι το πρόβληµα των µειωµένων πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης. Από
την άλλη πλευρά, πειράµατα ανασύστασης της µεταθετάσης µε προσθήκη in trans
οδηγού πεπτιδίου και ώριµου τµήµατος της προπρωτεΐνης αποκαλύπτουν πως το SecA6A µετάλλαγµα µπορεί να διεγερθεί από το οδηγό πεπτίδιο µόνο, να ξεπεράσει το
πρόβληµα των πολλαπλών κύκλων υδρόλυσης και να µεταφέρει το ώριµο τµήµα της
προπρωτεΐνης όπως και η αγρίου τύπου SecA. Βέβαια, εµείς παρακολουθούµε την
χρονική στιγµή που η αντίδραση έχει κορεστεί και δεν γνωρίζουµε εάν το µετάλλαγµα
εµφανίζει κάποια χρονική καθυστέρηση στο να επιτύχει τη µετατόπιση.
Το επόµενο ερώτηµα που µας απασχόλησε είναι ο ολιγοµερισµός της SecA και
κατά πόσο το αµινοτελικό άκρο εµπλέκεται σε αυτόν. Υπάρχουν µελέτες που
υποστηρίζουν πως η SecA λειτουργεί ως µονοµερές (Or et al., 2005; Or et al., 2002)
άλλες ότι προσδένεται στο SecYEG σαν µονοµερές ή διµερές (Benach et al., 2003;
Tziatzios et al., 2004) και άλλες ότι µονοµερίζεται µόλις προσδεθεί στη λιπιδική
διπλοστιβάδα (Duong, 2003). Η κρυσταλλική δοµή του SecA-SecYEG συµπλόκου
(Zimmer et al., 2008) πάλι αποκαλύπτει πως ένα µόριο SecA προσδένεται σε ένα µόριο
SecY άλλα αυτό θα µπορούσε να αποτελεί και σφάλµα της µεθόδου καθώς η χρήση
απορρυπαντικού µπορεί να αποµακρύνει άλλα πρωτεϊνικά µόρια. Από τη δοµή
παρατηρούµε πως λείπει το δεύτερο µόριο SecY. Προηγούµενες έρευνες υποστηρίζουν
πως η NBD περιοχή είναι εκείνη που προσδένεται και σταθεροποιεί το διµερές ένζυµο
πάνω στη κυταρροπλασµατική πλευρά του ενός µορίου SecY(Osborne and Rapoport,
2007) και στη συνέχεια µονοµερίζεται.
Όσο αφορά στο αµινοτελικό άκρο, τα µεταλλάγµατα από τα οποία έχουν
αφαιρεθεί έως και τα πρώτα 15 αµινοξέα είναι λειτουργικά in vivo και in vitro και δεν
παρουσιάζουν κανένα πρόβληµα στο σχηµατισµό διµερούς παρουσία 50 mM KCl
(Karamanou et al., 2005). Προηγούµενες µελέτες έδειξαν πως υψηλές συγκεντρώσεις
άλατος (150 mM KCl), χαµηλές συγκεντρώσεις πρωτεΐνης αλλά και η παρουσία
απορρυπαντικού επηρεάζουν την ικανότητα σχηµατισµού σταθερών διµερών µορίων
(Woodbury et al., 2002). Αλλά το γεγονός αυτό δεν αναµένεται να έχει σηµασία
φυσιολογικά στο κυτταρόπλασµα. Επίσης, υπάρχουν µελέτες που υποστηρίζουν πως τα
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15 πρώτα αµινοξέα είναι επιφανειακά εκτεθειµένα (Hunt et al., 2002; Osborne et al.,
2004; Sharma et al., 2003) και είναι απαραίτητα στην αλληλεπίδραση µε το SecG (Mori
et al., 1998) ή είναι απαραίτητα στο σχηµατισµό της διµερούς µορφής της SecA στο
B.subtilis (Hunt et al., 2002; Or et al., 2002). Σε άλλη κρυσταλλική δοµή όµως το
µετάλλαγµα (9-861) κρυσταλλώθηκε ως διµερές και από την ανάλυση της δοµής
προκύπτει ότι κατάλοιπα του DEAD κινητήρα έρχονται σε γειτνίαση στα δύο πρωτοµερή
(Papanikolau et al., 2007). Το επόµενο βήµα της έρευνας µας αφορούσε την συµµετοχή
της α1 έλικας (αµινοξέα 15-38) στο διµερισµό της πρωτεΐνης. Από τα native-PAGE
πηκτώµατα απουσία και παρουσία ADP παρατηρούµε πως το (38-901) µετάλλαγµα
εµφανίζει ένα σαφή µονοµερή πληθυσµό και δεν εµφανίζει καθόλου διµερή πληθυσµό.
Πειράµατα laser light scattering για το µετάλλαγµα αυτό πραγµατοποιήθηκαν επίσης από
την Λίλη Καραµάνου και επιβεβαιώνουν ένα κύριο µονοµερή πληθυσµό καθώς και ένα
µικρό τετραµερή πληθυσµό. Τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν πως η α1 έλικα
αποτελεί µια περιοχή που εµπλέκεται στον διµερισµό και στην σωστή λειτουργία του
ενζύµου.Το αµινοτελικό άκρο αποτελεί µια υποψήφια περιοχή πρόσδεσης του διµερούς
της SecA στο ένα µόριο SecY και στη συνέχεια µονοµερίζεται για να πραγµατοποιήσει
τη µετάθεση της προπρωτεΐνης. Τα native-PAGE πηκτώµατα απουσία και παρουσία
ADP για το SecA-6A µετάλλαγµα όµως εµφανίζουν ένα ξεκάθαρο διµερή πληθυσµό
παρουσία ADP κάτι το οποίο δείχνει πως πιθανώς τα θετικά, φορτισµένα αµινοξέα της
α1 έλικας δεν συµβάλλουν σηµαντικά στο σχηµατισµό της διµερούς µορφής και στην
αλληλεπίδραση µε το SecY.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ
5.1 Τεχνικές µοριακής βιολογίας
5.1.1 ∆ηµιουργία µεταλλαγµάτων µε Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης
(Polymerase Chain Reaction, PCR)
Όλα τα σηµειακά µεταλλάγµατα δηµιουργήθηκαν µε τη µέθοδο Quick-change” της
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (Stratagene). Το ένζυµο που καταλύει την
αντίδραση είναι η DNA πολυµεράση PfuUltraTM High Fidelity. Τα ελλειπτικά
µεταλλάγµατα δηµιουργήθηκαν από τον Γιώργο Γκουρίδη και Γιώργο Σιανίδη.
1. Το His6SecAD15A/R16A είχε ως µήτρα το πλασµίδιο pIMBB7 (HisSecA N6-901)
(Sianidis, Karamanou et al. 2001) και οι εκκινητές που εισήγαγαν τις σηµειακές
µεταλλάξεις είναι : X655 (5’ GTT TTC GGT AGT CGT AAC GCT GCC ACC CTG
CGC CGG ATG CGC 3’) και X656 (5’ GCG CAT CCG GCG CAG GGT GGC AGC
GTT ACG ACT ACC GAA AAC 3’). Το πλασµίδιο που προκύπτει αρχειοθετείται ως
pIMBB971.
2. Το His6SecAR19A/R20A είχε ως µήτρα το πλασµίδιο pIMBB7 (HisSecA N6-901) και
οι εκκινητές που εισήγαγαν τις σηµειακές µεταλλάξεις είναι : X657 (5’ CGT AAC GAT
CGC ACC CTG GCC GCG ATG CGC AAA GTG GTC AAC 3’) και X658 (5’ GTT
GAC CAC TTT GCG CAT CGC GGC CAG GGT GCG 3’). Το πλασµίδιο που
προκύπτει αρχειοθετείται ως pIMBB972.
3. Το His6SecAR22A/K23A είχε ως µήτρα το πλασµίδιο pIMBB7 (HisSecA N6-901) και
οι εκκινητές που εισήγαγαν τις σηµειακές µεταλλάξεις είναι : X659 (5’ CGC ACC CTG
CGC CGG ATG GCC GCA GTG GTC AAC ATC ATC AAT 3’) και X660 (5’ ATT
GAT GAT GTT GAC CAC TGC GGC CAT CCG GCG CAG GGT GCG ATC GTT
ACG 3’). Το πλασµίδιο που προκύπτει αρχειοθετείται ως pIMBB973.
4. Το His6SecA-4A (His6SecAR19A/R20A/R22A/K23A) είχε ως µήτρα το πλασµίδιο
pIMBB973 (His6SecAR22A/K23A) ) και οι εκκινητές που εισήγαγαν τις σηµειακές
µεταλλάξεις είναι : X699 (5’ CGT AAC GAT CGC ACC CTG GCC GCG ATG GCC
GCA GTG GTC AAC 3’) και x700 (5’ GTT GAC CAC TGC GGC CAT CGC GGC
CAG GGT GCG ATC GTT ACG 3’). Το πλασµίδιο που προκύπτει αρχειοθετείται ως
pIMBB1060.
5. To His6SecA-6A (His6SecAD15A/R16A/R19A/R20A/R22A/K23A) είχε ως µήτρα το
πλασµίδιο pIMBB1060 (His6SecAR19A/R20A/R22A/K23A) και οι εκκινητές που
εισήγαγαν τις σηµειακές µεταλλάξεις είναι : X816 (5’ GTT TTC GGT AGT CGT AAC
GCT GCC ACC CTG GCC GCG ATG GCC 3’) και x864 (5’ GGC CAT CGC GGC
CAG GGT GGC AGC GTT ACG ACT ACC GAA AAC 3’). Το πλασµίδιο που
προκύπτει αρχειοθετείται ως pIMBB1095.
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Η θερµοκρασία αποδιάταξης (Tm) υπολογίστηκε από τον τύπο:
Tma = 69.3 + 0.41 (%CG) - 650 / L και
Tm = Tma - %mismatch (°C) - 5°C
Όπου (%GC) : το ποσοστό των βάσεων GC στον εκκινητή
L : το µήκος του εκκινητή σε αριθµό βάσεων
% mismatch :το ποσοστό του µη σωστού ταιριάσµατος του κωδικονίου που εισάγει την
µετάλλαξη µε του αγρίου τύπου κωδικόνιο της µήτρας
Η αντίδραση έγινε ως εξής :
Μήτρα (µεθυλιωµένο DNA)
X 5΄εκκινητής (10pmol/µl)
X 3' έκκινητής (10pmol/µl)
dNTPs (2.5mM)
10X PFu buffer
Pfu Ultra polymerase (2.5u/µl)
dH2O (µέχρι τελικό όγκο 50µl)
ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ

90ng
1.5µl
1.5µl
5µl
5µl
1µl cat.No. 60038Stratagene
50µl

Πρόγραµµα στο µηχάνηµα της PCR :
950C

30sec

950C
Tm
720C

30sec
1min
18 κύκλοι
1min/kb πλασµιδίου

720C

7min

για την αποφυγή λαθών

Έπειτα, το προϊόν της PCR υπέστη πέψη µε την περιοριστική ενδονουκλεάση DpΝ I (5
µl NEB 4 buffer, 1 µl DpΝ I,) (New England Biolabs) έτσι ώστε να αποµακρυνθεί το
µεθυλιωµένο DNA (µήτρα). Η πέψη γίνεται για 2h στους 37°CΩς αντίδραση ελέγχου
(control) πραγµατοποιήθηκε πέψη σε ίση ποσότητα µεθυλιωµένου DNA (90ng). Το
προϊόν που προκύπτει µετασχηµατίζεται σε επιδεκτικά κύτταρα E.coli DH5a τα οποία
καλλιεργούνται σε στερεή καλλιέργεια. Στη συνέχεια, οι αποικίες καλλιεργούνται σε
υγρές καλλιέργειες και αποµονώνεται το πλασµίδιο που φέρει την επιθυµητή µετάλλαξη
σε ικανοποιητική ποσότητα. Από την αντίδραση ελέγχου δεν αναµένεται ο σχηµατισµός
αποικιών. Όλα τα πλασµίδια αλληλουχήθηκαν στο εργαστήριο µικροχηµείας στο IMBB.
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5.1.2 Παραγωγή επιδεκτικών κυττάρων (competent cells)
Υλικά:
• Psi broth υγρό θρεπτικό υλικό (1lt)
Συστατικό
Bacto yeast extract
Bacto tryptone
Magnesium sulfate
pH 7.6 µε 10N KOH

ποσότητα
5g
20 g
5g

• TFB1, παγωµένο
Συστατικό

Τελική συγκέντρωση

CH3COOK

30 mM

RbCl

100 mM

CaCl2

10 mM

MnCl2

50 mM

Γλυκερόλη

15% v/v

pH 5.8 µε CH3COOH

• TFB2, παγωµένο
Συστατικό
Τελική συγκέντρωση
MOPS
10 mM
CaCl2
75 mM
RbCl
10 mM
Γλυκερόλη
15% v/v
pH 6.5 µε NaOH
• Ξηρός πάγος / υδατόλουτρο αιθανόλης

Πρωτόκολλο:
1. Εµβολιάζουµε 50ml psi broth µε µοναδική αποικία από στερεό θρεπτικό υλικό LB και
επωάζουµε τα κύτταρα υπό ανάδευση ολονύχτια στη κατάλληλη θερµοκρασία
2. Εµβολιάζουµε 100 ml psi broth µε 1 ml της ολονύχτιας καλλιέργειας (1:100) και
επωάζουµε τα κύτταρα υπό ανάδευση µέχρι O.D600 = 04 - 0.6
3. Eπωάζουµε στον πάγο για 15 min
4. Συλλέγουµε τα κύτταρα µε φυγοκέντρηση για 5 min στις 3-5000 g / 4°C
5. Επαναδιαλύουµε τα κύτταρα σε 160 ml παγωµένου TFB1
6. Επωάζουµε τα κύτταρα για 15 min στον πάγο
7. Συλλέγουµε τα κύτταρα µε φυγοκέντριση για 5 min στα 3-5000 g / 4°C
8. Επαναδιαλύουµε τα κύτταρα σε 16 ml παγωµένου TFB2
9. Επωάζουµε τα κύτταρα για 30 min στον πάγο, τα ψύχουµε µε το λουτρο αιθανόλης
στο οποίο έχει προστεθεί ξηρός πάγος και τα αποθηκεύουµε στους -80°C
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5.1.3 Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA (για διαγνωστικούς σκοπούς)
Η αποµόνωση του πλασµιδιακού DNA έγινε σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της
NucleospinR Plasmid ( Cat. No 740 588.250), Macherey-Nagel (MN).

5.1.4 Μετασχηµατισµός κυττάρων
Υλικά:
• Αποστειρωµένοι σωλήνες πολύ-προπυλενίου 17 x 100 mm
• Πλήρες θρετικό : Luria Bertani (LB)
%
Tryptone
1%
Yeast Extract
0.5%
NaCl
1%
Bact. Agar
1.5%
pH7.5 µε 2-3 σταγόνες 10N NaOH

g/lt
10g
5g
10g
15g

• Τρυβλία LB µε το κατάλληλο αντιβιοτικό
• Υδατόλουτρο στους 42°C
Πρωτόκολλο:
1. Ψύχουµε στον πάγο τους αποστειρωµένους σωλήνες πολύ-προπυλενίου
2. Μεταφέρουµε περίπου 100 µl επιδεκτικών κυττάρων στους αποστειρωµένους σωλήνες
πολύ-προπυλενίου.
4. Προσθέτουµε 2-10 ng DNA στα 100 µl δεκτικών κυττάρων
5. Τοποθετούµε τους σωλήνες στον πάγο για 30min
6. Επωάζουµε τα κύτταρα για 1 min στους 42 °C και αµέσως τα τοποθετούµε στον πάγο
για 2 min (heat shock)
7. Προσθέτουµε 900 µl υγρού θρεπτικού LB και επωάζουµε για 60 min τα κύτταρα υπό
ανάδευση στην θερµοκρασία ανάπτυξης
8. Επιστρώνουµε τα κύτταρα σε LB τρυβλία µε στερεό θρεπτικό υλικό και τα επωάζουµε
για 12 h στη κατάλληλη θερµοκρασία
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5.2 Έλεγχος γενετικής συµπληρωµατικότητας
Yλικά:
• BL.21.19 δεκτικά κύτταρα
• LB υγρό θρεπτικό υλικό και αµπικιλλίνη 100 µg/ml
• Τρυβλία µε LB και αµπικιλλίνη 100µg/ml
• Επωαστήρας στους 30°C και στους 42°C
1. Μετασχηµατισµός σε BL21.19 επιδεκτικά κύτταρα των πλασµιδίων που φέρουν το
γονίδιο της αγρίου τύπου πρωτεΐνης, των γονιδίων µε τις επιθυµητές µεταλλάξεις καθώς
και του πλασµιδιακού φορέα που δεν έχει µετασχηµατιστεί.
2. Εµβολιασµός µοναδικής αποικίας από κάθε µετασχηµατισµό σε 5 ml LB/Amp υγρής
καλλιέργειας και επώαση για 12-14h στους 30°
3. Αραίωση 1/100 της καλλιέργειας σε νέα 5 ml LB/Amp υγρής καλλιέργεια και επώαση
για περίπου 5 h στους 30°C
4. Μέτρηση της οπτικής πυκνότητας (OD) στα 600nm έτσι ώστε να έχουν φτάσει όλες οι
καλλιέργειες στο ίδιο στάδιο ανάπτυξης
5. ∆ιαδοχικές αραιώσεις των κυττάρων µε LB έτσι ώστε να υπάρχουν οι 10-1, 10-2, 10-3,
10-4 αραιώσεις του αρχικού υλικού.
6. Εναποθέτω περίπου 10 µl σε µορφή spot από κάθε αραίωση σε 2 µεγάλα τρυβλία
LB/Amp.
7. Επωάζω το ένα πιάτο στους 30°C και το άλλο στους 42°C για 14-16 ώρες

5.3 Αποµόνωση και ανάλυση πρωτεϊνών
5.3.1 Υπερέκφραση πρωτεϊνών
Τα γονίδια που φέρουν τις επιθυµητές µεταλλάξεις κλωνοποιήθηκαν σε pET φορείς κάτω
από τον έλεγχο του T7 υποκινητή.
Το pET πλασµίδιο είναι ένας βακτηριακός φορέας οοποίος επιτρέπει την υπερέκφραση
πολλών ετερόλογων προτείνων (Hoffman et al., 1995). Η επαγωγή έγινε µε το δοµικό,
συνθετικό ανάλογο της λακτόζης , IPTG .
1. Καλλιέργεια LB/αµπικιλλίνης µετασχηµατισµένων BL.21.19 κυττάρων επωάζονται
στους 30°C εώς ότου η οπτική τους πυκνότητα φτάσει 0.5-0.7
2. Εµβολιασµός της καλλιέργειας µε 0.15 mM IPTG
3. Επώαση για 3 h στους 30°C
4. Υπερφυγοκέντρηση και συλλογή της βακτηριακής πελλέτας

Εικ. 21 (Α) Σχεδιάγραµµα του pET συστήµατος έκφρασης (Β) Χηµική δοµή του IPTG

40

5.3.2 Ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωµα πολύ-ακρυλαµίδης (SDS-PAGE)
Υλικά:
1. Ρυθµιστικό διάλυµα Laemmli (Laemmli buffer)
• Glycerol 50 ml
• SDS 10 g
• Tris pH 6.8 30 ml
• β-mercaptoethanol 1 ml
• bromophenol blue 0.005 %
2. 10x SDS Running buffer (1lt)
• Tris 30 g
• Glycine 144 g
• SDS 10g
3. γυάλινα τζάµια, χτένες, spacers (biorad)
4. συσκευές ηλεκτροφορησης (biorad)
Πρωτόκολλο:
Η ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωµα ακρυλαµίδης πραγµατοποιείται
χρησιµοποιώντας πήκτωµα ακρυλαµίδης (38% acrylamide – 2% bis-acrylamide) και το
στάνταρ ρυθµιστικό διάλυµα γλυκίνης pH 8.6 – 8.7 (Laemmli, 1970). Στο πήκτωµα
αναλύονται τα δείγµατα αφού έχουν πρώτα διαλυθεί σε ρυθµιστικό διάλυµα Laemmli και
βραστεί για 10 min
5.3.3 Χρώση πρωτεϊνών µε Coomassie blue
Υλικά:
1. Χρωστική Brilliant Blue (R-250) που βάφει µπλε τις πρωτεϊνικές ζώνες και ανιχνεύει
πρωτεΐνες µέχρι 0.1µg.
Για 1 lt :
• 0.2% Coomassie blue R-250
• 30% Μεθανόλη
• 10% Οξικό οξύ
2. Destaining buffer
Για 1 lt :
• 15% Μεθανόλη
• 10% Οξικό οξύ
Πρωτόκολλο:
1. Τοποθετούµε το πήκτωµα αµέσως µετά την περάτωση της ηλεκτροφορησης σε βαφή
coomassie blue brillant και επωάζουµε για 30 – 40 min.
2. Αποµακρύνουµε την χρωστική µε Destaining buffer από το πήκτωµα και οι πρωτεϊνες
διακρίνονται λόγω του χαρακτηριστικού µπλε χρώµατος (Compton and Jones, 1985)
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5.3.4 Χρώση πρωτεϊνών µε άργυρο ( silver staining)
Μια από τις πιο ευαίσθητες µεθόδους χρώσης πρωτεϊνών πάνω σε πηκτή
πολυακρυλαµίδης είναι η χρώση µε άργυρο

Υλικά :
• ∆ιάλυµα µονιµοποίησης πρωτεϊνών: 10% οξικό οξύ, 40% µεθανόλη
• ∆ιάλυµα ξεπλύµατος: 10% αιθανόλη, 5% οξικό οξύ
• 1% CuCl2
• 0.004% w/v KMnO4
• 0.1% AgNO3
• ∆ιάλυµα εµφάνισης (300ml): 6gr K2CO3 και 60µl φορµαλδεύδη 37%

Πρωτόκολλο:
1. Αφήνουµε την πηκτή πολυακρυλαµίδης για 1h στο διάλυµα µονιµοποίησης
2. Αποµακρύνουµε το διάλυµα µονιµοποίησης και ξεπλένουµε µε ddH2O
3. Επώαση 15min στο διάλυµα CuCl2
4. Ξεπλένουµε µε ddH2O.
5. Επώαση 15min στο διάλυµα KMnO4
6. Aφήνουµε την πηκτή πολυακρυλαµίδης για 15 min σε διάλυµα ξεπλύµατος (x2).
Ξεπλένουµε µε ddH2O ενδιάµεσα στα πλυσίµατα. Μετά το τελευταίο πλύσιµο η πηκτή
αποκτά µια κιτρινωπή χροιά
7. Επώαση σε ddH2O για 10 min και µετά ξέπλυµα εκ νέου µε ddH2O
8. Επώαση στο διάλυµα αργύρου 15-20 λεπτά
9. Ξεπλένουµε κάτω από τρεχούµενο νερό για ~ 45 δευτερόλεπτα
10. Προσθέτουµε 100ml από το διάλυµα εµφάνισης για ~ 1min
11. Πετάµε το διάλυµα που έχει αποκτήσει µια σκούρα καφέ χροιά και προσθέτω ακόµη
200ml από το ίδιο διάλυµα
Ανακινούµε στο χέρι µας το δοχείο που περιέχει την πηκτή και καφετιές και κίτρινες
πρωτεϊνικές ζώνες αρχίζουν να εµφανίζονται. Όταν οι ζώνες αποκτήσουν µια
ικανοποιητική ένταση χρώµατος σταµατάµε την αντίδραση πετώντας το διάλυµα
εµφάνισης, ξεπλύνουµε µε H2O και να προσθέσουµε 5% οξικό οξύ.
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5.3.5 Ανίχνευση πρωτεϊνών σε µεµβράνες νιτροκυτταρίνης µε χρήση αντισωµάτων
(western blots)
Α. Hλεκτροφορητική µεταφορά πρωτεϊνών σε νιτροκυτταρίνη
Yλικά:
• ∆ιάλυµα µεταφοράς : 50 mM Tris/HCl, 380 mM γλυκίνη, 0.1% SDS, 20% µεθανόλη
• Μεµβράνη νιτροκυτταρίνης (0.45µ, Schleicher & Schuel)
• Χαρτί whatman
∆ιαδικασία:
1. Αναλύουµε τα πρωτεϊνικά δείγµατα σε αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαµίδης ( SDS
PAGE gel). Με τη µέθοδο αυτή είναι δυνατή η ανίχνευση 0.1µg καθαρής πρωτεΐνης.
2. Συναρµολογούµε το ‘’σάντουιτς’’ µεταφοράς πρωτεϊνών µέσα σε διάλυµα µεταφοράς
3. H µεταφορά των πρωτεϊνών γίνεται σε µία ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου στα 300
mA ή O/N στους 4°C και στα 40mA.
Β. Western blot
Yλικά:
• TBS :20mM Tris/HCl pH7.5, 150mM NaCl
• TTBS :20mM Tris/HCl pH7.5, 150mM NaCl, 0.3% Tween-20
• ∆ιάλυµα για την αποµάκρυνση θορύβου (blocking solution): 1xTTBS 5%, σκόνη
γάλακτος
• ∆ιάλυµα αντισώµατος: 1xTTBS, 1% σκόνη γάλακτος
• ECL Kit, Pierce
•∆ευτερογενές αντίσωµα: goat antirabbit conj. to horseradish peroxidase – Jackson
Immunoresearch.
∆ιαδικασία:
1. Μετά τη µεταφορά των πρωτεϊνών σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, επωάζεται η
µεµβράνη για 30min σε θερµοκρασία δωµατίου στο διάλυµα αποµάκρυνσης θορύβου ή
O/N στους 4°C υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης
2. H µεµβράνη ξεπλένεται σε διάλυµα 1xTTBS, 1x15min, 2x5min σε θερµοκρασία
δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης.
3. Επώαση της µεµβράνης για 1h σε διάλυµα πρωτογενούς αντισώµατος (διάλυµα
αντισώµατος + την κατάλληλη αραίωση του χρησιµοποιούµενου κάθε φορά
πρωτογενούς αντισώµατος) σε θερµοκρασία δωµατίου ή O/N στους 4°C υπό συνθήκες
ήπιας ανάδευσης.
4. H µεµβράνη ξεπλένεται σε διάλυµα 1xTTBS, 1x15min, 2x5min σε θερµοκρασία
δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης
5. Επώαση της µεµβράνης για 1h σε διάλυµα δευτερογενούς αντισώµατος σε
θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης
6. H µεµβράνη κατόπιν ξεπλένεται σε διάλυµα 1xTTBS, 1x15min, 4x5min σε
θερµοκρασία δωµατίου υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης.
7. Τέλος η µεµβράνη επωάζεται για 5 min σε διάλυµα 1XTBS. Στο µεταξύ
αναµειγνύουµε ίσους όγκους από τα ECL αντιδραστήρια και τα αφήνουµε για
εξισορρόπηση για 5λεπτά το µέγιστο σε θερµοκρασία δωµατίου.
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8. Στεγνώνουµε ελαφρά τη µεµβράνη στον αέρα
9. Προσθέτουµε το µίγµα των ECL αντιδραστηρίων στη πλευρά της µεµβράνης όπου
έχουν µεταφερθεί οι πρωτεϊνες και αφήνουµε για επώαση 1min χωρίς ανάδευση
10. Εµφάνιση της µεµβράνης

5.3.6 Αποµόνωση πρωτεινών µε Νι-ΝΤΑ χρωµατογραφία αρνητικής συγγένειας

Όλες οι πρωτεΐνες που χρησιµοποιήθηκαν φέρουν στο αµινοτελικό τους άκρο ένα
εξαϊστιδινικό επίτοπο. Ο επίτοπος αυτός χρησιµοποιείται για την εφαρµογή της µεθόδου
χρωµατογραφίας συγγενείας έτσι ώστε να επιτευχθεί η γρήγορη αποµόνωσή των
πρωτεϊνών σε καθαρή µορφή. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε η χρωµατογραφία Ni2+NTA. Η ρητίνη που χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό των πρωτεϊνών, περιέχει
αγαρόζη ως προσροφητικό υλικό, το οποίο συνδέεται µε το νικέλιο (Ni2+) µέσω νίτριλο –
τριοξικού οξεος (NTA) που φέρει τρία καρβονύλια. Το NTA καταλαµβάνει 4 από τις 6
θέσεις σύνδεσης υποκαταστάτη στη σφαίρα συναρµογής του ιόντος Ni2+, αφήνοντας
ελεύθερες δύο θέσεις να αλληλεπιδράσουν µε τον εξαϊστιδινικό επίτοπο των προς
καθαρισµό πρωτεϊνών. Έτσι 3 ιόντα Ni2+ αντιστοιχούν σε κάθε πρωτεϊνικό µόριο που
φέρει 6 ιστιδίνες στο αµινοτελικό του άκρο. Η ρητίνη χρωµατογραφίας θα κατακρατήσει
µόνο τη φέρουσα τον επίτοπο πρωτεΐνη, και η τυχόν µη ειδική σύνδεση µεµονωµένων
ιστιδινών από άλλες πρωτεΐνες σχεδόν εξαλείφεται µε τις εκπλήσσεις της ρητίνης µε
ιµιδαζόλιο (Janknecht et al., 1991). Η συγκέντρωση των πρωτεϊνών προσδιορίζεται µε τη
µέθοδο Bradford (Biorad) (Bradford, 1976)

Υλικά και ρυθµιστικά διαλύµατα (buffers)
1M Tris-HCl pH:8.0
5M NaCl
100% or 87% γλυκερόλη
5mg/ml Dnase
1M ιµιδαζόλιο
0.1M PMSF ( επαναδιάλυση σε ισοπροπανόλη)
β-µερκαπτοεθανόλη

Buffer A: 50 mM Tris-HCl pH:8.0; 1 M NaCl; 10% γλυκερόλη; 5 mM ιµιδαζόλιο
Buffer B: 50 mM Tris-HCl pH:8.0; 50 mM NaCl; 10% γλυκερόλη; 5 mM ιµιδαζόλιο
Buffer C: 50 mM Tris-HCl pH:8.0; 50 mM NaCl; 10% γλυκερόλη; 100 mM ιµιδαζόλιο
Buffer D: 50 mM Tris-HCl pH:8.0; 50 mM NaCl; 10% γλυκερόλη
Buffer E: 50 mM Tris-HCl pH:8.0; 50 mM NaCl; 50% γλυκερόλη
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Πρωτόκολλο :
1. Ζυγίζουµε την βακτηριακή πελλέτα
2. Επαναδιαλύουµε την πελλέτα σε buffer A (10ml buffer A για κάθε 1 g της πελλέτας)
3. Προσθέτουµε PMSF (2.5 mM τελική συγκέντρωση) και DNase (50 ug/ml τελική
συγκέντρωση)
4. Ηχοβόληση των κυττάρων (Soniprep VC130PB, output 30W, διάµετρος ράβδου 6mm)
στους 4°C
5. Φυγοκέντρηση στις 20.000 g για 30 min στους 4°C
6. Συλλογή του υπερκείµενου και επαναδιάλυση του ιζήµατος σε buffer A
7. Ανάλυση δείγµατος από το υπερκείµενο και το ίζηµα σε SDS 12% πηκτή ακρυλαµίδης
(>95% της πρωτεΐνης θα πρέπει να είναι στο υπερκείµενο)
8. Εκτίµηση της συνολικής ποσότητας της πρωτεΐνης από την πηκτή και προετοιµασία
της Ni-NTA χρωµατογραφικής στήλης (1 ml ρητίνης για κάθε 10 mg της εκτιµώµενης
πρωτεΐνης)
9. Εξισορρόπηση της στήλης µε 12 όγκους-στήλης buffer A
10. Προσθέτουµε 5 mM β-µερκαπτοεθανόλη στο δείγµα (υπερκείµενο) και φορτώνουµε
στην στήλη. Ο ιδανικός ρυθµός έκλουσης είναι 1 ml/min (κρατάµε µικρή ποσότητα
δείγµατος και συλλέγουµε το εκλουόµενο δείγµα)
11. Πλύση της στήλης µε 10 όγκους-στήλης buffer A
12. Πλύση της στήλης µε 15 όγκους-στήλης buffer Β
13. Έκλουση της πρωτεΐνης µε 10 όγκους-στήλης buffer C (συλλογή 20 εκλούσεων ½
όγκου-στήλης
14. Ανάλυση σε SDS 12% πηκτή ακρυλαµίδης για τον έλεγχο της καθαρότητας της
πρωτεΐνης
15. Υπολογισµός της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Bradford και στη
συνέχεια ένωση των εκλούσεων µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση
16. Για την αποµάκρυνση του ιµιδαζόλιου, µεταφέρουµε τις εκλούσεις µε τη µεγαλύτερη
συγκέντρωση σε σάκους διαπίδυσης µε πόρους και τοποθετούµε µέσα στο buffer D για
τουλάχιστον 3 h
17. Τοποθετούµε το σάκο σε buffer E για τουλάχιστον 12 h
20. Αποθηκεύουµε την καθαρή πρωτεΐνη στους -20 0C ή -800C
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5.3.7 Αποµόνωση της αλκαλικής φωσφατάσης (His-tagged AlkprophoA)
Η υπερέκφραση της πρωτείνης γίνεται όπως έχει περιγραφεί στο 5.6 . Η πρωτεΐνη
αναµένεται να εκφραστεί σε έγκλειστα σωµάτια (inclusion bodies) και αποµονώνεται µε
χρωµατογραφία συγγένειας µετάλλου (Janknecht et al., 1991).
Υλικά και ρυθµιστικά διαλύµατα (buffers)
1. 1M Tris-HCl pH:8.0
2. 5M NaCl
3. 100% or 87% γλυκερόλη
4. 5mg/ml Dnase
5. 1M ιµιδαζόλιο
6. 0.1M PMSF ( επαναδιάλυση σε ισοπροπανόλη)
7. β-µερκαπτοεθανόλη
8. Ουρία
Buffer A: 50 mM Tris-HCl pH:8.0; 0.5 M NaCl; 5% γλυκερόλη
Buffer B: 50mM Tris-HCl pH:8.0; 0.5M NaCl; 8M Ουρία; 5% γλυκερόλη
Buffer C: 50mM Tris-HCl pH:8.0; 0.5M NaCl; 6M Ουρία; 5% γλυκερόλη
Buffer D: 50mM Tris-HCl pH:8.0; 50mM NaCl; 6M Ουρία; 5% γλυκερόλη
Buffer E: 5 mM Tris-HCl pH:8.0; 50mM NaCl; 6M Ουρία; 100mM ιµιδαζόλιο
5% γλυκερόλη
Buffer F: 50mM Tris-HCl pH:8.0; 50mM KCl; 6M Ουρία; 1mM EDTA; 5% γλυκερόλη

Πρωτόκολλο
1. Ζυγίζουµε την βακτηριακή πελλέτα
2. Επαναδιαλύουµε την πελλέτα σε buffer A (10ml buffer A για κάθε 1 g της πελλέτας)
3. Προσθέτουµε PMSF (2.5 mM τελική συγκέντρωση) και DNase (50 ug/ml τελική
συγκέντρωση)
4. Ηχοβόληση των κυττάρων (Soniprep VC130PB, output 30W, διάµετρος ράβδου 6mm)
στους 4°C
5. Φυγοκέντρηση στις 50.000 g για 30 min στους 4°C
6. Συλλογή του υπερκείµενου και επαναδιάλυση του ιζήµατος σε buffer Β (Η
επαναδιάλυση γίνεται µε οµογενοποιητή µε ίσο όγκο buffer Β)
7. Φυγοκέντρηση στις 50.000 g για 30 min στους 4°C
8. Συλλογή του υπερκείµενου και επαναδιάλυση του νέου ιζήµατος σε ίσο όγκο buffer Β
9. Ανάλυση των δειγµάτων σε SDS 12% πηκτή ακρυλαµίδης (>70% της πρωτεΐνης θα
πρέπει να είναι στο υπερκείµενο της δεύτερης φυγοκέντρησης)
10. Εκτίµηση της συνολικής ποσότητας της πρωτεΐνης από την πηκτή και προετοιµασία
της Ni-NTA χρωµατογραφικής στήλης (1 ml ρητίνης για κάθε 4 mg της εκτιµώµενης
πρωτεΐνης)
11. Εξισορρόπηση της στήλης µε 12 όγκους-στήλης buffer C
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12. Προσθέτουµε στο υπερκείµενο τόσο buffer A ώστε να επιτύχουµε 6Μ συγκέντρωση
ουρίας
13. Προσθέτουµε 5 mM β-µερκαπτοεθανόλη στο δείγµα (υπερκείµενο) και φορτώνουµε
στην στήλη. Ο ιδανικός ρυθµός έκλουσης είναι 1 ml/min (κρατάµε µικρή ποσότητα
δείγµατος και συλλέγουµε το εκλουόµενο δείγµα)
14. Πλύση της στήλης µε 10 όγκους-στήλης buffer C
15. Πλύση της στήλης µε 15 όγκους-στήλης buffer D
16. Έκλουση της πρωτεΐνης µε 10 όγκους-στήλης buffer E (συλλογή 20 εκλούσεων ½
όγκου-στήλης
17. Ανάλυση σε SDS 12% πηκτή ακρυλαµίδης για τον έλεγχο της καθαρότητας της
πρωτεΐνης
18. Υπολογισµός της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης µε τη µέθοδο Bradford και ένωση
των εκλούσεων µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση. Έπειτα, προσθέτουµε 30mM EDTA και
επωάζουµε για 2 h
19. Για την αποµάκρυνση του ιµιδαζόλιου και της περίσσειας του EDTA, µεταφέρουµε
τις εκλούσεις µε τη µεγαλύτερη συγκέντρωση σε σάκους διαπίδυσης µε πόρους και
τοποθετούµε µέσα στο buffer F για τουλάχιστον 12 h
20. Συγκεντρώνουµε την πρωτεΐνη µε amicon millipore concentrators
21. Αποθηκεύουµε την καθαρή πρωτεΐνη στους -20 0C ή -80 0C.

5.3.8 Παρασκευή ανεσταµµένων µεµβρανικών κυστιδίων (IMVs)

Η αποµόνωση ανεστραµµένων µεµβρανικών κυστιδίων γίνεται από το BL31pET640
βακτηριακό στέλεχος που υπερεκφράζει SecYEG σύµπλοκο (van der Does, den
Blaauwen et al. 1996).
Πρωτόκολλο
1. Επαναδιάλυση της βακτηριακής πελλέτας σε ίσο όγκο διαλύµατος Α (50mM
Tris-Cl PH=8/20% γλυκερόλη) εµπλουτισµένου µε DΝΑase (5µg/ml), RΝΑase
(10µg/ml), PMSF (1mM) και β-µερκαπτοαιθανόλη (10mM).
2. Σπάσιµο των κυττάρων µε French Press στα 8000psi (περνώντας το δείγµα 3-4
φορές) ώστε να δηµιουργηθούν ανεστραµµένα µεµβρανικά κυστίδια
3. Προστίθεται ίσος όγκο διαλύµατος Α
4. Φυγοκέντρηση για 10min στα 4000g για αποµάκρυνση κυτταρικών
υπολειµµάτων
5. Οι µεµβράνες αποµονώνονται µε κατακρήµνιση από το υπερκείµενο µε
υπερφυγοκέντρηση στα 40000g για 90min.
6. Το ίζηµα που περιέχει τις µεµβράνες διαλυτοποιείται σε 10ml διαλύµατος Α πριν
φορτωθούν σε διαβάθµιση σακχαρόζης (1.9, 1.7, 1.5, 1.3, 1.1M) σε 50mM TrisCl PH=8 αποτελούµενη από 6ml διαλύµατος η κάθε βαθµίδα
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7. Φυγοκέντρηση στα 24000rpm σε SW28 ρότορα για 16h σε χαµηλή θερµοκρασία
(2°C), η οποία οδηγεί στο διαχωρισµό των κυστιδίων της εσωτερικής µεµβράνης
(εντοπίζονται σαν µια σκούρα καφετί στιβάδα) από τα κυστίδια της εξωτερικής
µεµβράνης (εντοπίζονται σαν µια πιο φαρδιά και ελαφρά κιτρινωπή στιβάδα)
8. Περισυλλέγουµε την στιβάδα που περιέχει τα κυστίδια του ενδιαφέροντος µας
(κυστίδια εσωτερικής µεµβράνης), και τα αραιώνουµε 5 φορές µε διάλυµα Α
9. Φυγοκέντρηση για 90min στα 30000rpm στους 4°C
10. Το ίζηµα διαλυτοποιείται σε µικρό όγκο (ενδεικτικά 2ml) έτσι ώστε η τελική
συγκέντρωση να είναι της τάξης των 20mg/ml. Η αποθήκευση γίνεται σε µικρά
κλάσµατα των 20µl στους -80°C.

5.3.9 Αποµάκρυνση της SecA από τα IMVs µε ουρία
Είναι πολύ πιθανό κατά την παρασκευή των IMVs να αποµονώθηκαν και µόρια της
SecA πρωτεΐνης καθώς αυτή αλληλεπιδρά φυσιολογικά µε το σύµπλοκο. Τα µόρια αυτά
αποµακρύνονται για να µη συνεισφέρουν στις βιοχηµικές διεργασίες στις οποίες
συµµετέχουν τα IMVs.
Πρωτόκολλο
1. Σε εναιώρηµα κυστιδίων (IMVs) συγκέντρωσης ≅ 7-12 mg/ml προστίθεται
συγκεκριµένος όγκος ουρίας 10Μ µέχρι η τελική συγκέντρωση της ουρίας να
είναι 6Μ.
2. Επώαση για 35min στον πάγο, ώστε η ουρία να δράσει και να αποµακρύνει την
SecA από τη µεµβράνη αναδιατάσσοντας την
3. Φυγοκέντρηση στα 60000rpm για 35min στους 4°C (TLX benchtop ultra
Beckman) πάνω από διάλυµα S: 0.2Μ σακχαρόζη, 50mM Tris-Cl PH=8, 50mM
KCl
4. Οι µεµβράνες επαναδιαλυτοποιούνται σε 1ΧΒΒ/1mM DTT στο µισό του αρχικού
τους όγκου µε οµογενοποίηση, ηχοβολισµό και vortex και φυλάσσονται σε µικρά
π.χ 20µl κλάσµατα στους -800C
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5.4 Βιοχηµικές δοκιµές

5.4.1 Μέτρηση της δραστικότητας ATPάσης της SecA

H SecA υδρολύει ATP και παράγει ADP. Ο φώσφορος που απελευθερώνεται από την
υδρόλυση δεσµεύεται στη χρωστική πράσινο του µαλαχίτη (Malachite Green
Reagent)(Lanzetta et al., 1979; Lill et al., 1990) και
προσδιορίζεται µε
φασµατοφωτοµετρία στα 660 nm. Η SecA έχει τρείς διακριτές δραστικότητες ATPάσης :
τη βασική, τη µεµβρανική και την δραστικότητα µετατόπισης. Όλες οι αντιδράσεις
πραγµατοποιούνται σε τελικό όγκο 50 µl.
Βασικη ATPάση: Η αντίδραση πραγµατοποιείται στο ρυθµιστικό διάλυµα Β (50mM
Tris-ΗCl PH.8, 50mM KCl, 5mM MgCl2, 1mM DTT) παρουσία 1mg/ml l BSA, 1mM
ATP και 2µg SecA (0.4 µΜ)
Μεµβρανική ATPάση : Η αντίδραση πραγµατοποιείται όπως έχει περιγραφεί παραπάνω
µε την προσθήκη 6 µg IMVs επιπλέον
ATPάση µετατόπισης: Στο διάλυµα µε τα IMVs προστίθεται επιπλέον 3-4 µg proOmpA
(0.8 µΜ) ή 16 µg proPhoA
Τα υποστρώµατα του ενζύµου που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της
δραστικότητας µετατόπισης αποθηκεύονται σε 4Μ ουρία για το λόγο αυτό σε όλες τις
αντιδράσεις προστίθεται κατάλληλη ποσότητα ουρίας έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να
είναι απόλυτα συγκρίσιµα. Μεγαλύτερη συγκέντρωση ουρίας αποτελεί περιοριστικό
παράγοντα στην δραστικότητα της ATPάσης. Επίσης, για όλες τις αντιδράσεις
πραγµατοποιούνται και αντιδράσεις ελέγχου οι οποίες δεν περιέχουν το ένζυµο SecA.
Όλα τα δείγµατα επωάζονται για 12 min στους 37 0C. Η αντίδραση σταµατά µε τη
µεταφορά των δειγµάτων στους 4 0C. Στη συνέχεια, προστίθεται το πράσινο του
µαλαχίτη, ακολουθεί επώαση 5 min και η αντίδραση σταµατά µε την προσθήκη 100 µl
κιτρικού οξέως (37 % w/v). Τέλος, τοποθετούµε 250µl σε πλάκες 96 θέσεων, και
µετράµε την οπτική απορρόφηση στα 660nm. Τα πειράµατα προσδιορισµού της
δραστικότητας ATPάσης σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία πραγµατοποιήθηκαν όπως
περιγράφεται παραπάνω χρησιµοποιώντας 0.8 µΜ ενζύµου, 9 µg IMVs και 20 µg
proPhoA.
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Υλικά
• Yδροχλωρικό πράσινο του µαλαχίτη (Malachite green hydrochloride (Sigma M9636))
• Ammonium Molybdate tetrahydrate (Sigma A7302)
• 37% w/v κιτρικό οξύ
Προετοιµασία του malachite green πρόδροµου διαλύµατος (1L) MGSS:
διάλυµα 1: διαλύουµε 340mg του malachite green reagent σε 75ml dH2O
διάλυµα 2: διαλύουµε 10.5 gr ammonium molybdate σε 250ml HCl 4N
αναµιγνύουµε τα διαλύµατα 1 και 2 και προσθέτουµε dH2O ως το 1L. Aφήνουµε το
διάλυµα να διαυγάσει στους 4°C υπό συνεχή ανάδευση για τουλάχιστο µία ώρα. Έπειτα,
το φιλτράρουµε από διηθητικό χαρτί Whatman (No 3). Το διάλυµα φυλάσσεται στους
4°C σε πλαστικό µπουκάλι και είναι σταθερό για τουλάχιστο 2 µήνες. Προετοιµασία του
malachite green αντιδραστηρίου (MGR): φτιάχνουµε φρέσκο αντιδραστήριο
προσθέτοντας 250µl 20% Triton X-100 σε 50ml του MGR αντιδραστηρίου. To
αντιδραστήριο φυλάσσεται στους 4°C σε πλαστικό µπουκάλι και είναι σταθερό για 2
περίπου εβδοµάδες πρότυπα διαλύµατα φωσφόρου (το πρότυπο διάλυµα φωσφόρου της
Sigma (661-9)περιέχει 650 nmoles Pi/ml)
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5.4.2 Έλεγχος της in vitro µετατόπισης υποστρώµατος
Για τον έλεγχο της in vitro µετατόπισης υποστρώµατος πραγµατοποιούνται αντιδράσεις
ως εξής :
10xBuffer B
BSA (10mg/ml)
DTT (1M)
IMVs
SecA
ATP (0.1M)
proPhoA
ddH2O
Τελικός όγκος

10
4
1
5
6 µg
10 µl
16 µg
........
100 µl

Σηµείωση : Τα IMVs αραιώνονται 5 φορές σε 1xBuffer B πριν χρησιµοποιηθούν
1. Επώαση των αντιδράσεων για 15 min στους 37 0C.
2. Μεταφορά των αντιδράσεων στον πάγο
3. Προσθήκη 5 µl πρωτεινάσης K (10mg/ml) και επώαση 20 min στον πάγο. Η
πρωτεάση θα πρωτεολύσει το υπόστρωµα που δεν έχει µετατοπιστεί στο εσωτερικό
των IMVs
4. Προσθήκη 30 µl παγωµένο TCA (25% w/v) / ανάδευση και επώαση 30 min στον
πάγο.
5. Φυγοκέντρηση 15000rpm /4°C σε φυγόκεντρο Eppendorf για 45min
6. Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο, ξεπλένουµε προσεκτικά το ίζηµα µε 1ml ακετόνη
και επωάζουµε για 20min στους -20 0C.
7. Φυγοκέντρηση 15000rpm /4°C σε φυγόκεντρο Eppendorf για 45min
8. Αποµακρύνουµε προσεκτικά το υπερκείµενο
9. Αφήνω τα eppendorfs ανοιχτά στους 37 0C έτσι ώστε να αφυδατωθεί το ίζηµα
10. Προσθέτουµε 20-30µl 1X SDS PAGE sample buffer
11. Θερµαίνω τα δείγµατα στους 95 °C για 5 min
12. Αναλύουµε τα δείγµατα σε 15% αποδιατακτική πηκτή πολυακρυλαµίδης
13. Ακινητοποίηση των πολυπεπτιδίων της πηκτής για 15min σε διάλυµα
370C
IMVs

40C
SecA

TCA precipitation
SDS-PAGE
Immunostaining

SecA

ATP ADP
Proteinase
K
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5.4.3 Έλεγχος της ικανότητας πρόσδεσης της SecA στο SecYEG κανάλι

Στη δοκιµασία αυτή χρησιµοποιείται ραδιοσηµασµένη [35S]-SecA που συντίθεται µε
ταυτόχρονη in vitro µεταγραφή και µετάφραση σύµφωνα µε το ΤΝΤ transcription
coupled to translation system (Promega Quick protocol). Για τη µέτρηση της συγγένειας
της SecA µε το µεµβρανικό σύµπλοκο SecYEG αναµιγνύονται ανεστραµµένα
µεµβρανικά κυστίδια IMVs (64µg/ml) που έχουν υποστεί επεξεργασία µε ουρία για
αποµάκρυνση ενδογενούς SecA, µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις SecA πρωτεΐνης.

Πρωτόκολλο

1. Προετοιµάζονται 20 δείγµατα τα οποία περιέχουν σταθερή ποσότητα
ραδιοσηµασµένης SecA και µεµβρανών και διαφορετικές συγκεντρώσεις µη
σηµασµένης SecA (0.5-2000 nM). Η αντίδραση γίνεται σε 1ΧΒΒ ρυθµιστικό,
µε 1mg/ml BSA, σε όγκο 20µl
2. Οι αντιδράσεις επωάζονται στους 4ºC για 15min
3. Τοποθετούµε τα δείγµατα σε ίσο όγκο διαλύµατος 0.2 Μ σακχαρόζης/1mg/ml
BSA [σε ειδικά σωληνάκια υπερφυγοκέντρησης τα οποία έχουν µπλοκαριστεί µε
BSA(50 mg/ml) πριν τη χρήση τους]
4. Υπερφυγοκένρτρηση στα 320000g σε υπερφυγόκεντρο TLX120 Optima σε
ρότορα TLΑ120.2 για 30min στους 4ºC
5. Το υπερκείµενο αποµακρύνεται και το ίζηµα ξεπλένεται καλά και
επαναδιαλυτοποιείται µε πολύ εκτετεταµένο πιπετάρισµα και ηχοβολισµό.
6. Τα διαλυτοποιηµένα ιζήµατα, αλλά και η συνολική ποσότητα ραδιενεργούς
πρωτεϊνης (υπερκείµενο) κάθε δείγµατος, µεταφέρονται σε µεµβράνη
νιτροκυτταρίνης µε τη χρήση της συσκευής Bio-Dot® Microfilter
(http://www.biorad.com/cmc_upload/Literature/13324/M1706545B.pdf)
7. Η ραδιενέργεια σε κάθε κουκίδα στη µεµβράνη ποσοτικοποιείται µε τη χρήση
phosphorimager (Molecular Dynamics), τα δεδοµένα επεξεργάζονται µε το
λογισµικό µη γραµµικής ενέλιξης (non-linear regression) της Prism (Graph Pad)
και υπολογίζονται οι σταθερες διάστασης KD και οι στατιστικές παράµετροι
(Batke and Gaal, 1986; Swillens et al., 1995).
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5.4.4 Έλεγχος της ικανότητας πρόσδεσης του υποστρώµατος στο SecA-SecYEG
σύµπλοκο
Στη δοκιµασία αυτή χρησιµοποιείται ραδιοσηµασµένη [35S]- prophoA που συντίθεται µε
ταυτόχρονη in vitro µεταγραφή και µετάφραση σύµφωνα µε το ΤΝΤ transcription
coupled to translation system (Promega Quick protocol)
Πρωτόκολλο:
1. Πραγµατοποιούµε διαδοχικές αραιώσεις της µη ραδιοσηµασµένης πρωτεΐνης σε
ρυθµιστικό διάλυµα (50 mM Tris-HCl, pH 8.0, 50 mM KCl, 6 M urea, 1 mM
EDTA, 5% glycerol) έτσι ώστε να προσθέσουµε στις αντιδράσεις την επιθυµητή
ποσότητα πρωτεΐνης από κάθε αραίωση
2. Επώαση για 10min των IMVs µε τη SecA για το σχηµατισµό του SecA-SecY
ολοενζύµου [IMVs που περιέχουν συνολική ποσότητα µεµβρανικής πρωτεΐνης 2
mg/ml αραιώνονται 25 φορές σε ρυθµιστικό διάλυµα (50 mM Tris-HCl, pH:8.0,
50 mM KCl, 5 mM MgCl2) και 5 µL αυτών αναµιγνύονται µε 4.3 µl SecA (0.2
µg/µl). To µείγµα των 9.3 µl προστίθεται σε κάθε αντίδραση].
3. Οι αντιδράσεις πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον πίνακα και επωάζονται
στους 4°C για 20min
Reaction mix (4X)
SecA/IMVs
complex
Purified protein
(each dilution)
Radio-labelled
protein dilution
Total

5
9.3
0.7
5
20 µL

4. Τοποθετούµε τα δείγµατα σε ίσο όγκο διαλύµατος 0.2 Μ σακχαρόζης/1mg/ml
BSA [σε ειδικά σωληνάκια υπερφυγοκέντρησης τα οποία έχουν µπλοκαριστεί µε
BSA (50 mg/ml) πριν τη χρήση τους]
5. Yπερφυγοκέντρηση (320.000xg; 30 min; 4°C) σε υπερφυγόκεντρο TLX120
Optima (Beckman) σε ρότορα TLX120.2 έτσι ώστε να αποµονωθούν οι
µεµβράνες
6. Το υπερκείµενο αποµακρύνεται και το ίζηµα ξεπλένεται καλά και
επαναδιαλυτοποιείται µε πολύ εκτετεταµένο πιπετάρισµα και ηχοβολισµό.
7. Τα διαλυτοποιηµένα ιζήµατα, αλλά και η συνολική ποσότητα ραδιενεργούς
πρωτεϊνης (υπερκείµενο) κάθε δείγµατος, µεταφέρονται σε µεµβράνη
νιτροκυτταρίνης µε τη χρήση της συσκευής Bio-Dot® Microfilter
(http://www.biorad.com/cmc_upload/Literature/13324/M1706545B.pdf)
8. Η ραδιενέργεια σε κάθε κουκίδα στη µεµβράνη ποσοτικοποιείται µε τη χρήση
phosphorimager (Molecular Dynamics), τα δεδοµένα επεξεργάζονται µε το
λογισµικό µη γραµµικής ενέλιξης (non-linear regression) της Prism (Graph Pad)
και υπολογίζονται οι σταθερες διάστασης KD και οι στατιστικές παράµετροι
(Batke and Gaal 1986; Swillens, Waelbroeck et al. 1995).
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5.4.5 Έλεγχος της ικανότητας ανασύστασης της διαδικασίας µετάθεσης των
υποστρωµάτων
Υλικά
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

BSA: διάλυση σε 5 mM Tris-HCl, pH 8.0; αποθήκευση στους - 20°C σε
συγκέντρωση 100 mg/mL.
10X ρυθµιστικό διάλυµα B: 500 mM Tris-HCl, pH:8.0, 500 mM KCl, 50 mM
MgCl2.
ATP: διάλυση σε ddH2O, ρύθµιση σε pH 8.0 µε 10 N NaOH, αποθήκευση στους
-20°C σε συγκέντρωση 0.1 M.
Αποµονωµένα SecA, IMVs.
Proteinase K: διάλυση σε 20 mM Tris-HCl, pH:7.4, 1 mM CaCl2, 50% glycerol;
αποθήκευση στους -80°C σε συγκέντρωση 20 mg/mL.
TCA (Trichloroacetic acid): διάλυση της πούδρας σε dH2O, αποθήκευση στους
4°C σε συγκέντρωση 100% (w/v).
acetone 100% (v/v).
Triton X-100: 20 % (v/v) διάλυµα µε dH2O. Αποθήκευση σε θερµοκρασία
δωµατίου και προστασία µε αλουµινόχαρτο
Χηµικά συντεθειµένο οδηγό πεπτίδιο . ∆ιάλυση σε 100% (v/v) DMSO έτσι ώστε
να η συγκέντρωση να είναι 15 mM.
Ρυθµιστικό διάλυµα οδηγού πεπτίδιου: 10 mM Tris pH:7.3. Πριν κάθε πείραµα
διαλύουµε την κατάλληλη ποσότητα οδηγού πεπτίδιου έτσι ώστε να έχει
συγκέντρωση 1mM.
Ραδιοσηµασµένη [35S]-phoA (TNT transcription coupled to translation system).
Μετά τη σύνθεση είναι απαραίτητη η εξισορρόπηση µε ρυθµιστικό διάλυµα (50
mM Tris pH:8/50 mM KCl/1mM EDTA/6M Urea) σε στήλες µε G-50 ρητίνη
Sodium salicilate : διάλυση σε dH2O έτσι ώστε να έχει συγκέντρωση 1M.
∆ιατήρηση σε θερµοκρασία δωµατίου.

Πρωτόκολλο :
1. Προετοιµασία των αντιδράσεων σύµφωνα µε τον πίνακα
Stock solution
Translocation
10 X reaction BB
10
BSA (10mg/ml)
4
SecA (4mg/ml)
1
dH2o
68
Aliqout/tube
83
IMVs(6M urea-treated;
5
≈2.5 mg/ml)
ATP (0.1M)
4
3
[35S]-PhoA
SP (1mM)
5
Total
100 µl
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2. Τοποθετούµε 83 µl από το stock solution σε eppendorfs και αναδεύουµε σύντοµα µε
vortex
3. Προσθέτουµε τα IMVs και ηχοβολούµε αµέσως ενώ αναδεύουµε συχνά.
4. Επώαση στους 37 °C για 15 min
5. Μεταφορά των δειγµάτων στον πάγο
6. Για τον έλεγχο τυχόν bona fide µετατόπιση της [35S]-PhoA στα IMVs, προσθέτουµε
σε µια αντίδραση 5 µL Triton X-100 20% (v/v).
7. Προσθέτουµε proteinase K (5 µL από το διάλυµα µε 5mg/ml συγκέντρωση) και
επωάζουµε στον πάγο για 20 min.
8. Προσθέτουµε 30 µL TCA διαλύµατος και επωάζουµε στον πάγο για 30 min.
9. Φυγοκέντρηση στις 23.000xg για 35min. Αποµακρύνουµε το υπερκείµενο
10. Ξέπλυµα του ιζήµατος µε 1 mL 100% παγωµένης ακετόνης, επώαση στους -20°C
για 15 min και αποµάκρυνση της ακετόνης µε φυγοκέντρηση στις 23.000xg για 15 min.
(επαναλαµβάνουµε)
11. Επαναδιάλυση των ιζηµάτων σε 25 µL Laemmli sample buffer (2X) και ανάλυση σε
SDS-PAGE πηκτή (13%).
12. Το υλικό που έχει προστατευτεί από την πρωτεόλυση ανιχνεύεται µε
αυτοραδιογραφία. Επώση της πηκτής για 1 h σε destaining buffer και για άλλη 1 h σε
sodium salicilate 1M. Για καλύτερα αποτελέσµατα εκθέτουµε την πηκτή 48 h.
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