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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες (AARSs) αποτελούν ένζυμα με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον καθώς καταλύουν την αμινοακυλίωση, μια κυτταρική διαδικασία 
από την οποία εξαρτάται άμεσα η πιστότητα της πρωτεϊνοσύνθεσης. Η 
αμινοακυλο-tRNA συνθετάση της γλυκίνης (GlyRS) ανήκει στην τάξη II των 
AARSs και παρουσιάζει μεγάλο ποσοστό δομικής ποικιλομορφίας ανάμεσα 
στους διάφορους οργανισμούς. Έτσι, απαντάται στην πλειοψηφία των 
βακτηρίων σε ετεροτετραμερή μορφή (α2β2), ενώ στους ευκαρυώτες σε διμερή 
μορφή (02). Επίσης, σημαντικό ποσοστό ποικιλομορφίας χαρακτηρίζει και την 
αλληλουχία του μορίου tRNAGly που εντοπίζεται στον εκάστοτε οργανισμό, 
γεγονός που μπορεί να είναι υπεύθυνο για την επικράτηση διαφορετικής 
ολιγομερικής μορφής της GlyRS στους οργανισμούς. Παρόλα αυτά, 
παρατηρείται ότι τα μόρια tRNAGIy, καθώς και οι GlyRSs από διάφορους 
οργανισμούς παρουσιάζουν σημαντικό ποσοστό συντηρημένων αλληλουχιών, 
γεγονός που παρέχει πληροφορίες για την εξελικτική πορεία αυτών των μορίων, 
καθώς και για τις φυλογενετικές σχέσεις των οργανισμών από τους οποίους 
προέρχονται. Τέλος, η GlyRS παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της 
συμμετοχής της, όπως συμβαίνει και με αρκετές άλλες AARSs, σε ποικίλες 
κυτταρικές λειτουργίες πέραν της αμινοακυλίωσης. Στην παρούσα εργασία 
πραγματοποιήθηκε η κλωνοποίηση του γονιδίου της GlyRS από το αρχαίο 
Methanococcus jannaschii, και ακολούθησε η υπερέκφραση και απομόνωση της 
εν λόγω πρωτεΐνης.

ABSTRACT

Aminoacyl-tRNA synthetases (AARSs) are very interesting enzymes due to 
their involvement in aminoacylation, a very important cellular process that 
ensures the fidelity of protein synthesis. Glycyl-tRNA synthetase (GlyRS) belongs 
to the class II AARSs and exhibits great structural diversity among the different 
organisms. It is found in a heterotetrameric form (a202) in the majority of 
prokaryotes and in a dimeric form (a2) in eukaryotes. Furthermore, there is a 
certain amount of diversity of the sequence of tRNAGly molecules from different 
organisms, which could be responsible for the establishment of different GlyRS 
oligomeric structures. However, a significant part of the various GlyRSs and 
tRNAsGly sequences seems to be conserved, so that it could offer great deal of 
information for the evolutionary paths of these molecules and the phylogenetic 
relations among the organisms they come from. Finally, GlyRS, just like many 
other AARSs, takes part in various cellular processes apart from aminoacylation. 
Goal of the present study is the cloning of the gene encoding GlyRS from the 
archaeon Methanococcus jannaschii and the over-expression and isolation of the 
enzyme.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓ.

Οι (χμινοακυλο-tRNA συνθετάσες (AARSs) καταλύουν την αμινοακυλίωση 
των μορίων tRNA, δηλαδή τη σύνδεση της αδενοσίνης του 3' άκρου ενός μορίου 
tRNA και του συγγενούς αμινοξέος, μέσω δημιουργίας εστερικού δεσμού μεταξύ 
της καρβοξυτελικής ομάδας του αμινοξέος και της ριβόζης της αδενοσίνης. Είναι 
εξαιρετικά επιλεκτικά ένζυμα ως προς την αναγνώριση τόσο του αμινοξέος που 
ενεργοποιείται όσο και του μορίου tRNA στο οποίο εστεροποιείται. Σύμφωνα με 
την Υπόθεση Προσαρμογής του Crick (Adaptor hypothesis) (Crick, 1958) σε κάθε 
αμινοξύ αντιστοιχεί μία AARS. Ειδικά νουκλεοτίδια του tRNA που εντοπίζονται 
συνήθως στο βραχίονα υποδοχής και στο βρόγχο του αντικωδικονίου 
εξασφαλίζουν ότι η συνθετάση θα αναγνωρίσει το κατάλληλο μόριο tRNA. Οι 
συνθετάσες παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά την αποκωδικοποίηση του mRNA. 
Χάρη στη συνδυασμένη δράση των συνθετασών και των μορίων tRNA, κάθε 
κωδικόνιο ενός μορίου mRNA σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο αμινοξύ. Η 
αντίδραση με την οποία το αμινοξύ συνδέεται με το 3' άκρο του tRNA είναι 
συζευγμένη με την υδρόλυση του ΑΤΡ που απελευθερώνει ενέργεια και παράγει 
ένα δεσμό υψηλής ενέργειας ανάμεσα στο tRNA και το αμινοξύ. Η ενέργεια 
αυτού του δεσμού χρησιμοποιείται σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της 
πρωτεϊνοσύνθεσης για την ομοιοπολική σύνδεση του αμινοξέος στη συντιθέμενη 
πολυπεπτιδική αλυσίδα.

Η δημιουργία του ομοιοπολικού δεσμού για τον σχηματισμό του 
αμινοακυλο-tRNA (AA-tRNA) διενεργείται σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο 
(ενεργοποίηση), το αμινοξύ με τη βοήθεια της αμινοακυλο-tRNA συνθετάσης 
αντιδρά με το ΑΤΡ και παράγεται αμινοακυλο-ΑΜΡ (ΑΑ-ΑΜΡ) και 
πυροφωσφορικό (PPi). Το αμινοακυλο-ΑΜΡ παραμένει προσκολλημένο στην 
αμινοακυλο-tRNA συνθετάση, μέχρις ότου το κατάλληλο μόριο tRNA 
προσεγγίσει το ένζυμο. Στο δεύτερο στάδιο (μεταφορά), το αμινοακυλο-ΑΜΡ 
συνδέεται με το tRNA και απελευθερώνεται ΑΜΡ (Εικόνα 1). Η ενέργεια για τη 
δημιουργία του δεσμού προέρχεται από την υδρόλυση του πυροφωσφορικού σε 
ελεύθερο φώσφορο.
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Activation
Mg2+

aa + ATP + aaRS ■ ■ * aaRS*aa~AMP + PPi

Transfer
aaRS*aa~AMP + tRNA «........* aaRS + aa-tRNA + AMP

Εικόνα 1: Ενεργοποίηση και μεταφορά τον αμινοξέος από την αμινοακυλο-tRNA συνθετάση.

Το ένζυμο έχει δύο θέσεις καθήλωσης: μία για το αμινοξύ και μία για το 
συγγενές μόριο tRNA. Στις ξεχωριστές θέσεις σύνδεσης οφείλεται και η 
πιστότητα των αμινοακυλιωμένων tRNA μορίων. Δηλαδή, αν το ένζυμο 
δεσμεύσει λάθος αμινοξύ, δίνεται στο σύστημα ο απαιτούμενος χρόνος, ώστε το 
λανθασμένο αμινοξύ να αποδεσμευτεί λόγω μικρής συγγένειας προς το ένζυμο, 
με αποτέλεσμα η πιθανότητα να δεσμευθεί το σωστό αμινοξύ την επόμενη φορά 
είναι πολύ μεγάλη. Ασκείται, επομένως, ένα είδος διπλού ποιοτικού ελέγχου: 
ένας έλεγχος κατά τη δέσμευση του αμινοξέος με το ένζυμο και ένας δεύτερος 
κατά την παρατεταμένη ένωση του αμινοξέος με το ένζυμο. Οι περισσότερες 
αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες περιέχουν ενεργά κέντρα υδρόλυσης επιπλέον 
των ενεργών κέντρων σύνθεσης. Το συνθετικό ενεργό κέντρο αποβάλει αμινοξέα 
τα οποία είναι διαφορετικά (λόγω μεγέθους ή φυσικοχημικών ιδιοτήτων) από 
αυτά που είναι εξειδικευμένο να δεσμεύει και το υδρολυτικό ενεργό κέντρο 
αποδεσμεύει με υδρόλυση τα λανθασμένα ενεργοποιημένα αμινοξέα από τα 
μόρια tRNA. Η υδρολυτική διορθωτική ικανότητα είναι μία κορυφαίας σημασίας 
ιδιότητα για την πιστότητα πολλών αμινοακυλο-tRNA συνθετασών, όπως 
ακριβώς είναι και για τις DNA πολυμεράσες.

Έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη δύο δομικά διακριτών και εξελικτικά 
συντηρημένων τάξεων AARSs, η τάξη I και η τάξη II (Eriani G. et al. 1990) 
(Εικόνα 2). Οι AARSs της τάξης I διαθέτουν μια δομή που περιλαμβάνει μια 
χαρακτηριστική Rossman περιοχή στο καταλυτικό τους κέντρο και κατά την 
πλειοψηφία τους είναι μονομερείς (Sugiura I. et al. 2000). Αντίθετα, οι AARSs της 
τάξης II χαρακτηρίζονται από μια διαμόρφωση αντιπαράλληλου β-πτυχωτού 
φύλλου περιβαλλόμενου από α-έλικες (Perona J. J. et al. 1993) και κατά το 
μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι διμερείς ή πολυμερείς. Στις αντιδράσεις που 
καταλύουν οι τάξης I AARSs, η αμινομάδα συνδέεται με το 2'-ΟΗ του tRNA 
μορίου, ενώ αντίθετα στις αντιδράσεις που καταλύονται από τις τάξης II AARSs 
προτιμάται η θέση του 3'-ΟΗ. Στην τάξη I ανήκουν οι συνθετάσες των
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γλουταμινικού οξέος, γλουταμίνης, τρυπτοφάνης, τυροσίνης, βαλίνης, λεύκινης, 
ισολευκίνης, μεθειονίνης, κυστέίνης και αργινίνης , ενώ στην τάξη II ανήκουν οι 
συνθετάσες των αλανίνης, ασπαραγίνης, ασπαραγινικού οξέος, γλυκίνης, 
ιστιδίνης, λυσίνης, φαινυλαλανίνης, προλίνης, σερίνης και θρεονίνης (Εικόνα 2). 
Τέλος, μπορεί να αναφερθεί ότι η κάθε τάξη υποδιαιρείται σε τρεις επιμέρους 
υποτάξεις (a, b και c) ανάλογα με τη φύση των αμινοξέων που αναγνωρίζουν τα 
μέλη της (Cusack et al. 1997).

Class I aaRS
Leu lie Val Cys Met 
Arg Glu Gin TyrTrp

Class II aaRS
Ser Thr His Pro Gly 
Asp Asn Lys Phe Ala

Coil coiled DALR

Εικόνα 2: Οι τάξης I και II αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες διαφέρουν στην καταλυτική περιοχή 
και στην περιοχή πρόσθεσης του μορίου tRNA. Οι 10 συνθετάσες της τάξης Iχαρακτηρίζονται 
από μία κοινή δομή Rossmann της καταλυτικής περιοχής, η οποία είναι τελείως διαφορετική από 
την δομή της καταλυτικής περιοχής της τάξης II η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη 
συγκεκριμένωνμοτίβων (1, 2, 3). Αντίθετα, η πρόσθεση του tRNA πραγματοποιείται μέσω μιας 
δομής α-έλικας η οποία παρουσιάζεται συντηρημένη ανάμεσα στις συνθετάσες της τάξης Iκαι II 
με διαφορετική ή ίδια οργάνωση στην κάθε τάξη.

Όλες οι συνθετάσες εμφανίζουν χαρακτηριστικά είτε της τάξης I, είτε της 
τάξης II, εκτός των τάξης II αμινοακυλο-tRNA συνθετασών της αλανίνης 
(AlaRS), της φαινυλαλανίνης (PheRS) και της γλυκίνης (GlyRS). Η AlaRS του Ε 
coli περιλαμβάνει μόνο τα μοτίβα 2 και 3, ενώ η GlyRS το μοτίβο 3 των 
συνθετασών της τάξης II. Οι PheRSs διαθέτουν και τα τρία μοτίβα, αλλά 
ακυλιώνουν το 2’ ΟΗ του tRNA μορίου. Επιπλέον, οι ολιγομερείς δομές αυτών 
των ενζύμων δεν είναι συντηρημένες, σε αντίθεση με όλες τις άλλες AARSs της 
τάξης II, οι οποίες είναι διμερείς αποτελούμενες από δύο αλυσίδες α (02). Η 
τετραμερής AlaRS του Ε. coli έρχεται σε αντίθεση με τα μονομερή ένζυμα των 
ευκαρυωτών. Παρομοίως, η μονομερής μιτοχονδριακή PheRS του S. cerevisiae
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διαφέρει από τα τετραμερή α2β2 κυτταροπλασματικά ένζυμα των ευκαρυωτών 
και προκαρυωτών και η τετραμερής α2β2 GlyRS των προκαρυωτών διαφέρει από 
τη διμερή 02 των ευκαρυωτών. Αυτές οι διαφορετικές μορφές των εν λόγω 
ένζυμων χρήζουν περαιτέρω μελέτης με σκοπό την αποκάλυψη των εξελικτικών 
μονοπατιών μέσω των οποίων προήλθαν.

Από τις τρεις αυτές AARSs ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αμινοακυλο-tRNA συνθετάση της γλυκίνης (GlyRS) η οποία αποτελεί μέλος των 
AARSs της τάξης II και καταλύει τη σύνθεση του γλυκυλ-ΐΙΙΝΑ01»' (Gly-tRNAGly), 
το οποίο είναι απαραίτητο για την ενσωμάτωση γλυκίνης στις πρωτεΐνες, ενώ 
καταλύει και τη σύνθεση πολυφοσφωρικών δινουκλεοτιδίων, τα οποία πιθανόν 
λαμβάνουν μέρος στη ρύθμιση διάφορων κυτταρικών διεργασιών. Η γλυκίνη 
είναι το μικρότερο αμινοξύ που απαντάται στις πρωτεΐνες και είναι πιθανόν να 
εμφανίσθηκε ως συστατικό των πρωτεϊνών νωρίς στην εξέλιξη. Έτσι, εκτός της 
αμινομάδας και του καρβοξυλίου δεν υπάρχουν άλλες λειτουργικές ομάδες στο 
μόριο, εφόσον η πλευρική της ομάδα είναι ένα υδρογόνο. Η αλανίνη, το αμινοξύ 
που είναι δομικά παρόμοιο με τη γλυκίνη, διαθέτει μία μεθυλομάδα ως πλευρική 
ομάδα. Η GlyRS, όπως αναφέρθηκε, απαντάται σε δύο διαφορετικές μορφές 
όσον αφορά τον αριθμό και το είδος των υπομονάδων που την αποτελούν, την 
ομοδιμερή μορφή με δύο α υπομονάδες (α2) και την ετεροτετραμερή μορφή με 
δύο α και δύο β υπομονάδες (α2β2). Οι δύο μορφές δεν παρουσιάζουν ομοιότητες 
στην αλληλουχία (Shiba et al. 1994). Η τετραμερής GlyRS, που παρουσιάζει 
ομοιότητες με την αμινοακυλο-tRNA συνθετάση της φαινυλαλανίνης, απαντάται 
μόνο στα βακτήρια και η διμερής μόνο στους ευκαρυώτες, κάτι που υποδεικνύει 
ότι η σύσταση της GlyRS ως προς τις υπομονάδες της συμβάλλει στο 
διαχωρισμό προκαρυωτών και ευκαρυωτών (Mazauric et al. 1996).

Οι GlyRSs παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιτίας του γεγονότος ότι 
δεν ποικίλουν μόνο ως προς την ολιγομερική δομή τους, αλλά και ως προς μια 
πληθώρα λειτουργικών στοιχείων. To tRNAG|y αναγνωρίζεται από την GlyRS 
μέσω ειδικών στοιχείων ταυτότητας στην περιοχή του αντικωδικονίου και του 
βραχίονα υποδοχής του αμινοξέος ορισμένα από τα οποία διαφέρουν ανάμεσα 
στους οργανισμούς (Freist et al. 1996). Για παράδειγμα, τα προκαρυωτικά 
τετραμερή ένζυμα αναγνωρίζουν μόρια tRNA που φέρουν U στη θέση 73, η 
οποία αποτελεί την βάση διαλογέα, σε αντίθεση με τα ευκαρυωτικά διμερή, τα 
οποία αναγνωρίζουν tRNAs με βάση Α στην ίδια θέση, γεγονός που υποδεικνύει 
ότι υπάρχουν λειτουργικές και δομικές διαφορές ανάμεσα στα προκαρυωτικά 
και ευκαρυωτικά συστήματα αμινοακυλίωσης του tRNAG1y, καθώς
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αναγνωρίζονται διαφορετικά δομικά στοιχεία ταυτότητας των μορίων tRNA. Η 
βάση 73 του tRNAGly, λοιπόν, φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τον εξελικτικό 
διαχωρισμό της διμερούς και τετραμερούς μορφής της GlyRS στους ευκαρυώτες 
και προκαρυώτες, αντίστοιχα (α2/Α73 και α2β2/ΊΙ73) (Shiba et al. 1994). Εντέλει, 
βάσει ομοιοτήτων στην αλληλουχία, η διμερής GlyRS τοποθετείται στην 
υποκλάση Ila, μαζί με τις HisRS, ProRS και SerRS, και η τετραμερής GlyRS στην 
υποκλάση He, με τις α4 AlaRS και o^PheRS (Cusack 1993, 1995).

Παρόλα αυτά, μια διμερής α2 GlyRS βρέθηκε στο Thermus thermophilus 
(Logan et al. 1995; Mazauric et al. 1996), ενώ παράλληλα η αλληλούχιση 
γενωμικού DNA έδειξε ότι η οα μορφή απαντάται στα αρχαία, στα Mycoplasma 
sp. και σε άλλα βακτήρια. Αντίθετα, η τετραμερής μορφή παρατηρείται μόνο στα 
βακτήρια. Επιπλέον, η GlyRS από το Thermus thermophilus είναι ικανή να 
αμινοακυλιώσει ετερόλογα tRNAGly από Escherichia coli και S. cerevisiae 
(Mazauric et al. 1996), γεγονός που αποκλείει κάθε σχέση ανάμεσα στην 
ολιγομερική μορφή του ενζύμου και στη φύση του οργανισμού στον οποίο 
ανήκει. Γενωμικές αναλύσεις έδειξαν ακόμη, ότι οι κοντινότεροι συγγενείς της 02 

GlyRS είναι η ThrRS και η ProRS, επιβεβαιώνοντας, έτσι, την ορθότητα της 
κατάταξης της διμερούς GlyRS στην υποκλάση Ila.

Έχουν απομονωθεί και χαρακτηρισθεί 16 από τις αμινοακυλο-tRNA 
συνθετάσες του Escherichia coli. Απ’ αυτές, μόνο τα ένζυμα που διαθέτουν τη 
δομή α2β2 πιστεύεται ότι συνίστανται από περισσότερες της μίας πολυπεπτιδικές 
αλυσίδες και υπάρχουν μόνο δύο συνθετάσες οι οποίες διαθέτουν αυτή την 
ασυνήθιστη τετραμερή δομή, η αμινοάκυλο-tRNA συνθετάση της γλυκίνης 
(GlyRS) και της φαινυλαλανίνης (PheRS). Η GlyRS του Escherichia coli 
αποτελείται από δύο μικρές α (33kd) και δύο μεγάλες β (80kd) υπομονάδες. 
Χιμαιρική ένωση των δύο υπομονάδων της GlyRS του Escherichia coli μεταξύ 
του καρβοξυτελικού άκρου της α υπομονάδας και του αμινοτελικού άκρου της β 
υπομονάδας δεν μειώνει τη δραστικότητα της συνθετάσης. Άρα, το 
καρβοξυτελικό άκρο της α υπομονάδας και το αμινοτελικό άκρο της β 
υπομονάδας δεν πρέπει να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δραστικότητα του 
ενζύμου (Toth and Schimmel 1986).

Η β υπομονάδα της GlyRS του Escherichia coli βρέθηκε ότι δεσμεύει tRNAGly 
με συγγένεια συγκρίσιμη με αυτή του ολοενζύμου, καθώς επίσης και ότι η β 
υπομονάδα διαθέτει μία θέση πρόσδεσης για το μόριο tRNAGly, ενώ το ολοένζυμο 
δύο. Επιπλέον, δείχθηκε ότι αντισώματα ειδικά για τη β υπομονάδα ή το 
ολοένζυμο αναστέλλουν αποτελεσματικά την αμινοακυλίωση του μορίου tRNA,
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ενώ αντισώματα ειδικά για την α υπομονάδα έχουν μικρότερες επιπτώσεις στην 
αμινοακυλίωση. Επομένως, είναι εύλογη η υπόθεση ότι η μεγάλη β υπομονάδα 
της GlyRS παίζει σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση του tRNA13^ (Nagel et al. 

1984).
Όσον αφορά τη GlyRS του Ε. coli, έχει αποδειχθεί ότι: 1) Οι περιοχές που 

κωδικοποιούν τα δύο είδη υπομονάδων είναι διαδοχικές. Η περιοχή που 
κωδικοποιεί την α υπομονάδα αποτελείται από 303 κωδικόνια και τερματίζει με 
ΤΑΑ, ενώ αυτή της β υπομονάδας αποτελείται από 689 κωδικόνια και τερματίζει 
με ΤΑΑ (Keng et al. 1982). 2) Ένας μοναδικός υποκινητής χρησιμοποιείται για τη 
μεταγραφή και των δύο γονιδίων και η φορά της μεταγραφής είναι από το α στο 
β (Keng et al. 1982). 3) Στα 500 νουκλεοτίδια από το 5' άκρο ως τη θέση έναρξης 
της περιοχής που κωδικοποιεί την α υπομονάδα, δεν εντοπίζεται η διάταξη 
αλληλουχιών που συναντάται σε ρυθμιστικές περιοχές των βακτηριακών 
βιοσυνθετικών οπερονίων (Keng et al. 1982). 4) Εννιά νουκλεοτίδια
παρεμβάλλονται ανάμεσα στο κωδικόνιο λήξης ΤΑΑ του ανοιχτού πλαισίου 
ανάγνωσης (ORF) της α υπομονάδας, και στο κωδικόνιο έναρξης ATG του 
ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης της β υπομονάδας, γεγονός που θέτει τις δύο 
κωδικοποιητικές περιοχές σε ένα κοινό πλαίσιο ανάγνωσης. Αυτά τα ευρήματα 
υποδεικνύουν ότι ένα μοναδικό πολυπεπτίδιο μπορεί να αποτέλεσε τον πρόγονο 
της α2β2 τετραμερούς δομής (Keng et al. 1982). 5) Το κωδικόνιο λήξης ΤΑΑ της α 
υπομονάδας και τα επόμενα 4 νουκλεοτίδια είναι συμπληρωματικά με το 3’ 
άκρο του 16S rRNA. Εί συμπληρωματικότητα μεταξύ του 3’ άκρου του 16S rRNA 
και της αλληλουχίας ανάμεσα στις δύο κωδικοποιητικές περιοχές, 
πιθανολογείται ότι οδηγεί σε εξισορροπημένη σύνθεση των δύο υπομονάδων 
(Keng et al. 1982).

Σε αντίθεση με τη GlyRS του Ε. coli, η GlyRS του Chlamydia trachomatis, το 
οποίο ανήκει στην κατηγορία των Gram αρνητικών βακτηρίων, κωδικοποιείται 
από ένα γονίδιο, με ένα μοναδικό ανοιχτό πλαίσιο ανάγνωσης, το οποίο 
κωδικοποιεί μια ενιαία πολυπεπτιδική αλυσίδα (αβ) η οποία διμερίζεται (αβ)2. Η 
αλυσίδα αυτή διαθέτει επαναλαμβανόμενα κατάλοιπα προλίνης που 
κωδικοποιούνται από μια αλληλουχία αντίστοιχη με αυτή που μεσολαβεί 
ανάμεσα στις δύο περιοχές που κωδικοποιούν τα δύο είδη υπομονάδων της 
GlyRS του Ε. coli. Ανάλυση της αλληλουχίας και αναλύσεις ανοσοαποτύπωσης 
έδειξαν ότι το μέγεθος του πολυπεπτιδίου αβ του Chlamydia trachomatis είναι 
ίδιο με το συνολικό μέγεθος των δύο πλαισίων ανάγνωσης των α και β 
υπομονάδων του Ε. coli, γεγονός που μαρτυρά ότι είναι πιθανόν η GlyRS του
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Chlamydia trachomatis να αποτελεί ένα είδος προγόνου της GlyRS του Ε. coli 
(Wagar et al. 1995).

Μια ακόμη ειδική περίπτωση, όμοια με αυτή του Chlamydia trachomatis, 
αποτελεί η GlyRS του Arabidopsis thaliana, η οποία κωδικοποιείται από ένα 
γονίδιο, το προϊόν του οποίου είναι μία αλυσίδα αποτελούμενη από την α 
υπομονάδα στο αμινοτελικό της άκρο και την β υπομονάδα στο καρβοξυτελικό 
άκρο της (Wagar et al. 1995).

Στο Saccharomyces cerevisiae, δύο γονίδια (grsl και grs2) κωδικοποιούν δύο 
αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες της γλυκίνης (GRS1 και GRS2). Το 59% της 
αλληλουχίας του GRS2 είναι ταυτόσημο με αυτό της GRS1. Έχει προταθεί ότι τα 
grs 7 και grs2 κωδικοποιούν κυτταροπλασματικά και μιτοχονδριακά ένζυμα 
αντίστοιχα. Παράλληλα, έχει προταθεί ότι το grs κωδικοποιεί και τα δύο ένζυμα, 
ενώ το grs2 δεν είναι απαραίτητο. Φυλογενετική ανάλυση δείχνει ότι η GRS2 είναι 
ο πρόγονος όλων των GlyRS ομόλογων γονιδίων. Έτσι, το grsl ίσως να 
προέρχεται από διπλασιασμό του grs2.

Η ανθρώπινη GlyRS (GARS) είναι ένα διμερές on που αποτελείται από 2 
πολυπεπτιδικές αλυσίδες 739 αμινοξέων, όμοιες με αυτές του αντίστοιχου 
ενζύμου που προέρχεται από το Bombyx mori. Το γονίδιο της GARS εντοπίζεται 
στο χρωμόσωμα 7(ρ), αποτελείται από 17 εξώνια και εκφράζεται παντού στον 
ανθρώπινο οργανισμό με σημαντικότερο ποσοστό έκφρασης στον εγκέφαλο και 
στο νωτιαίο μυελό (Εικόνα 3).
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Εικόνα 3: Εντοπισμός, οργάνωση και έκφραση της ανθρώπινης GlyRS (GARS). (A) To 
χρωμόσωμα 7pl4 οριοθετιμένο με τους γενετικούς μάρτυρες 7ρ-3180 και D7S632. (Β) Το γονίδιο 
της GlyRS περιέχει 17 εξώνια και καλύπτει περίπου 40Kb. (C) Ανάλυση κατά Northern 
αποκαλύπτει ότι το 2,7Kd μετάγραφο της GlyRS εκφράζεται παντού, με σημαντική έκφραση 
στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.
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Εξέχουσας σημασίας είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ομοιότητα ανάμεσα 
στην αλληλουχία της GlyRS του ανθρώπου και του Ε. coli, γεγονός που σημαίνει 
ότι η αλληλουχία από μόνη της δεν παρέχει αποδείξεις για κοινή προέλευση των 
δύο πρωτεϊνών. Στη πραγματικότητα, το μοτίβο 2 των ένζυμων του ανθρώπου 
και του Bombyx mori σχετίζεται περισσότερο με τις βακτηριακές ThrRS και 
ProRS παρά με την GlyRS (Shiba et al. 1994, Nada et al. 1993). To γεγονός ότι η 
ανθρώπινη GlyRS αποτυγχάνει να αμινοακυλιώσει το μόριο tRNA που 
προέρχεται από το Ε. coli και αντίστροφα, σχετίζεται με διαφορές που 
εντοπίζονται στη νουκλεοτιδική αλληλουχία του βραχίονα υποδοχής του 
αμινοξέος και του βραχίονα Ti|)C των tRNA υποστρωμάτων των βακτηρίων και 
των θηλαστικών. Αυτοί οι βραχίονες των μορίων tRNAQy των δύο αυτών 
οργανισμών διαφέρουν σε 6 από τα 12 ζεύγη νουκλεοτιδίων, ενώ τρία από τα 
νουκλεοτίδια του βραχίονα υποδοχής που διαφέρουν είναι απαραίτητα για την 
εκδήλωση της δράσης αμινοακυλίωσης από τη GlyRS του Ε. coli. Μία από αυτές 
τις 3 διαφοροποιήσεις είναι αυτή που έχει ήδη αναφερθεί, και εντοπίζεται στη 
θέση 73, όπου η βάση U του tRNA31»' του Ε. coli έχει αντικατασταθεί από τη βάση 
Α στο tRNAG1y των θηλαστικών. Η βάση U73 μαζί με το ζεύγος βάσεων C2-G71 
της έλικας του βραχίονα υποδοχής είναι μοναδικά για το tRNA01»' του Ε. coli 
(Εικόνα 4). Παρ’ όλα αυτά, στο βραχίονα υποδοχής του tRNA131»' των 
θηλαστικών, το ζεύγος βάσεων C2-G71 εμφανίζεται συντηρημένο. Έτσι, είναι 
εύλογη η υπόθεση ότι παρ’ όλο που παρατηρούνται αρκετές διαφορές στις 
αλληλουχίες των tRNA01»' των θηλαστικών και του Ε. coli, η αποτυχία του κάθε 
ενζύμου να αμινοακυλιώσει το tRNA υπόστρωμα από ετερόλογα συστήματα 
οφείλεται αποκλειστικά στη διαφορά που εντοπίζεται στη βάση 73. Αυτό το 
γεγονός επιβεβαιώνεται μέσω της αλλαγής του διαφορετικού νουκλεοτιδίου στη 
θέση 73 η οποία επιτρέπει στο ανθρώπινο ένζυμο να αμινοακυλιώσει βακτηριακό 
υπόστρωμα, αλλά όχι και ανθρώπινο (Εικόνα 4). Το αντίστοιχο συμβαίνει και με 
τη βακτηριακή συνθετάση. Έτσι, οι περιοχές αναγνώρισης του tRNA της 
γλυκίνης σε βακτήρια και θηλαστικά φαίνεται να είναι συντηρημένες.
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Εικόνα 4: Συνθετικές RNA μίνι-έλικες βασισμένες στις αλληλουχίες του βραχίονα υποδοχής και 
το βραχίονα TipC του tRNAGIy του Ε. coli και του tRNAGly ποντικού (Hipps et al, 1995). Οι αριθμοί 
υποδεικνύουν τα σημαντικά για την αναγνώριση νουκλεοτίδια. Οι γραμμές υποδεικνύουν τα 
διαφορετικά νουκλεοτίδια μεταξύ των μίνι-ελίκων και τα νουκλεοτίδια μέσα στα κουτιά είναι 
απαραίτητα για την αμινοακυλίωση από την GlyRS του Ε. coli.

Η σύγκριση της αλληλουχίας των tRNA01^ από 4 οργανισμούς, Τ. 
thermophilus, Ε. coli, S. cerevisiae και λαγού, αποκαλύπτει επιπλέον στοιχεία για 
την ύπαρξη συντηρημένων στοιχείων ταυτότητας ανάμεσα στα διάφορα μόρια 
tRNAG'y του κάθε οργανισμού. Έτσι, για το tRNAGI>" του Τ. thermophilus 
παρατηρείται η ύπαρξη 12 συντηρημένων θέσεων εκ των οποίων ορισμένες, είναι 
υποψήφιες για συμμετοχή στο μηχανισμό αναγνώρισης του μορίου από τη 
GlyRS (Εικόνα 5Α): τα ζεύγη βάσεων G12-C72, C22-G71, G32-C70 στον 
βραχίονα υποδοχής, το ζεύγος βάσεων G10-2Y25 (D or U) και Υ16 (C or U) στον 
D-βραχίονα, τα νουκλεοτίδια C35 και C36 του αντικωδικονίου, καθώς και το 
G45 της μεταβλητής περιοχής. Η βάση διαλογέας στη θέση 73 δεν εμφανίζεται 
συντηρημένη και πιθανότατα δεν εμπλέκεται σημαντικά στην αναγνώριση του 
μορίου tRNAG|y από τη GlyRS. Όσον αφορά το tRNAG,y του Ε. coli, η μελέτη της 
αλληλουχίας του αποκαλύπτει την συντήρηση της τριάδας (G10-C25)-G0i U)45, 
των 5 πρώτων ζευγών βάσεων του βραχίονα υποδοχής, της βάσης U16 της D- 
Ιοορ, του ζεύγους βάσεων C312-G39, των C35, C36, και Α38 του βραχίονα και 
της θηλιάς του αντικωδικονίου, του G49 και του ζεύγους G512-C63 του Ti|jC 
βραχίονα, και τέλος της βάσης διαλογέα U73 (Εικόνα 5Β). Αντίστοιχα, η μελέτη 
της αλληλουχίας του tRNAG'y της S. cerevisiae, αποκαλύπτει κάποιο ποσοστό 
συντήρησης στις βάσεις των D και Ti|>C βραχιόνων και θηλιών, καθώς και στην 
αλληλουχία της θηλιάς του αντικωδικονίου. Μόνο το ζεύγος βάσεων G12-C72 
εμφανίζεται ισχυρά συντηρημένο (Εικόνα 5C). Αντίθετα, η βάση διαλογέας και 
το τρίτο ζεύγος βάσεων του βραχίονα υποδοχής, δεν είναι συντηρημένα και
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πιθανόν δεν συμμετέχουν ενεργά στο μηχανισμό αναγνώρισης του μορίου 
tRNAGly από τη GlyRS. Τέλος, η αλληλουχία του tRNAGly που προέρχεται από 
λαγό, παρουσιάζει τις ίδιες συντηρημένες θέσεις με το tRNAGly της S. cerevisiae, 
με μια επιπλέον συντηρημένη θέση που είναι η βάση διαλογέας Α73 (Εικόνα 5D). 
Επομένως, όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξ ειδίκευση της αμινοακυλίωσης στους 
ανώτερους ευκαρυώτες σχετίζεται άμεσα με αυτό το νουκλεοτίδιο, γεγονός που 
έρχεται σε συμφωνία με την ικανότητα της ανθρώπινης GlyRS να 
αμινοακυλιώσει tRNAGly από Έ. coli μετά από αντικατάσταση του U73 από Α73.
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Εικόνα 5: Αλληλουχίες των tRNAGly από διαφορετικούς οργανισμούς που αμινοακυλιώνονται 
από GlyRSs του Τ. thermophilus (A), Ε. coli (Β), S. cerevisiae (C), και από ήπαρ λαγού (D). (Α) 
Αλληλουχία του tRNAG,y του Τ thermophilus. (Β) Αλληλουχία του tRNAG,y του Ε. coli. (C) 
Αλληλουχία του tRNAG,y του S. cerevisiae. (D) Αλληλουχία του tRNAG,y του λαγού. Γκρι τελείες: 
μη συντηρημένα νουκλεοτίδια. Τελείες και νουκλεοτίδια σε παρένθεση: απαλοιφές νουκλεοτιδίων 
σε συγκεκριμένα μόρια tRNAGIy. Μαύροι χαρακτήρες: συντηρημένα νουκλεοτίδια σε όλα τα 
μόρια tRNAGly. Γκρι χαρακτήρες: συντηρημένα νουκλεοτίδια σε διάφορα tRNAGly που 
αμινοακυλιώνονται μόνο από την εκάστοτε GlyRS. R, πουρίνη; Υ, πυρψιδίνη.
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Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι η αμινοακύλιωση του tRNAGly αποτελεί ένα από 
τα πιο σύνθετα συστήματα αμινοακυλίωσης, εφόσον, όπως αναφέρθηκε, ούτε η 
ολιγομερική δομή, αλλά ούτε και η βάση που ευθύνεται για την αναγνώρισή του 
(βάση διαλογέας) από τις αντίστοιχες AARSs παρουσιάζονται συντηρημένες 
ανάμεσα σε αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς από τα τρία βασίλεια. Σε 
αντίθεση με την πλειοψηφία των αμινοακυλο-tRNA συνθετασών οι οποίες 
παρουσιάζουν συντηρημένη δομή, η δομική ποικιλομορφία των GlyRSs και η μη 
συντήρηση της βάσης 73 (βάση διαλογέας) του tRNAGly σε ευκαρυώτες και 
προκαρυώτες, γεννά το ερώτημα για το αν τα στοιχεία ταυτότητας των 
συνθετασών και των μορίων tRNA είναι συντηρημένα, ή, εναλλακτικά, αν 
σημαντικές δομικές ποικιλομορφίες των συνθετασών σχετίζονται με διαφορές 
στην διαδικασία αναγνώρισης.

Ομοπαραθέσεις πρωτεϊνικών αλληλουχιών των GlyRS από διάφορους 
οργανισμούς αποκαλύπτουν συντηρημένες και μη περιοχές της ολιγομερικής 
δομής. Έτσι, προέκυψε ότι η δομή των υπομονάδων των διαφόρων GlyRSs δεν 
είναι συντηρημένη στους προκαρυώτες, εφόσον συνυπάρχουν διμερείς και 
τετραμερείς GlyRSs (Πίνακας 1). Τα ένζυμα των Bacillus stearothermophilus και 
Thermus thermophilus είναι οα διμερή, όπως πιθανόν ισχύει και για τα 
αντίστοιχα των Mycoplasma genitalium, Mycoplasma pneumoniae και 
Mycobacterium tuberculosis, εφόσον τα αντίστοιχα ORFs κωδικοποιούν 
πολυπεπτιδικές αλυσίδες με παρόμοιο μέγεθος και υψηλή ομοιότητα με αυτά του 
Τ. thermophilus. Αντίθετα, η GlyRS του Ε. coli και του Β. brevis είναι α2β2 

τετραμερή, όπως πιθανόν συμβαίνει και με τη GlyRS των Haemophilus 
influenzae, Coxiella burnetii, Bacillus subtilis, Moraxella catarrhalis, και 
Synechocystis sp., εφόσον τα αντίστοιχα ORFs κωδικοποιούν πολυπεπτίδια που 
ομοιάζουν με τις α και β αλυσίδες του ενζύμου του Ε. coli. Υψηλό ποσοστό 
ομοιότητας του πολυπεπτιδίου που προέρχεται από ένα ORF του Chlamydia 
trachomatis με τις α και β αλυσίδες του Ε. coli, προτείνουν, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, την παρουσία σε αυτόν τον οργανισμό μίας μοναδικής αλυσίδας 
αβ που προέρχεται από σύντηξη των δύο αλυσίδων του Ε. coli. Η διμερής ου 
δομή των GlyRSs των ευκαρυωτών έχει επιβεβαιωθεί για το S. cerevisiae και το Β. 
mori και είναι πιθανόν να εντοπίζεται και στους Homo sapiens, Caenorhabdids 
elegans, Schizosaccharomyces pombe, καθώς και στα μιτοχόνδρια του S. 
cerevisiae, εφόσον τα αντίστοιχα ORFs κωδικοποιούν πολυπεπτίδια με ισχυρές 
ομοιότητες συγκρινόμενα με τα διμερή ένζυμα. Εντέλει, ομοπαραθέσεις
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ττολυπεπτιδικών αλληλουχιών που προέρχονται από το ORF το Μ. jannaschii με 
άλλες υπομονάδες, υποδεικνύουν μια α2 δομή για το ένζυμο των αρχαίων.

Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες των διμερών και τετραμερών GlyRSs δεν 
παρουσιάζουν ομοιότητες. Ομοπαραθέσεις αποκαλύπτουν την ύπαρξη του 
μοτίβου 1 στις διμερείς GlyRSs, ενώ τα μοτίβα 2 και 3 περιλαμβάνουν τα 
χαρακτηριστικά συντηρημένα κατάλοιπα που εντοπίζονται στις τάξης II 
συνθετάσες και δύο συντηρημένες περιοχές, η πρώτη (RPETAQGXFXXF) 
ανοδικά του μοτίβου 2 και η δεύτερη (ΑΗΥΑ) ανοδικά του μοτίβου 3 (Εικόνα 6). 
Οι συγκρίσεις, επίσης, υποδεικνύουν την απουσία από τους προκαρυώτες της 
αμινοτελικής προέκτασης που παρατηρείται στις ευκαρυωτικές συνθετάσες 
(κατάλοιπα 10-128 της GlyRS), την απουσία της καρβοξυτελικής προέκτασης 
(κατάλοιπα 21-28), καθώς, επίσης, και δύο ενθέσεις (περίπου 40 και 65 
κατάλοιπα μετά το μοτίβο 2 και πριν το μοτίβο 3) οι οποίες είναι παρούσες σε 
όλες τις ευκαρυωτικές συνθετάσες (Εικόνα 6).

Οι GlyRSs των Μ. jannaschii and Τ. thermophilus εκδηλώνουν ένα διττό 
προκαρυωτικό και ευκαρυωτικό χαρακτήρα, παρ’ όλη τη διαφορετική τους 
φύση. Οι δύο αυτές GlyRSs στερούνται των άμινο- και καρβόξυτελικών 
προεκτάσεων όπως και τα προκαρυωτικά ένζυμα, ενώ είναι διμερείς σαν τα 
ευκαρυωτικά ένζυμα. Παρ’ όλα αυτά, τα ένζυμα των αρχαίων διαθέτουν ένα 
ευκαρυωτικό χαρακτήρα, εξαιτίας της παρουσίας σε αυτά ενθετικών 
αλληλουχιών μεταξύ των μοτίβων. Επιπροσθέτως, αμφότερες οι GlyRSs 
παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τις αντίστοιχες διμερείς των 
προκαρυωτών και ευκαρυωτών (Πίνακας 1).

Το μοτίβο 1 της GlyRS του Thermus thermophilus είναι ασυνήθιστο και έχει 
αναγνωριστεί μόνο με βάση την τρισδιάστατη δομή της συνθετάσης. Μόνο δύο 
κατάλοιπα είναι συντηρημένα (Pro37 και Gly39) και το γενικά συντηρημένο 
Pro67 έχει αντικατασταθεί από σερίνη. Αυτό το κατάλοιπο κλειδί, που έχει 
αντικατασταθεί από σερίνη ή θρεονίνη στις περισσότερες GlyRSs εμφανίζεται 
συντηρημένο μόνο στα ένζυμα των Μ. genitalium, Μ. pneumoniae, Μ. jannaschii 
και των μιτοχονδρίων του S. cerevisiae (Πίνακας 1). Αντίθετα, αυτή η 
αντικατάσταση αποτελεί εξαίρεση σε άλλες συνθετάσες της τάξης II: εντοπίζεται 
αποκλειστικά στην ProRS των μιτοχονδρίων της S. οετενΗώες όπου το Pro67 έχει 
αντικατασταθεί από σερίνη. Τέλος, ομοπαραθέσεις των α και β αλυσίδων της 
προκαρυωτικής GlyRS και της μοναδικής αλυσίδας του C. trachomatis 
αποκαλύπτουν υψηλό ποσοστό ομοιότητας και συντήρησης μόνο όσον αφορά 
το μοτίβο 3. Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι τα μοτίβα 1 και 2 συμμετέχουν
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στην καταλυτική δράση, η απουσία τους από τις προκαρυωτικές α2β2 και (αβ)2 

GlyRSs, δημιουργεί ερωτηματικά.

S.
£.

Η. sapiens 
Β, ΙΓΛΓί 

C- eleg&ns 
S. pcmbe 

cerevisiae (cyto) 
cerevisiae (mito} 

M. jannaschii 
M. pneumoniae 
M, genital* urn 

M, tuberculosis 
T. t hemophilus 

Cor.s&nsus
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H. sapiens EP1/LKTlX?HVDKFADi:WKPVKNGECFRADHLLKAHi>Q, KLKSDKKCSVEKK.................................................................... SEMESVLAQLDfiYGQO

B. mori EPVLKA^^f/ERFAOlifrfrKPIKTCECFRL-Dttl#JKOHEE. KIKSDKJ9TKIELK. ............ AEIEDILIKLDGMNAD
C. el egans ΕΡνΐ^(Α3δΗ1Λ3βΡΑΐΜ<νΚί»0®ί3®0ϊ11λ0^ΙΚίΙδϊΕ. KLUTOKKTSAAVK.................................................................................. QDQWLARI*BGFTNK

S. pombe Η&/ίΚΤ50Μ&8&λϊΜό&&PATGEIFPAt^lL\^m^l2ARlJCGnKEARC.. QNSi^PEESDCOKRKKKV^IRATRIXiDKTVEEY^ILA^IDtmXJD
S. cerevisiae (cyto) YEVLKTSGHW5KPSl»tfCltDLK!I^FRAimVEEVfcEARI^
S. cerevisiae {mi to) YDVLKT^HVSKl;,TCW»2PiiPKTOEYYKADHLXSQTUKKRl#.UJKJPVWPQD, ..............,iS3®4EKJ^5TXPGFSiGP

h. jannaschii Yl^LKASGHytWPTBPIVECKl^LESFRMJHLlEEFVP, . ., . ............., , ........ ......................... .VBTBGJCtyi
M. pneumoniae EQIWKA$GHIAiin*^ . iDE0JK^1^^<WPWCKA............................................................... .............
M. genitalium ELVMASGHLMXFVtnLVX . . -MAEXKMKKBMtSFKVSC3BMC3W..................... .......................................................................................

H. tuberculosis REVWVASGHyi^/FHDPLVESLITi2<RYRADHLIE'. ........................... .. .AYEftKflGHPPPKG____ XADXRDPETGEF....______ ______
7. thermophilvs RLVTJT£SGHEATFM)Pi£VX$iRITiiKR¥RIJ3HL0^3Pi^/LKM.Y1rfcAMEVS^  ̂ ................................
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H . sapiens DA. . ESXTS.Υ<Α^ΙΕΓ/θα^5€ΥΟΕ5ΟΗ^ΛΤΚ%Φ^ΑΕΚΡΙ^ΡΚ™Ρ.^ΟΡΕΡΕΚαΜαΡ^ΥΚΚΕΑΚΕνΚβΥ1Λ1ΟΟΕίΎΙΤΕίΧ0^ΕΝΕΚΟΕΡΤΙ 

B. mori DA.. ECLSS,YGV^BCVGCADRSAYDI/TCSU^ XRXJ0ySKKLFAPKQIEWEAIAMK3RIGKAFKKί>SζΛI^ίDTIJ!ιTIJSX^AI^EMQK£L·I)^ίGEYTL 
C- el egans DA.. SXi.TS. Y<Sii ET/C2X^RACnmi200HYRATNV^X,VAEKiaPEPW/^^WS4ALl^KSFia®AKKIOTSI^LT3EQVSALEEEL·

S. pombe DA. .EIQCS.YGWIECVtXADI^AYDLSVHSKATK'rPEV^EA^PEFVVVEOF^ ’̂HRKXFGPRFKRDAKAVEEAKXSifPESlR<VE5iSA2X<VAEOCXIV 
S. cerevisiae (cyto) DS. .EtlCTS.YGWIEO/GCADRSAYDLTVIiSKKTKEKL’/VRQKXi^PXEWKWEXX5LTKKI^GPKFRKDAPKVESHI<IJJ^0DDIASKAEI.LKANC3CFTI 
S, cerevisiae (mi to) DG. , SILTS. YGWIBCVGCADRAAFDLTV3iSKKlX»RSLTVKQKXJjCPXERXEIVAr/EW!KKFPG$KFK0^AKLlK5VLSKFSODELIRRMSELEKNGEPTC 

M. janmschti DA. .^ΙΥΤΕΕΡ^^ΒΟνϊΙΑΟΚΤβΥΒΕΚΕΗΕΑΗΕΟ’/ΕΕδν^/Ε^Ε^ΕΙΕ^ΕΪΜ^ΎΧννΏΧΧΧ'ΚΚΙ^ΓΚΑΙΕΑΥίΙ^ΕΕκί^^Ρ^ΚΜΧΕΧΙΟ^ΧνίΧ
M. moimmim DFLFQFPHJ. . .mSIMPLADRGTFDLSOH, ......____ _ >. . .QKYAKXPM5F .
H. geni talium DFXFNFPKG...UCEI^iCJANRGDFDLKQH.....................QEFSKXSMSF.

a. tuberculosis DIE"/XHiFbK2·!mJEI^)3VAXJRTDFDLST15AR............................. .... .HSGVDLSF.
7. thermophi 1 us DX LYRFFHGSL·.. . ELEGlJOaRTDFDlvGSHTKJX^Eia/SITAR’/IJli-J^iSTQRX^Y,

601 motif 3«, sapiens 
B. mori 

C. slogans 
S. pom&s 

S, cerevisiae (cyto)
8> cerevisiae (mto) Qvm 

m. jannaschii nxdg

700
ΕΤΘ5. . KTFQLTKDMI N7VKRFQXTLYVEE\f^’Ρ?Λ' IEPS F^LGRI (ΐΥΤ/ΧΈίίΤΧϋ............ VREGDEQRTFr’SFPAWAPFKCEVLPLSQNQ. EFRPF/KB
ITAR. .GEm.TPSI.VNV?anwriHVEE: XPSVXEPEFCVGRXLYCILE ENFR............ iElSGDEQRTYFSLPPTVAPl^CVVLPI^^JA.EFQFFVRD
SVtG. .CWYAi.TPEHUiIXXYTKKIHV0E1 rFSVXEPSYGIGRIMYALl^E iSFR____ _ .QREGDEQRTFLAFKPLVAPXKCSVI.PISAKD.TLIFVMDA
NVi#3VEHT3/ESD.. LVTIEKRXiiTSllRTi ΓΡΤΤ/ΙEPSFGLGRILYVLHE LAYS?..............TRFEIWKRGVLSFPASXAFXKALIVFLSRiiA.EFAPFVKK
K'/T*7-/tX5RVEIJ>DKL'/K IB^RW/EHV'RE^ VPSVIEPSFGIGRIIYSVFE iSFVi..............NRPEtXlARSVLSFPPLVAS’TKV'll.VPLSlOfiC. DLVP’/HHE

QIVKLOSSLVTIKMKTTLQHIREI ΣPNVIEPSFGLGRIIYCIFD iCFQ......VRW)SESlGFTPSFPijQlAPIKVFVTTISfM).GFPAILKR
KEFEIIjKDYVEIKKVKKVIKGEKN r PHVi F.TSYGXDRIriCLLE ?SYP....................EEEDRVYMJUCPSIAPIKAYVLPLVNia}. DMPKIAKE

M. pneumoniae .......................... .. ...................... FDCENNEHjjxPAWEPSVGXERLFYAEIVfeSYQQEQLEG............ΕΚΗΕνΤ,ΚβΡΡΗίΧΡΕΟΧννΧ,ΡΕνΝ, . ,KLKETAQT
H. geni taliua ................................................... FDSEUJQHi f<PFIXEPAVGIERI.FYAI.IV YRREIINE------------- EEREVLSLPFDLCPEQIIVLPLVN. . .KLXKEAF5

M. tuberculosis ............................ ...................... YDOXNDVR'i rPYVlEPAAGLTRSFKAFLI !AYTEDEAF?/IT.CiC2©PJlWIJXLI5PRiJVP/KAAVLF'LSBit. ABLSPKARD
T. thermophii us .................................... .. ...........RDPETGKWqVPWIEPSAGP/DRGVIALLA AFTRE8LPNG.... EERIVLKLKPQLAPIKVAVIPLVKNRPEITEYAKR

Consensus ----------------------------------------------------------------- -- P-Vi fe:?1- --"'cczt------------------------------------ &----------------------p------------- p_.

Εικόνα 6: Πολλαπλή ομοπαράθεση αλληλουχιών πολ υπεπτιδικών αλυσίδων διάφορων 
προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών διμερών GlyRSs. Φαίνεται το υψηλό ποσοστό συντήρησης 
των αλληλουχιών τωνμοτίβων 1,2 και 3.
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Συμπερασματικά, λοιπόν, η αλληλουχία του ένζυμου του Τ. thermophilus, 
προσομοιάζει με GlyRSs ευκαρυωτών και αρχαίων, οι οποίες στο σύνολό τους 
είναι διμερείς και διαφέρουν δραματικά από τα τετραμερή ένζυμα άλλων 
προκαρυωτών.

Origin of Gly-tKNA Oligomeric Similarities Motif 1
synthetase structure

Prokaryotes
%

Bacillus brevis afll ix.d. n.d.
Bacillus simrothertnophilus. a] n.d. n.d.
Bacillus subtilis a: 54— 64. 

β: 25 —43*
—

Coxielkt burnetii αβί' or. 53-71, 
β: 29—51“

—

Chlamydia Irachamatis mi 53-55, 
/?: 25-29*

—

Escherichia coli aflf a: 53-90, 
β: 25-70

—

Hmmophiius influenzae a: 55-90, 
β: 26—70“

—

Moraxetta catarrhalis aflj a. 55 — 73, 
β: 29-37“

—

Mycoplasma gmiialmm a] 27—71“ + (Pro)
Mycoplasma pneumonia < 31 — 71·* + (Pro)
Mycobacterium tuberculosis af 32-50* + (Ser)
Synechocystis species afl] a: 53—65, 

β: 29-43“
—

Thermm ihermophihts a-7 32—50* + (Ser)

Eukaryotes
Bambyx mori <Kt 33-60“ + (Ser)
Camorhabditis 34-60“ + (Thr)
Homo sapiens 
Saccharomyces cerevisiae

a] 32-61“ + (Thr)

cytoplasmic aj 31-60“ + (Thr)
imtodiondrial 31—60“ + (Pro)

ScMzosacchammyces pombe al' 32-61“ + (Ser)

Arciiaebacteria
M&thanococcm jannaschii αβ 34—44“ + (Pro)

Πίνακας 1: Δομικές διαφορές των GlyRSs προερχόμενων από προκαρυώτες, ευκαρυώτες και 
αρχαία. - και + αναφέρονται στην απουσία και παρουσία τον μοτίβου 1. Στις παρενθέσεις 
φαίνονται τα χαρακτηριστικά κατάλοιπα προλίνης ή οι αντικαταστάσεις του. (n. d., not 
determined) a Ολιγομερικές δομές: Β. brevis, Β. stearothermophilus, Ε. coli, Τ. thermophilus, Β. 
mon, S. cerevisiae. h Πιθανές ολιγομερικές δομές προτινόμενες από ομοπαραθέσεις με γνωστές 
GlyRS: Β. subdlis [Kobayashi et al. EMBL data bank, Swiss-Prot, accession nos P5480 and P5481], 
C. burnetii (Willems and Jaeger, EMBL data bank, Genpept accession no. Y10435), C. trachomatis, 
E. coli, H. influenzae, M. catarrhalis [Preston et al. EMBL data bank, Genpept accession no. 
U73324], M. genitalium, M. pneumoniae, M. tuberculosis [Brown et al. EMBL data bank, Genpept 
accession no. Z83860], Synechocystis sp., B. mon, C. elegans, H. sapiens, S. cerevisiae cytoplasmic, 
S. cerevisiae mitochondnal [Couch et al. EMBL data bank, accession no. S69067], S. pombe 
[Murphy et al. EMBL data bank, Swiss-Prot accession no. 10179], M. jannaschii.c Ομοιότητες των 
αιβ2 και (αβ)2 συνθετασών με τις α και β υπομονάδες. d Ομοιότητες των α2 διμερών συνθετασών 
με τις α και β υπομονάδες.
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κλωνοποίηση, υπερέκφραση και 
απομόνωση της αμινοακυλο-tRNA συνθετάσης της γλυκίνης από το θερμόφιλο 
αρχαίο Methanoccocus jannaschii (Εικόνα 7). Το Μ. jannaschii είναι ένα 
υποχρεωτικά αναερόβιο αρχαίο, το οποίο απομονώθηκε αρχικά από βάθος 
2.600 μέτρων στον Ειρηνικό ωκεανό. Αναπτύσσεται σε μέσο που περιέχει ΕΕ ως 
πηγή ενέργειας και CO2 ως πηγή άνθρακα, σε θερμοκρασία που κυμαίνεται από 
50 έως 86°C και παράγει μεθάνιο ως προϊόν του μεταβολισμού του. Το Μ. 
jannaschii μπορεί να αναπτυχθεί σε θαλασσινό νερό, στον εντερικό σωλήνα και 
σε εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Έχει σχήμα κόκκου και δυνατότητα 
κίνησης μέσω δύο δεσμίδων πολικών μαστιγίων, που εντοπίζονται στον ίδιο 
κυτταρικό πόλο.

Εικόνα 7: Το θερμόφιλο αρχαίο Methanoccocus jannaschii.

Την κλωνοποίηση του γονιδίου της GlyRS του Μ. jannaschii ακολούθησε η 
μεταφορά του, με μετασχηματισμό, σε ειδικά στελέχη Ε. coli που είναι ικανά να 
υπερεκφράσουν το εν λόγω ένζυμο και τέλος η απομόνωσή του. Η μελέτη της 
GlyRS του Μ. jannaschii\ ενός βασικού εκπροσώπου των αρχαίων που έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρέως για την μελέτη των AARSs, μπορεί να συμβάλει στην 
περαιτέρω διαλεύκανση της λειτουργίας της στα αρχαία, όχι μόνο όσον αφορά 
την ικανότητα και την πιστότητα της αμινοακυλίωσης του tRNAG'y, αλλά και την 
αλληλεπίδραση της με άλλα μόρια που πιθανόν παίζουν κάποιο διαφορετικό 
ρόλο, με αποτέλεσμα τη σύζευξη μέσω αυτού του τρόπου της αμινοακυλίωσης, 
και γενικότερα της πρωτεϊνοσύνθεσης, με άλλες κυτταρικές διεργασίες. 
Επιπλέον, η μελέτη της διμερούς GlyRS των αρχαίων, όπως και του Τ. 
thermophilus, μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες και για τις αντίστοιχες 
διμερείς GlyRSs των ευκαρυωτών και προκαρυωτών, εφόσον παρουσιάζεται 
υψηλό ποσοστό ομοιότητας της αλληλουχίας και της δομής αυτών των μορίων.
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

3.1. ΥΛΙΚΑ

3.1.1. Χημικές ουσίες

Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία καθώς 
και η εταιρία προμήθειας της καθεμίας παρατίθενται στον Πίνακα 2.

Χημικές ουσίες /Εταιρία προμήθειας

Αγαρόζη SeaKem

Acrylamide SIGMA

Αμπικιλλίνη SIGMA

APS (Ammonium Persulfate) SIGMA

BamHl New England Biolabs

Bis-acrylamide SIGMA

β- μερκαπτοαιθανόλη Riedel-de Haen

Βρωμιούχο αιθίδιο Merck

Bromophenol Blue Research Organics

BSA New England Biolabs

Γλυκερόλη Panreac

Γλυκίνη AppliChem usb

Γλυκόζη Panreac

CaCl2-2H20 Merck

Coomasie Brilliant Blue Fluka

Δείκτης μοριακού βάρους HyTest Ltd

Εκκινητές (sense/antisense) Bio-Rad

Εκχύλισμα S. cerevisiaeg Scharlau

EDTA Panreac

HC1 Merck

Ισοπροπανόλη Scharlau

IPTG (Isopropyl ThioGalactosyl Fermentas
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KC1 Merck

LB Broth Scharlau

LB Agar Scharlau 1
Μεθανόλη Panreac

MgCh για PGR Finnzymes

MgCl2-6H20 Panreac

MgS04-7H20 Panreac

Νουκλεοτίδια (dNTPs] Stratagene

NaCl Panreac

NaOH Merck

Ndel New England Biolabs

Οξικό οξύ Merck

Ριβονουκλεάση New England Biolabs

Ρυθμιστικό διάλυμα ττολυμεράσης HyTest Ltd

Ρυθμιστικό διάλυμα ττολυμεράσης New England Biolabs

Ρυθμιστικό διάλυμα πολυμεράσης Finnzymes

Pad New England Biolabs

Phusion DNA ττολυμεράση Finnzymes

SDS (Sodium dodecyl Dulphate) 10% Solution SIGMA

Taq ττολυμεράση FlyTest Ltd

Taq ττολυμεράση New England Biolabs

Τα4 λιγάση New England Biolabs

TEMED (Ν,Ν,Ν' ,Ν' -τετραμεθυλεθυλενοδιαμίνη) Research Organics

Τετρακυκλίνη SIGMA

Tris base Merck

Tryptone Merck................................. I
Χλωραμφαινικόλη SIGMA

X-gal (5-βρωμο-4-χλωρο-3-ινδολυλ-β-ϋ-γαλακτοσίδη) SIGMA

Xylene Cyanol Merck

Πίνακας 2: Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και εταιρία προέλευσης.
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3.1.2. Κύτταρα

XL 1 blue. Στέλεχος E. coli που στερείται του μηχανισμού αναγνώρισης και 
καταστροφής ξένων τμημάτων DNA (Novagen), γι’ αυτό και χρησιμοποιείται για 
την εισαγωγή πλασμιδιακού DNA. Επιπλέον, διαθέτει γονίδια που του 
προσδίδουν ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό τετρακυκλίνη.

DH5a\ Στέλεχος Ε. coli που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή πλασμιδιακού 
DNA.

BL 21 Rosetta : Στέλεχος Ε. coli που περιέχει πλασμίδια που του προσδίδουν 
ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό χλωραμφαινικόλη. Επιπλέον, το γονιδίωμά του 
περιλαμβάνει τις πληροφορίες για τη σύνθεση έξι μορίων tRNA που μπορούν και 
αναγνωρίζουν τέσσερα σπάνια κωδικόνια (rare codons). Αυτά τα κωδικόνια 
χρησιμοποιούνται ευρέως από τα αρχαία και τα μόρια tRNA που τα 
αναγνωρίζουν ονομάζονται minor tRNAs. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν 
τα κύτταρα BL 21 Rosetta ιδανικά για την πραγματοποίηση της έκφρασης της 
εκάστοτε πρωτέίνης-στόχου, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση η GlyRS η 
οποία προέρχεται από το αρχαίο Methanococcus jannaschii.

3.1.3. Θρεπτικά μέσα

♦♦♦ Υγρό θρεπτικό μέσο (LB Broth) pH 7,2

A ντιδραστήριο Τυπική αναλογία (g/1)

Tryptone 10,0

Εκχύλισμα S. cerevisiaep 5,0

Πίνακας 3: Σύσταση υγρού θρεπτικού μέσου (LB Broth) pH 7,2.

Για τελικό όγκο υγρού θρεπτικού μέσου 1L χρησιμοποιούνται:
> LB Broth 15g
> NaCl 10g
> Απιονισμένο EhO
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❖ Στερεό θρεπτικό μέσο (LB Agar) pH 7,2

Α ντιδραστηριο Τυπική αναλογία (g/1)

Tryptone 10,0

Εκχύλισμα S. cerevisiaeg 5,0

Άγαρ 15,0

Πίνακας 4: Σύσταση στερεού θρεπτικού μέσου (LB Agar) pH 7,2.

Για τελικό όγκο στερεού θρεπτικού μέσου 1L χρησιμοποιούνται:
^ LB Agar 30g
> NaCl 10g
> Απιονισμένο H2O

♦♦♦ SOC medium (υγρό θρεπτικό μέσο) pH 7 για τελικό όγκο 100ml

Α ντιδραστηριο Ποσότητα

Tryptone 2g 1
Εκχύλισμα S. cerevisiaeg 0.5g 1

NaCl 1Μ 1ml

KC11M 0,25ml

δ/μα Mg2+ 2M 1ml

Γλυκόζη 2M 1ml

Πίνακας 5: Σύσταση SOC medium pH 7 για τελικό όγκο 100ml.

Κατά την παρασκευή του διαλύματος SOC προστίθενται τα 4 πρώτα 
αντιδραστήρια και αφού προστεθεί απιονισμένο Η2Ο μέχρι τα 97 ml, γίνεται 
αποστείρωση. Ακολουθεί προσθήκη των άλλων δύο συστατικών και 
συμπλήρωση με αποστειρωμένο Η2Ο μέχρι τα 100ml.

Το διάλυμα Mg2+ 2Μ παρασκευάζεται με 20,33g MgCb-6H20 και 24,65g 
MgSCh σε τελικό όγκο 100ml.
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3.1.4. Ρυθμιστικά διαλύματα

♦> Ρυθμιστικό διάλυμα ΤΑΕ (50χ) για την ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων σε 
πήκτωμα αγαρόξης.

Α ντιδραστήριο Ποσότητα

Tris base 242g 1

Οξικό οξύ 57,1ml

EDTA 0,5Μ pH 8 100ml

Απιονισμένο Η2Ο Έως 1L

Πίνακας 6: Σύσταση ρυθμιστικού διαλύματος ΤΑΕ (50χ).

Ρύθμιση του pH στο 8,6.

❖ Ρυθμιστικό διάλυμα για την ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πήκτωμα 
πολυακρυλαμιδίου (10 %).

A ντιδραστήριο Ποσότητα

Tris base (pH 8,3) 15g j
Γλυκίνη 72g ]

| SDS 5g j
Απιονισμένο H2O Έως 1L

Πίνακας 7: Σύσταση ρυθμιστικού διαλύματος ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών.

♦> Ρυθμιστικό διάλυμα loading buffer (6χ) για την ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών 
οξέων

A ντιδραστήριο Περιεκτικότητα

Bromophenol Blue 0,09%

Xylene Cyanol 0,09%

Γλυκερόλη 60%

EDTA 60mM

Πίνακας 8: Σύσταση loading buffer.
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♦> Ρυθμιστικό διάλυμα διαχωρισμού (3χ) για την ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών:

Α ντιδραστήριο Περιεκτικό τη τα/Συγκέντρωση

Tris-HCl, 0,5Μ (pH 6,8) 62,5mM

SDS 10% (w/w) 2%

Γλυκερόλη 25%

Απιονισμένο ΕΕΟ 0.01%

Πίνακας 9: Σύσταση ρυθμιστικού διαλύματος διαχωρισμού ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών.

3.1.5. Πλασμιδιακοίφορείς

pGEM-TEasy.Hwca πλασμιδιακός φορέας μεγέθους 3015kb και 
χρησιμοποιείται για τη κλωνοποίηση γονιδίων (Promega). Η διαδικασία της 
κλωνοποίησης με το συγκεκριμένο πλασμιδιακό φορέα περιλαμβάνει τη σύνδεση 
του προϊόντος της ενίσχυσης με PCR του γονιδίου που επιθυμούμε να εισαχθεί 
στο φορέα, με το φορέα pGEM-T Easy μέσω της Τ4 DNA λιγάσης (Εικόνα 8). Η 
διαδικασία αυτή ονομάζεται ΤΑ cloning και βασίζεται στην ικανότητα της Taq 
πολυμεράσης να προσθέτει μία δεοξυαδενοσίνη (Α) στο 3' άκρο των προϊόντων 
της PCR, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πολλά αντίγραφα μιας συγκεκριμένης 
αλληλουχίας, στην προκειμένη περίπτωση του γονιδίου-στόχου, με 3’ A 
προεξοχές (overhangs). Αντίστοιχα, ο φορέας είναι κατάλληλα σχεδιασμένος, 
ώστε να μετατρέπεται σε γραμμοποιημένο πλασμίδιο με 3' προεξοχές 
δεοξυθυμιδίνης (Τ). Τα 3' Α άκρα του προϊόντος της PCR είναι συμπληρωματικά 
με τα 3' Τ άκρα του φορέα, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η εύκολη και 
γρήγορη σύνδεση τους παρουσία της Τ4 DNA λιγάσης.
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3'

OHA c£A 

dA fragment

P-tIA 5' 3'

Εικόνα 8: Σύνδεση του προϊόντος της PCR (DNA frament) με τον φορέαpGEM-TEasy (vector) 
μέσω της Τ4 DNA λιγάσης.

Άλλα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου φορέα που είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα, είναι ότι περιέχει το γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στο 
αντιβιοτικό αμπικιλλίνη (Εικόνα 9). Επίσης, διαθέτει το οπερόνιο της λακτόζης 
(lacZ) το οποίο κωδικοποιεί τρία ένζυμα, τη β-γαλακτοσιδάση που διασπά τη 
λακτόζη σε D-γλυκόζη και D-γαλακτόζη, την περμεάση που καταλύει τη 
μεταφορά της λακτόζης μέσα στο κύτταρο και την τρανσακετυλάση που δεν 
είναι απαραίτητη για τον μεταβολισμό της λακτόζης και ο φυσιολογικός της 
ρόλος δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι τώρα. Η μεταγραφή αυτού του οπερονίου 
επάγεται από την ύπαρξη της λακτόζης στο περιβάλλον. Το χαρακτηριστικό της 
αντίδρασης διάσπασης της λακτόζης είναι η παραγωγή μπλε χρωστικών.

Στα πλασμίδια, λοιπόν, που διαθέτουν το οπερόνιο της lacZ, ο 
πολυσυνδέτης (polylinker) βρίσκεται μέσα στην αλληλουχία αυτού του 
οπερονίου (Εικόνα 9). Επομένως, αν επιτευχθεί η εισαγωγή ενός γονιδίου στον 
polylinker μετά από επεξεργασία με περιοριστικά ένζυμα, το τελικό αποτέλεσμα 
θα είναι να διακοπεί η αλληλουχία του lacZ και έτσι να μην είναι δυνατή η 
έκφραση του. Έτσι, αν πραγματοποιηθεί μεταφορά του πλασμιδιακού φορέα με 
το κλωνοποιημένο γονίδιο σε κύτταρα, κατά την ανάπτυξη των κυττάρων 
παρουσία του επαγωγέα λακτόζη (X-gal), δεν θα είναι δυνατή η έκφραση του 
οπερονίου οπότε και η επακόλουθη διάσπαση της λακτόζης. Αυτό το γεγονός 
έχει ιδιαίτερη σημασία, εφόσον αν δεν πραγματοποιηθεί διάσπαση της λακτόζης 
δεν παράγεται μπλε χρωστική, με αποτέλεσμα οι αποικίες των κυττάρων που 
έχουν προσλάβει το επιθυμητό πλασμίδιο να παρουσιάζουν λευκό χρώμα. 
Αντίθετα οι αποικίες που δεν έχουν προσλάβει το πλασμίδιο ή το πλασμίδιο δεν 
έχει ενσωματώσει το επιθυμητό γονίδιο παρουσιάζουν μπλε χρώμα, εφόσον 
εκφράζεται το lacZ και επομένως διασπάται η λακτόζη. Ο μηχανισμός αυτός,
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λοιπόν, είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την κλωνοποίηση γονιδίων σε βακτηριακούς 
φορείς και μάλιστα σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των κυττάρων σε θρεπτικό 
μέσο με το κατάλληλο αντιβιοτικό, καθιστά αρκετά αξιόπιστη και ακριβή την 
διαδικασία επιλογής των αποικιών που έχουν προσλάβει τον φορέα με το 
επιθυμητό ένθετο.

Επιπλέον, ο συγκεκριμένος φορέας διαθέτει τον προαγωγέα της Τ7 RNA 
πολυμεράσης που είναι υπεύθυνος για τη μεταγραφή του lacZ οπερονίου 
(Εικόνα 10). Το γονίδιο της Τ7 RNA πολυμεράσης προέρχεται από 
βακτηριοφάγο μέσω του οποίου μεταφέρθηκε και ενσωματώθηκε στο γονιδίωμα 
των κυττάρων που χρησιμοποιούμε. Στα κύτταρα του Ε. coli, όμως, 
αναστέλλεται η έκφραση του γονιδίου αυτού παρουσία του καταστολέα LacIQ. 
Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η προσθήκη του επαγωγέα IPTG (Isopropyl Thio 
Galactosyl), ο οποίος δεσμεύει και απομακρύνει τον καταστολέα από το DNA 
επιτρέποντας έτσι την έκφραση της Τ7 RNA πολυμεράσης. Αυτή με τη σειρά της 
θα αναγνωρίσει τον προαγωγέα της στο πλασμίδιο και θα μεταγράψει τα γονίδια 
που βρίσκονται μετά από αυτόν. Αυτό σημαίνει ότι αν πραγματοποιηθεί 
εισαγωγή των επιθυμητών γονιδίων στη θέση μετά τον προαγωγέα της Τ7 RNA 
πολυμεράσης, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση το γονίδιο της GlyRS, η 
προσθήκη του επαγωγέα IPTG θα οδηγήσει στην έκφραση των εισαχθέντων 
γονιδίων.

Εικόνα 9: Ο φορέαςpGEM-TEasy. Περιλαμβάνει τα γονίδια που προσδίδουν ανθεκτικότητα στην 
αμπικιλλίνη, τα γονίδια της β-γαλακτοσιδάσης, της περμεάσης και της τρανσακετυλάσης, καθώς 
και τον προαγωγέα της Τ7RNA πολυμεράσης.
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T7 Transcription Start
►

5'. . . TGTAA TACGA CTCAC TATAG GGCGA ATTGG GCCCG ACGTC GCATG CTCCC GGCCG CCATG 
3'.. . ACATT ATGCT GAGTG ATATC CCGCT TAACC CGGGC TGCAG CGTAC GAGGG CCGGC GGTAC

T7 Promoter 1__________ II_________ II_________ I I__________ II_______
Apa I Aafll Sph I BstZ I A/col

GCGGC CGCGG GAATT CGATT3'| 
CGCCG GCGCC CTTAA GCTA 1

cloned insert ATCAC TAGTG AATTC GCGGC CGCCT GCAGG TCGAC 
TTAGTG ATCAC TTAAG CGCCG GCGGA CGTCC AGCTG

4| Not 11------- 1
μ

J !Sac II EcdR 1
SsfZI

SpeI £coR I
1 | Ul

Not\ 1

SsfZI
Psf I Sail

SP6 Transcription Start
◄-----------------------------1

CATAT GGGA GAGCT CCCAA CGCGT TGGAT GCATA GCTTG AGTAT TCTAT AGTGT CACCT AAAT ... 3' 
GTATA CCCT CTCGA GGGTT GCGCA ACCTA CGTAT CGAAC TCATA AGATA TCACA GTGGA TTTA ... 5'

I________I I_________ II__________________ II____ ____ I SP6 Promoter
Nde I Sac I SsfXI Nsi I

Εικόνα 10: Ο πολυσυνδέτης (polylinkler) του φορέα pGEM-T Easy όπου εντοπίζονται οι θέσεις 
αναγνώρισης των περιοριστικών ενδονουκλεασών καθώς και η θέση εισαγωγής του προϊόντος 
ενίσχυσης του προς κλωνοποίηση γονιδίου. Ο προαγωγέας της Τ7 RNA πολ υμεράσης είναι 
υπεύθυνος για τη μεταγραφή τον lacZ οπερονίου.

pET-20b. Είναι πλασμιδιακός φορέας μεγέθους 3716 (Novagen) και διαθέτει 
το γονίδιο που προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό αμπικιλλίνη (Εικόνα 11). 
Χρησιμοποιείται για την κλωνοποίηση και έκφραση γονιδίων μέσω της Τ7 RNA 
πολυμεράσης με τον ίδιο μηχανισμό που προαναφέρθηκε. Στο πλασμίδιο ρΕΤ- 
20b μετά τον προαγωγέα της Τ7 RNA πολυμεράσης υπάρχει ο πολυσυνδέτης 
(polylinker), όπου βρίσκονται όλες οι θέσεις αναγνώρισης και κοπής από τα 
ένζυμα περιορισμού (Εικόνα 12). Έτσι, με τη χρήση των κατάλληλων ένζυμων 
είναι δυνατή η εισαγωγή του επιθυμητού γονιδίου, όπως είναι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το γονίδιο της GlyRS στο εσωτερικό του polylinker και στη συνέχεια, 
η επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου αυτού μετά από την πρόσδεση της Τ7 
RNA πολυμεράσης στον προαγωγέα της. Το κωδικόνιο λήξης της μεταγραφής 
της GlyRS έχει απαλειφθεί, με αποτέλεσμα να προστίθενται έξι τριάδες 
νουκλεοτιδίων που κωδικοποιούν έξι ιστιδίνες στο τέλος της αμινοξικής 
αλληλουχίας της GlyRS. Η μεταγραφή σταματά από ένα κωδικόνιο λήξης 
αμέσως μετά τα νουκλεοτίδια που κωδικοποιούν τις έξι ιστιδίνες. Παρ’ όλα αυτά, 
ο pET-20b δε διαθέτει το οπερόνιο της λακτόζης (lacZ), με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η επιλογή των αποικιών που έχουν προσλάβει το επιθυμητό 
πλασμίδιο, με βάση το χρώμα τους.
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Εικόνα 11: Ο πλασμιδιακός φορέαςpET-20b.

Sgltl

Τ7 promoter primer #853484 

17 promster
Xbi\ rbs

Hde I peli leader to! EesRV fisraH t EcoRI Sacl
i At ΑΧΑϊΑΐ ΞΑΑΛΐΑείίδί letceAccseiscfeciagicieciacitcTcetf sc tCAStesacdAiaec CAtfiSAfATCgSAATiAAi f cssAitcsAAiTeeAscfcc

iletLy*Fyitiuleufr*Thr41 ai I aA I a5 lyleuieuleuLeuA lei I«8 IfiProA loflel.41 cjMetto I1 ?21 yi I ffisrtSerfeeFrelsnSerSerSer 

fell Esg I stpat peptMase
Sail Hind 111 /fel Xhol His«Tag Spo1102i

SiCSACAASCl ΓGCSGCCSCA11CGAStACCACCACCACCACCAC SΛSA11CGSC ί3C fMCMASCCiSAMBBAASt l SAS! IGSClSt tSCCACtSC iSISiMiAM 
Vel AsplysLeBAlaAlaAIsLeyiSI^Hi ίΗ I iHliN i $Hi sHi slid 4$----------------

T7 terminator 17 tenrihator primer #69337-3

iA3CAIWKCtClfSGGQCC 1CfAM£6S8-C 1;SABSSST11Ti;S

pET-20b(+) cloning/expression region

Εικόνα 12: Ο προαγωγέας της T7 RNA πολυμεράσης και ο πολυσύνδετης (polylinkler) τον 
φορέα pET-20b. Στο εσωτερικό του πολυσυνδέτη διακρίνονται οι θέσεις αναγνώρισης των 
περιοριστικών ένζυμων Ndel και Xhol, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της 
παρούσας εργασίας. Μετά τον πολυσυνδέτη διακρίνεται το His-Tag.
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3.1.6. Εκκινητές (primers)

Για την ενίσχυση του γονιδίου της GlyRS από τον οργανισμό 
Methanococcus jannaschii, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές (primers) Μ. 
jannaschii Ndel Forward primer και M. jannaschii Xhol Reverse primer οι οποίοι 
αποτελούν εξειδικευμένα ολιγονουκλεοτίδια μήκους 35 και 37 βάσεων, 
αντίστοιχα (Εικόνα 13). Οι δύο εκκινητές περιλαμβάνουν τις αλληλουχίες που 
αντιστοιχούν στις θέσεις δράσης των ενζύμων περιορισμού Ndel και Xhol, τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την πειραματική διαδικασία για την 
κλωνοποίηση του γονιδίου της GlyRS.

Μ. jannaschii Ndel Forward primer 

5' -GCA TAT GGA AAA AGA TAT TTA CGA AAA AAT TAT GG- 3'

GC Content 25,7%

M. jannaschii Xhol Reverse primer

5 ’ -frrC GAG TTC TTT CAA TCT TTC TTT TAA ATA ATC AAC G- 3'
GC Content 29,7%

Εικόνα 13: Οι δύο εκκινητές πον χρησιμοποιήθηκαν για την ενίσχυση από γενωμικό DNA της 
GlyRS του Methanococcus jannaschii. Τα σκιασμένα νουκλεοτίδια αντιστοιχούν στις επιθυμητές 
θέσεις κοπής από τα περιοριστικά ένζυμα Xhol (Forward pnmer) και Ndel (Reverse primer).
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3.2. ΜΕΘΟΔΟΙ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

3.2.1. Μεταφορά πλασμιδιακού DNA σε κύτταρα Ε. coli

Ενοφθαλμίζονται κύτταρα XL 1 Blue ή DH5a (για κλωνοποίηση των 
πλασμιδίων) ή BL 21 Rossetta (για υπερέκφραση της πρωτεΐνης) σε 5ml LB broth 
που περιέχει το κατάλληλο αντιβιοτικό. Συγκεκριμένα, για την ανάπτυξη των XL 
1 Blue χρησιμοποιείται τετρακυκλίνη (5mg/ml) σε τελική συγκέντρωση 0,02mg/ml 
και χλωραμφαινικόλη (100mg/ml) σε τελική συγκέντρωση 25mg/ml για την 
ανάπτυξη των BL 21 Rossetta. Η ανάπτυξη των καλλιεργειών πραγματοποιείται 
υπό ανάδευση (210rpm) 12-14h στους 37°C. Όταν τα κύτταρα έχουν περιέλθει 
στη στατική φάση, γίνεται ανανέωση του θρεπτικού μέσου με μεταφορά 200 μΐ 
κυττάρων σε 5ml νέου LB broth με το αντίστοιχο αντιβιοτικό. Ακολουθεί 
επώαση για 3 ώρες στους 37°C υπό ανάδευση (210 rpm) για να επανέλθουν τα 
κύτταρα στη εκθετική φάση ανάπτυξης. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 4000 rpm 
για 10 λεπτά στους 4°C. Αφαιρείται το υπερκείμενο, επαναδιαλύεται το ίζημα σε
2.5 ml CaCL (Ο,ΙΜ) και επωάζεται για 45 λεπτά στους 0-4°C. Φυγοκεντρείται 
στις 4000 rpm για 10 λεπτά στους 4°C και στη συνέχεια μετά την αφαίρεση του 
υπερκείμενου το ίζημα επαναδιαλύεται σε 500μ1 CaCL (Ο,ΙΜ). Ακολουθεί 
επώαση στους 0-4°C για 60 λεπτά και προσθήκη 2μ1 του ανασυνδυασμένου 
πλασμιδιακού DNA σε 200μ1 επιδεκτικών κυττάρων. Στη συνέχεια 
πραγματοποιείται επώαση στον πάγο για 30 λεπτά και heatshock στους 42°C για
1.5 λεπτά. Επωάζεται στον πάγο για 2 λεπτά και εν συνεχεία προστίθενται σε 
κάθε καλλιέργεια 800 μΐ SOC medium. Ακολουθεί επώαση για 45 λεπτά στους 
37°C υπό ανάδευση (170 rpm). Τέλος, επιστρώνονται 200μ1 της 
μετασχηματισμένης καλλιέργειας σε τριβλία με στερεό θρεπτικό μέσο LB agar το 
οποίο περιέχει το κατάλληλο αντιβιοτικό, ανάλογα με τα γονίδια ανθεκτικότητας 
που διαθέτει το εκάστοτε πλασμίδιο που χρησιμοποιείται για το μετασχηματισμό 
(π.χ. αμπικιλλίνη). Επίσης, σε περίπτωση που το πλασμίδιο που χρησιμοποιείται 
διαθέτει το οπερόνιο της λακτόζης (π.χ. pGEM), είναι απαραίτητη η προσθήκη 
32μ1 X-gal (50mg/ml) και ΙΟΟμΙ IPTG (Ο,ΙΜ) στα τριβλία άγαρ πριν την 
επίστρωση των κυττάρων, για να είναι δυνατή, στη συνέχεια, η επιλογή των

29



λευκών αποικιών που θα περιέχουν το επιθυμητό πλασμίδιο (blue/white 
screening). Τέλος, πραγματοποιείται επώαση των τριβλίων στους 37(C για 12- 
14h.

3.2.2. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα (mini preparation)

Οι μεγαλύτερες λευκές αποικίες ενοφθαλμίζονται σε 3ml LB broth που 
περιέχει το κατόιλληλο αντιβιοτικό. Ακολουθεί επώαση των καλλιεργειών για 12- 
14h στους 37(C υπό ανάδευση (205 rpm). Η ακόλουθη διαδικασία 
πραγματοποιείται με βάση το πρωτόκολλο απομόνωσης πλασμιδιακού DNA 
από κύτταρα Ε. coli NucleoSpin( Plasmid QuickPure:

Καλλιέργεια και συλλογή των βακτηριακών κυττάρων:
Μεταφέρονται 1,5ml από την καλλιέργεια Ε. coli που αναπτύχθηκε σε ένα 

σωλήνα και φυγοκεντρούνται για 30s στις 11000 χ g. Αφαιρείται το υπερκείμενο 
και επαναλαμβάνεται αυτό το βήμα.

Λύση των κυττάρων:
Προστίθενται 250μ1 buffer Α1 και επαναδιαλύεται το ίζημα με έντονη 

ανάδευση στο vortex. Ακολουθεί προσθήκη 250μ1 buffer Α2 και ανάμειξη 
αναποδογυρίζοντας ήπια μερικές φορές χωρίς τη χρήση του vortex. Το δείγμα 
επωάζεται σε θερμοκρασία δωματίου για 5 λεπτά το μέγιστο. Ακολούθως 
προστίθενται 300μ1 buffer A3 και πραγματοποιείται ήπια ανάδευση 
αναποδογυρίζοντας μερικές φορές αποφεύγοντας τη χρήση του vortex. 
Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 11000 χ g σε θερμοκρασία δωματίου.

Δέσμευση του DNA:
Τοποθετείται η στήλη NucleoSpin( Plasmid QuickPure σε ένα συλλεκτικό 

σωλήνα (collecting tube) των 2ml στην οποία φορτώνεται το υπερκείμενο που 
έχει προκύψει από τη φυγοκέντρηση του προηγούμενου βήματος. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιείται φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 11000 χ g και απομάκρυνση 
του εκλούσματος.
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Πλύση της μεμβράνης σιλικόνης.
Επανατοποθετείται η στήλη στο συλλεκτικό σωλήνα και προστίθενται 450μ1 

buffer AQ (με αιθανόλη). Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 4 λεπτά στις 11000 χ g 
όπου και επιτυγχάνεται ξήρανση της μεμβράνης σιλικόνης. Τέλος, 
πραγματοποιείται απομάκρυνση του εκλούσματος.

Έκλουση του DNA:
Τοποθετείται η στήλη σε νέο σωλήνα και προστίθενται 25 μΐ buffer ΑΕ. Στη 

συνέχεια, επωάζεται το δείγμα για 1 λεπτό σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθεί 
φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 11000 χ g και επαναλαμβάνεται το βήμα της 
έκλουσης του DNA με αποτέλεσμα ο τελικός όγκος έκλουσης να είναι 50μ1.

3.2.3. Διαχωρισμός τμημάτωνDNA

Για το διαχωρισμό τμημάτων DNA και τον προσδιορισμό του μεγέθους του 
καθενός χρησιμοποιείται η μέθοδος της ηλεκτροφόρησης. Χρησιμοποιείται πηκτή 
αγαρόζης 0,8% ή 1%, ανάλογα με το μέγεθος του DNA που θέλουμε να 
διαχωρίσουμε και να ανιχνεύσουμε, το οποίο παρασκευάζεται με την προσθήκη 
0,96gr αγαρόζης ή l,2gr αγαρόζης, αντίστοιχα, σε 120ml TAE buffer lx. Στη 
συνέχεια, θερμαίνεται το διάλυμα μέχρι να διαλυθεί όλη η ποσότητα της 
αγαρόζης και να γίνει διαυγές. Αφού κρυώσει ακολουθεί προσθήκη 8μ1 
βρωμιούχου αιθιδίου 1% αναδεύεται ελαφρώς και τοποθετείται στη συσκευή 
ηλεκτροφόρησης όπου και αφήνεται να πήξει. Προετοιμάζονται τα δείγματα και 
οι μάρτυρες του μοριακού βάρους που πρόκειται να ηλεκτροφορηθούν με την 
προσθήκη σε αυτά loading buffer 6χ. Όταν η πηκτή πήξει, πληρώνεται με ΤΑΕ 
buffer lx μέχρι να καλυφθεί και φορτώνονται τα δείγματα στις ειδικές υποδοχές 
(πηγαδάκια) της πηκτής. Ακολούθως, συνδέονται τα ηλεκτρόδια της 
ηλεκτροφορητικής συσκευής με τη συσκευή τροφοδότησης έτσι ώστε το θετικό 
ηλεκτρόδιο να βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής όπου κατευθύνονται τα 
δείγματα τα οποία είναι αρνητικά φορτισμένα. Τέλος, εφαρμόζεται τάση 120 V 
και μετά από 30 περίπου λεπτά είναι δυνατή η ανίχνευση του DNA με τη μορφή 
ζωνών κάτω από το υπεριώδες φως, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω της 
ενσωμάτωσης των μορίων του βρωμιούχου αιθιδίου, μιας ουσίας που απορροφά 
στο υπεριώδες, στις διπλές έλικες του DNA, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός του μεγέθους των ζωνών μέσω της σύγκρισής τους με τους 
μάρτυρες του μοριακού βάρους.
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3.2.4. Καθαρισμός τμημάτων DNA από πηκτή αγαρόζης

Η απομόνωση και ο καθαρισμός τμημάτων DNA από πηκτή αγαρόζης 
(DNA extraction from agarose gels) έγινε με βάση το πρωτόκολλο NucleoSpin® 
Extract II:

Εξαγωγή του τμήματος DNA:
Αρχικά εξάγεται από την πηκτή αγαρόζης η ζώνη με το τμήμα του DNA 

που επιθυμούμε να απομονώσουμε με την βοήθεια ενός αποστειρωμένου 
ξυραφιού. Η εξαγωγή πραγματοποιείται με προσοχή ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
όσο το δυνατόν ο περιττός όγκος της πηκτής.

Διάλυση της πηκτής:
Το κομμάτι αυτό διαλύεται σε buffer NT σε αναλογία 200μ1 buffer για κάθε 

lOOmg πηκτής αγαρόζης (για πηκτή αγαρόζης μέχρι και 2%). Η διάλυση 
επιτυγχάνεται με θέρμανση της πηκτής στους 50°C για 5-10 λεπτά με ταυτόχρονη 
ανάδευση στο vortex ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Δέσμευση του DNA:
Το δείγμα φορτώνεται σε στήλη NucleoSpin® Extact II η οποία τοποθετείται 

σε ένα συλλεκτικό σωλήνα (collecting tube) των 2ml. Ακολουθεί φυγοκέντρηση 
για 1 λεπτό στις 11000 χ g. Τέλος, απομακρύνεται το έκλουσμα και 
επανατοποθετείται η στήλη στο συλλεκτικό σωλήνα.

Πλύση της μεμβράνης σιλικόνης:
Προστίθενται 600μ1 buffer ΝΤ3 και ακολουθεί φυγοκέντρηση για 1 λεπτό 

στις 11000 χ g. Απομακρύνεται το έκλουσμα και επανατοποθετείται η στήλη στο 
συλλεκτικό σωλήνα.

Ξήρανση της μεμβράνης σιλικόνης:
Τα δείγμα φυγοκεντρείται για 2 λεπτά στις 11000 χ g με σκοπό την πλήρη 

απομάκρυνση του buffer ΝΤ3. Για αποτελεσματικότερη απομάκρυνση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί επώαση της στήλης για 2-5 λεπτά στους 70°C πριν την 
έκλουση του DNA. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο γιατί έτσι επιτυγχάνεται η 
απομάκρυνση της αιθανόλης που περιέχει το buffer ΝΤ3, η οποία είναι πιθανόν 
να αναστείλει ακόλουθες αντιδράσεις.
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Έκλουση του DNA:
Η στήλη μεταφέρεται σε νέο σωλήνα και προστίθενται 15μ1 elution buffer 

ΝΕ. Ακολουθεί επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 1 λεπτό με σκοπό την 
αύξηση της απόδοσης της έκλουσης του DNA. Τέλος, πραγματοποιείται 
φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 11000 χ g. Το τελευταίο βήμα επαναλαμβάνεται, 
με αποτέλεσμα ο τελικός όγκος έκλουσης να είναι 30μ1.

ΕΝΖΤΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

3.2.5. Ανάλυση με ένζυμα περιορισμού

Η ενζυμική πέψη με τη χρήση ένζυμων περιορισμού έχει σκοπό την 
υδρόλυση των φωσφοδιεστερικών δεσμών του DNA. Πλασμιδιακό DNA 
επωάζεται με το ένζυμο σε αναλογία 2 Units (ενζυμικές μονάδες)/μμ DNA, 
παρουσία του κατάλληλου ρυθμιστικού διαλύματος το οποίο προτείνεται από 
την κατασκευαστική εταιρεία. Η ενζυμική μονάδα (Unit) ορίζεται ως η ποσότητα 
του ενζύμου που υδρολύει 1 pg DNA από βακτηριοφάγο σε μια ώρα, στους 37°C 
σε αντίδραση συνολικού όγκου 50μ1. Η αντίδραση διαρκεί περίπου 3 ώρες στους 
37°C. Τα ένζυμα που χρησιμοποιήθηκαν συνολικά είναι τα Ndel (20u/ml) και 
Xhol (20u/ml) της εταιρείας New England Biolabs. Στην εικόνα 14 φαίνονται οι 
αλληλουχίες του DNA που αναγνωρίζουν τα συγκεκριμένα περιοριστικά ένζυμα 
και οι αντίστοιχες θέσεις κοπής τους. Στην ίδια εταιρεία ανήκουν και τα 
ρυθμιστικά διαλύματα (ΙΟχ) των ενζύμων (NEBuffer 1-4) σε καθένα από τα 
οποία το εκάστοτε ένζυμο παρουσιάζει διαφορετική δραστικότητα (Πίνακας 11).

Ndel: Xhol:
S'... CάΎ ΑΤΟ... 3' 5',... C?f CGAG...3'
3A.GTATAC... 5' 3. G AΘCTAC,.,S'

Εικόνα 14: Οι αλληλουχίες του DNA που αναγνωρίζουν τα περιοριστικά ένζυμα Ndel και Xhol 
και οι θέσεις κοπής τους.

Ndel Xhol

NEBuffer 1: 75% 75%

NEBuffer 2: 100% 100%

NEBuffer 3: 75% 100%

NEBuffer 4: 100% 100%

Πίνακας 10: Οι δραστικότητες των περιοριστικών ενζύμων Ndel και Xhol στο εκάστοτε buffer.
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Κατά την διαδικασία της ενζυμικής πέψης προστίθεται επιπλέον και BSA 
(ΙΟΟχ), μια ουσία η οποία δεσμεύεται στα τοιχώματα των δοκιμαστικών 
σωλήνων, εμποδίζοντας έτσι την δέσμευση των περιοριστικών ενδονουκλεασών 
σε αυτά, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η μείωση της δραστικότητας αυτών 
των ενζύμων.

3.2.6. Σύνδεση τμημάτωνDNA

Επωάζεται γραμμικός φορέας παρουσία των τμημάτων, που επιθυμούμε να 
συνδέσουμε, σε αναλογία φορέα προς τμήμα DNA 1:3, με την προσθήκη 1 Unit 
Τ4 DNA λιγάσης (400ιι/μ1) (New England Biolabs). Επιπλέον, είναι απαραίτητη η 
προσθήκη στο διάλυμα του ειδικού ρυθμιστικού διαλύματος της λιγάσης το 
οποίο κατασκευάζεται από την ίδια εταιρεία, καθώς επίσης και ATP (lOmM) 
τελικής συγκέντρωσης 0,25mM. Το διάλυμα επωάζεται για 12-14h στους 16°C.

3.2.7. Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR)

Η PCR χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση του γονιδίου της GlyRS από 
γενωμικό DNA που προέρχεται από τον οργανισμό Methanococcus jannaschii. 
Αρχικά προστίθενται το γενωμικό DNA του αρχαίου, το ρυθμιστικό διάλυμα της 
πολυμεράσης, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Taq πολυμεράση 
(New England Biolabs) από το θερμόφιλο βακτήριο Thermus aquaticus, τα 
τριφωσφορικά νουκλεοτίδια (dNTPs), οι εκκινητές και το δις απιονισμένο ΗτΟ. 
Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι οι Μ. janaschii 
Ndel sense και Μ. janaschii Xhol antisense. Αυτό σημαίνει ότι μετά το τέλος της 
αντίδρασης ενίσχυσης θα προκόψει ένα προϊόν το οποίο θα διαθέτει στα άκρα 
του τις αλληλουχίες που αναγνωρίζουν τα περιοριστικά ένζυμα Ndel και Xhol. 
Ακολούθως, τοποθετείται το μείγμα στην συσκευή PCR. Η αντίδραση PCR 
ξεκινάει με ένα στάδιο μετουσίωσης σε θερμοκρασία 95°C για 3 λεπτά. Μετά την 
πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος προστίθεται με προσοχή η 
πολυμεράση και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Ακολουθούν 30-40 κύκλοι καθένας 
από τους οποίους αποτελείται από ένα βήμα μετουσίωσης στους 95°C για 45 
δευτερόλεπτα, ένα στάδιο υβριδισμού για την σύνδεση των εκκινητών στους 
57°C για 1,5 λεπτά και ένα στάδιο πολυμερισμού κατά το οποίο δρα η 
πολυμεράση στους 72°C για 2 λεπτά. Η αντίδραση ολοκληρώνεται με ένα στάδιο 
σε θερμοκρασία υβριδισμού 72°C για 10 λεπτά όπου η πολυμεράση προσθέτει μία
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πολύ-Α ουρά. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μειγμάτων 
τελικού όγκου 50μ1 φαίνονται στον Πίνακα 12.

Α ντιδραστηρια Όγκος

Ρυθμιστικό διάλυμα πολυμεράσης (5χ) 10 μΐ

Premixed dNTPs (10 mM) 1,5 μΐ

MgCh (50mM) ΐμΐ
Εκκινητές M. janaschWHdel sense 0,8 μΐ

Εκκινητές M. janaschiiXhol antisense 0,8 μΐ

Γενωμικό DNA 1 μΐ

Taq πολυμεράση (5u/pl) 1 μΐ

ddEEO 33.9 μΐ

Πίνακας 11: Τα αντιδραστήρια που απαιτούνται για την παρασκευή μείγματος για PCR.

3.2.8. Διαδικασία υπερέκφρασης της πρωτεΐνης GlyRS

Ενοφθαλμίζονται σε 5ml LB Broth με χλωραμφαινικόλη (100mg/ml) σε 
τελική συγκέντρωση 25mg/ml και αμπικιλλίνη (100mg/ml) σε τελική 
συγκέντρωση 0,lmg/ml κύτταρα BL 21 Rossetta που περιέχουν το επιθυμητό 
πλασμίδιο, για 12-14Η στους 37°C υπό ανάδευση (210 rpm). Ακολουθεί 
μεταφορά των 5ml της καλλιέργειας σε 100ml από φρέσκο θρεπτικό μέσο LB 
broth με χλωραμφαινικόλη και αμπικιλλίνη. Στην παρούσα εργασία 
αναπτύχθηκαν 6 καλλιέργειες των lOOmL. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται 
μέτρηση της οπτικής απορρόφησης στα 600nm (Οϋβοο) και επώαση των 
καλλιεργειών στους 37°C υπό ανάδευση έως ότου το ΟΙ'Τοο φτάσει περίπου το 
0,5 που αντιστοιχεί στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης. Προσθέτουμε IPTG 
(0,1 Μ) (Isopropyl Thio Galactosyl) σε τελική συγκέντρωση 0,5Mm σε 3 από τις 6 
καλλιέργειες και IMm στις υπόλοιπες 3 καλλιέργειες, καθώς και αμπικιλλίνη. Το 
IPTG δρα ως επαγωγέας της έκφρασης του γονιδίου της Τ7 RNA πολυμεράσης 
της οποίας ο προαγωγέας στο πλασμίδιο pET-20b που χρησιμοποιείται στην 
συγκεκριμένη περίπτωση για την κλωνοποίηση του γονιδίου της GlyRS βρίσκεται 
μπροστά από τον polylinker. Η έκφραση του γονιδίου αυτού στα κύτταρα του Ε. 
coli αναστέλλεται από τον καταστολέα LacIQ. To IPTG δεσμεύει και 
απομακρύνει τον καταστολέα από το DNA επιτρέποντας έτσι την έκφραση της 
Τ7 RNA πολυμεράσης η οποία με τη σειρά της θα αναγνωρίσει τον προαγωγέα
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της στο πλασμίδιο και θα μεταγράψει τα γονίδια που βρίσκονται μετά από 
αυτόν, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το γονίδιο της GlyRS. Μετά την 
προσθήκη του IPTG συνεχίζεται η επώαση των καλλιεργειών σε 3 διαφορετικές 
θερμοκρασίες. Οι 2 καλλιέργειες με συγκέντρωση IPTG 0,5mM και ImM, 
αντίστοιχα, επωάστηκαν στους 37°C, οι άλλες 2 με τις ίδιες συγκεντρώσεις IPTG 
(0,5mM και ImM) επωάστηκαν στους 30°C, ενώ οι υπόλοιπες δύο, επίσης, με τις 
ίδιες συγκεντρώσεις IPTG (0,5mM και ImM) επωάστηκαν σε θερμοκρασία 
δωματίου. Η επώαση σε θερμοκρασία δωματίου αποσκοπεί στην επίτευξη της 
αναστολής της δράσης πρωτεασών και της επακόλουθης αποικοδόμησης της 
πρωτεΐνης GlyRS, σε περίπτωση που αυτή εγκλωβίζεται σε σωμάτια εγκλεισμού 
(inclusion bodies) με πρωτεολυτικά ένζυμα και κατακρημνίζεται κατά την 
φυγοκέντρηση μαζί με αυτά. Η επώαση των καλλιεργειών συνεχίζεται μέχρι το 
Οϋδοο να ξεπεράσει το 1,0. Τέλος, φυγοκεντρούνται οι καλλιέργειες στις 12000 
rpm για 30 λεπτά στους 4°C, αφαιρείται το υπερκείμενο και το ίζημα 
αποθηκεύεται στους -80°C.

3.2.9. Διαδικασία απομόνωσης της πρωτεΐνης GlyRS 

Ομογενοποίηση των κυττάρων

Η ομογενοποίηση των κυττάρων BL 21 Rossetta στα οποία έχει προηγηθεί 
υπερέκφραση της πρωτεΐνης GlyRS πραγματοποιείται στο διάλυμα 
ομογενοποίησης (Διάλυμα 1) (Πίνακας 13). Ακολουθεί διάλυση του ιζήματος 
των κυττάρων σε 2ml του παραπάνω διαλύματος. Στη συνέχεια, 
πραγματοποιείται η διαδικασία του σπασίματος των κυττάρων με υπέρηχους 
και φυγοκέντρηση στις 14000 rpm, για 30 λεπτά στους 4°C. Διαχωρίζεται το 
υπερκείμενο από το ίζημα και ακολουθεί η διαδικασία απομόνωσης της 
πρωτεΐνης GlyRS.

Επεξεργασία του κυτταρικού εκχυλίσματος με θέρμανση - Απομόνωση της 
πρωτεΐνης GlyRS

Εξαιτίας της θερμοανθεκτικότητας που εμφανίζει η προς απομόνωση 
πρωτεΐνη, GlyRS, είναι δυνατή η απομόνωσή της μέσω της θέρμανσης του 
κυτταρικού εκχυλίσματος που προέκυψε από τη διαδικασία ομογενοποίησης 
των κυττάρων στα οποία είχε προηγηθεί η υπερέκφραση της. Το ίζημα το οποίο 
προέκυψε μετά τη φυγοκέντρηση του κυτταρικού εκχυλίσματος επαναδιαλύεται
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στο διάλυμα ομογενοποίησης και θερμαίνεται, όπως και το υπερκείμενο, στους 
60°C για 30 λεπτά. Ακολουθεί φυγοκέντρηση των δειγμάτων που θερμάνθηκαν 
στις 14000 rpm για 15 λεπτά και διαχωρισμός του υπερκείμενου από το ίζημα, 
και τα δύο από τα οποία φυλάσσονται στους -20°C. Το υπερκείμενο μπορεί να 
κλασματοποιηθεί, περνώντας κάθε δείγμα από στήλη νικελίου (ΝΤΑ-Νϊ), η οποία 
κατακρατά την GlyRS μέσω σύνδεσης των ιστιδινών που περιέχει με τα άτομα 
του νικελίου και αφήνει τις υπόλοιπες πρωτεΐνες να τη διαπεράσουν. Έτσι, είναι 
δυνατόν να συλλεχθούν κλάσματα τα οποία περιέχουν πρωτεΐνες διαφορετικές 
της GlyRS. Στη συνέχεια, και όταν στο ρυθμιστικό διάλυμα προστεθεί ιμιδαζόλη 
σε τελική συγκέντρωση 10 mM (Διάλυμα 2), πρωτεΐνες που κατακρατούνται 
ασθενώς εκλούονται. Για την ανάκτηση της GlyRS το ρυθμιστικό διάλυμα πρέπει 
να περιέχει ιμιδαζόλη σε μεγαλύτερη τελική συγκέντρωση (500 mM) (Διάλυμα 3), 
ώστε η συνθετάση να μπορέσει να αποδεσμευτεί από τη στήλη. Κυρίως στα 
κλάσματα που συλλέχθηκαν μετά τα την εφαρμογή του διαλύματος 3 θα 
αναζητηθεί στη συνέχεια η ύπαρξη GlyRS.

Α ντιδραστηρια
Διάλυμα 1 Διάλυμα 2 Διάλυμα 3

Τελική συγκέντρωση
Tris-HCl, pH 8,0 50 mM 50 mM 50 mM

NaCl 500 mM 500 mM 500 mM
MgCb 5 mM 5 mM 5 mM

Triton Χ-100 0,1% - -

Λυσοζύμη 10 pg\ml - -

Ιμιδαζόλη - 10 mM 500 mM

Πίνακας 12: Σύσταση των διαλυμάτων ομογενοποίησης (Αιάλυμα 1) και έκλουσης (Αιαλύματα 2 και 3) 
διαφορετικών τελικών συγκεντρώσεων ιμιδαζόλης.

Διαχωρισμός πρωτεϊνών

Για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών πραγματοποιείται ηλεκτροφόρηση σε 
πηκτή πολυακρυλαμιδίου, η οποία αποτελείται από δύο επιμέρους πηκτές, τη 
πηκτή διαχωρισμού (separating gel) (Πίνακας 14) και τη πηκτή συγκέντρωσης 
(stacking gel) (Πίνακας 15). Η πηκτή συγκέντρωσης έχει μικρότερη πυκνότητα 
από το πήκτωμα διαχωρισμού και συγκεντρώνει τη ποσότητα των δειγμάτων 
που έχουμε φορτώσει στα πηγάδια, τα οποία όταν εισέλθουν στην πηκτή 
διαχωρισμού, διαχωρίζονται ανάλογα με το μοριακό τους βάρος. Αρχικά η 
πηκτή διαχωρισμού τοποθετείται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης και προστίθεται
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από πάνω της μικρή ποσότητα ισοπροπανόλης για την ευθυγράμμιση της 
επιφάνειας της πηκτής. Αφού πήξει, αφαιρείται η ισοπροπανόλη και 
τοποθετείται στη συσκευή η πηκτή συγκέντρωσης ακριβώς πάνω από την πηκτή 
διαχωρισμού, η οποίο αφήνεται να πήξει. Η προετοιμασία των δειγμάτων πριν 
φορτωθούν στην πηκτή περιλαμβάνει την προσθήκη του ρυθμιστικού διαλύματος 
διαχωρισμού (3χ) και τη μετουσίωση των πρωτεϊνών. Η μετουσίωση 
επιτυγχάνεται με θέρμανση των δειγμάτων στους 100°C, για 5 λεπτά, ούτως 
ώστε να γίνει ο διαχωρισμός των πρωτεϊνών σύμφωνα με το μοριακό τους 
βάρος και όχι με βάση το φορτίο τους, το οποίο είναι ενιαίο αρνητικό, εξαιτίας 
του SDS. Ακολούθως, αφού εξασφαλιστεί ότι η πηκτή είναι έτοιμη, φορτώνονται 
τα δείγματα, καθώς και οι μάρτυρες μοριακού βάρους, στις ειδικές υποδοχές της 
πηκτής και προστίθεται το ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης (Tris, γλυκίνη, 
SDS), έτσι ώστε να έρχεται σε επαφή με την πηκτή. Τέλος, συνδέονται τα 
ηλεκτρόδια με την συσκευή τροφοδότησης και εφαρμόζεται τάση 100V, μέχρι τα 
δείγματα να διανύσουν την πηκτή συγκέντρωσης, ενώ μόλις φτάσουν στη πηκτή 
διαχωρισμού η τάση αυξάνεται στα 200V.

Α ντιδραστήρια Όγκος

Ακρυλαμίδιο 30% 2,0 ml................................................................... J
Tris-HCl 0,5Μ (pH 6,8) 1,5 ml

SDS 10% 60 μΐ

TEMED 6,0 μΐ

APS 10% 30 μΐ

ddH20 2,5 ml

Πίνακας 13: Σύσταση πηκτής διαχωρισμού 10%.

Α ντιδραστήρια Όγκος

Ακρυλαμίδιο 30% 0,5 ml

Tris-HCl 1,5Μ (pH 8,8) 0,75 ml

SDS 10% 30 μΐ....................................r..................................
TEMED 6,0 μΐ

APS 10% 30 μΐ

ddH2Q 1,75 ml

Πίνακας 14: Σύσταση πηκτής συγκέντρωσης 4%.
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To APS και το TEMED προστίθενται στο τέλος, καθώς είναι υπεύθυνα για 
τον πολυμερισμό του ακρυλαμιδίου. Ακολουθεί, αφαίρεση της πηκτής 
συγκέντρωσης και βάψιμο της πηκτής διαχωρισμού με το διάλυμα χρωματισμού 
(stain solution).

Α ντιδραστήρια Ποσότητα- Όγκος

Coomasie Brilliant Blue 0>25g

Ισοπροπανόλη 25ml

Οξικό οξύ 10ml

ddHbO
1 65ml

Πίνακας 15: Σύσταση διαλύματος χρωματισμού.

Η διαδικασία αυτή διαρκεί 45 λεπτά υπό ανάδευση και στη συνέχεια 
πραγματοποιείται αποχρωματισμός της πηκτής με το διάλυμα αποχρωματισμού 
(destaining solution), το οποίο αποτελείται από 10% μεθανόλη και 10% οξικό 
οξύ. Η διαδικασία αποχρωματισμού διαρκεί για περίπου 50 λεπτά, αλλά κάθε 10 
λεπτά είναι απαραίτητη η ανανέωση του διαλύματος. Στο τέλος της διαδικασίας 
είναι ευδιάκριτες οι ζώνες των πρωτεϊνών, εξαιτίας της μπλε χρωστικής 
Coomasie Brilliant Blue, ενώ είναι δυνατός και ο προσδιορισμός του μοριακού 
βάρους των πρωτεϊνικών τμημάτων μέσω της σύγκρισης των ζωνών με τους 
μάρτυρες μοριακού βάρους.
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρχικά πραγματοποιήθηκε PCR για την ενίσχυση του γονιδίου της GlyRS 
από το γενωμικό DNA του αρχαίου Methanococcus jannaschii. Η αντίδραση 
πραγματοποιήθηκε σε τελικό όγκο 50μ1 και εφαρμόστηκε θερμοκρασία 
υβριδισμού 57°C. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές 
Μ. janaschii Ndel sense και Μ. janaschii Xhol antisense με αποτέλεσμα να 
προκόψει ένα προϊόν ενίσχυσης το οποίο θα διαθέτει στα άκρα του τις 
αλληλουχίες που αναγνωρίζουν τα περιοριστικά ένζυμα Ndel και Xhol. Μετά 
την ολοκλήρωση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης έγινε 
ηλεκτροφόρηση του προϊόντος ενίσχυσης σε πήκτωμα αγαρόζης. Τα 
αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης έγιναν ορατά σε υπεριώδη ακτινοβολία 
(Εικόνα 15), ενώ πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του μεγέθους των τμημάτων 
DNA με βάση τον μάρτυρα μοριακού βάρους (ladder). Η εικόνα που προέκυψε 
επιβεβαίωσε την ορθότητα της ενίσχυσης εφόσον είναι ευδιάκριτη μια ζώνη που 
αντιστοιχεί στις l,7kb, όσο, δηλαδή, είναι και το μέγεθος του γονιδίου της GlyRS 
του Methanococcus jannaschii.

Εικόνα 15: Το αποτέλεσμα της ηλεκτροφόρησης του προϊόντος ΐης PCR το οποίο φαίνεται ότι 
αντιστοιχεί στις l,7kb.

Ακολούθησε η διαδικασία εξαγωγής της επιθυμητής ζώνης που αντιστοιχεί 
στο προϊόν ενίσχυσης του γονιδίου της GlyRS από το πήκτωμα αγαρόζης με την 
διαδικασία που έχει ήδη περιγραφθεί, σε τελικό όγκο έκλουσης 30μ1. Στη 
συνέχεια, το προϊόν της ενίσχυσης του γονιδίου της GlyRS που απομονώθηκε 
από το πήκτωμα αγαρόζης, χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση
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αντίδρασης σύνδεσης (ligation) μετά την προσθήκη του πλασμιδιακού φορέα 
pGEM και του ενζύμου Τ4 DNA λιγάση που είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση των 
δύο τμημάτων. Η διαδικασία της εισαγωγής του γονιδίου της GlyRS στο φορέα 
pGEM έγινε με τη μέθοδο του ΤΑ cloning όπως περιγράφθηκε παραπάνω, μέσω 
των συμπληρωματικών άκρων των δύο τμημάτων, εφόσον το προϊόν ενίσχυσης 
διαθέτει 3' προεξοχές δεοξυαδενοσίνης (Α) εξαιτίας της δράσης της Taq 
πολυμεράσης, ενώ ο φορέας διαθέτει 3' προεξοχές δεοξυθυμιδίνης (Τ) (Εικόνα 
16). Η αντίδραση σύνδεσης πραγματοποιήθηκε 12-14h στους 16°C (Εικόνα 17).

ΤΑ Cloning
glyRS

a 1 I a

PCR PRODUCT LIGATION
+■

screening
clones by restriction 

pGEM vector analysis

Εικόνα 16: Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας κλωνοποίησης με τη μέθοδο του ΤΑ 
cloning, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την εισαγωγή του γονιδίου GlyRS στον πλασμιδιακό 
φορέα pGEM. Ο φορέας έχει γραμμοποιηθεί έτσι ώστε να διαθέτει 3' προεξοχές (overhangs) 
δεοξυθυμιδίνης (Τ), ενώ το προϊόν ενίσχυσης του γονιδίου GlyRS που πρόκειται να κλωνοποιηθεί 
διαθέτει 3' προεξοχές δεοξυαδενοσίνης (Α) εξαιτίας της δράσης της Taq πολυμεράσης. 
Ακολούθως, πραγματοποιείται η αντίδραση σύνδεσης μέσω των συμπληρωματικών άκρων του 
προϊόντος της PCR (3' Α) και του φορέα (3' Τ), παρουσία μιας λιγάσης. Το ανασυνδυασμένο, 
πλέον, πλασμίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετασχηματισμό και ακόλουθο έλεγχο των 
θετικών κλώνων που έχουν προσλάβει το επιθυμητό πλασμίδιο με τη μέθοδο της ανάλυσης με 
ένζυμα περιορισμού.

ΤΑ cloning
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Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει τη μεταφορά του προϊόντος της 
αντίδρασης σύνδεσης σε στελέχη Ε. coli και συγκεκριμένα σε κύτταρα DH5a και 
XL 1 Blue, τα οποία προηγουμένως έχουν μετατραπεί σε επιδεκτικά (competent). 
Αρχικά, αναπτύχθηκαν καλλιέργειες κύτταρων DH5a και XL 1 Blue και στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός, για τη μεταφορά του 
ανασυνδυασμένου πλασμιδίου στα κύτταρα. Η ανάπτυξη των 
μετασχηματισμένων κυττάρων έγινε στους 37°C σε τριβλία άγαρ με το 
αντιβιοτικό αμπικιλλίνη (100mg/ml) σε τελική συγκέντρωση 0,lmg/ml. Εφόσον το 
πλασμίδιο pGEM προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό αμπικιλλίνη, οι 
αποικίες που θα αναπτυχθούν παρουσία αυτού του αντιβιοτικού θα είναι 
αποκλειστικά εκείνες που έχουν προσλάβει το επιθυμητό πλασμίδιο. Επίσης, 
είναι απαραίτητη η προσθήκη X-gal και IPTG στα τριβλία άγαρ, εφόσον το 
πλασμίδιο pGEM διαθέτει το οπερόνιο LacZ με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η 
επιλογή των λευκών αποικιών που έχουν προσλάβει το επιθυμητό πλασμίδιο, 
έναντι των μπλε (blue/white screening). Ακολούθησε δημιουργία stock των 
μετασχηματισμένων κυττάρων σε 50% γλυκερόλη (με αναλογία 700μ1 κύτταρα 
και 300μ1 γλυκερόλη) και αποθήκευση στους -80°C.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε απομόνωση του πλασμιδιακού DNA από 
τις επιλεγμένες λευκές αποικίες σε μικρή κλίμακα σε τελικό όγκο 50μ1 και έλεγχος 
του απομονωμένου πλασμιδιακού DNA με τα περιοριστικά ένζυμα Ndel και 
Xhol. Η αντίδραση πέψης διήρκεσε 3 ώρες στους 37°C με ταυτόχρονη δράση και 
των δύο ενζύμων.

Τα ένζυμα αυτά αναγνωρίζουν δύο θέσεις κοπής που εντοπίζονται στα 
άκρα του γονιδίου της GlyRS που έχει εισαχθεί στον φορέα pGEM. Αναμένεται, 
λοιπόν, να προκόψει μια εικόνα μετά την ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της 
πέψης, η οποία θα περιλαμβάνει μια ζώνη μεγέθους l,7kb που θα αντιστοιχεί στο 
γονίδιο της GlyRS και μια ζώνη μεγέθους περίπου 3kb που θα αντιστοιχεί στον 
πλασμιδιακό φορέα. Η εικόνα που προέκυψε στο πήκτωμα αγαρόζης μετά την 
ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων και την ανίχνευση των τμημάτων DNA με 
υπεριώδη ακτινοβολία (Εικόνα 18) υπέδειξε ότι οι αποικίες που ελέγχθηκαν ήταν 
θετικές, παρουσίασαν, δηλαδή, το επιθυμητό πρότυπο.
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pGEM

pGEM-GlyRS

GlyRS

Εικόνα 18: Απεικόνιση των τμημάτων πσν προκύπτουν μετά την πέψη τον 

ανασυνδυασμένου pGEM-GlyRS με τα ένζυμα περιορισμού Ndel και Xhol.

Στη συνέχεια, επιλέχθηκε μία από τις αποικίες που έδωσε το επιθυμητό 
πρότυπο και αφού αναπτύχθηκε καλλιέργεια από το stock γλυκερόλης που 
προέρχεται από τον προηγούμενο μετασχηματισμό, σε LB broth με αμπικιλλίνη 
στη συγκέντρωση που ήδη αναφέρθηκε, ακολούθησε απομόνωση του 
πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα. Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε 
αντίδραση πέψης του απομονωμένου DNA με τα περιοριστικά ένζυμα Ndel και 
Xhol για 3 ώρες στους 37°C.

Μετά από την ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της πέψης προέκυψαν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, εφόσον διακρίνεται μια ζώνη στις l,7kb που 
αντιστοιχεί στο γονίδιο της GlyRS και μια ζώνη στις 3kb που αντιστοιχεί στον 
φορέα pGEM (Εικόνα 19Α).

Παράλληλα, έγινε πέψη του πλασμιδιακού φορέα pET-20b, με τις ίδιες 
περιοριστικές ενδονουκλεάσες, Ndel και Xhol. Η αντίδραση διήρκεσε 3 ώρες 
στους 37°C. Τα ένζυμα αυτά αναγνωρίζουν δύο αλληλουχίες οι οποίες 
εντοπίζονται στο εσωτερικό του πολυσυνδέτη του φορέα pET-20b και απέχουν 
130 bp. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να προκόψουν δύο τμήματα μετά από την 
πέψη του εν λόγω φορέα με τα δύο αυτά ένζυμα. Ένα τμήμα μεγέθους 130bp και 
ένα τμήμα μεγέθους περίπου 3,6kb το οποίο θα αντιστοιχεί, ουσιαστικά, στον 
φορέα pET-20b γραμμοποιημένο. Η ηλεκτροφόρηση των προϊόντων 
επιβεβαιώνει την ορθότητα της αντίδρασης πέψης, εφόσον παρατηρείται η ζώνη 
μεγέθους 3,6kb η οποία, όπως αναφέρθηκε αντιστοιχεί στον φορέα pET-20b 
γραμμοποιημένο (Εικόνα 19Β).
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Εικόνα 19: (A) Αποτέλεσμα της ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της πέψης του απομονωμένου 
DNA με τα περιοριστικά ένζυμα Ndel και Xhol yta την απομόνωση του γονιδίου της GlyRS.(B) 
Αποτέλεσμα της ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της πέψης του πλασμιδιακού φορέα pET-20b, 
με τις ίδιες περιοριστικές ενδονουκλεάσες, Ndel και Xhol ώστε να γραμμοποιηθεί πριν την 
απομόνωση. (C) Το αποτέλεσμα της αντίδρασης σύνδεσης της GlyRS και του pET-20b.

Στο επόμενο βήμα πραγματοποιήθηκε εξαγωγή της ζώνης μεγέθους l,7kb 
που αντιστοιχεί στο γονίδιο της GlyRS του Μ. jannaschii από το πήκτωμα 
αγαρόζης της Εικόνας 19Α, καθώς και εξαγωγή της ζώνης μεγέθους 3,6kb που 
αντιστοιχεί στον γραμμοποιημένο πλασμιδιακό φορέα pET-20b από το πήκτωμα 
αγαρόζης της Εικόνας 19Β. Ακολούθησε αντίδραση σύνδεσης ανάμεσα στα δύο 
τμήματα που απομονώθηκαν από τα πηκτώματα αγαρόζης, μέσω της δράσης 
της Τ4 DNA λιγάσης. Η αντίδραση πραγματοποιήθηκε στους 16°C για 12-14h, 
ενώ η σύνδεση των δύο τμημάτων επετεύχθη μέσω των κολλωδών άκρων τους
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που προέκυψαν από την πέψης με κοινά περιοριστικά ένζυμα (Ndel και Xhol) 
(Εικόνα 19C).

Στη συνέχεια, ακολούθησε η μεταφορά του προϊόντος της αντίδρασης 
σύνδεσης σε επιδεκτικά κύτταρα DH5a και XL 1 Blue, με τη διαδικασία του 
μετασχηματισμού. Η ανάπτυξη των μετασχηματισμένων κυττάρων έγινε στους 
37°C σε τριβλία άγαρ με το αντιβιοτικό αμπικιλλίνη στη συγκέντρωση που ήδη 
αναφέρθηκε. Ο πλασμιδιακός φορέας pET-20b δεν διαθέτει το οπερόνιο LacZ με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η επιλογή των κλώνων που έχουν προσλάβει το 
πλασμίδιο με το επιθυμητό ένθετο, με βάση το χρώμα τους.

Ακολούθως, χρησιμοποιήθηκαν 3 από της αναπτυχθείσες αποικίες για την 
δημιουργία υγρών καλλιεργειών σε LB broth με αμπικιλλίνη, για να γίνει στην 
συνέχεια απομόνωση του πλασμιδιακού DNA με mini preparation σε τελικό όγκο 
50μ1. Αυτό είναι απαραίτητο για έλεγχο του απομονωμένου πλασμιδιακού DNA 
ο οποίος θα επιτευχθεί μέσω της πέψης του με τα περιοριστικά ένζυμα Ndel και 
Xhol. Αυτά τα ένζυμα, όπως αναφέρθηκε, αναγνωρίζουν θέσεις κοπής που 
εντοπίζονται στα άκρα του γονιδίου της GlyRS το οποίο έχει εισαχθεί στον 
φορέα pET-20b, με αποτέλεσμα να αναμένεται η ανίχνευση δύο ζωνών κατά την 
ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων σε πήκτωμα αγαρόζης. Η μία ζώνη θα έχει 
μέγεθος l,7kb και θα αντιστοιχεί στο γονίδιο της GlyRS και η δεύτερη θα έχει 
μέγεθος 3,6kb και θα αντιστοιχεί στον pET-20b. Στην εικόνα που προέκυψε 
παρατηρείται ότι και οι 3 αποικίες που ελέγχθηκαν παρουσιάζουν το 
αναμενόμενο πρότυπο (Εικόνα 20).

pET-20b 
(3,6kb) “

GlyRS
(1,7kb)

3kb

2kb

1,5kb

Εικόνα 20: Τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης της πέψης του απομονωμένου πλασμιδιακού 
DNA για τον έλεγχο των τριών αποικιών. Ανά δύο οι διαδρομές αντιστοιχούν σε μια αποικία (η 
πρώτη διαδρομή αντιστοιχεί σε πέψη και η δεύτερη σε άκοπο δείγμα).
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Το επόμενο πειραματικό στάδιο περιλαμβάνει την μεταφορά του pET-20b με 
το εισαχθέν γονίδιο σε επιδεκτικά κύτταρα BL 21 Rossetta, τα οποία 
αναπτύσσονται παρουσία του αντιβιοτικού χλωραμφαινικόλη (100mg/ml) σε 
τελική συγκέντρωση 25mg/ml, με την διαδικασία του μετασχηματισμού. Μετά το 
πέρας του μετασχηματισμού επιστρώθηκαν τα κύτταρα σε τριβλία άγαρ με 
αμπικιλλίνη και χλωραμφαινικόλη και η ανάπτυξη των κυττάρων 
πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία 37°C. Έτσι, στη συνέχεια, αφού επιλέχθηκαν 
2 από τις αποικίες που αναπτύχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία 
υγρών καλλιεργειών σε LB broth με τα ίδια αντιβιοτικά (αμπικιλλίνη και 
χλωραμφαινικόλη). Ακολούθησε απομόνωση του πλασμιδιακού DNA σε μικρή 
κλίμακα σε τελικό όγκο 50μ1 και πέψη με περιοριστικές ενδονουκλεάσες με 
σκοπό τον έλεγχο του DNA που απομονώθηκε. Τα ένζυμα περιορισμού που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι τα Ndel και Xhol. Πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη πέψη 
και με τα δύο ένζυμα για 3 ώρες στους 37°C. Τα προϊόντα αυτής της αντίδρασης 
αναμένεται να είναι μια ζώνη, περίπου, στις 3,6kb που θα αντιστοιχεί στον 
φορέα pET-20b και μια ζώνη l,7kb που θα αντιστοιχεί στο γονίδιο της GlyRS. 
Στην εικόνα που προέκυψε μετά από ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων 
παρατηρείται ότι και οι δύο αποικίες που αναλύθηκαν, παρουσίασαν το 
επιθυμητό πρότυπο στο πήκτωμα αγαρόζης (Εικόνα 21).

PET-20b 

GlyRS

Εικόνα 21: Τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης της πέψης του απομονωμένου πλασμιδιακού 

DNA για τον έλεγχο των δυο αποικιών. Από τη δράση των περιοριστικών ένζυμων προέκυψαν οι 

ζώνες που αντιστοιχούν στον πλασμιδιακό φορέα και το ένθετο.

Η επιβεβαίωση ολόκληρης της διαδικασίας κλωνοποίησης 
πραγματοποιήθηκε με το τελευταίο πειραματικό στάδιο το οποίο περιλαμβάνει 
την ανίχνευση του γονιδίου της GlyRS σε επίπεδο πρωτεΐνης. Για να επιτευχθεί
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αυτό, είναι απαραίτητη η επαγωγή της υπερέκφρασης του γονιδίου της GlyRS, 
έτσι ώστε να είναι δυνατή, στη συνέχεια, η απομόνωσή της και η ανίχνευσή της 
αν ηλεκτροφορηθεί σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου. Έτσι, αρχικά 
πραγματοποιείται η διαδικασία της υπερέκφρασης της GlyRS του Μ. jannaschii 
όπως ακριβώς περιγράφθηκε παραπάνω. Για τη δημιουργία 6 καλλιεργειών 
μεγαλύτερου όγκου, χρησιμοποιήθηκε μία από τις δύο αποικίες των Rossetta οι 
οποίες είχαν αναλυθεί και ελεγχθεί προηγουμένως με περιοριστικές 
ενδονουκλεάσες. Μετά το πέρας της διαδικασίας ακολούθησε ομογενοποίηση 
των κυττάρων με υπέρηχους και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απομόνωση 
της πρωτεΐνης-στόχου (θέρμανση-στήλη ΝΤΑ-Νΐ). Τέλος, πραγματοποιήθηκε 
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου 10% με SDS (SDS-PAGE) των 
ιζημάτων των κυττάρων μετά την ομογενοποίηση τους και τη θέρμανση τους και 
των απομονωμένων πρωτεϊνών μετά την έκπλυση της στήλης και την έκλουση 
της προς μελέτη πρωτεΐνης (Εικόνα 22). Στο πήκτωμα διακρίνεται μία ζώνη 
μεγέθους περίπου 68kd που αντιστοιχεί στην GlyRS καθώς και μια δεύτερη ζώνη 
περί τα 25kd που αντιστοιχεί σε μια θερμοάντοχη πρωτεΐνη που εκφράζεται 
σταθερά στο στέλεχος του E.coli που χρησιμοποιήθηκε για την υπερέκφραση της 
GlyRS. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ζώνες αντίστοιχου μεγέθους με τη 
GlyRS εμφανίζονται και στις διαδρομές στις οποίες ηλεκτροφορήθηκαν τα 
ιζήματα, γεγονός που πιθανότατα υποδηλώνει μεγόιλης κλίμακας έκφραση της 
πρωτεΐνης στις κυτταρικές καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν. Η επαγωγή της 
έκφρασης της GlyRS πραγματοποιήθηκε σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες 
(22°C, 30°C και 37°C) και όπως προκύπτει από το περιεχόμενο των δειγμάτων 
που προέκυψαν από την έκλουση της πρωτεΐνης η καλύτερη απόδοση της 
επαγωγής παρατηρείται στις θερμοκρασίες 22°C και 37°C, ενώ αντιθέτως στη 
θερμοκρασία 30°C η έκφραση πραγματοποιήθηκε σε πολύ μικρότερο ποσοστό. 
Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές 
συγκεντρώσεις IPTG για την επαγωγή της έκφρασης (0.5mM και ImM) και 
βέλτιστη αποδείχθηκε η συγκέντρωση των 0.5mM καθώς στα συγκεκριμένα 
δείγματα παρατηρήθηκε μεγαλύτερη ποσότητα απομονωμένης πρωτεΐνης.
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37°C, 0.5mM IPTG 37°C, ImM IPTG 30°C, 0.5mM IPTG

Εικόνα 21: Ηλεκτροφόρηση σε ττήκτωμα πολνακρυλαμίδης. Ηλεκτροφορήθηκαν τόσο τα 

ιζήματα των κυττάρων μετά την ομογενοποίηση (Ρ) και τη θέρμανση (Pf) όσο και τα δείγματα 

που προέκυψαν από τον καθαρισμό της GlyRS με τη χρήση των στηλών NTA-Ni. W: το δείγμα 

που προκύπτει από την έκπλύση της στήλης, Ε: το δείγμα που προκύπτει από την έκλουση της 

πρωτεΐνης.
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η υπόθεση του Crick κατά την προγενωμική περίοδο αποτελούσε δόγμα. Η 
αμφισβήτηση της καθολικότητάς της ξεκίνησε με την πραγματοποίηση της 
αλληλούχισης του γενώματος δύο μεθανογενετικών αρχαίων, του 
Methanococcus jannaschii και του Methanobacterium thermoautotrophicum 
(Bult et al. 1996, Smith et al. 1997). Εν συνεχεία, γενωμικές και βιοχημικές 
αναλύσεις στα εν λόγω αρχαία, οδήγησαν στην αναγνώριση γονιδίων τα οποία 
κωδικοποιούν μόνο 16 AARSs, γεγονός που κατέστησε εύλογο το ερώτημα για 
το πως πραγματοποιείται σε αυτούς τους οργανισμούς η σύνθεση ασπαραγινύλ- 
tRNA (Asn-tRNA), κυστεινύλ-tRNA (Cys-tRNA), γλουταμινύλ-tRNA (Gln-tRNA) 
και λυσύλ-tRNA (Lys-tRNA) εφόσον τα γονίδια των αντίστοιχων συνθετασών 
απουσιάζουν (Yarns et al., 2000). Εκτός, όμως, της σύνθεσης αυτών των ΑΑ- 
tRNAs η οποία, όπως αποκαλύφθηκε στις επόμενες δεκαετίες, πραγματοποιείται 
μέσω εναλλακτικών μονοπατιών σύνθεσης, γεννιέται και το ερώτημα αν η 
απουσία κάποιων AARSs από ορισμένους οργανισμούς επηρεάζει και άλλες 
κυτταρικές λειτουργίες, εφόσον διαρκώς έρχονται στην επιφάνεια ποικίλες 
περιπτώσεις AARSs οι οποίες δεν συμμετέχουν μόνο στην αμινοακυλίωση και 
κατ’ επέκταση στη πρωτεϊνοσύνθεση, αλλά και σε πολλές άλλες κυτταρικές 
διεργασίες.

Τέτοιες κυτταρικές λειτουργίες στις οποίες εμπλέκονται διάφορες AARSs 
είναι ο έλεγχος της ωρίμανσης του tRNA, το μάτισμα του μιτοχονδριακού RNA, 
η σύνθεση χλωροφύλλης (Ibba et al,. 1997), η βιοσύνθεση σηματοδοτικών 
μορίων, η απόπτωση, η εκδήλωση δράσης κυτοκίνης, η αμινοακυλίωση δομών 
που μοιάζουν με tRNA (Goodwin et al., 1997; Himeno et al,. 1998; Feldenet al., 
1997), καθώς και η άσκηση μεταγραφικής και μεταφραστικής ρύθμισης (Martinis 
et al,. 1999; Sissler et al,. 1999; Fan et al,. 1999) (Εικόνα 22).

Συγκεκριμένα, οι LysRS, SerRS και PheRS είναι υπεύθυνες για τη σύνθεση 
και ανακύκλωση της τετραφωσφορικής διαδενοσίνης (Αρ4Α) η οποία παίζει 
σημαντικό ρόλο στην αντίδραση των βακτηριακών και ευκαρυωτικών κυττάρων 
σε σειρά στρεσογώνων καταστάσεων (Zamecnik et al., 1966; Jakubowski et al., 
1983; Lee et al., 1983). Οι ολιγοφωσφορικές διαδονοσίνες (όπως η Αρ4Α) 
πρόσφατα βρέθηκε ότι αποτελούν μία κατηγορία μορίων σηματοδότησης 
(Nishimura et al., 1998; Kisselev et al., 1998).
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Εικόνα 22: Οι κυτταρικές λειτουργίες των αμινοάκυλο-tRNA συνθετασών.

Η μιτοχονδριακή TyrRS του Neurospora crassa αποτελεί μόριο-κλειδί κατά 
το μάτισμα των ιντρονίων της ομάδας I του προδρόμου rRNA (Caprara et al., 
1996). H TyrRS δεσμεύει μια περιοχή που μοιάζει με την τεταρτοταγή δομή του 
μορίου tRNA η οποία δημιουργείται από την αναδίπλωση αρκετών ιντρονίων 
κατά το μάτισμα και θεωρείται ότι σταθεροποιεί την αυτοκαταλυτική ικανότητα 
των ιντρονίων (Caprara et al. 1996), μία ικανότητα διατηρημένη στα μόρια του

Σε μερικές περιπτώσεις οι αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες εμπλέκονται στην 
αυτορύθμιση της έκφρασής τους στο επίπεδο της μετάφρασης, δεσμεύοντας το 
mRNA το οποίο δημιουργεί μια δομή που μοιάζει με tRNA (Giege et al., 1998). 
Στο Escherichia coll η βιοσύνθεση της ThrRS αυτορυθμίζεται με ανάδραση στο 
επίπεδο της μετάφρασης (Sankaranarayanan et al., 1999). Το ένζυμο δεσμεύεται 
στον οδηγητή του mRNA του, αναστέλλοντας την πρόσδεση ριβοσωμάτων και 
εντέλει τη μετάφραση. Ο χειριστής της μετάφρασης περιέχει δύο θηλιές οι οποίες 
μιμούνται το βραχίονα του αντικωδικονίου του tRNAThr του Escherichia coli και 
αλληλεπιδρά με τη διμερή ThrRS. Έτσι συνδέεται η αμινοακυλίωση με τη ρύθμιση 
της μετάφρασης. Ένα άλλο παράδειγμα μίμησης παρατηρείται στην περίπτωση 
της ριβοσωμικής πρωτεΐνης L25 με τη GlnRS του Escherichia coli. Η σύγκριση 
των τεταρτοταγών δομών δείχνει ότι η δομή β βαρελιού του L25 και της περιοχής 
πρόσδεσης του αντικωδικονίου του tRNA της GlnRS είναι παρόμοιες (Stoldt et 
al., 1998).

Η ανθρώπινη TyrRS διαθέτει μία περιοχή στο καρβοξυτελικό άκρο, η οποία 
λείπει στους προκαρυώτες και στους κατώτερους ευκαρυώτες. Η προέκταση

RNA.
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αυτή αποτελείται από 170 αμινοξέα και παρουσιάζει δράση σαν αυτήν των 
κυτοκινών στα λευκοκύτταρα και στα μονοκύτταρα (Wakasugi and Schimmel, 
1999a; Wakasugi and Schimmel, 1999b). Η ανθρώπινη TrpRS διαθέτει μία 
επιπρόσθετη περιοχή 60 αμινοξέων στο αμινοτελικό άκρο. Αυτή η προέκταση 
που δεν έχει σχέση με αυτήν της TyrRS παρουσιάζει αναστολή της 
αγγειοστατικής ικανότητας που εντοπίζεται στο καταλυτικό κέντρο του ενζύμου. 
Είναι γνωστό ότι δύο μορφές της TrpRS παράγονται από εναλλακτικό μάτισμα 
στα ανθρώπινα κύτταρα, με τη μία να διαθέτει πλήρη την αμινοτελική περιοχή 
(full length), ενώ στη δεύτερη λείπει το πρώτο μισό της προέκτασης (Mini- 
TrpRS). Παρόλο που και οι δύο συνθετάσες διαθέτουν ικανότητα 
αμινοακυλίωσης, μόνο η Mini-TrpRS παρουσιάζει αγγειοστατική ικανότητα. 
Έτσι, η αμινοτελική προέκταση με κάποιο τρόπο καλύπτει την αγγειοστατική 
ικανότητα του κανονικού ενζύμου.

Μερικές AARSs είναι ικανές να σχηματίζουν σύμπλοκα μεταξύ τους, καθώς 
επίσης και με άλλες πρωτεΐνες. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι περισσότερο 
διαδεδομένο στα θηλαστικά, στα οποία δημιουργείται ένα μακρομοριακό 
σύμπλοκο αποτελούμενο από εννιά διαφορετικές AARSs και τρεις 
επιπρόσθετους παράγοντες: τις πρωτεΐνες ρ43, ρ38, και ρ18. Αν και είναι γνωστή 
η ύπαρξη αυτού του συμπλόκου για αρκετές δεκαετίες, η δομή του δεν έχει 
διευκρινισθεί ακόμα και η λειτουργία του δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Η μόνη 
φαινομενική διαφορά μεταξύ των AARSs που σχηματίζουν σύμπλοκα και αυτών 
που δεν σχηματίζουν σύμπλοκα είναι η ικανότητά των πρώτων να 
αλληλεπιδρούν με τους τρεις μη ενζυμικούς παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες 
απαιτούνται όχι μόνο για την καταλυτική ικανότητα και σταθερότητα των 
AARSs όπως αυτές της ισολευκίνης, μεθειονίνης και αργινίνης, αλλά και σε 
διάφορα μονοπάτια μεταγωγής σήματος (Ramakrishnan and White, 1998). Έτσι, 
μπορεί αυτά τα σύμπλοκα να συντονίζουν την πρωτεϊνική σύνθεση με άλλες 
βιολογικές διαδικασίες μέσω των AARSs (Kerjan et al. 1994; Asano et al. 1997).

Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα συμμετοχής της GlyRS σε ποικίλες 
κυτταρικές διεργασίες. Μια από αυτές είναι ο τερματισμός της μεταγραφής, μια 
διαδικασία απαραίτητη για την έκφραση των γονιδίων. Αναλύσεις στο 
Saccharomyces cerevisiae σχεδιασμένες για να αποκαλύψουν παράγοντες που 
εμπλέκονται στο μηχανισμό αυτό, είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό μιας 
μετάλλαξης ενός θερμοανθεκτικού παράγοντα, η οποία επηρεάζει τον 
τερματισμό της μεταγραφής. Το γονίδιο, που κωδικοποιεί τον παράγοντα αυτό, 
είναι ένα μετάλλαγμα της αμινοακυλο-tRNA συνθετάσης της γλυκίνης (GRS1).
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Μετάπτωση των νουκλεοτιδίων 1656 και 1657 από C σε Τ στο γονίδιο της GlyRS 
(grsl-1) του S. cerevisiae, προκαλεί μετατροπή μιας προλίνης σε φαινυλαλανίνη 
(Magrath and Hyman, 1999). Το μετάλλαγμα καθώς και η αγρίου τύπου 
συνθετάση βρέθηκε ότι δεσμεύονται στο 3'άκρο συγκεκριμένων μορίων mRNA 
και ότι τα μόρια του mRJNiA συναγωνίζονται με το tRNAGly για την πρόσδεση στη 
GlyRS, παρουσιάζοντας, μάλιστα, ίδια συγγένεια. Αυτό υποδεικνύει ότι η 
συνθετάση όχι μόνο αλληλεπιδρά με διαφορετικά υποστρώματα, αλλά επίσης τα 
δεσμεύει στην ίδια περιοχή με αυτή του φυσιολογικού της υποστρώματος 
(tRNAGly) (Jonanson et al., 2003).

Έχει παρατηρηθεί ότι η αλληλουχία της β υπομονάδας βακτηριακών GlyRSs 
περιέχει μία περιοχή η οποία παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό ομοιότητας με 
αλληλουχίες της υπεροικογένειας των υδρολασών (Aravind and Koonin 1998) 
(Εικόνα 23 και 24). Τα σημαντικότερα κατάλοιπα ιστιδίνης και ασπαραγινικού 
που είναι απαραίτητα για την καταλυτική δράση των υδρολασών λείπουν στη β 
υπομονάδα της GlyRS, ενώ ένα τρίτο σημαντικό κατάλοιπο ασπαραγινικού είναι 
παρόν. Η λειτουργία της περιοχής αυτής της GlyRS δεν έχει διαλευκανθεί, αλλά 
πιθανολογείται ότι το μισό αμινοτελικό άκρο της β υπομονάδας μαζί με την α 
υπομονάδα, είναι απαραίτητα για το σχηματισμό του αμινοακυλο-αδενυλικού 
(Toth and Schimmel 1990). Επιπλέον, το καρβοξυτελικό άκρο της β υπομονάδας 
του Escherichia coli επηρεάζει την αναγνώριση του μορίου tRNA (Toth and 
Schimmel 1990).

Eco G [}

Εικόνα 23: Η οργάνωση της β υπομονάδας του Ε. coli και της αβ υπομονάδας του Chlamydia 
trachomatis. Πάνω: η β υπομονάδα της GlyRS του Ε. coli. Κάτω: οι α και β υπομονάδες της 
GlyRS του Chlamydia trachomatis. Με πορτοκαλί (HD) φαίνονται οι περιοχές που ομοιάζουν με 
αλληλουχίες της υπεροικογένειας των υδρολασών (Wolfetal1999).
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Εικόνα 24: Ηαπενεργοποιημένη περιοχή υδρολάσης τηςβ υπομονάδας τωνβακτηριακών GlyRS. 
Στη γραμμή πάνω από την ομοπαράθεση φαίνονται τα υπεύθυνα για την καταλυτική δράση 
κατάλοιπα των υδρολασών τα οποία έχουν αντικατασταθείστη β υπομονάδα της GlyRS.
(Aae) A. aeolicus; (Af) A. fulgidus; (At) A. thaliana; (Bb) B. burgdorferi; (Bs) B. subtilis; (Ce) C. 
elegans; (Ct) C. trachomatis; (Dm) D. melanogaster; (Ec) E. coli; (Hi) H influenzae; (Hs) H. sapiens; 
(Mj) M. jannaschii; (Mta) M. thermoautotrophicum; (Mtu) M. tuberculosis; (Ph) P. honkoshii; (Sp) 
S. pombe; (Sso) S. solfatan'cus; (Ssp) Sy. sp.; (Tm) Th. mantima; (Tp) T. pallidum; (W) vaccinia 
virus. (Wolf etal1999).

Η ασθένεια των δοντιών Charcot-Marie τύπου 2D (CMT2D) και η 
περιφερειακή ραχιαία μυϊκή ατροφία τύπου V (dSMA-V) είναι αξονικές 
περιφερειακές νευροπάθειες και κληρονομούνται με αυτοσωμικό επικρατή 
τρόπο. Το υπεύθυνο για τις ασθένειες αυτές γονίδιο είναι αυτό της GlyRS (GARS) 
και εντοπίσθηκε στο χρωμόσωμα 7(ρ) (Εικόνα 3). Αναφέρονται τέσσερις 
μεταλλάξεις που εντοπίζονται στο GARS και συνδέονται με τις CMT2D και 
dSMA-V (Εικόνα 25). Η συμμετοχή των μεταλλαγμένων GlyRSs στην εκδήλωση 
των εν λόγω ασθενειών είναι πιθανόν να έγκειται στις επιπτώσεις που έχουν, είτε 
στη γενικότερη σύνθεση και δραστικότητα πρωτεϊνών που περιέχουν γλυκίνη, 
είτε ειδικότερα στη σύνθεση και δραστικότητα πρωτεϊνών των νευρώνων που 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκίνη. Είναι το πρώτο παράδειγμα μιας 
αμινοακυλο-tRNA συνθετάσης η οποία εμπλέκεται σε μια ανθρώπινη γενετική 
ασθένεια, γεγονός που καθιστά κι άλλα μέλη της ομάδας αυτών των ενζύμων 
υποψήφια για συμμετοχή στην πρόκληση και άλλων γενετικών ασθενειών.
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Chimpanzee
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KDDIVDRAKMEDTLKRRFFYD 
KDDIVPRAKWTPTLKRRFFYD 
KD DIVDRAKME DTLKRR FFYD 
KD DWDHAWi' DTLKRR FFYD 
KDDWDRAKMEDTLKRRFFYD 
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Dog
Rat
Mouse
Chicken
Frog
Axolotl
Zabrafish
Fugu
Silkworm 
Fruit fly 
Mosquito 
Round worm 
Fission yeast 
Baker'a yeast

I03DIVDRAKMEDTLKRRFFYD 
KDDIVDRAKMf DTLKRRFFYD
kd d Ivdrvkm: : i>tlkrr ffyd
KDDIVDRAKM-DTLKRRFFYD 
KDDMVDRTKME DTLKRRFFYD 
KDDIVDRTKMEDTLKRRFFYD 
KD DIVDRTKM-· DTLKRR FFYD 
AEDLFDRAKM DLIKRRFFYD 
SWS FDRAKM- DLLKRRFFYD 
QVASFDRARM DLLKRRFFYD 
KRAS FDRT.KLDLLKRR FFYD 
KAAAFDRTQFELMKKRFFFS 
AAVPFNRKQL· SVLRGR FFYA

IQEEQILEIDCTM TPEPVLK 
IQEEQILEIDCTM TPEPVLK 
IQEEQILEIDCTM TPEPVLK 
IQEEQILEIDCTHI TPEPVLK 
IQEEQILE IDCTML TPE PVLK 
IQEEQ ILEIDCTML TPE PVLK 
IQEEQILK IDCTM TPEPVLK 
IQE2QILEIDCTM TPEPVLK 
IQEEQILEIDCTML TPEPVLK
iqeeqileidctm: tpepvlk 
IQEEQ ILE IDCTML TPEPVLK 
lOEEQILEIDCTML TPEPVLK 
IQEEQILKIDCTML TPEPVLK 
IQEEQ ILE IDCTML TPE PVLK 
ILQEQMLEVECSILTPEPVLX 
ALEEQMLEVDCSI1TPEPVLK 
VLSEQMLEVDCSILTPEPVLK 
ILEEGMLEVDCTS1 TPE PVLK 
VIEESMLEVDC 8MLTPHE VLK 
I USEDMLEVDCTMi TPYEVLK

TFIGPGGMMP:; YLRPETAQGI 
TFIGPGGNMPcYLRPETAQGl 
TFIGPGGNMPcYLRPETAQGI 
TFIGPGGNMPcYLRPETAQGl 
TFIGPGGNMP'JYLRPETAQGI 
TFIGPGGNMPgYLRPETAQGI 
TFIGPGGNMP YLRPETAQGl 
TFIGPGGNMP-; YLRPETAQGI 
TFIGPGGNMPCYLRPETAQGl 
TSIGPGGNMP·. YLRPETAQGr 
TS IGPGGNMP·-; YLRPETAQGl

TS IGPGGNMP-; YLRPETAQGl

TQIGPSGLVK--FLRPETAQGI 
TQ igptglvkc;flrpetaqgi 
TQIGPTGLVKgFLRPETAQGI 
tqigptgdfkaflrpetaqgI 
TQIGPSGGLK- YLRPETAQGQ 
TAIGPSGQLK· JYLRPETAQGQ

VVPNVIEPSF.LGRIMYTVFE 
WPNVIEPSFGLGRIMYTVFE 
WPNVIE PSFGLGRIMYTVFE 
VIPSVIE PSFDLGR3MYTVFE 
WPSVIEPSFGLGRIMYTVFE 
WPNVIE PS F-LGRIMY TV FE 
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WPSVIEPSF LGRIMYTILE 
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Εικόνα 25: Χαρακτηρισμός, εντοπισμός και συντήρηση των μεταλλάξεων του GARS. (A) 
Αντιπροσωπευτικά κομμάτια του χρωματογραφήματος της αλληλουχισης των μεταλλαγμένων 
GARS σε διάφορες οικογένειες. Τα βέλη δείχνουν μεταλλάξεις (περούσες σε ετερόζυγη 
κατάσταση) και η εκάστοτε αλλαγή του αμινοξέος φαίνεται από κάτω. (Β) Οι γνωστής 
λειτουργίας περιοχές της συνθετάσης της γλυκίνης φαίνονται με πράσινο (WHEP-TRS enzyme 
conjugation domain), κόκκινο (core catalytic domain) και κίτρινο (Gly-tRNA anticodon binding 
domain). (C) Για κάθε μία από τις τέσσερις μεταλλάξεις, το αμινοξύ που διαφέρει (κόκκινο) 
φαίνεται στην ομοπαράθεση των GlyRS από διάφορα είδη.

Είναι, λοιπόν, εμφανές από όλα τα παραπάνω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά 
ερωτήματα τα οποία χρήζουν απάντησης και αφορούν τις αμινοακυλο-tRNA 
συνθετάσες και τη δράση τους, η οποία όπως έγινε αντιληπτό δεν περιορίζεται 
μόνο στα πλαίσια της αμινοακυλίωσης και κατ’ επέκταση και της 
πρωτεϊνοσύνθεσης, αλλά επεκτείνεται και σε πολλές άλλες κυτταρικές 
λειτουργίες. Η GlyRS αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα τέτοιας συνθετάσης. 
Ένα επιπλέον σημείο το οποίο χρήζει εκτεταμένης μελέτης είναι ο προσδιορισμός 
όλων αυτών των στοιχείων των συστημάτων αμινοακυλίωσης του tRNAGly που 
εμφανίζονται συντηρημένα στους διάφορους οργανισμούς, καθώς και ο 
προσδιορισμός των διαφορετικών στοιχείων ταυτότητας του tRNAGly τα οποία 
ευθύνονται για την επικράτηση διαφορετικής ολιγομερικής δομής στους 
διάφορους οργανισμούς.
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Για τη μελέτη των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των συστημάτων 
αμινοακυλίωσης του tRNAGly και για τον προσδιορισμό συντηρημένων 
χαρακτηριστικών των στοιχείων ταυτότητας των διαφόρων μορίων tRNAGly, 
πραγματοποιήθηκαν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε GlyRSs και μόρια tRNAGly 
διαφορετικής προέλευσης. Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 16 συγκρίνεται η 
ικανότητα των GlyRSs που προέρχονται από Τ. thermophilus, Ε. coli, S. 
cerevisiae και ήπαρ λαγού να αμινοακυλιώσουν ομόλογα και ετερόλογα μόρια 
tRNAGly. Η GlyRS του Τ. thermophilus ακυλιώνει προκαρυωτικά και ποικίλα 
ευκαρυωτικά tRNAGly με παρόμοιες τιμές kcat εκτός του tRNAGly(UCC) του S. 
cerevisiae. Αντιθέτως, η GlyRS του Ε. coli ακυλιώνει προκαρυωτικά tRNAGly σε 
μεγαλύτερο ποσοστό από το αντίστοιχο ευκαρυωτικά. Τα tRNAGly των Τ. 
thermophilus και Ε. coli, αμινοακυλιώνονται με όμοιες τιμές kcat, ενώ το ποσοστό 
αμινοακυλίωσης των tRNAGly(GCC) και tRNAGly(CCC) του S. cerevisiae και του 
tRNAGly των θηλαστικών εμφανίζεται αρκετά μειωμένο. Η GlyRS του S. 
cerevisiae αμινοακυλιώνει το tRNAGly(GCC) του Ε. coli, με τις ίδιες τιμές kcat με τις 
οποίες αμινοακυλιώνει τα μόρια tRNAGly του S. cerevisiae, αλλά το ποσοστό 
αμινοακυλίωσης για το tRNAGly(CCC) του Τ. thermophilus και το tRNAGly(GCC) του Ε. 
coli εμφανίζεται κατά 10 και 20 φορές χαμηλότερο, αντίστοιχα. Τέλος, η GlyRS 
των θηλαστικών ακυλιώνει τα tRNAGly του S. cerevisiae με αποτελεσματικότητα 
όμοια με αυτήν που ακυλιώνει τα ομόλογα, ενώ το tRNAGly(UCC) του Ε. coli το 
ακυλιώνει ως και 50 φορές λιγότερο και τα tRNAGly(GCC) του Ε. coli και tRNAGly Τ. 
thermophilus δεν αμινοακυλιώνονται καθόλου.

Origin of tKMA“y Grigia of Gly-tENA synthetase

T. ther- K coli S. cere- rabbit
mophihts vision liver

Relative initial rate of SNA charging

Τ. rnmmophiim total 0.80 0.66 0.004 0.00
1.00 0.59 0.13 0.00

Ε. coli total 0.80 1.02 0.85 0.05
0.68 1.00 0.05 0.00

tRNAol>,,iccJ 0.73 1.00 1.00 0.02
S. cermisiae total 0.50 0.01 0.75 0.70

tRNA®6^**51 0.82 0.02 0.50 1.00
ΐΚΝΑ°,>βκ:ο 0.02 0.00 1.00 0.50
tRNA°wwc> 0.40 0.03 0.70 0.80

rabbit liver tRNA«TFl) 0.57 0.007 1.08 1.00
tRNA°*(F<5) 0.55 0.003 1.08 0.85

beef iver tRNAcilv 0.20 0.007 1.29 1.00
sheep liver tRNAQ,y 0.57 0.014 1.29 1.00

Πίνακας 16: Ικανότητα αμινοακυλίωσης διαφόρων μορίων tRNAnv από τέσσερις GlyRSs 
προερχόμενες από διαφορετικούς οργανισμούς.
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Παρατηρείται, λοιπόν, ότι τα συστήματα αμινοακυλίωσης του tRNAoly των 
Τ. thermophilus και Escherichia coli παρουσιάζονται συντηρημένα ανάμεσα 
στους προκαρυώτες ως προς την διαδικασία αναγνώρισης του tRNA 
υποστρώματος, παρ’ όλες τις σημαντικές δομικές διαφορές των συνθετασών 
τους. Παρ’ όλα αυτά, η διμερής GlyRS του Τ. thermophilus ακυλιώνει σε 
ικανοποιητικό ποσοστό το tRNA01)' και των θηλαστικών και του S. cerevisiae, 
ενώ η ικανότητα φόρτισης του tRNA01)' του S. cerevisiae από το τετραμερές 
ένζυμο του Ε. coli εμφανίστηκε περιορισμένη και του tRNA01)' των θηλαστικών, 
μηδενική. Μια παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και στα ευκαρυωτικά 
συστήματα, τα οποία μεταξύ τους παρουσιάζονται συντηρημένα, αλλά η 
αυστηρή εξειδίκευση της GlyRS των θηλαστικών ως προς την αμινοακυλίωση 
μορίων tRNA01)' που προέρχονται από περιορισμένο αριθμό ειδών, έρχεται σε 
αντίθεση με τη χαλαρή εξειδίκευση του ένζυμου του S. cerevisiae. Έτσι, 
παρατηρήθηκε ότι η διμερής GlyRS του S. cerevisiae έχει την ικανότητα 
αμινοακυλίωσης τόσο του tRNA01)' του Ε. coli, όσο και του tRNA01)' του Τ. 
Thermophilus σε μικρότερο ποσοστό, σε αντίθεση με την, επίσης, διμερή GlyRS 
των θηλαστικών η οποία δεν μπορεί να αμινοακυλιώσει κανένα από τα δύο είδη 
των μορίων tRNAGly (Εικόνα 26).

Οι ομοιότητες των αλληλουχιών των διαφόρων συνθετασών, καθώς και η 
συντήρηση των βασικών στοιχείων ταυτότητας των διαφόρων tRNAs αποτελούν 
ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη ενός κοινού προγόνου των συστημάτων 
αμινοακυλίωσης. Παρ’ όλα αυτά, η δομική ποικιλομορφία ανάμεσα στις GlyRSs 
και τα μόρια tRNA01)', καθώς και οι λειτουργικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
ετερόλογων συστημάτων, υποδηλώνουν μια περισσότερο πολύπλοκη εξελικτική 
ιστορία του συστήματος αμινοακυλίωσης του tRNA01y. Η λειτουργική σύνδεση 
των διαφόρων συστημάτων αμινοακυλίωσης του tRNA01y παρατηρείται 
ανεξάρτητα από την ολιγομερική δομή της πρωτεΐνης και τη φύση της βάσης 
διαλογέα (discriminator base). Οι αποτελεσματικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα 
στα συστήματα του Ε. coli και Τ. thermophilus υποδεικνύουν ένα ποσοστό 
συντήρησης των δομικών στοιχείων των διμερών και τετραμερών συνθετασών 
των προκαρυωτών που συμμετέχουν στην αμινοακυλίωση του tRNAoly. Παρ’ 
όλα αυτά, η τετραμερής συνθετάση παρουσιάζει εξειδίκευση ως προς το είδος 
του tRNA που αμινοακυλιώνει, κάτι που δεν ισχύει και για το διμερές ένζυμο. 
Ομοίως, τα συστήματα του S. cerevisiae και των θηλαστικών συνδέονται 
λειτουργικά, αλλά η GlyRS των θηλαστικών παρουσιάζει αυστηρή εξειδίκευση 
ως προς το είδος, σε αντίθεση με το αντίστοιχο ένζυμο του S. cerevisiae.

56



Εικόνα 26: Σχηματική αναπαράσταση των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ συστημάτων 
αμινοακνλίωσης προκαρνωτών (Ε. coli και Τ. thermophilus) και ευκαρυωτών (S. cerevisiae και 
mammalian). Φαίνονται οι διμερείς και τετραμερής μορφές των GlyRSs για κάθε οργανισμό. 
Λευκή βάση: η βάση διαλογέας (discriminator base). Οι έντονες γραμμές αναπαριστούν υψηλό 
ποσοστό αμινοακυλίωσης, η έντονη διακεκομμένη γραμμή αναπαριστά μειωμένο ποσοστό 
αμινοακυλίωσης, ,οι αχνή διακεκομμένη γραμμή αναπαριστά χαμηλό ποσοστό αμινοακυλίωσης 
και η διαγραμμένη διακεκομμένη γραμμή αναπαριστά απουσία αμινοακυλίωσης.

Παρ’ όλες τις λειτουργικές ποικιλομορφίες, υπάρχουν στοιχεία για την 
ύπαρξη κοινού προγόνου των συστημάτων αμινοακυλίωσης του tRNAGly. Κατ’ 
αρχάς, όλες οι GlyRSs προέρχονται από τον πρόγονο των συνθετασών της 
τάξης II, εφόσον τα εξειδικευμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη 
τάξη εμφανίζονται συντηρημένα σε όλες τις GlyRSs. Δεύτερον, η διατήρηση των 
βασικών στοιχείων της αλληλουχίας των διαφόρων μορίων tRNAGly που 
συμμετέχουν στο μηχανισμό αμινοακυλίωσης και ειδικότερα των G12-C72 του
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βραχίονα υποδοχής των αμινοξέων (acceptor arm), C35 και C36 του 
αντικωδικονίου, καθώς και της (G102-Y25)-G45 τριπλέτας που εμπλέκεται στην 
αναδίπλωση του tRNA, τα οποία αποτελούν στοιχεία ταυτότητας των 
συστημάτων του Ε. coli και του S. cerevisiae (McClain et al. 1991; Nameki et al. 
1997), προτείνει την προέλευσή τους από μια προγονική ομάδα στοιχείων 
ταυτότητας. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ δομικά διαφορετικών GlyRSs και 
ετερόλογων μορίων tRNAGly υποστηρίζουν αυτή την ιδέα, καθώς και τη 
διατήρηση ενός μεγάλου μέρους της διαδικασίας αναγνώρισης. Η σύγκριση 
προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών αλληλουχιών των διαφόρων GlyRSs και των 
μορίων tRNAGly, προτείνει ότι τα ευκαρυωτικά συστήματα, πιθανόν, εξελίχθηκαν 
μέσω του περιορισμού του αριθμού των στοιχείων ταυτότητας στα αντίστοιχα 
μόρια tRNAGly.

Η απόκτηση της εξειδίκευσης των GlyRSs του Ε. coli και των θηλαστικών 
ως προς το είδος, υποδεικνύει την ποικίλλουσα εξελικτική πορεία που ξεκίνησε 
από ένα προγονικό σύστημα όπου η βάση διαλογέας δεν εμπλέκονταν στη 
διαδικασία αναγνώρισης. Απομεινάρια αυτού του αρχέγονου συστήματος 
μπορεί να έχουν διατηρηθεί στο Τ. thermophilus. Η σύγχρονη εξειδίκευση της 
GlyRS αποκτήθηκε με τη βάση U73, η οποία εισήγαγε ένα από τα πιο σημαντικά 
στοιχεία ταυτότητας, προκαλώντας παράλληλα ριζικές αλλαγές στη GlyRS. 
Χαρακτηριστικά μιας τέτοιου είδους προγονικής συνθετάσης είναι πιθανόν να 
διατηρήθηκαν στη μεγάλη ενιαία αλυσίδα του C. trachomatis. Μεταγενέστερος 
διαχωρισμός αυτής της αλυσίδας στις υπομονάδες α και β οδήγησε στην 
εμφάνιση των τετραμερών GlyRSs. Η ευκαρυωτική εξειδίκευση αποκτήθηκε μετά 
την αντικατάσταση της βάσης U73 από Α73 και από την ένθεση αλληλουχιών 
στην πρωτεΐνη, όπως ήδη αναφέρθηκε. Σε αυτό το βασίλειο, το ένζυμο του S. 
cerevisiae αποτελεί, πιθανόν, μια προγονική μορφή με χαλαρή εξειδίκευση ως 
προς το είδος, γεγονός που ίσως σχετίζεται με την ύπαρξη ασυνήθιστων δομών 
στο μόριό του, όπως μια μικρή αμινοτελική προέκταση και μια μεγάλη 
παρεμβολή ανάμεσα στα μοτίβα 1 και 2.

Οι ομοιότητες των διαφόρων GlyRSs υποδηλώνουν την ύπαρξη 
ισχυρότερης φυλογενετικής σχέσης ανάμεσα στα γένη Thermus, Mycoplasma και 
Mycobacterium, σε σύγκριση με άλλα βακτηριακά γένη. Αποτελεί έκπληξη το 
γεγονός ότι οι τετραμερείς και διμερείς συνθετάσες συνυπάρχουν στο γένος 
Bacillus και ότι τα συστήματα αμινοακυλίωσης του tRNAGly προτείνουν μια 
ισχυρότερη σύνδεση του Β. stearothermophilus με το Τ. thermophilus και το 
Deinococcus Radiodurans παρά με τα Β. brevis και Β. subtilis. Επιπλέον, οι
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ενθέσεις αλληλουχιών στην πρωτεΐνη GlyRS και η βάση διαλογέας του tRNAG|y 
υποστηρίζουν την ύπαρξη ισχυρότερης φυλογενετικής σύνδεσης των αρχαίων με 
τους ευκαρυώτες παρά με τους προκαρυώτες, μια υπόθεση που συμφωνεί με τα 
αποτελέσματα ποικίλων ερευνών (Belfort and \Veiner, 1997; Edgell and Doolittle, 
1997).

Η παρούσα εργασία αποτελεί τμήμα μιας γενικότερης προσπάθειας να 
αποσαφηνιστεί ο μηχανισμός δράσης της GlyRS. Το συγκεκριμένο ένζυμο εκτός 
από την πρωτεϊνοσύνθεση φαίνεται να συμμετέχει και σε ποικίλες άλλες 
κυτταρικές διεργασίες, όπως παραδείγματος χάριν στη σύνθεση του κυτταρικού 
τοιχώματος στους Staphylococcus epidermidis και Staphylococcus aureus 
(Schneider et al., 2004). Στο κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων αυτών 
εντοπίζονται γέφυρες αμινοξέων που απαρτίζονται αποκλειστικά από γλυκίνη 
στον S.aureus και από γλυκίνη και σερίνη στον S.epidermidis και ο ρόλος τους 
είναι πολύ σημαντικός στη σταθεροποίηση των πεπτιδογλυκανών και 
κατ’επέκταση του κυτταρικού τοιχώματος. Στα βακτήρια αυτά έχει δειχθεί ότι η 
GlyRS αμινοακυλιώνει μια ιδιαίτερη ισομορφή tRNAG1r, το οποίο δε συμμετέχει 
στην πρωτεϊνοσύνθεση, αλλά αποκλειστικά συμμετέχει στη σύνθεση του 
κυτταρικού τοιχώματος. Η GlyRS των S.aureus και S.epidermidis είναι της 
μορφής οα. Παρόλα αυτά σύμφωνα με γενωμικές αναλύσεις υπέρχουν ανοιχτά 
πλαίσια ανάγνωσης στο γένωμα των βακτηρίων αυτών που ομοιάζουν με τις 
αλληλουχίες β υπομονάδων των αντίστοιχων ενζύμων άλλων βακτηρίων. 
Συγκριτική λοιπόν μελέτη της GlyRS του M.jannaschii και των S.aureus και 
S.epidermidis θα δώσει τη δυνατότητα όχι μόνο να προσδιοριστούν οι διαφορές 
του ενζύμου ανάμεσα σε αρχαία και βακτήρια αλλά επιπλέον να μελετηθεί εις 
βάθος η εμπλοκή της GlyRS σε άλλες κυτταρικές διεργασίες πέραν της 
πρωτεϊνοσύνθεσης. Η επέκταση της μελέτης και στους ευκαρυωτικούς 
οργανισμούς θα δώσει τη δυνατότητα αποκάλυψης σημαντικών στοιχείων 
διαφοροποίησης μεταξύ των ενζύμων αυτών, γεγονός που μπορεί να τα 
καταστήσει εν δυνάμει στόχους αντιβιοτικών φαρμάκων.
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