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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή περιγράφει την ταυτοποίηση και το λειτουργικό
χαρακτηρισμό της πρωτεΐνης κινητήρα τύπου κινησίνης, KIF1Bβ του ποντικού. Ο
λειτουργικός χαρακτηρισμός της KIF1Bβ με συνδυασμό τεχνικών μοριακής, κυτταρικής
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βιολογίας, βιοχημείας και γενετικής περιλαμβάνει: την κλωνοποίηση του πλήρους cDNA

της KIF1Bβ, την ανάλυση του αναπτυξιακού και τοπικού προτύπου έκφρασης της

KIF1Bβ, την περιγραφή του ενδοκυτταρικού εντοπισμού της πρωτεΐνης σε πρωτογενείς

κινητικούς νευρώνες και κυτταρικές σειρές ποντικού και ανθρώπου, την εύρεση
αλληλεπιδρωσών πρωτεΐνων της KIF1Bβ και την χαρτογράφηση των αλληλεπιδρόντων

άμ

πρωτεινικών μοτίβων στην KIF1Bβ, καθώς επίσης και την διαλεύκανση και ρύθμιση της

βιολογικής λειτουργίας της KIF1Bβ στο πλαίσιο της μετάδοσης σήματος στις νευρωνικές
συνάψεις.
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Η επεξεργασία των συνδυασμένων πειραματικών αποτελεσμάτων έδειξε πως η KIF1Bβ
εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα σε διαφορετικούς ιστούς και κυτταρικούς τύπους και το
αναπτυξιακό και τοπικό πρότυπο γονιδιακής έκφρασης της βρίσκεται κάτω από ειδική
ρύθμιση τόσο στον άνθρωπο όσο και στο ποντίκι. Η KIF1Bβ, πρωτεΐνη κινητήρας που
κινείται προς το θετικό άκρο των μικροσωληνίσκων, βρίσκεται εμπλουτισμένη στη
συναπτική περιοχή τόσο στο προ-συναπτικό όσο και στο μετα-συναπτικό κλάσμα
απομονωμένων

συναπτοσωμάτων

και

εντοπίζεται

σε

συναπτικά

κυστίδια

και

μετασυναπτικές δομές σε πρωτογενείς νευρώνες. Βρέθηκε ότι η πρωτεΐνη KIF1Bβ

να

αλληλεπιδρά, μέσω μιας περιοχής που χαρτογραφήσαμε στο καρβοξυτελικό της άκρο, με
την πρωτεΐνη-αισθητήρα ασβεστίου καλμοδουλίνη (CaM). Η αλληλεπίδραση αυτή
εξαρτάται από την παρουσία ασβεστίου και ότι οι δυο πρωτεΐνες συν-εντοπίζονται ευρέως
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σε συναπτικές δομές σε καλλιέργειες πρωτογενών κινητικών νευρώνων ποντικού.
Η εργασία αυτή αποκάλυψε ότι το mRNA της KIF1Bβ εντοπίζεται στις δενδριτικές

βελόνες των συνάψεων, υποδεικνύοντας ότι αυτή η πρωτείνη κινητήρας υπόκειται σε

τοπική μετάφραση (local translation) και αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα πρωτείνηςκινητήρα που έχει μέχρι στιγμής αναφερθεί να μεταφράζεται τοπικά στις συνάψεις. Τα
επίπεδα πρωτεїνικής έκφρασης της στον μετασυναπτικό νευρώνα ρυθμίζονται από τη
συναπτική δραστηριότητα και μέσω μονοπατιών μετάδοσης σήματος που εμπλέκεται η
πρωτεїνική κινάση CaMKII. Επιπλέον, φάνηκε ότι η στρατολόγηση της KIF1Bβ στις
συνάψεις ρυθμίζεται μέσω μονοπατιών μετάδοσης σήματος των ιοντοτροπικών και
μεταβοτροπικών υποδοχέων γλουταμινικού (mGluR1) και συγκεκριμένα η μετάδοση
σήματος μέσω των υποδοχέων NMDA διαμορφώνει τα επίπεδα έκφρασης της KIF1Bβ
III

στις προ- και μετα-συναπτικές νευρωνικές απολήξεις. Τα αποτελέσματα αυτά
αναδεικνύουν ένα αμφίδρομο δίκτυο συναπτικής μετάδοσης σήματος το οποίο δρα προσυναπτικά και μετα-συναπτικά και εμπλέκει τις πρωτεΐνες KIF1Bβ και CaMKII/CaM στο
συναπτική μετάδοση σήματος στους νευρώνες.
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συντονισμό της λειτουργίας των πρωτεΐνων-κινητήρων, στη συναπτική μεταφορά και τη
Μέρος της πειραματικής εργασίας της Διατριβής περιλαμβάνεται στο άρθρο Despina
C. Charalambous, Emanuela Pascuito, Valentina Mercaldo, Pietro Pilo Boyl, Sebastian

Munk, Claudia Bagni and Niovi Santama, “KIF1Bbeta interacts directly with calmodulin
in ribonucleoprotein complexes and shows activity-dependent, receptor-stimulated
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synaptic recruitment”, που βρίσκεται υπό προετοιμασία για υποβολή στο περιοδικό
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ABSTRACT
This Doctoral Thesis details the functional characterization of kinesin-like motor
protein KIF1Bβ (isoform NM015074) from mouse. We used a combined experimental
approach to investigate the developmental tissue- and cell-specific expression profile of

πο
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KIF1Bβ, its intracellular localisation in primary spinal motor neurons and cell lines in
mouse and human, the identification of interacting partners of KIF1Bβ and the mapping of

KIF1Bβ’s interacting domains. Additionally we provide novel results and contributions

towards the elucidation of the biological function and regulation of KIF1Bβ in the context

of synaptic signaling in neuronal synapses and in particular insights into its role in the
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synapses in dendritic spines and its implications in neurodegenerative disease.

This work revealed that the expression of KIF1Bβ motor protein, involved in
anterograde axonal vesicular transport, is developmentally regulated and enriched in
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cortical areas in the CNS, including the motor cortex. In neurons we find KIF1Bβ localized
to the cell body, axon, and dendrites, overlapping with synaptic-vesicle and postsynapticdensity markers and forming detergent-resistant complexes both in pre- and postsynaptic
structures. We demonstrate that KIF1Bβ interacts with calmodulin in a Ca+2-dependent
manner through a domain mapped at its carboxyterminal tail. Analyzing purified
synaptoneurosomes and primary cultured neurons we conclude that KIF1Bβ is locally
translated in dendritic spines and its translation is enhanced by synaptic depolarization,
NMDA receptor-dependent signaling, and CaMKII activity. At presynaptic terminals the

να

recruitment of KIF1Bβ is downregulated by retrograde signaling through the NMDA
receptor and enhanced by positive feedback via type I metabotropic glutamate receptors
(mGluR1 receptors). These results propose a bidirectional synaptic signalling network that
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appears to act presynaptically and postsynaptically and implicates KIF1Bβ and
CaMKII/CaM in the co-ordination of motor protein function, vesicle transport and synaptic
signaling.

One article stemming from this doctoral work by Despina C. Charalambous,

Emanuela Pascuito, Valentina Mercaldo, Pietro Pilo Boyl, Sebastian Munk, Claudia Bagni
and Niovi Santama, “KIF1Bbeta interacts directly with calmodulin in ribonucleoprotein

complexes and shows activity-dependent, receptor-stimulated synaptic recruitment”, is in
review at Cellular and Molecular Life Sciences.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Πρωτεΐνες κινητήρες
Στα ευκαρυωτικά κύτταρα παρατηρείται συνεχής κίνηση και μεταφορά οργανιδίων,
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μακρομοριακών συμπλεγμάτων και κυτταροσκελετικών στοιχείων εντός του κυττάρου. Η
ενδοκυττάρια μεταφορά είναι σημαντική τόσο για τη μορφογένεση των κύτταρων και των
μεμβρανικών τους διαμερισμάτων όσο και για την αποτελεσματική λειτουργία τους και

διεκπεραιώνεται πάνω στα ινίδια του κυτταροσκελετού από τις λεγόμενες πρωτεΐνες κινητήρες
(motor proteins).

Ο κυτταροσκελετός είναι ένα δυναμικό δίκτυο από πρωτεϊνικά μακροϊνίδια, το οποίο

άμ

εκτείνεται μέσα στο κυτταρόπλασμα και αναδιοργανώνεται συνεχώς καθώς το κύτταρο

αλλάζει σχήμα, διαιρείται και ανταποκρίνεται στο περιβάλλον. Τα ινίδια του κυτταροσκελετού
που συμβάλλουν στην ενδοκυττάρια μεταφορά είναι τα μικροινίδια ή ινίδια ακτίνης και οι
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μικροσωληνίσκοι. Τα ινίδια ακτίνης έχουν διάμετρο 7 nm, αποτελούνται από μονομερή Gακτίνης και δημιουργούν δίκτυα. Τα ινίδια ακτίνης είναι “μορφολογικά και λειτουργικά
πολωμένα” δηλαδή έχουν ένα “θετικό” (+) άκρο (barbed end) από το οποίο γίνεται κυρίως ο
πολυμερισμός των ινιδίων και ένα “αρνητικό” (-) άκρο (pointed end) από το οποίο γίνεται
κυρίως ο αποπολυμερισμός (Bruce Alberts et al., 2002). Οι μικροσωληνίσκοι είναι κυλινδρικές
δομές με διάμετρο 25-30 nm που σχηματίζονται από δεκατρία παράλληλα διατεταγμένα
πρωτοϊνίδια. Κάθε πρωτοϊνίδιο είναι ένα επίμηκες πολυμερές αποτελούμενο από ετεροδιμερή
εναλλασσόμενων πρωτεϊνικών υπομονάδων α και β τουμπουλίνης. Οι μικροσωληνίσκοι όπως
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και τα μικροινίδια ακτίνης, είναι “μορφολογικά και λειτουργικά πολωμένοι”, δηλαδή έχουν
ένα “θετικό” (+) άκρο που έχει τη δυνατότητα γρήγορης αυξομείωσης του μήκους του
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μικροσωληνίσκου με προσθήκη ή αφαίρεση ετεροδιμερών α/β τουμπουλίνης μέσω υδρόλυσης
του GTP και ένα “αρνητικό” (-) άκρο στο οποίο η ταχύτητα πολυμερισμού και

αποπολυμερισμού είναι μειωμένη. Συνεπώς η μεταβολή του μήκους των μικροσωληνίσκων

ρυθμίζεται κυρίως από το θετικό τους άκρο ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως “δυναμική

αστάθεια” δηλαδή το θετικό τους άκρο υφίσταται γρήγορο πολυμερισμό για κάποιο χρονικό
διάστημα και ξαφνικά οπισθοδρομούν οι μικροσωληνίσκοι με αποπολυμερισμό του θετικού

τους άκρου (Bruce Alberts et al., 2002) (Σχήμα 1.1Α).
Οι πρωτεΐνες κινητήρες είναι ένζυμα (ATP-άσες) που έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν

την τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP) και να μετατρέπουν την ελεύθερη ενέργεια υδρόλυσης

της σε μηχανικό έργο για να μετακινηθούν προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση κατά μήκος
2

των ινιδίων του κυτταροσκελετού (Haimo, 1995;Hirokawa, 1998). Ταυτόχρονα έχουν τη
δυνατότητα να δεσμεύουν επιλεκτικά υποκυτταρικά στοιχεία και, καθώς οι ίδιες μετακινούνται
πάνω στα ινίδια του κυτταροσκελετού, να επάγουν την ταυτόχρονη μετακίνηση των “φορτίων”
τους. Έτσι επιδρούν ως επαγωγείς της ενδοκυττάριας κίνησης οργανιδίων ή μακρομοριακών
συμπλεγμάτων και βρέθηκε ότι εμπλέκονται σε πληθώρα σημαντικών βιολογικών λειτουργιών
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όπως η κυτταρική διαίρεση, η νευρική επικοινωνία, η κυτταρική διαφοροποίηση, η απόκριση
σε εξωτερικά ερεθίσματα, η μυϊκή συστολή, η αρχιτεκτονική και κίνηση των κυττάρων, η
μεταγωγή σήματος, το αναπτυξιακό πρόγραμμα κ.α. (Fuchs and Cleveland, 1998; Goldstein
and Yang, 2000; Kamal and Goldstein, 2002; Endow, 2003).

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί τρεις μεγάλες υπεροικογένειες πρωτεϊνών κινητήρων
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του κυτταροσκελετού: η υπεροικογένεια της μυοσίνης, η υπεροικογένεια της κινησίνης και η
υπεροικογένεια της δυνεΐνης και οι οποίες διαφέρουν στα πιο κάτω:

α) στο είδος των ινιδίων του κυτταροσκελετού πάνω στους οποίους μετακινούνται. Η
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υπεροικογένεια της μυοσίνης κινείται σε ινίδια ακτίνης ενώ οι υπεροικογένειες της κινησίνης
και της δυνεΐνης κινούνται πάνω στους μικροσωληνίσκους (Hirokawa, 1998)
β) στον προσανατολισμό κίνησης. Τα ινίδια του κυτταροσκελετού όπως έχει
προαναφερθεί είναι “πολωμένα” και οι επί μέρους πρωτεΐνες κινητήρες έχουν την ικανότητα
να κινούνται σε αυτά προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση. Οι πρωτεΐνες
της υπεροικογένειας της δυνεΐνης κινούνται προς το αρνητικό άκρο των μικροσωληνίσκων
δηλαδή προς το κέντρο των κυττάρων (κεντρομόλος μετακίνηση) ενώ τα περισσότερα μέλη
της υπεροικογένειας της κινησίνης κινούνται προς το θετικό άκρο των μικροσωληνίσκων,

να

δηλαδή προς την περιφέρεια των κυττάρων (φυγόκεντρος μετακίνηση) και κάποια άλλα προς
το αρνητικό άκρο των μικροσωληνίσκων όπως η ncd (McDonald et al., 1990). Τα περισσότερα
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μέλη της υπεροικογένειας της μυοσίνης κινούνται προς το θετικό άκρο των ινιδίων ακτίνης
(π.χ. μυοσίνη V, (Cheney et al., 1993) όμως υπάρχουν και μέλη που κινούνται προς το

αρνητικό άκρο των ινιδίων ακτίνης, π.χ. μυοσίνη VI (Wells et al., 1999).
γ) στο “φορτίο” που μεταφέρουν. Οι πρωτεΐνες κινητήρες αναγνωρίζουν και προσδένονται

παροδικά στο φορτίο τους μέσω υποδοχέων οι οποίοι μπορεί να είναι διαμεμβρανικές
πρωτεΐνες, πρωτεΐνες “προσαρμοστές” (adaptor proteins), πρωτεΐνες ικριώματα (scaffolding

proteins), πρωτεΐνες που επικαλύπτουν τα οργανίδια (coat proteins), μικρές GTP-άσες (RAb6)
ή άλλες πρωτεΐνες κινητήρες (Goldstein and Philp, 1999) Η πρόσδεση των πρωτεϊνών
κινητήρων στον υποδοχέα γίνεται μέσω των λεγόμενων βαριών ή ελαφριών αλυσίδων τους ή

ακόμη μέσω διαφόρων πρωτεϊνικών υπομονάδων που φέρουν στο μόριο τους (Σχήμα 1.1Β).
3

άμ

πο
υς

A

Δέ
σπ
οι

να

Χα
ρα
λ

B

Σχήμα1.1: A) Σχηματική απεικόνιση ινιδίων ακτίνης και συμπλεγμάτων
μικροσωληνίσκων του κυτταροσκελετού. Ο κυτταροσκελετός αποτελείται από μικροινίδια
ακτίνης και μικροσωληνίσκους οι οποίοι αποτελούνται από ετεροδιμερή εναλλασσόμενων
πρωτεϊνικών υπομονάδων α και β τουμπουλίνης. Οι μικροσωληνίσκοι, όπως και τα μικροινίδια
ακτίνης, είναι “μορφολογικά και λειτουργικά πολωμένοι”, έχοντας ένα θετικό ενεργό το οποίο
ρυθμίζει την μεταβολή του μήκους τους. Αναπαραγωγή εικόνας από τον (Bruce Alberts et al.,
2002).
Β) Σχηματική απεικόνιση των διαφόρων τύπων υποδοχέων μέσω των οποίων οι
πρωτεΐνες κινητήρες τύπου κινησίνης αναγνωρίζουν και προσδένονται παροδικά στο
φορτίο τους. Οι υποδοχείς μπορεί να είναι διαμεμβρανικές πρωτεΐνες (transmembrane
proteins), πρωτεΐνες “προσαρμοστές” (adaptor proteins), πρωτεΐνες ικριώματα (scaffolding
proteins), πρωτεΐνες που επικαλύπτουν τα οργανίδια (coat proteins), μικρές GTP-άσες ή άλλες
πρωτεΐνες κινητήρες. Αναπαραγωγή εικόνας από (Klopfenstein et al., 2000).
4

Ένα ακραίο παράδειγμα, που αναδεικνύει το φαινόμενο της ενδοκυττάριας μεταφοράς,
αποτελεί το νευρικό κύτταρο το οποίο αποτελείται από το κυτταρικό σώμα (cell body), τον
νευράξονα

(axon)

και

τους

δενδρίτες

(dendrites).

Στον

νευράξονα

δεν

γίνεται

πρωτεϊνοσύνθεση σε σημαντικό βαθμό και έτσι τα περισσότερα συστατικά τα οποία είναι
απαραίτητα για τη συναπτική λειτουργία και τη συντήρηση του χρειάζεται να μεταφερθούν
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από το κυτταρικό σώμα. Τον ρόλο του μεταφορέα διαδραματίζουν οι πρωτεΐνες κινητήρες οι
οποίες μεταφέρουν τα διάφορα οργανίδια στον τελικό προορισμό τους με ταχεία μεταφορά
(fast axonal transport) κατά μήκος των μικροσωληνίσκων (Σχήμα 1.2Α). Η φυγόκεντρος
(anterograde) μεταφορά μιτοχονδρίων, ολιγομερών τουμπουλίνης, κυστιδίων που φέρουν τα
πρόδρομα μόρια που θα σχηματίσουν τα συναπτικά κυστίδια στη σύναψη του νευρώνα,
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εξυπηρετείται από τα μέλη της υπεροικογένειας της κινησίνης που κινούνται προς το “θετικό”

(+) άκρο των μικροσωληνίσκων ενώ η κεντρομόλος (retrograde) μεταφορά μιτοχονδρίων,
λυσοσωμάτων, ενδοσωμάτων διεκπεραιώνεται από την κυτταροπλασματική δυνεΐνη καθώς και
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από μέλη της υπεροικογένειας της κινησίνης που κινούνται προς “αρνητικό” (–) άκρο των
μικροσωληνίσκων (Σχήμα 1.2 Β+Γ). Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται συντονισμός και
συνεργασία μεταξύ των υπεροικογενειών των πρωτεϊνών κινητήρων που κινούνται πάνω
στους μικροσωληνίσκους και στα ινίδια ακτίνης, αφού τα διάφορα οργανίδια μετακινούνται
από τους μικροσωληνίσκους στα ινίδια ακτίνης στις απολήξεις των δενδριτών (dendritic
spines) και αντίστροφα. Παρόλο που οι δενδρίτες είναι σχετικά μικρότεροι σε μέγεθος από το
νευράξονα, παρατηρείται και εκεί μεταφορά απαραίτητων για την λειτουργία τους πρωτεϊνών
και διαφόρων συστατικών, από ένα εξαιρετικά καλά οργανωμένο σύστημα πρωτεϊνών
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κινητήρων τύπου κινησίνης και κυτταροπλασματικής δυνεΐνης. Μια διαφορά στην μεταφορά
οργανιδίων στους άξονες και δενδρίτες που παρατηρήθηκε οφείλεται στο γεγονός ότι οι
δεν

εκφράζουν

διαφορετικές

πρωτεΐνες

που

αλληλεπιδρούν

με

τους
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νευράξονες

μικροσωληνίσκους (MAPs) σε σχέση με τους δενδρίτες. Έτσι, οι πρωτεΐνες κινητήρες
αναγνωρίζουν και προσδένουν εξειδικευμένα φορτία και οργανίδια μέσω συγκεκριμένων

υποδοχέων έχοντας την δυνατότητα της διαφοροποιημένης και επιλεκτικής μετακίνησης

οργανιδίων στους άξονες και τους δενδρίτες των νευρικών κυττάρων (Goldstein and Yang,
2000; Kamal and Goldstein, 2002; Hirokawa and Takemura, 2005).
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Σχήμα 1.2: Σχηματική απεικόνιση ενδοκυττάριας μεταφοράς οργανιδίων από πρωτεΐνες
κινητήρες τύπου κινησίνης και δυνεΐνης στο νευρικό κύτταρο.
A) Απεικόνιση τυπικού νευρικού κυττάρου περιλαμβάνοντας το κυτταρικό σώμα (cell body),
τον νευράξονα (axon) με τις νευρικές απολήξεις (synaptic terminals) και τους δενδρίτες (distal
and proximal dendrites).
Β) και Γ) Οι πρωτεΐνες κινητήρες τύπου κινησίνης μεταφέρουν τα διάφορα “φορτία” τους από
το νευρικό σώμα προς τον νευράξονα (θετικό άκρο των μικροσωληνίσκων) ενώ η
κυτταροπλασματική δυνεΐνη μεταφέρει τα διάφορα “φορτία” της προς την αντίθετη
κατεύθυνση (αρνητικό άκρο των μικροσωληνίσκων) εξυπηρετώντας και οι δύο την
ενδοκυττάρια μεταφορά. Τα ονόματα KIF (Kinesin Family) αναφέρονται σε διαφορετικά μέλη
της υπεροικογένειας της κινησίνης και ως παραδείγματα δίνονται ορισμένα από τα φορτία
τους (APP, Amyloid Precursor Protein; Mitochondrion, μιτοχόνδριο; synaptic vesicles
precursors, πρόδρομα συναπτικά κυστίδια; AMPA receptor, υποδοχέας ιόντων που λειτουργεί
με γλουταμινικό; NMDA receptor, υποδοχείς Ν-μεθυλο-D-ασπαρτικού οξέος; APOER2,
υποδοχέας από-λιποπρωτείνης Ε). Αναπαραγωγή εικόνας από (Hirokawa and Takemura,
2005).
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1.2 Υπεροικογένεια της κινησίνης
Η πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη πρωτεϊνών κινητήρων λήφθηκε από αρχικές μελέτες που
έγιναν στον νευράξονα του καλαμαριού Loligo με παρατήρηση με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο,
όπου αναγνωρίστηκαν “γέφυρες σύνδεσης” μεταξύ των μικροσωληνίσκων και των οργανιδίων
της μεμβράνης (Σχήμα 1.3Α). Στη συνέχεια, βιοχημικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός

πο
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αυτών των “γεφυρών σύνδεσης” αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός νέου τύπου πρωτεΐνης
κινητήρα που ονομάστηκε “κινησίνη” και αποτέλεσε το αρχέτυπο για δεκάδες άλλες πρωτεΐνες
που ανακαλύφθηκαν σταδιακά (Brady, 1985;Vale et al., 1985).

Η συνηθισμένη συμβατική κινησίνη είναι ένα ετεροτετραμερές που αποτελείται από δυο

βαριές πρωτεϊνικές αλυσίδες (ΜΒ=110-134 kDa) και δύο ελαφριές αλυσίδες (ΜΒ=60-80 kDa)

άμ

(Cole and Scholey, 1995). Έχει επίμηκες σχήμα στο οποίο παρατηρούνται δύο σφαιρικές

“κεφαλές”, ένας μακρύς “μίσχος” με ένα εύκαμπτο κεντρικό τμήμα (stalk domain) και η
“ουρά” που έχει σχήμα ανεμιστήρα (fan-like domain) (Σχήμα 1.3Β) (Hirokawa, 1998).
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Κάθε βαριά αλυσίδα αποτελείται από τρεις λειτουργικές περιοχές:

1) Την αμινοτελική σφαιρική περιοχή που ονομάζεται "κινητήρας " (~340 αμινοξέα, αα)
(motor domain) και στον οποίο υπάρχουν μια θέση πρόσδεσης και υδρόλυσης του ΑΤΡ
(καταλυτική περιοχή) και μια θέση πρόσδεσης-αλληλεπίδρασης με τους μικροσωληνίσκους. Ο
κινητήρας είναι ενωμένος με το "λαιμό" (20-40 αα), με τον οποίο εναρμονίζεται για την
παραγωγή κίνησης και καθορίζει την κατεύθυνση κίνησης (Goldstein, 1991; Endow, 1999). Τα
πρώτα 15 αμινοξέα της περιοχής του λαιμού τα οποία συνδέουν την κεφαλή με το λαιμό και
έχουν διαμόρφωση πτυχωτής επιφάνειας, είναι εύκαμπτα και ονομάζονται περιοχή “ λαιμού ”

να

(neck linker) ενώ τα υπόλοιπα 20-30 αμινοξέα έχουν διαμόρφωση “σπειρωμένου
σπειράματος” (coiled coil) επιτρέποντας στις δύο αλυσίδες να διμερίζονται.
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2) Το κεντρικό τμήμα του μορίου της κινησίνης, ο μίσχος (stalk), που έχει διαμόρφωση αέλικας επιτρέποντας στις δυο βαριές αλυσίδες να διμερίζονται και να έχουν διαμόρφωση

σπειρωμένου σπειράματος.

3) Την καρβοξυτελική σφαιρική περιοχή η οποία μαζί με τις δύο ελαφριές αλυσίδες αποτελούν

την ουρά (tail). Η ουρά συμμετέχει στην εξειδικευμένη σύνδεση της κινησίνης με
συγκεκριμένες υποκυτταρικές δομές (“φορτίο”) και ρυθμίζει την ενεργότητα των βαριών

αλυσίδων παίρνοντας μια δομή παρεμπόδισης της υδρόλυσης του ATP (Σχήμα 1.3Β)

(Hirokawa, 1998).
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Σχήμα 1.3: Α) Φωτογραφία ψυκτοεξάχνωσης νευρώνα ποντικού. Παρατηρείται η δομή του
κυτταροσκελετού στο νευράξονα όπου διακρίνεται ένας μικροσωληνίσκος (ανάμεσα σε

να

μεγάλο αριθμό νευροϊνιδίων) στον οποίο είναι προσδεμένο ένα οργανίδιο μέσω μίας
πρωτεΐνης κινητήρα (βέλος). Χρησιμοποίηση εικόνας από (Hirokawa, 1998).
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Β) Εικόνα μονήρους μορίου συνήθους κινησίνης όπως παρατηρείται με ηλεκτρονική
μικροσκοπία κυκλικής σκίασης και σχηματική απεικόνιση της δομής του μορίου. Η

συνήθης κινησίνη είναι ένα τετραμερές που αποτελείται από δυο βαριές πρωτεϊνικές αλυσίδες
και δύο ελαφριές. Έχει επίμηκες σχήμα στο οποίο παρατηρούνται δύο σφαιρικές “κεφαλές”,
ένας μακρύς “μίσχος” με ένα εύκαμπτο κεντρικό τμήμα (stalk domain) και η “ουρά” που έχει

σχήμα ανεμιστήρα (fan-like domain). Αναπαραγωγή εικόνας από (Endow, 2003).
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Το μόριο της κινησίνης έχει την ικανότητα να υδρολύει ένα μόριο ΑΤΡ σε κάθε βήμα του
και να διανύει απόσταση 8 nm προς το θετικό άκρο των μικροσωληνίσκων (Asbury et al.,
2003; Yildiz et al., 2004). Οι δύο κεφαλές του μορίου της κινησίνης λειτουργούν συντονισμένα
έτσι ώστε κάθε στιγμή μία από τις δύο να είναι προσδεμένη στο μικροσωληνίσκο και αυτό έχει
ως αποτέλεσμα η κίνηση της κινησίνης να είναι συνεχής (processive) κάνοντας πολλά βήματα

πο
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σε κάθε εμπλοκή της με ένα μικροσωληνίσκο. Επίσης βρέθηκε ότι σε κάθε βήμα η κινησίνη
εξασκεί δύναμη 6 pN πάνω στο μικροσωληνίσκο (Yildiz and Selvin, 2005).

Για τη συνεχή κίνηση της κινησίνης προτάθηκε το μοντέλο "hand over hand" (Σχήμα 1.4)

Στην αρχή του κύκλου η πρόσδεση της ΑΤΡ στην κεφαλή που προηγείται, προκαλεί την

πρόσδεση του “ λαιμού ” στην καταλυτική περιοχή της δίνοντας τη δύναμη στην κεφαλή που

άμ

ακολουθεί και στην οποία υπάρχει προσδεμένη ADP, να έρθει μπροστά μετακινούμενη κατά

16 nm και να προσδεθεί σε νέα θέση πάνω στο μικροσωληνίσκο, χάνοντας την ADP.
Ακολουθεί υδρόλυση της ATP και απελευθέρωση της φωσφορικής ομάδας με αποτέλεσμα να
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χαλαρώσει ο λαιμός της πίσω κεφαλής όπως επίσης να χαλαρώσει η σύνδεση της κεφαλής με
το μικροσωληνίσκο. Ταυτόχρονα η κεφαλή που τώρα προηγείται προσδένεται ισχυρά στο
μικροσωληνίσκο και προσλαμβάνει ATP ώστε να ξεκινήσει ένα νέο βήμα. Αποτέλεσμα κάθε
βήματος είναι η μετατόπιση του μορίου της κινησίνης κατά 8 nm (Vale and Milligan, 2000;
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να

Vale, 1999).
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Σχήμα 1.4: Μοντέλο κίνησης "hand over hand " (αναρρίχησης) της συμβατικής
κινησίνης. Εικόνα 1: Αρχικά οι δύο κεφαλές του μορίου της κινησίνης είναι προσδεμένες
μέσω της περιοχής του κινητήρα τους (μπλε χρώμα) στο μικροσωληνίσκο (με πράσινο χρώμα
φαίνεται η β-τουμπουλίνη ενώ με άσπρο η α-τουμπουλίνη).
Εικόνα 2: Πρόσδεση της ATP στην κεφαλή που προηγείται προκαλεί την πρόσδεση του
λαιμού (κόκκινος στην εικόνα 1 και γίνεται κίτρινος στην εικόνα 2) στην καταλυτική περιοχή
της δίνοντας τη δύναμη στην κεφαλή που ακολουθεί και στην οποία υπάρχει προσδεμένη ADP
να έρθει μπροστά μετακινούμενη κατά 16 nm και να προσδεθεί σε νέα θέση πάνω στο
μικροσωληνίσκο.
Εικόνα 3: Η κεφαλή που ακολουθούσε προσδένεται στο μικροσωληνίσκο χάνοντας την ADP,
ενώ ταυτόχρονα στην κεφαλή που τώρα ακολουθεί η ATP υφίσταται υδρόλυση σε ADP-Pi.
Εικόνα 4: Από την κεφαλή που ακολουθεί απομακρύνεται η φωσφορική ομάδα και ο λαιμός
της χαλαρώνει. Η σύνδεση της κεφαλής με το μικροσωληνίσκο επίσης χαλαρώνει και η
κεφαλή είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα της. Το συνολικό μήκος μετακίνησης του μορίου σε
κάθε βήμα είναι 8 nm. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 40Å. Αναπαραγωγή εικόνας από
(Vale and Milligan, 2000).
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Μετά την ανακάλυψη της κινησίνης ένας μεγάλος αριθμός ερευνών, έδειξε την ύπαρξη και
άλλων πρωτεϊνών ως καινούργια μέλη της υπεροικογένειας της κινησίνης. Όλα τα μέλη της
υπεροικογένειας της κινησίνης καλούνται πρωτεΐνες συγγενείς της κινησίνης (KLP-Kinesin
Like Protein) και παρουσιάζουν 35-45% ομοιότητα στην αμινοξική αλληλουχία της περιοχής
του κινητήρα τους (Goldstein, 1991). Εκτός της περιοχής του κινητήρα δεν παρουσιάζονται

πο
υς

σημαντικές ομοιότητες και μάλιστα διαπιστώνεται ότι οι μη συντηρημένες αλληλουχίες
καθορίζουν την εξειδίκευση κάθε μέλους της υπεροικογένειας ως προς τη φύση του
συνδεόμενου φορτίου (Goldstein and Philp, 1999). Επίσης βρέθηκε ότι οι αλληλουχίες του
κινητήρα μπορεί να εντοπίζονται στο αμινοτελικό άκρο, στο κέντρο ή στο καρβοξυτελικό άκρο

της κάθε βαριάς αλυσίδας και βάσει της θέσης αυτής διακρίνονται σε τρεις τύπους: Ν-τύπου

άμ

(NH2-terminal motor domain type), Μ-τύπου (middle terminal motor domain type) και C-

τύπου (COOH- terminal motor domain type), αντίστοιχα (Σχήμα 1.5). Οι Ν-τύπου κινούνται
προς το θετικό άκρο των μικροσωληνίσκων, εξυπηρετώντας τη φυγόκεντρο μεταφορά
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“φορτίων’, του Μ-τύπου μπορούν να κινούνται προς το θετικό άκρο των μικροσωληνίσκων ή
συνήθως δεν παρουσιάζουν κίνηση αλλά χρησιμοποιούν την ενέργεια από την υδρόλυση της
ATP για να αποπολυμερίσουν τους μικροσωληνίσκους, και τέλος οι C-τύπου κινούνται προς το
αρνητικό άκρο των μικροσωληνίσκων εξυπηρετώντας την κεντρομόλο μεταφορά οργανιδίων
(Wozniak et al., 2004). Όπως προαναφέρθηκε, ο προσανατολισμός κίνησης τους καθορίζεται
από την περιοχή του λαιμού (Goldstein, 2003; Case et al., 1997). Επίσης οι πρωτεΐνες
συγγενείς της κινησίνης μπορεί να είναι μονομερείς όπως η KIF1A (Okada et al., 1995) και η
KIF1B (Nangaku et al., 1994), ομοδιμερείς (KIF17, KIF13A), ετεροδιμερείς, ετεροτριμερείς,

να

(KIF3A-KIF3B-KAP3) και ετεροτετραμερείς (συνήθης κινησίνη KIF5) (Σχήμα 1.6). Στον
άνθρωπο και στο ποντίκι έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 45 πρωτεΐνες συγγενείς της
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κινησίνης: 39 Ν-τύπου, 3 Μ-τύπου και 3 C-τύπου (Vale, 2003; Seog et al., 2004).
Φυλογενετική ανάλυση των συντηρημένων αλληλουχιών της περιοχής του κινητήρα των

μελών της υπεροικογένειας της κινησίνης ομαδοποίησε τα μέλη σε διάφορες οικογένειες των

οποίων τα μέλη έχουν κοινή μοριακή οργάνωση και συγγενικές λειτουργίες (Hirokawa, 1998).

Έτσι, σήμερα υπάρχουν 14 οικογένειες (Κινησίνη 1-Κινησίνη 14) και μία ομάδα “ορφανών”
που δεν ανήκουν σε καμία οικογένεια. Οι πρωτεΐνες συγγενείς της κινησίνης που ανήκουν σε
διαφορετικές οικογένειες διαφέρουν στην ταχύτητα και πολικότητα της κίνησης τους πάνω

στους μικροσωληνίσκους και στα οργανίδια που μεταφέρουν. Οι 14 οικογένειες διακρίνονται

σε δύο λειτουργικές κατηγορίες: Α) στις οικογένειες που εμπλέκονται στη ενδοκυττάρια

μεταφορά οργανιδίων και μακρομορίων και Β) στις οικογένειες που εμπλέκονται στη μίτωση
και μείωση.
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Σχήμα 1.5: Σχηματική παρουσίαση ορισμένων μελών της υπεροικογένειας της κινησίνης.
Α) Αριστερά: Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας κυκλικής σκίασης των κυριοτέρων μελών
της υπεροικογένειας της κινησίνης, οι οποίες εμπλέκονται στη μεταφορά οργανιδίων. H
κλίμακα της εικόνας είναι 100nm. Δεξιά: Σχηματική απεικόνιση των ιδίων πρωτεϊνών
κινησινών από μελέτες κάτω από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ή προβλεπόμενη από την
πρωτοταγή δομή τους.
Β) Οι περιοχές των κινητήρων ευθυγραμμίστηκαν και είναι χρωματισμένες ροζ, η περιοχή
πρόσδεσης του ATP παρουσιάζεται με λεπτή ροζ γραμμή και η περιοχή πρόσδεσης στους
μικροσωληνίσκους με έντονη ροζ γραμμή. Τα κίτρινα ορθογώνια, καθορίζουν τις περιοχές του
λαιμού και της ουράς που λαμβάνουν μέρος στον διμερισμό του μορίου και με έντονο καφέ
χρώμα παρουσιάζονται οι περιοχές FHA. Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν των συνολικό αριθμό
αμινοξέων κάθε μορίου. Αναπαραγωγή εικόνων Α και Β από (Hirokawa and Takemura, 2004).
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Σχήμα 1.6: Σχηματική απεικόνιση τρισδιάστατης δομής κινησίνης σε μονομερή,
ομοδιμερή και ετεροτριμερή κατάσταση. Η περιοχή του κινητήρα απεικονίζεται με σκούρο
μπλε χρώμα και η δομή της ουράς η οποία εμπλέκεται στην πρόσδεση του φορτίου
παρουσιάζεται με ροζ χρώμα. Με γκρίζο παρουσιάζεται η περιοχή του σπειρωμένου
σπειράματος. Στην ετεροτριμερή κινησίνη η περιοχή του κινητήρα αποτελείται από ανόμοιες
κεφαλές. Με πράσινο χρώμα απεικονίζονται οι ελαφριές αλυσίδες της κινησίνης (FHA: δομή
δέσμευσης φωσφορυλιωμένων καταλοίπων, PH: δομή αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-πρωτεΐνης).
Αναπαραγωγή εικόνας από (Vale, 2003).
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1.3 Η UNC-104/KIF1 οικογένεια κινησινών
Μια από τις 14 οικογένειες των κινησινών είναι και η οικογένεια UNC-104/KIF1. Σε
αυτήν κατατάσσονται η ομώνυμη UNC-104 (νηματώδης C. elegans), η KIF1A (ποντίκι),
KIF1B (άνθρωπος και ποντίκι), η KIF1C (άνθρωπος και ποντίκι), η KIF1D (αρουραίος) και η
κινησίνη-73 (δροσόφιλα) οι οποίες είναι τύπου Ν και μεταφέρουν οργανίδια προς το θετικό
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άκρο των μικροσωληνίσκων (Bloom, 2001).

Ο ρόλος των διαφόρων πρωτεϊνών αυτής της υποοικογένειας είναι ποικίλος. Έχει βρεθεί
πως η UNC-104 στον νηματώδη, η ομόλογη της KIF1A στο ποντίκι και η KIF1Bβ στον
άνθρωπο συμμετέχουν στην εξειδικευμένη φυγόκεντρο μεταφορά συναπτικών κυστιδίων

στους νευρώνες (Okada et al., 1995; Zhao et al., 2001). Η διμερής KIF1C εντοπίζεται στο

άμ

διαμέρισμα Golgi, συμμετέχει στην μεταφορά οργανιδίων από το Golgi στο ενδοπλασματικό
δίκτυο και βρέθηκε να αλληλεπιδρά με τις 14-3-3 πρωτεΐνες (Dorner et al., 1998; Dorner et al.,
1999). Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έχουν ευρεία κατανομή και μπορεί να μετακινούν
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κυτταρικά οργανίδια τόσο σε νευρώνες όσο και σε άλλα μη νευρωνικά κύτταρα. Για
παράδειγμα η KIF1Bα φαίνεται να συσχετίζεται με τα μιτοχόνδρια σε ποικιλία κυτταρικών
τύπων (Nangaku et al., 1994).

Μέχρι σήμερα, έχουν ταυτοποιηθεί δυο κύριες ισομορφές της πρωτεΐνης KIF1B στον
άνθρωπο: η KIF1Bα και η KIF1Bβ. Για την KIF1Bα βρέθηκαν 4 διαφορετικές ισομορφές
στον άνθρωπο με τους ακόλουθους κωδικούς πρόσβασης στη διεθνή ηλεκτρονική βάση
δεδομένων του European Molecular Biology Laboratory (EMBL): ΝΜ183416, ΑΒ040881
(ΚΙΑΑ1448), ΑΥ139835 και AY043362. Όσον αφορά την KIF1Bβ έχουν εντοπιστεί 6

να

διαφορετικές ισομορφές με τους ακόλουθους κωδικούς: NM015074, AX039604, AB088210
(ΑΒ017133), AB088211, AB088212 και AB088213 (Πίνακας 1.1 και 1.2).
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Η ΝΜ015074, έχει βρεθεί ότι είναι μεταφορέας πρόδρομων συναπτικών κυστιδίων και ότι
εμπλέκεται στην ασθένεια των κινητικών νευρώνων CMT2A (Okada et al., 1995;Zhao et al.,
2001). Η ΑΒ088210, εντοπίζεται στον κινητικό φλοιό και τα επίπεδα της είναι μειωμένα σε

ασθενείς με πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (ALS) (Pantelidou et al., 2007). Η ομάδα των
ΑΒ088210-13 ισομορφών είναι πολύ όμοιες μεταξύ τους με μικρές διαφορές σε μια περιοχή

40 αμινοξέων και περιέχουν μια διαφορετική καρβοξυτελική ουρά από αυτή της ΝΜ015074.
Τέλος, η ΑΧ039604 φαίνεται να είναι ένα υβρίδιο μεταξύ της ΝΜ015074 και των ΑΒ0
ισομορφών περιέχοντας την χαρακτηριστική καρβοξυτελική περιοχή της ΝΜ015074. Η
μοναδική διαφορά μεταξύ των ισομορφών ΝΜ015074 και ΑΧ039604 είναι η εμφάνιση 52
επιπλέον αμινοξέων στην αμινοτελική περιοχή της ΑΧ039604 οδηγώντας σε πρωτεΐνη τύπου
KIF1Bβ αναμενόμενου μοριακού βάρους 205 kDa (Σχήμα 1.7Β).
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Επίσης οι δυο κύριες ισομορφές της πρωτεΐνης KIF1B έχουν ανάλογα εντοπιστεί στο
ποντίκι και τον αρουραίο. Συγκεκριμένα βρέθηκε 1 ισομορφή για την KIF1Bα (KIF1Bp130)
και 2 ισομορφές για την KIF1Bβ στο ποντίκι (KIF1Bp204 και ΑΒ023656). Στον αρουραίο
ταυτοποιήθηκαν 2 διαφορετικές ισομορφές για την KIF1Bβ η ΝΜ057200 (KIF1Bbeta2) και η
AB120429 (KIF1Bbeta3) (Πίνακας 1.1 και 1.2).

πο
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Η KIF1Bα ισομορφή έχει μέγεθος 3450nt και κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 1150αα (130

kDa) ενώ η KIF1Bβ ισομορφή έχει μέγεθος από 5313-5550nt και κωδικοποιεί για πρωτεΐνες
1770-1850αα (199-204 kDa). Το γεγονός ότι η KIF1Bβ ισομορφή έχει τρεις πρωτεΐνες

διαφορετικού μεγέθους οφείλεται στο ότι το mRNA για αυτές προέρχεται από εναλλακτικό
μάτισμα ενός αρχικού μεταγραφήματος (Gong et al., 1999).

άμ

Στην παρούσα Διατριβή κλωνοποιήθηκε και ταυτοποιήθηκε η ΝΜ015074 KIF1Bβ

πρωτεΐνη που βρέθηκε να έχει κατά 90% όμοιο αναγνωστικό πλαίσιο με την ΝΜ207682 στο
ποντίκι και την ΑΒ120429 (KIF1Bbeta3) στον αρουραίο. Οι διαφορές στην ομολογία
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νουκλεοτιδίων που παρατηρούνται στα διάφορα είδη οφείλονται σε μικροδιαφορές στο
γονιδίωμα του ανθρώπου, του ποντικού και του αρουραίου.

Και οι δυο κύριες ισομορφές της KIF1B πρωτεΐνης περιλαμβάνουν μια καλά συντηρημένη
περιοχή κινητήρα ακολουθούμενη από μια περιοχή δομής FHA (Forkhead-Associated
Domain). Η FHA περιοχή αυτή αποτελείται από 100 αμινοξέα περίπου και διαθέτει
αλληλουχίες δέσμευσης φωσφορυλιωμένων καταλοίπων Σερίνης (Ser), Θρεονίνης (Thr) και
Τυροσίνης (Tyr) και η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα μονοπάτια μετάδοσης
σήματος στον πυρήνα. Ειδικότερα παρατηρήθηκε πως μόνο οι KIF1Bβ ισομορφές,

να

περιλαμβάνουν μια καταλυτική περιοχή U104 (χαρακτηριστική για τις πρωτεΐνες αυτής της
ομάδας) στο αμινοτελικό άκρο τους η οποία αλληλοεπικαλύπτεται με μια περιοχή PH
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(Pleckstrin Domain) (Σχήμα 1.7Α). Η δομή PH που βρίσκεται στο καρβοξυτελικό άκρο της
πρωτεΐνης χρησιμεύει για την στόχευση πρωτεϊνών στην πλασματική μεμβράνη, μεταφορά

οργανιδίων ή κυστιδίων κατά μήκος των μικροσωληνίσκων και κυρίως για την αλληλεπίδραση

του κινητήρα αυτού με άλλες πρωτεΐνες-ένζυμα και την εμπλοκή του σε διαφορετικές

λειτουργίες του κυττάρου.

Από διάφορες μελέτες σύγκρισης των επιπέδων mRNA των δυο KIF1B ισομορφών στο

ποντικίσιο κεντρικό νευρικό σύστημα βρέθηκε πως η KIF1Bβ εκφράζεται σε μεγαλύτερο

βαθμό στα διάφορα μέρη του εγκεφάλου (φλοιός, ιππόκαμπος και παρεγκεφαλίδα) καθώς και

στους κινητικούς νευρώνες και τη φαιά ουσία (grey matter) του νωτιαίου μυελού ενώ η
KIF1Bα είναι όχι αποκλειστικά νευρωνική και εκφράζεται σε χαμηλότερο βαθμό στους
νευρώνες και τον εγκέφαλο (Conforti et al., 1999; Conforti et al., 2003).
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Ισομορφή

Είδος

ΝΜ015074

Άνθρωπος

Πρωτεΐνη
(αα)
1770

πο
υς

ΑΒ088210
ΑΒ088211
ΑΒ088212
ΑΒ088213

5313 nt, χαρακτηριστικό καρβοξυτελικό άκρο
τύπου 1
5451 nt, υβρίδιο μεταξύ της ΝΜ015074 και των
ΑΒ0 ισομορφών, 52 επιπλέον αμινοξέα στο
Άνθρωπος
αμινοτελικό
άκρο,
χαρακτηριστικό
καρβοξυτελικό άκρο τύπου 1
Άνθρωπος
όμοιες μεταξύ τους, διαφορετικό καρβοξυτελικό
Άνθρωπος
άκρο από της ΝΜ015074, μικρές διαφορές σε
Άνθρωπος
μια περιοχή 40αα
Άνθρωπος
Ποντίκι

ΝΜ207682
(KIF1Bp204)

Ποντίκι

ορθόλογη της ανθρώπινης ΑΧ039604 με 90%
όμοιο πλαίσιο ανάγνωσης με της ΑΧ039604
ορθόλογη της ανθρώπινης ΝΜ015074 με 90%
όμοιο πλαίσιο ανάγνωσης με της ΝΜ015074
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ΑΒ023656

άμ

ΑΧ039604

Ομολογία νουκλεοτιδίων - Πλαίσιο ανάγνωσης

2 προσθήκες βάσεων (6 και 40 aa) στο Ν-τελικό
Αρουραίος άκρο, ορθόλογη της ανθρώπινης ΑΧ039604 με
90% όμοιο πλαίσιο ανάγνωσης με της ΑΧ039604
1 απαλοιφή βάσεων (λείπει το 5ο εξώνιο),
AB120429
Αρουραίος ορθόλογη της ανθρώπινης ΝΜ015074 με 90%
(KIF1Bbeta3)
όμοιο πλαίσιο ανάγνωσης με της ΝΜ015074
NM057200
(KIF1Bbeta2)

1816

1823
1809
1797
1783

1770
1739

1817

1688

να

Πίνακας 1.1: Διαφορετικές ισομορφές της KIF1Bβ πρωτεΐνης στον άνθρωπο, στο ποντίκι και
τον αρουραίο. Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζονται οι ισομορφές που συγκρίνονται με την
ΝΜ015074 στον άνθρωπο και φαίνονται αναλυτικά στο σχήμα 1.7.

Είδος

ΝΜ183416

Άνθρωπος

Ομολογία νουκλεοτιδίων - Πλαίσιο ανάγνωσης Πρωτεΐνη (αα)
3462 nt, χαρακτηριστικό καρβοξυτελικό άκρο
1154
τύπου 2
όμοιο πλαίσιο ανάγνωσης με της ΝΜ183416
1180
(καρβοξυτελική περιοχή)
όμοιο πλαίσιο ανάγνωσης με της ΚΙΑΑ1448
1154
υβρίδιο μεταξύ της ΚΙΑΑ1448 και της ΚΙΑΑ0591
1154
(ΚΙF1Bβ)
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Ισομορφή

ΑΒ040881
(ΚΙΑΑ1448)
AY139835
AY043362

Άνθρωπος
Άνθρωπος
Άνθρωπος

NM008441
Ποντίκι
1151
100% όμοιες μεταξύ τους, ορθόλογη της
D17577
Ποντίκι ανθρώπινης ΝΜ183416
1151
(KIF1Bp130)
Πίνακας 1.2: Διαφορετικές ισομορφές της KIF1Bα πρωτεΐνης στον άνθρωπο και τον ποντίκι.
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A
UNC-104
PH

FHA

πο
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Motor

KIF1Bα
KIF1Bβ

B

1770 aa

άμ

1

NM015074

C-term
1770

AX039604
1
AB088213
1

Motor
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1

FHA

C-term
1816

alt.
C-term
PH 1783
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να

Σχήμα 1.7: Α) Σχηματική απεικόνιση δομής των KIF1Bα και KIF1Bβ πρωτεϊνών της
οικογένειας UNC-104/KIF1. Οι δυο κύριες ισομορφές της KIF1B πρωτεΐνης-κινητήρα
διαφέρουν στην καρβοξυτελική περιοχή η οποία περιλαμβάνει περιοχές δέσμευσης και
μετακίνησης φορτίων στα ινίδια μικροσωληνίσκων γεγονός που εξηγεί τα διαφορετικά
μεταφερόμενα οργανίδια κάθε ισομορφής. Η περιοχή του κινητήρα απεικονίζεται με κίτρινο
χρώμα, η περιοχή FHA με γαλάζιο χρώμα και η δομή αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-πρωτεΐνης
PH με πράσινο χρώμα. Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των αμινοξέων κάθε
πρωτεΐνης.
Β) Σύγκριση πρωτεϊνικής αλληλουχίας των ισομορφών της KIF1Bβ (ΝΜ015074,
ΑΒ088210-13 και ΑΧ039604). Σύγκριση των ισομορφών της KIF1Bβ, οι οποίες περιέχουν
μιαν αμινοτελική περιοχή του κινητήρα (κίτρινο χρώμα), μια περιοχή δομής τύπου FHA
(γαλάζιο χρώμα) και μιαν καρβοξυτελική περιοχή τύπου PH (C-term, πράσινο χρώμα). Με
πορτοκαλί χρώμα φαίνονται τα επιπλέον αμινοξέα που περιλαμβάνει η ισομορφή ΑΧ039604.
Παρουσίαση των διαφορών (μαύρο χρώμα και έντονο πράσινο χρώμα) στη δομή των
ισομορφών της KIF1Bβ.
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1.4 KIF1Bβ και νευροεκφυλιστικές ασθένειες
Σε διάφορες μέχρι τώρα μελέτες για την πρωτεΐνη κινητήρα KIF1Bβ (UNC-104/KIF1
οικογένεια) βρέθηκε να είναι εμπλουτισμένη στους κινητικούς νευρώνες και να επάγει την
αξονική μεταφορά πρόδρομων συναπτικών κυστιδίων τόσο στο ποντίκι Mus musculus
(Hirokawa, 1998; Niwa et al., 2008) όσο και στον νηματώδη C. elegans (Klopfenstein and

πο
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Vale, 2004).

Πρόσφατα στοιχεία για την ισομορφή KIF1Bβ έδειξαν πως οι αλληλεπιδράσεις της

περιοχής του “μίσχου” (stalk domain) της πρωτεΐνης αυτής με άλλες πρωτεΐνες είναι
απαραίτητες στην αξονική μεταφορά του προ-συναπτικού ρυθμιστή Rab3, μιας μικρής

GTPάσης εντοπισμένης στα συναπτικά κυστίδια η οποία συμμετέχει στη εξειδικευμένη

άμ

εξωκύττωση συναπτικών κυστιδίων στα νευρικά κύτταρα. Μια από αυτές τις αλληλεπιδρώσες

πρωτεΐνες είναι η πρωτεΐνη συνδέτης DENN/MADD και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την
όλο και σημαντικότερη εμπλοκή και συμμετοχή των πρωτεϊνών κινητήρων στην εξειδικευμένη
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αναγνώριση και μεταφορά οργανιδίων στους νευρώνες (Niwa et al., 2008).

Πρόσφατες ανακαλύψεις καταδεικνύουν την μεταφορά κατά μήκος των νευραξόνων των
θηλαστικών ως ένα κύριο, κυτταρικό στόχο για την ανάπτυξη νευροεκφυλιστικών ασθενειών,
μιας ομάδας ασθενειών με μεγάλη γενετική και κλινική ετερογένεια, ενοχοποιώντας έτσι
άμεσα την οικογένεια των πρωτεϊνών κινητήρων στον μηχανισμό παθογένεσης.
Μεταλλάξεις σε ανθρώπινα γονίδια των πρωτεϊνών κινητήρων ταυτοποιήθηκαν ως το
μοριακό αίτιο των ασθενειών των κινητικών νευρώνων Charcot-Marie-Tooth τύπου 2A
(CMT2A) (Okada et al., 1995; Zhao et al., 2001). Η CMT2A είναι μια σπάνια

να

νευροεκφυλιστική ασθένεια των κινητικών νευρώνων (1:200 000), είναι ανίατη και εκτός από
συμπτωματική θεραπεία δεν υπάρχει καμία θεραπευτική παρέμβαση που να επιβραδύνει την
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εξέλιξη της. Κληρονομείται με αυτοσωματικό επικρατή τρόπο, εκδηλώνεται συνήθως στην
πρώτη με δεύτερη δεκαετία ζωής και το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών φέρει μεταλλάξεις στις
κωδικοποιούσες αλληλουχίες του γονιδιου (MFN2) της πρωτεΐνης mitofusin, GTPάσης των

μιτοχονδρίων που ρυθμίζει τη συγχώνευση και σχάση τους (Santel and Fuller, 2001; Koshiba

et al., 2004) και μικρότερο ποσοστό οφείλεται σε μετάλλαξη της θέσης πρόσδεσης της ATP
(Q98L) στην, εμπλεκόμενη σε αξονική μεταφορά των νευρώνων, πρωτεΐνης κινητήρα KIF1Bβ

ΝΜ015974 ισομορφής (Okada et al., 1995; Zhao et al., 2001). Σε κυτταρικά και ζωικά

μοντέλα η μετάλλαξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη αξονική μεταφορά. Παρά την

πρόσφατη πρόοδο στην κατανόηση της μοριακής γενετικής της CMT2A, η κατανόηση των
μοριακών μηχανισμών που οδηγούν σε νευροεκφυλισμό είναι μέχρι σήμερα ακατόρθωτη.
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Προς την κατεύθυνση διερεύνησης της εμπλοκής των πρωτεϊνών κινητήρων στο
μηχανισμό

παθογένεσης

των

νευροεκφυλιστικών

ασθενειών,

ταυτοποιήθηκαν

και

κλωνοποιήθηκαν πρόσφατα 15 διακριτές πρωτεΐνες κινητήρες σε ανθρώπινο κινητικό φλοιό.
Συνδυασμός συστηματικής ποσοτικής ανάλυσης των επιπέδων γονιδιακής έκφρασης για τις 15
πρωτεΐνες-στόχους με χρήση της τεχνικής της PCR σε πραγματικό χρόνο και αλληλούχησης

πο
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γενωμικού DNA από το σύνολο των Κυπρίων ασθενών με πλαγία μυατροφική σκλήρυνση
(ALS) ταυτοποίηθηκαν μειωμένα επίπεδα του κινητήρα τύπου KIF1Bβ (ΑΒ088210 ισομορφή)
σε ασθενείς με ALS (Pantelidou et al., 2007).

Σε ένα μοντέλο α-συνουκλεοπάθειας, όπου αυξημένη παρουσία της πρωτεΐνης ασυνουκλεΐνης προκαλεί παθολογικά χαρακτηριστικά στους άξονες των νευρώνων,

άμ

εντοπίστηκαν δυναμικές αλλαγές στην προ-συναπτική και αξονική μεταφορά πρωτεϊνών.

Ειδικότερα τα επίπεδα των πρωτεϊνών που συμμετέχουν στην φυγόκεντρο μεταφορά
οργανιδίων (KIF1A, KIF1B, KIF2A και KIF3A) παρουσιάστηκαν μειωμένα σε αντίθεση με
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την αισθητή αύξηση των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών της κεντρομόλου μεταφοράς
οργανιδίων (δυνεΐνης, δυνακτίνης και δυναμιτίνης). Αυτή η μετακίνηση ισορροπίας των
πρωτεϊνών κινητήρων στον νευράξονα μπορεί να προκαλεί το σχηματισμό συσσωματωμάτων
στο κυτταρικό σώμα οδηγώντας σε μη φυσιολογική μεταφορά οργανιδίων και νέκρωση των
νευραξόνων (Chung et al., 2009). Επίσης, σε μια πρόσφατη μελέτη συσχέτισης γονιδιώματος
(genome-wide association study) ένας πολυμορφισμός ενός νουκλεοτιδίου (single nucleotide
polymorphism, SNP) στο εσώνιο 5 του γονιδίου της KIF1B (το οποίο εντοπίζεται τόσο στην
KIF1Bα όσο και στην KIF1Bβ) βρέθηκε να σχετίζεται με προδιάθεση στην ασθένεια της κατά

να

πλάκας σκλήρυνσης στο γενικό πληθυσμό (Aulchenko et al., 2008;Booth et al., 2010;Hintzen
et al., 2010).
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Επιπλέον έχει επιβεβαιωθεί ο ρόλος της πρωτεΐνης KIF1Bβ στο κυτταρικό θάνατο
(απόπτωση) των νευρώνων. Ειδικότερα εντοπίστηκε πως η πρωτεΐνη KIF1Bβ (συγκεκριμένα η

καρβοξυτελική περιοχή μεταξύ της FHA και PH περιοχής) είναι αναγκαία και ικανή για την

επαγωγή της απόπτωσης στα νευρικά κύτταρα και συμμετέχει στο μονοπάτι του παράγοντα

EglN3 διαδραματίζοντας το ρόλο του ογκογονιδίου (tumor suppressor) (Schlisio et al., 2008).
Επίσης σε μια πρόσφατη μελέτη συσχέτισης γονιδιώματος (genome-wide association study)
ένας πολυμορφισμός ενός εξωνικού νουκλεοτιδίου (SNP) στο γονίδιο της KIF1B βρέθηκε να

σχετίζεται με προδιάθεση υπατοκαρκινώματος σε φορείς χρόνιας Υπατήτιδας Β,
υποδηλώνοντας τον μη-νευρωνικό ρόλο των ισομορφών της πρωτεΐνης KIF1B.
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1.5 Μονοπάτια μετάδοσης σήματος στους νευράξονες και στις συνάψεις των νευρικών
κυττάρων
Στις χημικές συνάψεις ένας νευρώνας παράγει και σχηματίζει συναπτικά κυστίδια στο
προ-συναπτικό χώρο, που περιλαμβάνουν νευροδιαβιβαστές οι οποίοι και απελευθερώνονται
στο συναπτικό χώρο προκαλώντας διέγερση ή αναστολή της μεμβράνης του μετασυναπτικού
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νευρώνα.

Ο κυριότερος νευροδιαβιβαστής της διεγερτικής σύναψης στα σπονδυλόζωα είναι το

γλουταμινικό, το οποίο δρα σε δυο τύπους υποδοχέων του μετα-συναπτικού νευρώνα: τους
ιοντοτροπικούς και τους μεταβοτροπικούς υποδοχείς. Οι μεταβοτροπικοί υποδοχείς είναι

υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας με επτά διαμεμβρανικά τμήματα, συζευγμένοι με

άμ

πρωτεΐνες-G και ενεργοποιούν συστήματα με δεύτερους αγγελιοφόρους όπως οι αδενυλικές

κυκλάσες και η φωσφατιδυλοινοσιτόλη και με αυτούς θα ασχοληθούμε αργότερα. Οι
ιοντοτροπικοί υποδοχείς είναι ιοντικοί δίαυλοι που ρυθμίζουν την γρήγορη συναπτική
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επικοινωνία, ελέγχονται από την παρουσία συνδέτη (ligand) και διακρίνονται στους AMPA (ααμινο-3-υδροξυ-5-μεθυλο-4-ισοξαζολοπροπιονικό οξύ), NMDA (Ν-μεθυλο-D-ασπαρτικό οξύ)
και καϊνικού οξέος (kainate) ανάλογα με τις διαφορετικές φαρμακολογικές τους ιδιότητες
(Blackstone and Sheng, 1999).

Οι τετραμερείς υποδοχείς τύπου NMDA αποτελούν ένα από τα κύρια συστατικά της μετασυναπτικής μεμβράνης, βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο κυρίως σώμα του νευρώνα και καθώς
αναπτύσσεται ο νευρώνας ο αριθμός τους αυξάνεται με παράλληλη συγκέντρωση τους στις
δενδριτικές απολήξεις (dendritic spines) (Shirao and Sekino, 2001). Σχηματίζονται από την

να

συγκρότηση διαφορετικών υπομονάδων του τύπου NR1, NR2 ή/και NR3 κάθε μία από τις
οποίες αποτελείται από μια εξωκυττάρια αμινοτελική περιοχή η οποία περιλαμβάνει
καθορισμού
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αλληλουχίες

συναρμολόγησης

των

υποδοχέων

(assembly),

τέσσερις

διαμεμβρανικές περιοχές και μια ενδοκυττάρια καρβοξυτελική περιοχή η οποία ρυθμίζει τις

αλληλεπιδράσεις με άλλες πρωτεΐνες εμπλεκόμενες στα μονοπάτια μετάδοσης σήματος του

καναλιού (Σχήμα 1.8, (Perez-Otano and Ehlers, 2004).
Η σύσταση του κάθε υποδοχέα τύπου NMDA καθορίζει τις ξεχωριστές ιδιότητες του

καναλιού καθώς και την ικανότητα συνάθροισης και συναπτικής στόχευσης τους μέσω

αλληλεπιδράσεων με άλλες πρωτεΐνες-σύμπλοκα.

Για την ενεργοποίηση τους απαιτείται

αρχικά η πρόσδεση γλυκίνης στην υπομονάδα NR1 και γλουταμινικού στην υπομονάδα NR2.
Μερική αποπόλωση της πλασματικής μεμβράνης, εξαιτίας της εισόδου ιόντων νατρίου, οδηγεί

σε απελευθέρωση της φυσιολογικής αναστολής του καναλιού από το μαγνήσιο, αφήνοντας τα
ιόντα ασβεστίου να διαπεράσουν, οδηγώντας έτσι σε μακροπρόθεσμη συναπτική
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πλαστικότητα και διαδικασίες συναπτικής προσαρμογής των νευρώνων. Οι υποδοχείς αυτοί
έχουν μελετηθεί διεξοδικά λόγω της σημαντικής εμπλοκής τους στη συναπτογένεση, την
έκφραση γονιδίων, την συναπτική πλαστικότητα και διεγερτικότητα και τη ρύθμιση εισόδου
και μετάδοσης σήματος του ασβεστίου στις χημικές συνάψεις (Hardingham and Bading,
2003).
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Οι τετραμερείς υποδοχείς τύπου AMPA αποτελούνται από διάφορους συνδυασμούς των

υπομονάδων GluR1-4 και όπως και οι NMDA υποδοχείς έχουν τεταρτοταγή δομή με κάθε
υπομονάδα τους να περιλαμβάνει τέσσερις υδρόφοβες περιοχές οι τρεις από τις οποίες
διαπερνούν την πλασματική μεμβράνη. Η τέταρτη περιοχή δημιουργεί θηλιά η οποία

σχηματίζει τον πόρο του καναλιού και οι μακριές εξωκυττάριες αμινοτελικές περιοχές

άμ

συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν την περιοχή δέσμευσης του προσδέματος (Σχήμα

1.8, (Brockie and Maricq, 2006) Η μετακίνηση των υποδοχέων αυτών στην μετα-συναπτική
μεμβράνη ξεκινά με την εισχώρηση τους στην πλασματική μεμβράνη και στη συνέχεια τη
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συνένωση τους με μετα-συναπτικές αγκυροδεμένες πρωτεΐνες (Meyer and Shen, 2000).

Σχήμα 1.8: Σχηματική απεικόνιση δομής των ιοντοτροπικών υποδοχέων.

Α) Τοπολογία των υπομονάδων των ιοντοτροπικών υποδοχέων της πλασματικής μεμβράνης.
Παρουσιάζονται οι τρεις διαμεμβρανικές περιοχές (TM1-3) με γκρίζο χρώμα και η υδρόφοβη

περιοχή σχηματισμού του πόρου του καναλιού με άσπρο χρώμα. Οι περιοχές S1 και S2
βρίσκονται στον εξωκυττάριο χώρο και σχηματίζουν την θέση δέσμευσης του συνδέτη.
Β) Συναρμολόγηση τετραμερών λειτουργικών ιοντοτροπικών υποδοχέων (receptor subunit)
παρουσιάζοντας τις υδρόφοβες περιοχές οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους για να

σχηματίσουν τον ιοντικό κανάλι. Αναπαραγωγή (Brockie and Maricq, 2006).
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Πολλές μελέτες έχουν δείξει πως η λειτουργία των AMPA υποδοχέων ρυθμίζεται άμεσα
από μονοπάτια μετάδοσης σήματος των NMDA υποδοχέων και πως συγκεκριμένα οι NMDA
υποδοχείς ασκούν διαφορικές επιδράσεις στην συνάθροιση των AMPA υποδοχέων στις
συνάψεις, ανάλογα με το στάδιο διαφοροποίησης-εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται ο νευρώνας
(Hall and Ghosh, 2008). Σε αντίθεση με τους NMDA υποδοχείς, οι υποδοχείς αυτοί είναι

πο
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υπεύθυνοι για την βασική στιγμιαία συναπτική μετάδοση σήματος στο μετα-συναπτικό

νευρώνα. Η πλειοψηφία AMPA υποδοχέων δεν είναι διαπερατή από το ασβέστιο εξαιτίας της
επεξεργασίας του RNA (RNA editing) της GluR2 υπομονάδας και της αντικατάστασης του
ουδέτερου αμινοξέος γλουταμίνης με το θετικά φορτισμένο αμινοξύ αργινίνης (Arundine and
Tymianski, 2003).

άμ

Εξαιτίας της ψηλής συγκέντρωσης νευροδιαβιβαστών κοντά στους υποδοχείς της μετασυναπτικής μεμβράνης υπάρχουν συγκεντρωμένες αρκετές πρωτεΐνες ικριώματα (scaffolding

proteins) οι οποίες περιέχουν μοτίβα αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-πρωτεΐνης, ικανά να
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αναγνωρίζουν και να προσδένονται άμεσα σε μικρές αμινοξικές αλληλουχίες άλλων
πρωτεϊνών, σχηματίζοντας έτσι μακρομοριακά πρωτεϊνικά σύμπλοκα απαραίτητα στην
συναπτική επικοινωνία (Elias and Nicoll, 2007). Oι πρωτεΐνες αυτές ανήκουν στην κατηγορία
των PSD-MAGUKs (Post-Synaptic Density, Membrane Associate Guanylate Kinases), μια
ομάδα πρωτεϊνών ευρέως διαδεδομένων στο κεντρικό νευρικό σύστημα, και μία από τις
οικογένειες αυτές είναι η SAP90/PSD-95, η οποία και περιλαμβάνει τις PSD-95, PSD-93,
SAP-102 και SAP-97.

Η δομή όλων των πρωτεϊνών αυτών παρουσιάζει κοινό πρότυπο οργάνωσης,

να

περιλαμβάνοντας στο μόριο τους τρεις αμινοτελικές περιοχές PDZ (90 αμινοξέων καθεμία),
μια περιοχή ομολογίας Src πλούσια σε προλίνη (SH3) και μια καρβοξυτελική καταλυτική
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περιοχή γουανυλικής κινάσης (guanylate kinase, GK) (Σχήμα 1.9Α). Παρόλες τις ομοιότητες
στη δομή, οι πρωτεΐνες αυτές έχουν ισομορφές που διαφέρουν στην αμινοτελική αλληλουχία,

γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητα αντιστάθμισης αλλαγών στα επίπεδα έκφρασης άλλων
πρωτεϊνών που συνδέονται με αυτές χωρίς να επηρεάζεται η συναπτική επικοινωνία. Οι

πρωτεΐνες αυτές εντοπίζονται τόσο στο προ-συναπτικό νευρώνα όπου συμμετέχουν στον

εντοπισμό, μεταφορά και εξωκύττωση συναπτικών κυστιδίων όσο και στο μετα-συναπτικό
νευρώνα, όπου εμπλέκονται στη λειτουργία και οργάνωση της μετασυναπτικής περιοχής PSD

(Post Synaptic Density), στο σχηματισμό συνδέσμων συναπτικών συμπλόκων, στη διατήρηση

της συναπτικής δομής μέσω αλληλεπίδρασης με πρωτεΐνες του κυτταροσκελετού, στην

συνάθροιση AMPA και NMDA υποδοχέων και στα μονοπάτια μετάδοσης σήματος στο μετασυναπτικό νευρώνα (Σχήμα 1.9Β) (Tao and Johns, 2004).
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Μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις ήταν η εύρεση της αλληλεπίδρασης των
περιοχών PDZ1 και PDZ2 της πρωτεΐνης PSD95 με την καρβοξυτελική περιοχή της NR2
υπομονάδας του NMDA υποδοχέα στο μετα-συναπτικό νευρώνα, οδηγώντας τον σχηματισμό
ενός πολλαπλού συμπλόκου πρωτεϊνών υπεύθυνου για τη μετάδοση σήματος γλουταμινικού
και τη στόχευση πρωτεϊνών σε διεγερτικές συνάψεις (Okabe, 2007), Σχήμα 1.9Β). Επιπλέον,

πο
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βρέθηκε πως η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης PSD-95 με τους NMDA υποδοχείς ρυθμίζεται

άμεσα από την φωσφορυλίωση της πρωτεϊνικής κινάσης Γ (PKC), αυξάνοντας έτσι την
ενεργότητα των καναλιών NMDA (Lin et al., 2006). Οι πρωτεΐνες SAP-97 και PSD-95 της

οικογένειας των MAGUK πρωτεϊνών εμπλέκονται επίσης στη εξειδικευμένη στόχευση και
αγκυροβόληση των AMPA υποδοχέων στην πλασματική μεμβράνη μέσω της αμινοτελικής

άμ

περιοχής της SAP-97 και της SH3 περιοχής της PSD-95 (Cai et al., 2006). Όλα αυτά τα

στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι πρωτεΐνες αυτές λειτουργούν σαν οι κυριότεροι
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οργανωτές των συναπτικών συμβολών.
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Σχήμα 1.9: Α) Σχηματική απεικόνιση δομής των πρωτεϊνών που περιέχουν PDZ δομές. Οι
οικογένειες πρωτεϊνών SAP90/PSD-95, CASK/LIN-2 και S-SCAM περιέχουν στο μόριο τους
περιοχές PDZ, Src πλούσια σε προλίνη (SH3) και καταλυτική περιοχή γουανυλικής κινάσης
(guanylate kinase, GK). Επιπλέον, οι υπόλοιπες οικογένειες περιλαμβάνουν περιοχή
δέσμευσης της CaMKII, WW περιοχές, περιοχές δέσμευσης φωσφοτυροσινικών καταλοίπων
και περιοχές σπειρωμένου σπειράματος. Αναπαράσταση εικόνας από (Garner et al., 2000).
Β) Νευρωνική οργάνωση περιοχών PDZ σε μακρομοριακά συμπλέγματα συνάψεων. Στη
προ-συναπτική περιοχή παρουσιάζεται το σύμπλεγμα της πρωτεΐνης CASK και της πρωτεΐνης
PICK1 μέσω των περιοχών PDZ. Στην μετα-συναπτική περιοχή, παρουσιάζεται το σύμπλεγμα
της πρωτεΐνης PSD95 με τον NMDA και AMPA υποδοχέα καθώς επίσης με την πρωτεΐνη
GKAP, η οποία με τη σειρά της αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη Shank, η οποία στη συνέχεια
συνδέεται με τους μεταβοτροπικούς υποδοχείς και τον κυτταροσκελετό μέσω πρωτεϊνών
πρόσδεσης με την ακτίνη. Αναπαραγωγή εικόνας από (Tao and Johns, 2004).
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Ένας από τους κυριότερους ρυθμιστές της νευρικής πλαστικότητας είναι η πρωτεΐνη CaM
κινάση ΙΙ (κινάση εξαρτώμενη από το σύμπλοκο ασβεστίου/καλμοδουλίνης τύπου ΙΙcalcium/calmodulin-dependent protein kinase II- CaMKII) η οποία αποτελεί το 1-2% της
ολικής πρωτεϊνικής συγκέντρωσης των νευρώνων και βρέθηκε να μετατοπίζεται μεταξύ
κυτταροπλάσματος και μετα-συναπτικής περιοχής ρυθμίζοντας έτσι τη νευρική ενεργότητα
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(Fink and Meyer, 2002). Οι τέσσερις υπομονάδες της (α, β, γ και δ) στα θηλαστικά

κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια, κάθε ένα από τα οποία τυγχάνει επεξεργασίας
μέσω της διαδικασίας εναλλακτικού ματίσματος σε μια ποικιλία προϊόντων mRNA. Το

ετεροπολυμερές αυτό ολοένζυμο (Μοριακού Βάρους 500-600kDa) αποτελείται από 10-12

υπομονάδες κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει μια αμινοτελική καταλυτική περιοχή (280

άμ

αμινοξέα) ακολουθούμενη από μια ρυθμιστική περιοχή (περίπου 40 αμινοξέα) και μια
καρβοξυτελική περιοχή (150-220 αμινοξέα) μεταβλητού μεγέθους (Σχήμα 1.10 Α+Γ). Η
ρυθμιστική περιοχή περιέχει μια περιοχή αυτό-αναστολής (autoinhibitory domain), μια
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περιοχή δέσμευσης της καλμοδουλίνης και διάφορες θέσεις (κυρίως κατάλοιπα Θρεονίνης)
αυτο-φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης (Thr286 και Thr305/306) (Colbran and Brown, 2004), Σχήμα
1.10Β).

Όταν το μόριο της CaMKII βρίσκεται σε ανενεργή κατάσταση, στην οποία η περιοχή
αυτο-αναστολής αλληλεπιδρά με την καταλυτική περιοχή με τέτοιο τρόπο ώστε να
επικαλύπτονται

οι

θέσεις

δέσμευσης

υποστρώματος

(S-site).

Παρουσία

ασβεστίου/καλμοδουλίνης, η πρωτεΐνη αυτο-φωσφορυλιώνεται στο κατάλοιπο Thr286,
απελευθερώνοντας έτσι την αυτο-ανασταλτική δράση της ρυθμιστικής περιοχής και

να

οδηγώντας την CaMKII σε πλήρως ενεργοποιημένη μορφή στην μετα-συναπτική επιφάνεια
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου και
στην απουσία του συμπλόκου ασβεστίου/καλμοδουλίνης. Επακολουθεί απο-φωσφορυλίωση
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του αμινοξέος Thr286 από την πρωτεϊνική φωσφατάση 1 (PP1) καθώς και απο-φωσφορυλίωση
των καταλοίπων Thr305/306, τερματίζοντας έτσι την ενεργοποίηση της CaMKII (Fink and
Meyer, 2002), Σχήμα 1.10Β). Έτσι, η ικανότητα της CaMKII να παρατείνει και να ενισχύει την

ενεργότητα της ακόμη και στην απουσία ασβεστίου/καλμοδουλίνης για μεγάλο χρονικό

διάστημα χρησιμεύει στην λειτουργία της σαν ένζυμο "μοριακής μνήμης και νευρικής

πλαστικότητας".
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Σχήμα 1.10: Σχηματική απεικόνιση δομής και θέσεων αλληλεπίδρασης της CaMKII.
Α) Παρουσιάζεται η αμινοτελική καταλυτική περιοχή (μπλε χρώμα), η ρυθμιστική περιοχή με
τις περιοχές αυτο-αναστολής και πρόσδεσης καλμοδουλίνης (ροζ χρώμα) και τις θέσεις
αυτοφωσφορυλίωσης (μαύρο και άσπρο χρώμα) και η καρβοξυτελική περιοχή. Με V1-4
παρουσιάζονται οι θέσεις πρόσθεσης νουκλεοτιδίων οδηγώντας στο σχηματισμό των 30
γνωστών mRNAs που κωδικοποιούν τις CaMKII ισομορφές. Β) Διαφορετικά κατάλοιπα
αμινοξέων της καταλυτικής περιοχής (μπλε χρώμα) που συμμετέχουν στην
αυτοφωσφορυλίωση της CAMKII. Γ) Δομή ολοενζύμου CaMKII με τις καρβοξυτελικές
περιοχές (πράσινο χρώμα) στο εσωτερικό του πυρήνα και τις καταλυτικές περιοχές προς τα
έξω. Αυτοφωσφορυλίωση της CaMKII (μαύρο βέλος) απαιτεί ταυτόχρονη πρόσδεση του
συμπλόκου ασβεστίου/καλμοδουλίνης και την απελευθέρωση θέσεων δέσμευσης και
αλληλεπίδρασης άλλων πρωτεϊνών. Δ) Οι ποικίλες κυτταροπλασματικές καρβοξυτελικές
περιοχές των υπομονάδων NR1, NR2A και NR2B των NMDA υποδοχέων περιλαμβάνουν
διαφορετικές περιοχές δέσμευσης της πρωτεΐνης CaMKII καθώς και περιοχές PDZ
αλληλεπίδρασης με την πρωτεΐνη PSD-95. Αναπαραγωγή εικόνας από (Colbran and Brown,
2004).
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Βρέθηκαν πάνω από 30 πρωτεΐνες-υποστρώματα της κινάσης CaMKII στο μετα-συναπτικό
νευρώνα, οι πιο σημαντικές από τις οποίες είναι οι υποδοχείς NMDΑ και AMPA, τα
νευροϊνίδια, η τουμπουλίνη και ακτίνη καθώς επίσης και οι πρωτεΐνες MAP2 (πρωτεΐνες που
αλληλεπιδρούν με τους μικροσωληνίσκους) (Merrill et al., 2005). Πρόσφατα έχει ταυτοποιηθεί
η αλληλεπίδραση της CaMKII με την υπομονάδα NR2B του NMDA υποδοχέα, η οποία και
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αυξάνει την συγγένεια δέσμευσης της καλμοδουλίνης στην κινάση. Με αυτό τον τρόπο
καταστέλλεται η ανασταλτική αυτο-φωσφορυλίωση στα κατάλοιπα Thr305/306 και η κινάση

παραμένει ενεργοποιημένη και στοχευόμενη στην μετα-συναπτική πυκνότητα (Σχήμα 1.10Δ).

Συγκεκριμένα έχει βρεθεί ότι κάτω από συνθήκες διέγερσης μέσω απελευθέρωσης
νευροδιαβιβαστή γλουταμινικού, οι NMDA υποδοχείς ανοίγουν και αφήνουν ιόντα ασβεστίου

άμ

να περάσουν στην μετα-συναπτική μεμβράνη, ενεργοποιώντας έτσι την CaMKII η οποία
φωσφορυλιώνει την GluR1 υπομονάδα των AMPA υποδοχέων οδηγώντας σε αυξημένη
ιοντική διέλευση και ρύθμιση της νευρικής πλαστικότητας και συνδέοντας έτσι την κινάση
Choquet, 2006).
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αυτή με τους σημαντικότερους υποδοχείς διέγερσης του μετα-συναπτικού νευρώνα (Groc and
Η δεύτερη κατηγορία υποδοχέων γλουταμινικού είναι η μεταβοτροπικοί υποδοχείς, οι
οποίοι ρυθμίζουν την αργή συναπτική επικοινωνία στους νευρώνες μέσω ενδοκυττάριων
μηνυματοφόρων μορίων. Υπάρχουν 8 τύποι υποδοχέων οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις
ομάδες: την πρώτη ομάδα (mGluR1 και mGluR5) που εντοπίζονται μετα-συναπτικά,
ενεργοποιούν την φωσφολιπάση Γ (PLC) και επηρεάζονται εξειδικευμένα από την παρουσία
του διεγερτικού DHPG (S-3,5-dihydroxyphenylglycine) και η δεύτερη (mGluR2 και mGluR3)

να

και τρίτη ομάδα (mGluR4,6,7 και mGluR8) οι οποίοι βρίσκονται τόσο προ- όσο και μετασυναπτικά και ρυθμίζουν την ενεργότητα της αδενυλικής κυκλάσης (Blackstone and Sheng,
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1999). Οι υποδοχείς αυτοί μοιάζουν πολύ στη δομή με τους ιοντοτροπικούς υποδοχείς και
συγκεκριμένα αποτελούνται από μια αμινοτελική εξωκυττάρια περιοχή, τρεις εξωκυττάριες
και τρεις ενδοκυττάριες θηλιές και επτά υδρόφοβες περιοχές ικανές να διαπερνούν τη λιπιδική
μεμβράνη ακολουθούμενες από μια κυτταροπλασματική αμινοτελική ουρά. Η αμινοτελική

περιοχή του υποδοχέα περιλαμβάνει τις θέσεις δέσμευσης γλουταμινικού και οι ενδοκυττάριες
περιοχές συμμετέχουν σε μονοπάτια μετάδοσης σήματος μέσω αλληλεπίδρασης με τις

πρωτεΐνες G (Ferraguti and Shigemoto, 2006). Οι υποδοχείς αυτοί εμπλέκονται σε ποικίλες

λειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως τη ρύθμιση των καναλιών ασβεστίου

και καλίου, τη διευκόλυνση της απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών, την επαγωγή του

φαινομένου ενίσχυσης μακράς διάρκειας (LTP), την ρύθμιση μετακίνησης ιοντοτροπικών
υποδοχέων και την τροποποίηση της συναπτικής επικοινωνίας μέσω NMDA υποδοχέων.
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1.6 Στόχος της πειραματικής εργασίας, επιστημονικά ερωτήματα και πειραματική
προσέγγιση
Ο κεντρικός στόχος της διδακτορικής αυτής έρευνας ήταν η κατανόηση του φυσιολογικού
ρόλου της πρωτεΐνης KIF1Bβ (ΝΜ015074) στην αξονική μεταφορά πρόδρομων συναπτικών
μετάδοσης σήματος στο οποίο πιθανό να συμμετέχει.

πο
υς

κυστιδίων στις νευρικές συνάψεις και ο χαρακτηρισμός του μονοπατιού ή μονοπατιών
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός πειραματικών
προσεγγίσεων που επέτρεψε την κλωνοποίηση του πλήρους cDNA του ανοικτού πλαισίου
ανάγνωσης της από δεξαμενή cDNA ανθρώπινου κινητικού φλοιού, την ανάλυση του

αναπτυξιακού και τοπικού προτύπου γονιδιακής έκφρασης της KIF1Bβ σε διάφορους τύπους

άμ

ανθρώπινων ιστών περιλαμβανομένου και του κινητικού φλοιού (motor cortex), τον
καθορισμό του ενδοκυτταρικού εντοπισμού της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε πρωτογενείς κινητικούς
νευρώνες, την σάρωση βιβλιοθήκης cDNA από κεντρικό νευρικό σύστημα ενήλικου

Χα
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λ

ανθρώπου για την ταυτοποίηση, με χρήση συστήματος των δυο υβριδίων, πρωτεϊνών που
παρουσιάζουν αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη KIF1Bβ, τον εντοπισμό και αρχικό
χαρακτηρισμό του μονοπατιού μετάδοσης σήματος στο οποίο πιθανό να εμπλέκεται η
πρωτεΐνη KIF1Bβ.

Συνδυασμένες αυτές οι πειραματικές προσεγγίσεις θα είναι πολύτιμες για τη διαλεύκανση
του βιολογικού ρόλου του μοριακού κινητήρα KIF1Bβ στους ανθρώπινους νευρώνες και ίσως
ταυτόχρονα σημαντικές στο μοριακό χαρακτηρισμό της παθογένεσης της CMT2A. Εξαιτίας
του ότι η γενετική αιτιολογία του 80% των κρουσμάτων της CMT2A παραμένει άγνωστη και

να

η κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που οδηγούν σε νευροεκφυλισμό ως σήμερα
παραμένει ακατόρθωτη, η σημασία του ρόλου της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις νευρικές συνάψεις

Δέ
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θα μπορούσε να συνεισφέρει στον καλύτερο μοριακό χαρακτηρισμό της ασθένειας.
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1.7 Δομή της παρούσας διδακτορικής Διατριβής
Η παρούσα διδακτορική Διατριβή αποτελείται από πέντε Κεφάλαια και ένα Παράρτημα
όπου παρατίθενται διαφορετικά δεδομένα που σχετίζονται με το αντικείμενο της εργασίας.
•

Στο Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή), παρατίθενται βασικές πληροφορίες από τη διεθνή
σχεδιασμός της διδακτορικής έρευνας.

•

πο
υς

βιβλιογραφία που στοιχειοθετούν το επιστημονικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται ο
Στο Κεφάλαιο 2 (Υλικά και Μέθοδοι), δίνονται αναλυτικά οι διάφορες τεχνικές και
πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση των πειραμάτων που
περιγράφονται στη Διατριβή.
•

Στο Κεφάλαιο 3 (Αποτελέσματα), παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα τα οποία
τα επιμέρους πειράματα.

Στο Κεφάλαιο 4 (Συζήτηση), προτείνονται τα συνολικά συμπεράσματα που εξάχθηκαν

Χα
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λ

•

άμ

ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής εργασίας και ερμηνεύονται και συζητούνται

από την επεξεργασία των πρωτογενών αποτελεσμάτων και συζητούνται μέσα στο πλαίσιο
της διεθνούς βιβλιογραφίας. Επίσης συζητούνται προοπτικές και μελλοντικά πειράματα
που μπορούν να σχεδιαστούν για τη συνέχιση αυτής της εργασίας.
•

Το Κεφάλαιο 5 (Βιβλιογραφία) περιλαμβάνει αναλυτικό κατάλογο του συνόλου της
διεθνούς βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της παρούσας Διατριβής.
Το Παράρτημα περιέχει αντίγραφο της πρωτότυπης δημοσίευσης που προέκυψε από τη
παρούσα εργασία. Το σύνολο των αποτελεσμάτων της διδακτορικής μου Διατριβής

να

δημοσιεύονται στο περιοδικό Cellular and Molecular Life Sciences στο άρθρο: Despina
C. Charalambous, Emanuela Pascuito, Valentina Mercaldo, Pietro Pilo Boyl, Sebastian
Munk, Claudia Bagni and Niovi Santama, “KIF1Bbeta interacts directly with calmodulin
in ribonucleoprotein complexes and shows activity-dependent, receptor-stimulated

Δέ
σπ
οι

•

synaptic recruitment”, in review.
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πο
υς
άμ
Χα
ρα
λ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Δέ
σπ
οι

να

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
2.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
2.1.1

Στελέχη Βακτηρίου E.coli και ζυμομύκητα S. cerevisiae:

Γονότυπος

BL21 (DE3)-pLysS

E.coli B F- ompT dcm hsdS (rB- mB-) gal
λ(DE3) [pLysS Camr]

Χλωραμφαινικόλη

BL21-codonplus
(DE3)-RIL

E.coli B F- ompT hsdS (rB- mB-) dcm+ Tetr
gal λ(DE3) endA Hte [argU ileW Camr]

Χλωραμφαινικόλη,
Τετρακυκλίνη

XL1-Blue

E.coli lamda- F- recA1 endA1 gyrA96 thi-1
hsdR17 supE44 relA1 lac [Fʾ proAB
lacIqΖΔΜ15 Tn10 (Tetr)]

Τετρακυκλίνη

TOP10F´ (InVitrogen)

F´(Hirokawa, 1998) mcrA Δ(mrr-hsdRMSmcrBC) Φ80lacΖΔΜ15 ΔlacX74 recA1
araD139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsL
endA1 nupG

Τετρακυκλίνη

πο
υς

Στέλεχος βακτηρίου
E.coli

Χα
ρα
λ

άμ

Αντιβιοτικό

Πίνακας 2.1: Στελέχη βακτηρίου E.coli που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία

Στέλεχος
ζυμομύκητα
S. cerevisiae

Γονίδια
αναφοράς

Μάρτυρες
μετασχηματισμού

MATa, ura3-52, his3-200, trp1-901, leu
2-3, 112, gal4Δ, gal80Δ, LYS2::GAL1UASGAL1TATA-HIS3, MEL1, GAL2UASGAL2TATA-ADE2,URA3::MEL1UASMEL1TATA-lacZ

HIS3,
ADE2,lacZ

trp1, leu2

MATα, ura3-52, his3-200, ade2-101, leu
2-3, trp1-901, 112, gal4Δ, gal80Δ, met-,
URA3::GAL1UAS-GAL1TATA-lacZ, MEL1

lacZ

Δέ
σπ
οι

να

ΑH109

Γονότυπος

Y187

trp1, leu2, cyhr2

Πίνακας 2.2: Στελέχη ζυμομύκητα S. cerevisiae που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα
εργασία
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2.1.2

Πλασμιδιακοί φορείς:

Πλασμιδιακοί φορείς και
χρήση τους

Περιγραφή

Επιλογή σε
θρεπτικό μέσο

Μέγεθος
Kb

Τμήμα lacZa, ampr, kanr

Αμπικιλλίνη ή
Καναμυκίνη

3.9

pCR2.1 (InVitrogen)
Για έκφραση σε βακτήρια:
pGEX-4T-1 (Amesham
Pharmacia Biotech)

Αμινοτελικό επιτόπιο τρανσφεράση
της S-γλουταθειόνης (26KDa GST)
ampr, αλληλουχία θρομβίνης

pHAT2 (Peranen et al.,
1996)

Αμινοτελικό επιτόπιο εξα-ιστιδίνης
(6xHis), ampr

pEYFP-C1 (BD
Biosciences)

Καναμυκίνη

4.7

Πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη
(GFP-Green Fluorescence Protein),
kanr, neor

Καναμυκίνη

4.7

Κίτρινη
φθορίζουσα
πρωτεΐνη
(YFP-Yellow Fluorescence Protein),
kanr, neor

Καναμυκίνη

4.7

Περιγραφή

Επιλογή σε
θρεπτικό
υλικό SD

Μέγεθος
Kb

-Leu

8.1

άμ

Πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη
(GFP-Green Fluorescence Protein),
kanr, neor

να

Για έκφραση στον
σακχαρομύκητα:

Δέ
σπ
οι

pACT2-1 (Clontech)

4.96
2.95

Χα
ρα
λ

pEGFP-C2 (Clontech)

Αμπικιλλίνη

Αμπικιλλίνη

Για έκφραση σε
ευκαρυωτικά κύτταρα:
pEGFP-C1 (Clontech)

πο
υς

Για κλωνοποίηση
προϊόντων από PCR

GAL4(768-881)-AD,
επιτόπιο HA

LEU2,

ampr,

pAS2-1 (Clontech)

GAL4(1-147) DNA-BD, TRP1, ampr,
επιτόπιο CYHs2

-Trp

8.4

pGBKT7-53 (Clontech)

p53(72-390) από ποντίκι σε pAS2-1,
TRP1, kanr

-Trp

8.3

SV40 large T-antigen(84-708),
pACT2, LEU2, ampr

-Leu

10.0

-Trp

9.0

pTD1-1 (Clontech)

pLamp5-1 (Clontech)

σε

Λαμίνη C(66-230) από άνθρωπο σε
pAS2-1, TRP1, ampr

Πίνακας 2.3: Πλασμιδιακοί φορείς που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία
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2.1.3

Επιλεκτικά θρεπτικά υλικά για βακτηριακές καλλιέργειες:

1. Θρεπτικό υλικό LB (Luria Bertani Medium): 1% (w/v) τρυπτόνη, 0.5% (w/v)
εκχύλισμα ζύμης, 0.71 Μ NaCl, pH 7.0.
2. Θρεπτικό υλικό SOC: 2% (w/v) τρυπτόνη, 0.5% (w/v) εκχύλισμα ζύμης, 10mΜ NaCl,
2.4mM KCl, 10mM MgCl2, 10mM MgSO4, 20mM γλυκόζη.
εκχύλισμα ζύμης, 0.171 Μ NaCl και 1.5% (w/v) άγαρ, pH 7.0.

πο
υς

3. Στερεό θρεπτικό υλικό LB με άγαρ (τρυβλία): 1% (w/v) τρυπτόνη, 0.5% (w/v)

Η επιλογή των βακτηριακών κλώνων γίνεται βάσει της ανθεκτικότητάς τους σε

αντιβιοτικά. Η ανθεκτικότητα αυτή αποκτάται είτε μέσω μετασχηματισμού με πλασμιδιακούς

άμ

φορείς είτε από ενδογενή γονίδια ανθεκτικότητας που βρίσκονται ενσωματωμένα στο
βακτηριακό γονιδίωμα σε συγκεκριμένα στελέχη (βλέπε Πίνακα 2.1).

Χα
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Τελική Συγκέντρωση

Αντιβιοτικό

Συγκεντρωμένο διάλυμα

Αμπικιλλίνη

50mg/ml

100μg/ml

Χλωραμφαινικόλη

30mg/ml

30μg/ml

Τετρακυκλίνη

5mg/ml

30μg/ml

Καναμυκίνη

50mg/ml

50μg/ml

στο θρεπτικό μέσο

Πίνακας 2.4: Αντιβιοτικά που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία για την παρασκευή

2.1.4

να

επιλεκτικών θρεπτικών μέσων.

Επιλεκτικά θρεπτικά υλικά για καλλιέργειες ζυμομύκητα:

Δέ
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1. Υγρό θρεπτικό υλικό YPD: 2% (w/v) πεπτόνη (Difco), 0.5% (w/v) εκχύλισμα ζύμης
(Difco), 2% (w/v) γλυκόζη, pH 6.0.

2. Στερεό θρεπτικό υλικό YPD: 2% (w/v) πεπτόνη, 0.5% (w/v) εκχύλισμα ζύμης, 2% (w/v)
άγαρ (Difco), 2% (w/v) γλυκόζη, pH 6.0.

3. Υγρό θρεπτικό υλικό YPDΑ: 2% (w/v) πεπτόνη, 0.5% (w/v) εκχύλισμα ζύμης, 0.003%
(w/v) adenine hemisulfate, 2% (w/v) γλυκόζη, pH 6.0.

4. Στερεό θρεπτικό υλικό YPDA: 2% (w/v) πεπτόνη, 0.5% (w/v) εκχύλισμα ζύμης, 2%
(w/v) άγαρ, 0.003% (w/v) adenine hemisulfate, 2% (w/v) γλυκόζη, pH 6.0.

5. Επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD (synthetic dropout):
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Η επιλογή των μετασχηματισμένων κυττάρων σακχαρομύκητα με πλασμίδια που
προσδίδουν αυξοτροφία σε συγκεκριμένα αμινοξέα έγινε με τη χρήση επιλεκτικών θρεπτικών
υλικών από τα οποία απουσιάζουν τα συγκεκριμένα αμινοξέα. Στην παρούσα εργασία
παρασκευάστηκαν τα θρεπτικά υλικά από τα οποία απουσίαζαν η λευκίνη (SD,-Leu), η
λευκίνη, η ιστιδίνη και η αδενίνη (SD,-Trp/-Leu/-His/-Ade).

πο
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τρυπτοφάνη (SD,-Trp), η τρυπτοφάνη και η λευκίνη (SD,-Trp/-Leu) και η τρυπτοφάνη, η
Τα θρεπτικά υλικά αυτά περιέχουν: 0.69% (w/v) αζωτούχες βάσεις σακχαρομύκητα χωρίς
αμινοξέα (Yeast Nitrogen Base) (Difco), 2% (w/v) άγαρ (για στερεό θρεπτικό υλικό), 2%

Αμινοξέα (Sigma)

SD,-Leu

SD,-Trp

SD,-Trp/-Leu

% (w/v)

% (w/v)

% (w/v)

0.03

0.03

0.15

SD,-Trp/-Leu/-His/-Ade
% (w/v)

0.03

0.03

0.15

0.15

0.15

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

-

-

0.1

-

-

0.03

0.03

0.03

0.03

L-Μεθειονίνη

0.02

0.02

0.02

0.02

L-Φαινυλαλανίνη

0.05

0.05

0.05

0.05

L-Θρεονίνη

0.2

0.2

0.2

0.2

L-Τρυπτοφάνη

-

-

-

-

L-Τυροσίνη

0.03

0.03

0.03

0.03

L-Ουρακίλη

0.02

0.02

0.02

0.02

L-Βαλίνη
L-Αδενίνη Hemisulfate
L-Αργινίνη HCl
L-Ιστιδίνη ΗCl
monohydrate
L-Λευκίνη

Δέ
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L-Λυσίνη HCl

Χα
ρα
λ

L-Ισολευκίνη

άμ

(w/v) γλυκόζη και τα αμινοξέα, pH 5.6, όπως φαίνονται στον πίνακα 2.5.

Πίνακας 2.5: Συγκεντρώσεις αμινοξέων που περιέχονται στα διάφορα επιλεκτικά μέσα.
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2.1.5 Κατάψυξη βακτηριακών στελεχών και στελεχών ζυμομύκητα.
2.1.5.1 Κατάψυξη βακτηριακών στελεχών.
Τα βακτηριακά στελέχη διατηρούνται επ’ άπειρον στους -80°C σε υγρό θρεπτικό υλικό
LB στην παρουσία 25% (v/v) γλυκερόλης. Το ίδιο ισχύει και για τα μετασχηματισμένα

πο
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στελέχη με τη διαφορά ότι στο θρεπτικό υλικό περιέχονται και τα κατάλληλα αντιβιοτικά.
2.1.5.2 Κατάψυξη στελεχών ζυμομύκητα.

Τα στελέχη του σακχαρομύκητα διατηρούνται επ’ άπειρον στους -80°C σε υγρό

θρεπτικό υλικό YPD στην παρουσία 25% (v/v) γλυκερόλης. Το ίδιο ισχύει και για τα

μετασχηματισμένα στελέχη με τη διαφορά ότι χρησιμοποιείται κατάλληλο επιλεκτικό θρεπτικό

2.1.6

άμ

υλικό SD.

Ανάκτηση κατεψυγμένων βακτηριακών κυττάρων και κυττάρων ζυμομύκητα.

Υλικά:

Χα
ρα
λ

2.1.6.1 Ανάκτηση κατεψυγμένων βακτηριακών κυττάρων.
1.

Κατεψυγμένα βακτηριακά στελέχη σε γλυκερόλη (2.1.5.1).

2.

LB τρυβλία.

3.

Αποστειρωμένες ειδικές λαβίδες μιας χρήσης (loops).

Μέθοδος:
1.

Μικρή ποσότητα γλυκερόλης από κατεψυγμένα βακτηριακά κύτταρα λαμβάνεται και
διασπείρεται σε τρυβλία με στερεό θρεπτικό υλικό LB.

Τα τρυβλία επωάζονται στους 37°C για 16-18 h μέχρι να διακριθούν αποικίες (12-18h).

3.

Τέλος κλείνονται με φύλλο παραφίνης και αποθηκεύονται στους 4°C για 1 μήνα.

Δέ
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2.

2.1.6.2 Ανάκτηση κατεψυγμένων κυττάρων σακχαρομύκητα.
Υλικά:
1.

Κατεψυγμένα στελέχη σακχαρομύκητα σε γλυκερόλη (2.1.5.2).

2.

Τρυβλία με στερεό θρεπτικό υλικό YPDΑ ή κατάλληλο επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD.

3.

Αποστειρωμένες ειδικές λαβίδες μίας χρήσης (loops).

Μέθοδος:
1.

Μικρή ποσότητα γλυκερόλης από κατεψυγμένα κύτταρα σακχαρομύκητα λαμβάνεται και

διασπείρεται σε τρυβλία με στερεό θρεπτικό υλικό YPDΑ ή κατάλληλο επιλεκτικό
θρεπτικό υλικό SD.

2.

Τα τρυβλία επωάζονται στους 30°C μέχρι να διακριθούν αποικίες (2-5 μέρες).
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4.

Τέλος κλείνονται με φύλλο παραφίνης και αποθηκεύονται στους 4°C για 2 μήνες.

2.1.7 Ανίχνευση β-γαλακτοσιδάσης επί φίλτρου (β-galactosidase filter assay).
(Yeast Protocols Handbook 2000)

πο
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Η ανίχνευση της β-γαλακτοσιδάσης από αποικίες σακχαρομύκητα επί φίλτρου
χρησιμοποιείται για γρήγορη σάρωση των κλώνων στη μέθοδο διυβριδισμού σε σύστημα
σακχαρομύκητα ώστε να ελεχθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ δυο πρωτεϊνών.
Υλικά:
Αποστειρωμένα διηθητικά χαρτιά Whatman #5.

2.

Ρυθμιστικό διάλυμα Ζ: 60mM Na2HPO4, 10mM KCl, 1mM MgSO4, pH 7.0.

3.

20mg/ml X-gal (5-βρώμο-4-χλώρο-3-ινδολυλο-β-D-γαλακτοπυρανοσίδιο) σε DMF (Ν,Νδιμεθυλοφορμαμίδιο).

άμ

1.

14.4 Μ β-μερκαπτοαιθανόλη (Sigma).

5.

X-gal/Ρυθμιστικό διάλυμα Ζ: 0.33mg/ml X-gal, 40mM β-μερκαπτοαιθανόλη σε

Χα
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4.

ρυθμιστικό διάλυμα Ζ.
6.

Υγρό άζωτο.

Μέθοδος:
1.

Για κάθε τρυβλίο, στο οποίο υπάρχουν μετασχηματισμένες αποικίες σακχαρομύκητα (2-4
ημερών), στις οποίες θα γίνει ανίχνευση της ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης, βυθίζεται

2.

να

ένα διηθητικό χαρτί σε 5ml Z-διαλύματος/X-gal διαλύματος σε καθαρό τρυβλίο.
Ακολούθως τοποθετείται στεγνό διηθητικό χαρτί πάνω στην επιφάνεια του τρυβλίου με

Δέ
σπ
οι

τις αποικίες που θα αναλυθούν και η μεταφορά των αποικιών στο χαρτί υποβοηθείται με
απαλή πίεση μέσω χρήσης λαβίδας.

3.

Στο διηθητικό χαρτί, καθώς και στο τρυβλίο σημειώνονται τρία ασύμμετρα σημεία για να
διευκολυνθεί η αναγνώριση του προσανατολισμού, και για να μπορούν εκ των ύστερων,

να ταυτοποιηθούν οι αποικίες.

4.

Το διηθητικό χαρτί απομακρύνεται από το τρυβλίο, βυθίζεται για 10 sec σε υγρό άζωτο

και αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου να ξεπαγώσει.

5.

Ακολούθως τοποθετείται, με τις αποικίες προς τα πάνω, επί διηθητικού χαρτιού που είναι
βυθισμένο σε Ζ-διάλυμα/X-gal μέσα σε καθαρό τρυβλίο (από το βήμα 1).
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6.

Ακολουθεί επώαση στους 30°C και περιοδικός έλεγχος για την εμφάνιση μπλε χρώματος.
Ο χρόνος που απαιτείται για να εμφανιστεί το μπλε χρώμα κυμαίνεται συνήθως από 30
min μέχρι 8 h.

7.

Η θέση των αποικιών, που δίνουν μπλε χρώμα, αναγνωρίζεται με την βοήθεια των
ασύμμετρων σημαδιών που τοποθετηθήκαν στο χαρτί και το τρυβλίο (βήμα 3) και οι

πο
υς

αποικίες αυτές μεταφέρονται σε τρυβλιο με το κατάλληλο επιλεκτικό θρεπτικό υλικό.

Στις αποικίες αυτές εκφράζεται το γονίδιο αναφοράς, lacZ και παράγεται η β-

γαλακτοσιδάση παρουσία της οποίας το υπόστρωμα X-gal γίνεται μπλε. Οι αποικίες αυτές
θεωρούνται “θετικές” αφού η μεταγραφή του γονιδίου αναφοράς αποτελεί σοβαρή ένδειξη
βιβλιοθήκη.
2.1.8

άμ

ότι γίνεται αλληλεπίδραση μεταξύ της πρωτεΐνης-“δόλωμα” και της πρωτεΐνης από cDNA

Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μικρής και μεσαίας κλίμακας (Mini and Midi

Χα
ρα
λ

Preps) από βακτηριακά στελέχη.

Χρησιμοποιήθηκαν τα πακέτα απομόνωσης πλασμιδιακού DNA (QIAGEN)
Υλικά:

Υγρό θρεπτικό υλικό LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά.

2.

Ρυθμιστικό διάλυμα P1: 50mM Tris-HCl, 10mM EDTA, 100μg/mL RNase A, pH=8.0.

3.

Ρυθμιστικό διάλυμα P2: 200mM NaOH, 1% (w/v) SDS.

4.

Ρυθμιστικό διάλυμα P3: 3.0M CH3COOK, pH 5.5.

5.

Ρυθμιστικό διάλυμα QBT: 750mM NaOH, 50mM MOPS, 15% (v/v) αιθανόλη, 0.15%

να

1.

(v/v) Triton X-100, pH=7.0.

Ρυθμιστικό διάλυμα QC: 1.0M NaOH, 50mM MOPS, 15% (v/v) αιθανόλη pH=7.0.

Δέ
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6.
7.

Ρυθμιστικό διάλυμα QF: 1.25M NaOH, 50mM Tris-HCl, 15% (v/v) αιθανόλη pH=8.5.

8.

Ρυθμιστικό διάλυμα TE: 10mM Tris, 1mM EDTA pH=8.0.

9.

Αιθανόλη 75% και 100% (v/v).

10.

Ισοπροπανόλη 100% (v/v).

11.

QIAGEN-tip 20 ή QIAGEN-tip 100 ανιοανταλλακτική στήλη.

Μέθοδος:
1.

3ml ή 50mL υγρής βακτηριακής καλλιέργειας τοποθετούνται σε αποστειρωμένους
σωλήνες και φυγοκεντρούνται στις 6000rpm για 5min.
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2.

Απομακρύνεται το υπερκείμενο και επαναδιασπείρεται το βακτηριακό ίζημα με
προσθήκη 300μL ή 4mL ρυθμιστικού διαλύματος P1.

3.

Προστίθενται 300μL ή 4mL ρυθμιστικού διαλύματος P2 για λύση των βακτηριακών
κυττάρων και ακολουθεί απαλή ανάδευση και επώαση για 5min σε θερμοκρασία
δωματίου.
Προστίθενται 300μL ή 4mL ρυθμιστικού διαλύματος P3 για καταβύθιση των

πο
υς

4.

πρωτεϊνικών και μη διαλυτών κυτταρικών συστατικών και ακολουθεί απαλή ανάδευση
και επώαση για 10min ή 15min στον πάγο.

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000rpm για 15min στους 4ºC.

6.

Μεταφέρεται το υπερκείμενο (που φέρει το πλασμιδιακό DNA) σε καθαρό σωλήνα.

7.

Επαναλαμβάνονται τα βήματα 5-6.

8.

Μια ανιοανταλλακτική στήλη QIAGEN-tip 20 ή QIAGEN-tip 100 εξισορροπείται με

άμ

5.

1ml ή 4mL ρυθμιστικού διαλύματος QBT και αφήνεται να αδειάσει.
Το υπερκείμενο από το βήμα 7 περνά δια μέσου της στήλης.

10.

Η στήλη ξεπλένεται τέσσερις φορές με 1ml ή 2 φορές με 10mL ρυθμιστικού διαλύματος
QC.

11.

Χα
ρα
λ

9.

Η έκλουση του DNA γίνεται με 0.8mL ή 5mL ρυθμιστικού διαλύματος QF και
λαμβάνεται σε καθαρό σωλήνα.

12.

Προστίθεται στο έκλουσμα ισοπροπανόλη ίση με 0.7 φορές τον όγκο του υπερκείμενου.

13.

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000rpm για 30min στους 4ºC και απομάκρυνση της
ισοπροπανόλης.

Το πλασμιδιακό ίζημα ξεπλένεται με διάλυμα 70% (v/v) αιθανόλης και αφήνεται να

να

14.

στεγνώσει.

Το ίζημα διαλυτοποιείται σε κατάλληλο όγκο ρυθμιστικού διαλύματος ΤΕ.

Δέ
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15.
16.

Το απομονωμένο πλασμίδιο φυλάγεται στους -20ºC για περαιτέρω χρήση.

2.1.9 Καταβύθιση πλασμιδιακού DNA με αιθανόλη.

Τα βήματα 1-11 είναι τα ίδια με τη μέθοδο 2.1.8.
12.

Στη συνέχεια προστίθενται στο υπερκείμενο 100% (v/v) παγωμένη αιθανόλη ίση με 2.5

φορές τον όγκο του υπερκείμενου. Η αιθανόλη προκαλεί την καταβύθιση του
πλασμιδιακού DNA στην παρουσία ικανοποιητικής συγκέντρωσης άλατος (θετικών
ιόντων). Η καταβύθιση μπορεί να επιτευχθεί επίσης με τη χρήση ισοπροπανόλης σε όγκο
0.7-1 φορές τον όγκο της υδατικής φάσης στην παρουσία των πιο κάτω αλάτων (Πίνακας
2.6).
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13.

Ο σωλήνας τοποθετείται στους -20ºC για 30min ώστε να υποβοηθηθεί η καταβύθιση.

14.

Ακολουθεί φυγοκέντρηση του δείγματος στις 13000rpm για 15min στους 4ºC και η
αιθανόλη απομακρύνεται. Το πλασμιδιακό ίζημα ξεπλένεται με διάλυμα 70% (v/v)
αιθανόλης και αφήνεται να στεγνώσει στον αέρα.
Το ίζημα διαλυτοποιείται σε 40μL ρυθμιστικού διαλύματος ΤΕ.

πο
υς

15.

Άλας

Τελική Συγκέντρωση

Οξικό αμμώνιο/ 10Μ

2-2.5Μ

Χλωριούχο λίθιο/ 8Μ

0.8Μ

Οξικό νάτριο/ 3Μ pH 5.2

0.3Μ

άμ

Πίνακας 2.6: Τελική συγκέντρωση άλατος που χρησιμοποιείται για την καταβύθιση DNA.

Χα
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2.1.10 Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από σακχαρομύκητα. (Yeast Protocols Handbook,
2000).
Υλικά:
1.

Διάλυμα λύσης: 2% (v/v) Triton, 1% (w/v) SDS, 100mM NaCl, 10mM Tris-Cl, pH 8.0,
1mM EDTA, 100μg/ml RNase.

Κατάλληλο SD επιλεκτικό θρεπτικό υλικό (Πίνακας 2.5).

3.

Διάλυμα φαινόλης : χλωροφόρμιο : ισοαμυλικής αλκοόλης (25:24:1) (v/v/v).

4.

10M οξικό αμμώνιο.

5.

100% (v/v) αιθανόλη.

6.

Αποστειρωμένα γυάλινα σφαιρίδια (διαμέτρου 425-600 μm, Sigma).

να

2.

Δέ
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Μέθοδος:
1.

Μια μετασχηματισμένη αποικία σακχαρομύκητα εμβολιάζεται σε 1.5ml υγρού

επιλεκτικού θρεπτικού υλικού και επωάζεται στους 30°C υπό ανάδευση στις 250rpm για
16-18h.

2.

Ακολούθως φυγοκεντρείται στις 13000rpm για 5min και απομακρύνεται το υπερκείμενο.

3.

Τα κύτταρα αναδιασπείρονται σε 0.2ml διαλύματος λύσης και γίνεται προσθήκη 0.2ml

μείγματος φαινόλης : χλωροφορμίου : ισοαμυλικής αλκοόλης (25:24:1) (v/v/v) και 0.3g
γυάλινων σφαιριδίων.

4.

Ακολουθεί λύση των κυττάρων με χρήση vortex σε μέγιστη ταχύτητα για 5min και

φυγοκεντρείται στις 13000rpm για 10min.
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5.

Η υδατική φάση στην οποία περιέχεται το πλασμιδιακό DNA μεταφέρεται σε καθαρό
σωλήνα.

6.

Το πλασμιδιακό DNA καταβυθίζεται με 100% (v/v) παγωμένη αιθανόλη ίση με 2.5 φορές
τον όγκο του υπερκείμενου στην παρουσία 2mM οξικού αμμωνίου και επωάζεται στους 80°C για 1h.
Ακολουθεί φυγοκέντρηση του δείγματος στις 13000rpm για 15min στους 4°C και η

πο
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7.

αιθανόλη απομακρύνεται. Το πλασμιδιακό ίζημα ξεπλένεται με διάλυμα 70% (v/v)
αιθανόλης και αφήνεται να στεγνώσει στον αέρα.

Το πλασμιδιακό ίζημα διαλυτοποιείται σε 20μl ρυθμιστικού διαλύματος ΤΕ.

2.1.11 Τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA.

άμ

8.

2.1.11.1 Τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) με χρήση μείγματος

Χα
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DNA-πολυμερασών υψηλής πιστότητας.

Το μείγμα DNA-πολυμερασών υψηλής πιστότητας χρησιμοποιείται όταν το προϊόν που
θα πολλαπλασιαστεί πρόκειται να κλωνοποιηθεί με σκοπό την έκφραση του σε βακτήρια ή
κυτταροκαλλιέργειες. Τα εκκινητικά ζεύγη των ολιγονουκλεοτιδίων που χρησιμοποιήθηκαν
στην PCR σχεδιάστηκαν με θέσεις περιορισμού στις 5´-περιοχές τους με στόχο την
κατευθυνόμενη κλωνοποίηση τους σε πλασμιδιακούς φορείς. Το πολλαπλασιασμένο τμήμα
και ο φορέας υπόκεινται σε πέψη με τα κατάλληλα ένζυμα περιορισμού, συγκολλούνται και
μετασχηματίζονται σε βακτήρια E.coli.

να

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα ολιγονουκλεοτίδια που παρατίθενται στο
Πίνακα 2.7, για τον πολλαπλασιασμό και ακόλουθη κλωνοποίηση των cDNA της KIF1Bβ
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ποντικού.
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να
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ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ
Ολιγονουκλεοτίδιο 1: gtcgacggcccttcaattctcgagaga
Για τον πολλαπλασιασμό και την
(forward)
κλωνοποίηση του ανοικτού πλαισίου
ανάγνωσης του cDNA της KIF1Bβ στο
Ολιγονουκλεοτίδιο 2: gtcgactagtatttcgactggctcggg
πλασμίδιο pAS2-1
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 3: ggggtaccaggcccttcaatctccga
Για τον πολλαπλασιασμό και την
(forward)
κλωνοποίηση του ανοικτού πλαισίου
ανάγνωσης του cDNA της KIF1Bβ στο
Ολιγονουκλεοτίδιο 4: ggggtacctactgtggtttctcgacc
πλασμίδιο pEYFP-C1
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 5: gtcgacatgagagtaaattgcaggcct
Για τον πολλαπλασιασμό και την
(forward)
κλωνοποίηση του ανοικτού πλαισίου του
καρβοξυλικού κομματιού του cDNA της
Ολιγονουκλεοτίδιο 6: gtcgactagtatttcgactggctcggg
KIF1Bβ (1981-5313nt) στο πλασμίδιο
(reverse)
pAS2-1
Ολιγονουκλεοτίδιο 7: gtcgactatgagagtaaa
Για τον πολλαπλασιασμό και την
(forward)
κλωνοποίηση του ανοικτού πλαισίου του
καρβοξυλικού κομματιού του cDNA της
Ολιγονουκλεοτίδιο 8: gtcgactagtatttcgactggctcggg
KIF1Bβ (1981-5313nt) στο πλασμίδιο
(reverse)
pHAT και pEGFP-C1
Ολιγονουκλεοτίδιο 9: gtcgacatgagagtaaattgcaggcct
Για τον πολλαπλασιασμό και την
(forward)
κλωνοποίηση του κομματιού 19813653nt του cDNA της KIF1Bβ στο
Ολιγονουκλεοτίδιο 10: gtcgactgtaggctccagttcactga
πλασμίδιο pAS2-1
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 11:
Για τον πολλαπλασιασμό και την
acgcgtcgactatatgagagtaaattgcaggc
κλωνοποίηση του κομματιού 1981(forward)
3653nt του cDNA της KIF1Bβ για το
Ολιγονουκλεοτίδιο 12: cgcggatcccttgtaggctccag
πλασμίδιο pEGFP-C2
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 13: gtcgacgagagtatatcccagctgtg
Για τον πολλαπλασιασμό και την
(forward)
κλωνοποίηση του κομματιού 36545313nt του cDNA της KIF1Bβ στο
Ολιγονουκλεοτίδιο14: gtcgactagtatttcgactggctcggg
πλασμίδιο pAS2-1
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 15: acgcgtcgactaggagagtatatccca Για τον πολλαπλασιασμό και την
(forward)
κλωνοποίηση του κομματιού 36545313nt του cDNA της KIF1Bβ στο
Ολιγονουκλεοτίδιο 16: acgcgtcgactgttagtatttcgacgt
πλασμίδιο pEGFP-C2
(forward)
Ολιγονουκλεοτίδιο 17: ccggaattcaggcccttcaattct
Για τον πολλαπλασιασμό και την
(forward)
κλωνοποίηση
της περιοχής του κινητήρα
Ολιγονουκλεοτίδιο 18: acgcgtcgactagtccagtctctg
1-1980nt του cDNA της KIF1Bβ
(reverse)
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ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ (συνέχεια)
Ολιγονουκλεοτίδιο 19: ggccgaggtgagtaaaaagaa
Για τον πολλαπλασιασμό
(forward)
διαγνωστικού κομματιού του cDNA
Ολιγονουκλεοτίδιο 20: cccatggatgtatcaataata
της KIF1Bβ (NM015074)
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 21: gtggataactgcactagcaagagt
Για τον πολλαπλασιασμό
(forward)
διαγνωστικού κομματιού του cDNA
Ολιγονουκλεοτίδιο 22: ttagtatttcgactggctcgggc
της KIF1Bβ2 (AX039604)
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 23: catccgcaagcctgtgacgg
Για τον πολλαπλασιασμό
(forward)
διαγνωστικού κομματιού του cDNA
Ολιγονουκλεοτίδιο 24: ggcgcttgcgtgcttccttg
της L19 στον άνθρωπο
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 25: catccgcaagcctgtgactg
Για τον πολλαπλασιασμό
(forward)
διαγνωστικού κομματιού του cDNA
Ολιγονουκλεοτίδιο 26: ggcgctttcgtgcttccttg
της L19 στο ποντίκι
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 27: tataacgcgtttggaatcactacag
Για τον πολλαπλασιασμό του cDNA
(forward)
της περιοχής ενεργοποίησης (AD) του
Ολιγονουκλεοτίδιο 28: ttgcggggtttttcagtatctac
πλασμιδίου έκφρασης pACT2-1
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 28: agccatcctcaccactatgctgg
Για τον πολλαπλασιασμό
(forward)
διαγνωστικού κομματιού του cDNA
Ολιγονουκλεοτίδιο 29: accctggcctggtccttcaatg
της CaMKIIα στο ποντίκι
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 30: gcagcccatggccggttggcagagc
Για τον πολλαπλασιασμό
(forward)
διαγνωστικού κομματιού του cDNA
Ολιγονουκλεοτίδιο 31: tcgagctagaacccagagtctctc
της Pfn2 στο ποντίκι
(reverse)
Ολιγονουκλεοτίδιο 32: gcggcccggaaaagcgcgccctctact
Για τον πολλαπλασιασμό
(forward)
διαγνωστικού κομματιού του cDNA
Ολιγονουκλεοτίδιο 33: gtatcacccatcccttctgcatatta
της H3.3 στο ποντίκι
(reverse)
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Πίνακας 2.7: Ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. Με κόκκινο
χρώμα σημειώνονται οι προστεθείσες αλληλουχίες αναγνώρισης περιοριστικών ενζύμων στα
ολιγονουκλεοτίδια.
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Υλικά:
1.

Expand Long Template PCR μείγμα πολυμεράσων υψηλής πιστότητας: (Roche,
Germany). Τελική Συγκέντρωση: 3.5 units/μl.

2.

10X ρυθμιστικό διάλυμα της πολυμεράσης: 500mM Tris-HCl, pH 9.2, 160mM
(ΝΗ4)2SO4, 22.5mM MgCl2.
Ολιγονουκλεοτίδια: 20pmole/μl έκαστο, ανά αντίδραση.
dNTPs: μείγμα τεσσάρων δεοξυνουκλεοτιδίων, 10mM από το καθένα (Amersham

πο
υς

3.
4.

Pharmacia Biotech).
cDNA από διάφορα δείγματα.

6.

dd-H2O: αποστειρωμένο, διπλοαπιονισμένο νερό.

7.

Μικροσωλήνες με λεπτά τοιχώματα για PCR των 0.2ml (Perkin-Elmer GmbH,
Γερμανίας).

8.

Συσκευή PCR (DNA Engine, M.J.R).

άμ

5.

1.

Χα
ρα
λ

Μέθοδος: (Εκτελείται βάσει οδηγιών του κατασκευαστή Roche)

Για κάθε αντίδραση PCR ετοιμάζεται ένα μείγμα στο οποίο περιέχονται τα dNTPs, τα
ολιγονουκλεοτίδια 1 και 2, το ρυθμιστικό διάλυμα του ενζύμου και το μείγμα του
ενζύμου. Στο τέλος προστίθεται το cDNA κάθε αντίδρασης. Οι τελικές συγκεντρώσεις
των συστατικών που χρησιμοποιούνται ανά αντίδραση φαίνονται πιο κάτω:
Αντιδραστήρια
ddH2O

Μέχρι να συμπληρωθούν 50μl
0.5mM

Ολιγονουκλεοτίδιο 1(forward)

20pmole

Ολιγονουκλεοτίδιο 2 (reverse)

20pmole

να

dNTPs

Δέ
σπ
οι
2.

Τελική συγκέντρωση ανά αντίδραση

10X ρυθμιστικό διάλυμα 2

1Χ

Expand polymerase μείγμα ενζύμων

2.625 units

cDNA

5-10μl

Οι σωλήνες τοποθετούνται στη μηχανή PCR και η οποία έχει προγραμματιστεί για τον

πολλαπλασιασμό ολόκληρου του cDNA της KIF1Bβ ποντικού με το εξής πρωτόκολλο:
α) θερμική αποδιάταξη του DNA-στόχου στους 94°C για 2 min.
β) θερμική αποδιάταξη του DNA-στόχου στους 94°C για 10 sec.
γ) υβριδισμός των ολιγονουκλεοτιδίων στην κατάλληλη θερμοκρασία (ΤH)
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Για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας υβριδισμού σε μια αντίδραση PCR χρησιμοποιείται
η εμπειρική σχέση ΤH = Tm-(2-5) °C, όπου η θερμοκρασία τήξης (Tm) ενός
ολιγονουκλεοτιδίου μπορεί να υπολογιστεί από την πιο κάτω φόρμουλα:
Tm = [(2Χ αρ. ζευγών ΑΤ) + (4Χ αρ.ζευγών GC)]
δ) πολυμερισμός της μήτρας στους 68°C για 3 min.

πο
υς

ε) τα βήματα β-δ επαναλαμβάνονται για 29 φορές (Σύνολο 30 κύκλοι).

στ) τελική επιμήκυνση των ατελώς πολυμερισμένων μορίων στους 68°C για 8 min.
ζ) ψύξη στους 4°C.

3. 5-10 μl από κάθε αντίδραση PCR ελέγχονται με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης
και το υπόλοιπο δείγμα διατηρείται στον πάγο για <24h αν πρόκειται να ακολουθήσει

άμ

κλωνοποίηση των προϊόντων της PCR με χρήση του συστήματος Τ/Α cloning (2.1.11.2).

Χα
ρα
λ

2.1.11.2 Κλωνοποίηση cDNA με τη μέθοδο T/A (T/A Cloning ) και επιλογή των κλώνων
in situ με έλεγχο ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης.

Ο πλασμιδιακός φορέας pCR2.1-TOPO είναι γραμμικός με 3´-ελεύθερα άκρα
δεοξυθυμίνης και με την τοποϊσομεράση Ι ομοιοπολικά προσδεμένη σε αυτόν. Οι
θερμοανθεκτικές DNA πολυμεράσες έχουν ενεργότητα τρανσφεράσης, που δεν εξαρτάται από
το υπόστρωμα, και προσθέτουν δεοξυαδενοσίνη στα 3´-άκρα των προιόντων της PCR. Ο
pCR2.1-TOPO διαθέτει στα 3´-άκρα του κατάλοιπα δεοξυθυμίνης και επιτρέπει στα ενθέματα
της PCR να συγκολληθούν με τον φορέα μέσω της δράσης της τοποισομεράσης Ι. Το στέλεχος

να

TOP10F´ που χρησιμοποιείται υπερεκφράζει τον καταστολέα Lac (lacIq), που δίνει την
δυνατότητα για επιλογή μπλε (αρνητικών) ή άσπρων (θετικών) βακτηριακών αποικιών στην
παρουσία του επαγωγέα IPTG στα τρυβλία, ο οποίος ενεργοποιεί τη μεταγραφή του γονιδίου-
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μάρτυρα της β-γαλακτοσιδάσης. Η περιοχή ενσωμάτωσης του ενθέματος στο πλασμίδιο
pCR2.1-TOPO είναι εντός του γονιδίου της β-gal και έτσι οι ανασυνδυασμένοι κλώνοι

παραμένουν άσπροι αφού η παρουσία του ενθέματος διακόπτει το ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης
του γονιδίου-μάρτυρα.

Υλικά:
1.

Γραμμικό T/A πλασμίδιο pCR2.1-TOPO (Invitrogen).

2.

Προϊόν PCR.

3.

Διάλυμα άλατος: 1.2M NaCl, 0.06M MgCl2.

4.

dd-H2O: αποστειρωμένο, διπλοαπιονισμένο νερό.
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5.

Βακτήρια E.coli τύπου TOP10F´.

6.

Θρεπτικό υλικό SOC.

7.

Τρυβλία με αντιβιοτικό 50μg/ml καναμυκίνη.

8.

Αρχικές συγκεντρώσεις: 0.1Μ IPTG και 20mg/ml X-gal.

1.

πο
υς

Μέθοδος:

Σε μικροσωλήνες με λεπτά τοιχώματα για PCR των 200μl προστίθενται 0.5-4μl φρέσκου
προϊόντος PCR, 1μl διαλύματος άλατος, 1μl (10ng) γραμμικό Τ/Α πλασμίδιο pCR2.1TOPO και νερό μέχρι τα 6μl.

2.

Το μίγμα της αντίδρασης αναδεύεται απαλά και επωάζεται για 5-30min σε θερμοκρασία

3.

άμ

δωματίου.

Σε σωλήνα που περιέχονται 50μl δεκτικών βακτηρίων τύπου TOP10F´, προστίθενται 24μl από την αντίδραση και ακολουθεί επώαση στο πάγο για 30min.

Τα βακτήρια υποβάλλονται σε θερμικό σοκ στους 42ºC για 30sec και μεταφέρονται

Χα
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λ

4.

αμέσως για ανάκαμψη στον πάγο.
5.

Προστίθενται 250μl θρεπτικού υλικού SOC και τα βακτήρια επωάζονται στους 37ºC για
1h υπό συνεχή ανάδευση στις 225rpm για τον πολλαπλασιασμό του πλασμιδίου που έχουν
προσλάβει.

6.

Από τη μετασχηματισμένη καλλιέργεια διασπείρονται 100μl σε τρυβλίο που περιέχει
50μg/ml καναμυκίνη, 100mM IPTG και 40μg/ml X-gal.

Τα τρυβλία επωάζονται στους 37ºC για 16-18h για την ανάπτυξη μπλε/άσπρων αποικιών.

8.

Επιλέγονται για έλεγχο 10 άσπροι κλώνοι που αναμένεται να περιέχουν το ένθεμα της

Δέ
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PCR.

να

7.

2.1.11.3 Ενδονουκλεολυτική

διάσπαση

πλασμιδιακού

DNA

με

περιοριστικές

ενδονουκλεάσες.

Τα περιοριστικά ένζυμα, που λέγονται και περιοριστικές ενδονουκλεάσες,

αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες βάσεων στη διπλή έλικα DNA και διασπούν και τις δυο

αλυσίδες της διπλής έλικας σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι περισσότερες από αυτές

αναγνωρίζουν μια ειδική αλληλουχία από τέσσερα μέχρι έξι ζεύγη βάσεων και υδρολύουν ένα

μόνο φωσφοροδιεστερικό δεσμό σε κάθε μια αλυσίδα του στόχου. Η αλληλουχία που

αναγνωρίζεται είναι παλίνδρομη και οι θέσεις διάσπασης είναι τοποθετημένες συμμετρικά.
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Υλικά:
1.

Πλασμιδιακό DNA .

2.

Ρυθμιστικό διάλυμα 10Χ, κατάλληλο για τη δράση της κάθε ενδονουκλεάσης
περιορισμού.
Διάλυμα 10mg/ml αλβουμίνης από βόειο ορό (BSA) (στις περιπτώσεις όπου χρειάζεται).

4.

Ενδονουκλεάση περιορισμού (1unit/μg DNA για 1h, 37ºC) (New England Biolabs).

5.

dd-H2O αποστειρωμένο, διπλοαπιονισμένο νερό μέχρι συμπλήρωσης επιθυμητού τελικού

πο
υς

3.

όγκου.
Μέθοδος:

Σε σωλήνα τύπου eppendorf προστίθενται τα πιο πάνω υλικά πάντα κατά την ακόλουθη

άμ

1.

σειρά: α) απιονισμένο νερό, β) ρυθμιστικό διάλυμα (1X), γ) BSA (100μg/ml), δ)
πλασμίδιο (0.1- 1.0 μg) και ε) ένζυμο και ο όγκος της αντίδρασης είναι 20μl.
Η αντίδραση γίνεται με επώαση για 2h στους 37ºC.

3.

5-10μl από κάθε αντίδραση ελέγχεται με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης.

Χα
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λ

2.

Αλληλουχία

Ενδονουκλεάση περιορισμού

Ρυθμιστικό διάλυμα 10Χ

BSA

SalI

NEB SalI

+

5´…GTCGAC…3´

NEB 1

+

5´…GGTACC…3´

SalI - BamHI

NEB BamHI

+

5´…GGATCC…3´

SalI - EcoRI

NEB EcoRI

+

5´…GAATTC…3´

να

KpnI

αναγνώρισης

Δέ
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Πίνακας 2.8: Ενδονουκλεάσες περιορισμού που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.

2.1.11.4 Αποφωσφορυλίωση 5´-άκρων πλασμιδιακού DNA.
Η απομάκρυνση των τελικών 5´-φωσφορικών καταλοίπων μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για την καταστολή της επανένωσης των άκρων πλασμιδιακού DNA με τη χρησιμοποίηση του

ενζύμου αλκαλικής φωσφατάσης (SAP, Shrimp Alkaline Phosphatase). Ένα ετερόλογο τμήμα

cDNA

με

άθικτα

5´-τελικά

φωσφορικά

κατάλοιπα

μπορεί

να

υβριδιστεί

μέσω

συμπληρωματικότητας με το αποφωσφορυλιωμένο πλασμιδιακό DNA και έτσι η

αποφωσφορυλίωση χρησιμεύει για διευκόλυνση της διαδικασίας κλωνοποίησης.
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Υλικά:
1.

Πλασμιδιακό DNA μετά από πέψη με ενδονουκλεάση περιορισμού.

2.

10Χ ρυθμιστικό διάλυμα αποφωσφορυλίωσης: 5mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.5
(Roche).

3.

Αλκαλική φωσφατάση από γαρίδα SAP (Shrimp Alkaline Phosphatase) 1000units/ml

4.

πο
υς

(Roche).
dd-H2O: αποστειρωμένο, διπλοαπιονισμένο νερό.

Μέθοδος:

Σε σωλήνα τύπου eppendorf προστίθενται τα πιο πάνω υλικά και ο τελικός όγκος της
αντίδρασης είναι 40μl.

2.

άμ

1.

O σωλήνας επωάζεται για 45min στους 37ºC και ακολούθως για 20min στους 65ºC για

Χα
ρα
λ

απενεργοποίηση της αλκαλικής φωσφατάσης.
2.1.11.5 Συγκόλληση (ligation) DNA.

Οι DNA λιγάσες είναι ένζυμα τα οποία καταλύουν τη δημιουργία φωσφοδιεστερικών
δεσμών ανάμεσα σε ελεύθερα 3´-υδροξυ και 5´-φωσφορικά άκρα του DNA. Επομένως οι
DNA λιγάσες μπορούν να ενώσουν τα ελεύθερα 3´-υδροξυ και 5´-φωσφορικά άκρα που
προκύπτουν από τη δράση μιας περιοριστικής ενδονουκλεάσης –τόσο σε ένα πλασμιδιακό

Υλικά:

να

φορέα όσο και σε ένα τμήμα cDNA- και να δημιουργηθεί έτσι ένα ακέραιο δίκλωνο cDNA.

T4 DNA λιγάση (4 Weiss units/μl, Invitrogen).

2.

10Χ ρυθμιστικό διάλυμα DNA λιγάσης: 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 10mM MgCl2, 10mM

Δέ
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1.

DTT, 1mM ATP, 25μg/ml BSA.

3.

Πλασμιδιακός φορέας 50ng.

4.

Ένθεμα (50-150ng) και αποστειρωμένο νερό (μέχρι τελικού όγκου 10μl).

Μέθοδος:
1.

Ο πλασμιδιακός φορέας και το ένθεμα τυγχάνουν της ίδιας ενδονουκλεολυτικής

διάσπασης για τη δημιουργία συνεκτικών άκρων.

2.

Το DNA του πλασμιδιακού φορέα και το ένθεμα απομονώνονται με εξαγωγή και

καθαρισμό από πήκτωμα αγαρόζης (μέθοδος 2.1.11.6).
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3.

Τοποθετούνται σε σωλήνα οι κατάλληλες ποσότητες πλασμιδιακού φορέα και ενθέματος
όπως επίσης και τα υπόλοιπα υλικά που αναγράφονται πιο πάνω και ο τελικός όγκος της
αντίδρασης είναι 10μl.

4.

Ο σωλήνας επωάζεται για 16h στους 16ºC ώστε να συγκολληθεί το ένθεμα με τον
πλασμιδιακό φορέα και ακολουθεί κατευθείαν ο βακτηριακός μετασχηματισμός (μέθοδος

πο
υς

2.1.15) ή φυλάγεται η αντίδραση στους -20ºC για μετέπειτα χρήση.

2.1.11.6 Εξαγωγή και καθαρισμός τμήματος DNA από πήκτωμα αγαρόζης in situ (Gel
extraction).

άμ

Μετά από πέψη με περιοριστικό ένζυμο, χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό
τμήματος DNA το QIAquick Gel Extraction Kit (QIAGEN).

Χα
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Υλικά:
1.

Αποστειρωμένες λεπίδες.

2.

Ρυθμιστικό διάλυμα πρόσδεσης QG (Binding Buffer).

3.

Ρυθμιστικό διάλυμα έκπλυσης PE (Wash Buffer) το οποίο περιέχει αιθανόλη.

4.

Ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης EB (Elution Buffer): 10mM Tris, pH=8.5.

5.

Μικροστήλες QIAquick Spin με τους σωλήνες τους για μικροφυγόκεντρο.

6.

Ισοπροπανόλη 100% (v/v).

1.

να

Μέθοδος:

Μετά από ηλεκτροφόρηση το επιθυμητό τμήμα DNA αποκόπτεται από το πήκτωμα
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αγαρόζης με καθαρή αποστειρωμένη λεπίδα κάτω από χαμηλής έντασης υπεριώδη
ακτινοβολία.

2.

Τοποθετείται το αποκοπέν τμήμα του πηκτώματος σε διαυγή σωλήνα (τύπου eppendorf),

ζυγίζεται και προστίθενται τρεις όγκοι (w/v) ρυθμιστικού διαλύματος QG για κάθε ένα
όγκο του τμήματος (100ng αντιστοιχούν με 100μl).

3.

Ο σωλήνας επωάζεται στους 50ºC για 10min για να ρευστοποιηθεί το πήκτωμα.

4.

Προστίθενται ένας όγκος 100% (v/v) ισοπροπανόλης στο δείγμα και ακολουθεί ανάδευση.

5.

Τοποθετείται μια στήλη σε συλλεκτικό σωλήνα των 2ml.

6.

Για να δεσμευτεί το DNA, τοποθετείται το δείγμα στη στήλη και φυγοκεντρείται στις

13000rpm για 1min.
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7.

Απομακρύνεται ότι πέρασε από τη στήλη και η στήλη επανατοποθετείται στον ίδιο
συλλεκτικό σωλήνα.

8.

Προστίθενται 0.5ml ρυθμιστικού διαλύματος QG στη στήλη και φυγοκεντρείται στις
13000rpm για 1min.

9.

Για έκπλυση του DNA, προστίθενται 0.75ml ρυθμιστικό διάλυμα PE στη στήλη και

πο
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φυγοκεντρείται στις 13000rpm για 1min.

10. Απομακρύνεται ότι πέρασε από τη στήλη και η στήλη φυγοκεντρείται πάλι στις 13000rpm
για 1min.

11. Η στήλη τοποθετείται σε καθαρό σωλήνα τύπου eppendorf (1.5ml)

12. Για έκλουση του DNA, προστίθενται 50μl ρυθμιστικού διαλύματος ΕΒ στο κέντρο της

άμ

στήλης και μετά από 1 min φυγοκεντρείται στις 13000rpm για 1min.

13. Απομακρύνεται η στήλη και ο σωλήνας με το DNA φυλάγεται στους -20ºC για περαιτέρω
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χρήση.

2.1.11.7 Κατασκευή πλασμιδίων για την έκφραση ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών.
1.

Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ στο πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1 για την

κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης DNA-BDGAL4-KIF1Bβ.

To cDNA του ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης της KIF1Bβ πολλαπλασιάστηκε με PCR
χρησιμοποιώντας το ζεύγος ολιγονουκλεοτιδίων 1 και 2 (Πίνακας 2.8). Τα ολιγονουκλεοτίδια
1 και 2 έφεραν στα άκρα τους την αλληλουχία αναγνώρισης της περιοριστικής
ενδονουκλεάσης SalI οπότε με χρήση αυτής κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο

Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ στο πλασμίδιο έκφρασης pEYFP-C1 για την
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2.

να

έκφρασης pAS2-1.

κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης YFP-KIF1Bβ.
To cDNA του ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης της KIF1Bβ πολλαπλασιάστηκε με PCR

χρησιμοποιώντας το ζεύγος ολιγονουκλεοτιδίων 3 και 4 (Πίνακας 2.8). Τα ολιγονουκλεοτίδια

3 και 4 έφεραν στα άκρα τους την αλληλουχία αναγνώρισης της περιοριστικής

ενδονουκλεάσης KpnI οπότε με χρήση αυτής κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο

έκφρασης pEYFP-C1.
3.

Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ-C1 Terminal στο πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1 για

την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης DNA-BDGAL4-KIF1Bβ-C1 Terminal και στο
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πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GSTC1 Terminal.
To cDNA της καρβοξυτελικής περιοχής της KIF1Bβ πολλαπλασιάστηκε με PCR
χρησιμοποιώντας το ζεύγος ολιγονουκλεοτιδίων 5 και 6 (Πίνακας 2.8). Τα ολιγονουκλεοτίδια
5 και 6 έφεραν στα άκρα τους την αλληλουχία αναγνώρισης της περιοριστικής

πο
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ενδονουκλεάσης SalI οπότε με χρήση αυτής κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο

έκφρασης pAS2-1. Στη συνέχεια το cDNA της καρβοξυτελικής περιοχής της KIF1Bβ
απομονώθηκε από το πλασμίδιο pAS2-1 με τη χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης SalI
και ακολούθως κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1.

Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ-C1 Terminal στο πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C1

άμ

4.

για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GFP-C1 Terminal.

To cDNA της καρβοξυτελικής περιοχής της KIF1Bβ πολλαπλασιάστηκε με PCR
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χρησιμοποιώντας το ζεύγος ολιγονουκλεοτιδίων 7 και 8 (Πίνακας 2.8). Τα ολιγονουκλεοτίδια
7 και 8 έφεραν στα άκρα τους την αλληλουχία αναγνώρισης της περιοριστικής
ενδονουκλεάσης SalI οπότε με χρήση αυτής κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο
έκφρασης pHAT. Στη συνέχεια το κομμάτι του cDNA της καρβοξυτελικής περιοχής της
KIF1Bβ απομονώθηκε από το πλασμίδιο pHAT με χρήσης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης
SalI και ακολούθως το cDNA κλωνοποιήθηκε στο πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C1.
5.

Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ-C2 στο πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1 για την

να

κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης DNA-BDGAL4-KIF1Bβ-C2 και στο πλασμίδιο
έκφρασης pGEX-4T-1 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GST-C2.

Δέ
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To cDNA της περιοχής των 558αα (τμήμα C2) της KIF1Bβ πολλαπλασιάστηκε με PCR
χρησιμοποιώντας το ζεύγος ολιγονουκλεοτιδίων 9 και 10 (Πίνακας 2.8). Τα ολιγονουκλεοτίδια

9 και 10 έφεραν στα άκρα τους την αλληλουχία αναγνώρισης της περιοριστικής

ενδονουκλεάσης SalI οπότε με χρήση αυτής κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο

έκφρασης pAS2-1. Στη συνέχεια το cDNA της περιοχής των 558αα της KIF1Bβ απομονώθηκε

από το πλασμίδιο pAS2-1 με τη χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης SalI και ακολούθως
κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1.
6.

Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ-C2 στο πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C2 για την

κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GFP- C2.
50

To cDNA της περιοχής των 558αα (τμήμα C2) της KIF1Bβ πολλαπλασιάστηκε με PCR
χρησιμοποιώντας

το

ζεύγος

ολιγονουκλεοτιδίων

11

και

12

(Πίνακας

2.8).

Τα

ολιγονουκλεοτίδια 11 και 12 έφεραν στα άκρα τους την αλληλουχία αναγνώρισης της
περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI και SalI οπότε με χρήση αυτών κλωνοποιήθηκε το

7.

πο
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cDNA στο πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C2.
Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ-C3 στο πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1 για την

κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης DNA-BDGAL4-KIF1Bβ-C3 και στο πλασμίδιο
έκφρασης pGEX-4T-1 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GST-C3.

To cDNA της περιοχής των 552αα (τμήμα C3) της KIF1Bβ πολλαπλασιάστηκε με PCR
το

ζεύγος

ολιγονουκλεοτιδίων

13

και

14

(Πίνακας

άμ

χρησιμοποιώντας

2.8).

Τα

ολιγονουκλεοτίδια 11 και 12 έφεραν στα άκρα τους την αλληλουχία αναγνώρισης της
περιοριστικής ενδονουκλεάσης SalI οπότε με χρήση αυτής κλωνοποιήθηκε το cDNA στο
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πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1. Στη συνέχεια το cDNA της περιοχής των 552αα της KIF1Bβ
απομονώθηκε από το πλασμίδιο pAS2-1 με τη χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης SalI
και ακολούθως κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1.
8.

Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ-C3 στο πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C2 για την

κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GFP-C3.

To cDNA της περιοχής των 552αα (τμήμα C3) της KIF1Bβ πολλαπλασιάστηκε με PCR
χρησιμοποιώντας

το

ζεύγος

ολιγονουκλεοτιδίων

15

και

16

(Πίνακας

2.8).

Τα

να

ολιγονουκλεοτίδια 15 και 16 έφεραν στα άκρα τους την αλληλουχία αναγνώρισης της
περιοριστικής ενδονουκλεάσης SalI οπότε με χρήση αυτής κλωνοποιήθηκε το cDNA στο

Δέ
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πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C2.
9.

Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ-motor στο πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1 για την

κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης DNA-BDGAL4-KIF1Bβ-motor, στο πλασμίδιο
έκφρασης pEGFP-C2 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GFP-motor και στο
πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GSTmotor.

To cDNA της αμινοτελικής περιοχής του κινητήρα της KIF1Bβ πολλαπλασιάστηκε με

PCR χρησιμοποιώντας το ζεύγος ολιγονουκλεοτιδίων 17 και 18 (Πίνακας 2.8). Τα

ολιγονουκλεοτίδια 17 και 18 έφεραν στα άκρα τους την αλληλουχία αναγνώρισης της
περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI και SalI αντίστοιχα οπότε με χρήση αυτών
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κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1 για την κατασκευή της
ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης pAS2-1-motor, στο πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C2 για την
κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GFP-motor και στο πλασμίδιο έκφρασης pGEX4T-1 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GST-motor.

κατασκευή της

πο
υς

10. Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ-C5 στο πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1 για την

ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης DNA-BDGAL4-KIF1Bβ-C5, στο πλασμίδιο

έκφρασης pEGFP-C2 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GFP-C5 και στο
πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GSTC5.

άμ

To cDNA της KIF1Bβ-C5 απομονώθηκε από το πλασμίδιο DNA-BDGAL4-KIF1Bβ-C3 με

τη χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI και SalI και ακολούθως κλωνοποιήθηκε
το cDNA στο πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1. To cDNA της KIF1Bβ-C5 απομονώθηκε από
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το πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1 με τη χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI
και SalI και ακολούθως κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C2 για την
κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GFP-C5. To cDNA της KIF1Bβ-C4
απομονώθηκε από το πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C2 με τη χρήση της περιοριστικής
ενδονουκλεάσης EcoRI και SalI και ακολούθως κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο
έκφρασης pAS2-1 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης DNA-BDGAL4KIF1Bβ-C5.

να

11. Κλωνοποίηση του cDNA της KIF1Bβ-C4 στο πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1 για την
κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης DNA-BDGAL4-KIF1Bβ-C4, στο πλασμίδιο

Δέ
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έκφρασης pEGFP-C2 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GFP-C4 και στο
πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1 για την κατασκευή της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GSTC4.

To cDNA της KIF1Bβ-C4 απομονώθηκε από το πλασμίδιο DNA-BDGAL4-KIF1Bβ-C2 με

τη χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI και ακολούθως κλωνοποιήθηκε το cDNA
στο πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1. To cDNA της KIF1Bβ-C4 απομονώθηκε από το

πλασμίδιο έκφρασης pGEX-4T-1 με τη χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI και

ακολούθως κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C2 για την κατασκευή

της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης GFP-C4. To cDNA της KIF1Bβ-C4 απομονώθηκε από το

πλασμίδιο έκφρασης pEGFP-C2 με τη χρήση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI και
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ακολούθως κλωνοποιήθηκε το cDNA στο πλασμίδιο έκφρασης pAS2-1 για την κατασκευή της
ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης DNA-BDGAL4-KIF1Bβ-C4.
2.1.12 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης.
Οι μικρές διαφορές μάζας μεταξύ συγγενών μορίων DNA μπορούν εύκολα να

πο
υς

ανιχνευτούν μέσω διαχωρισμού και εμφάνισης με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης που
λειτουργεί ως μοριακός ηθμός. Κατά την ηλεκτροφόρηση τα τμήματα του DNA, που είναι

αρνητικά φορτισμένα, κινούνται προς την άνοδο με την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ
των δυο ηλεκτροδίων. Η ηλεκτροφορητική κινητικότητα των τμημάτων DNA είναι

αντιστρόφως ανάλογη του λογαρίθμου του αριθμού των ζευγών βάσεων. Οι ζώνες τμημάτων

άμ

DNA σε ένα πήκτωμα εμφανίζονται με χρώση του πηκτώματος με βρωμιούχο αιθίδιο, που
δίνει έντονο πορτοκαλί χρώμα φθορισμού κάτω από υπεριώδη ακτινοβολία (λ=260nm) και

Υλικά:
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όταν αυτό είναι δεσμευμένο σε διπλοελικωμένο DNA.

1.

Αγαρόζη (Sigma).

2.

Ρυθμιστικό διάλυμα 1X TRIS-Borate/EDTA (TBE) pH=8.0: 0.09 Μ Tris-borate, 0.002 M
EDTA.

3.

Βρωμιούχο αιθίδιο (10mg/ml).

4.

6X Ρυθμιστικό διάλυμα φορτώματος δειγμάτων (gel-loading buffer): 0.25% (w/v)
βρωμοφαινόλη μπλε, 0.25% (w/v) κυανούν του ξυλενίου FF (xylene cyanol FF), 15%
Δείκτες μοριακού βάρους 100bp και 1Kb (InVitrogen).

Δέ
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5.

να

(w/v) φικόλη 400 (Amersham Pharmacia Biotech).

Μέθοδος:

Χρησιμοποιείται η συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης για πηκτώματα αγαρόζης.

1.

Ποσότητα αγαρόζης διαλύεται υπό θέρμανση σε 1Χ ρυθμιστικό διάλυμα TBE. Η

περιεκτικότητα του πηκτώματος σε αγαρόζη εξαρτάται από το μέγεθος του κομματιού

DNA

που

μελετάται.

Στην

παρούσα

εργασία

χρησιμοποιήθηκαν

πηκτώματα

περιεκτικότητας αγαρόζης 0.8%, 1% και 2% (w/v).

2.

Ακολουθεί θέρμανση μέχρι να διαλυθεί η αγαρόζη.

3.

Όταν το διάλυμα γίνει διαυγές, προστίθεται σε αυτό βρωμιούχο αιθίδιο σε τελική
συγκέντρωση 0.5μg/ml.
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4.

Αμέσως το πήκτωμα χύνεται στην ηλεκτροφορητική συσκευή και αφού τοποθετηθεί η
ειδική κτένα για να σχηματιστούν οι θέσεις φορτώματος, αφήνεται να στερεοποιηθεί σε
θερμοκρασία δωματίου.

5.

Αφού αφαιρεθεί η κτένα, το πήκτωμα καλύπτεται με ρυθμιστικό διάλυμα 1Χ TBE.

6.

Τα δείγματα DNA φορτώνονται σε κάθε θέση του πηκτώματος, αφού πρώτα αναμιχθούν
1Χ όπως και 500-700ng δείκτη μοριακού βάρους.

πο
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με κατάλληλο όγκο 6Χ διαλύματος φόρτωσης, ώστε η τελική του συγκέντρωση να είναι
7.

Ακολούθως εφαρμόζεται στο πήκτωμα ηλεκτρικό πεδίο 90V.

8.

Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση, το πήκτωμα εξετάζεται κάτω από πηγή

υπεριώδους ακτινοβολίας και φωτογραφίζεται με ψηφιακή κάμερα BioCap1, μέσω της

2.1.13 cDNA βιβλιοθήκη.

άμ

χρησιμοποίησης του λογισμικού προγράμματος BIO-CAPT V.99.
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Η cDNA βιβλιοθήκη (BD Biosciences) που χρησιμοποιήθηκε περιέχει πλασμίδια που
κωδικοποιούν cDNA απομονωμένο από κεντρικό νευρικό σύστημα ενήλικου ανθρώπου. Στα
πλασμίδια αυτά τα cDNA είναι συγχωνευμένα με την περιοχή ενεργοποίησης (activation
domain) του μεταγραφικού παράγοντα GAL4.

Τα διάφορα cDNA είναι κλωνοποιημένα στο πλασμίδιο pACT2 και μετασχηματισμένα
στο βακτηριακό στέλεχος E.coli BNN132. Αγοράστηκε κατεψυγμένη καλλιέργεια αυτών σε
θρεπτικό υλικό LB με 25% (v/v) γλυκερόλη και η βιβλιοθήκη χωρίστηκε σε 20 μέρη (aliquots)
των 100μl. Ο αριθμός των ανεξάρτητων κλώνων που περιέχονται στη βιβλιοθήκη είναι 5 x 106

να

και το μέγεθος των cDNA κυμαίνεται από 0.5 – 4.5kb.

Δέ
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2.1.13.1 Τιτλοδότηση της πλασμιδιακής cDNA βιβλιοθήκης.
Υλικά:
1.

Θρεπτικό υλικό LB.

2.

LB-τρυβλία με 100μg/ml αμπικιλλίνη.

3.

Αποστειρωμένα γυάλινα σφαιρίδια διαμέτρου 5mm.

Μέθοδος:

1.

Αρχικά ξεπαγώνεται ένα δείγμα των 100μl γλυκερόλης της καλλιέργειας που περιέχει την

cDNA βιβλιοθήκη, αναδεύεται για να αναμιχθεί και τοποθετείται σε πάγο.
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2.

1μl από την γλυκερόλη αραιώνεται σε 1ml θρεπτικού υλικού LB και αποτελεί την
αραίωση Α (1:103).

3.

Από την αραίωση Α λαμβάνεται 1μl και αραιώνεται σε 1ml θρεπτικού υλικού LB και
αποτελεί την αραίωση Β (1:106).

4.

Από την αραίωση Α λαμβάνεται 1μl και αραιώνεται περαιτέρω σε 50μl θρεπτικού υλικού

πο
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LB τα οποία διασπείρονται με την βοήθεια γυάλινων σφαιριδίων σε LB-τρυβλία που
περιέχουν 100μg/ml αμπικιλλίνη.
5.

Από την αραίωση Β λαμβάνονται 50μl και 100μl και διασπείρονται ξεχωριστά σε LBτρυβλία με 100μg/ml αμπικιλλίνη.
Τα τρυβλία επωάζονται στους 30°C για 36-48h.

7.

Ακολούθως μετράται ο αριθμός των αποικιών σε κάθε τρυβλίο και υπολογίζεται ο τίτλος

άμ

6.
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της βιβλιοθήκης (cfu/ml, cfu: colony-forming units ανά ml καλλιέργειας):

Αραίωση Α: # αποικίες x 103 x 103 = cfu/ml

Αραίωση B: # αποικίες x 103 x 103 x 103 = cfu/ml
2.1.14 Παρασκευή βακτηρίων δεκτικών σε μετασχηματισμό (competent bacteria) με
χρήση χλωριούχου ασβεστίου. (Sambrook J. and Russell D.W., 2001)
Υλικά:

Θρεπτικό υλικό LB.

2.

LB-τρυβλία χωρίς αντιβιοτικά.

3.

0.1Μ CaCl2.

4.

50% (v/v) αποστειρωμένη γλυκερόλη.

Δέ
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να

1.

Μέθοδος:

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή δεκτικών βακτηρίων, τα οποία έχουν

συχνότητα μετασχηματισμού 106/μg πλασμιδιακού DNA.
1. Σε LB-τρυβλίο γίνεται εμβολιασμός του βακτηριακού στελέχους (π.χ XL1-Blue) από
κατεψυγμένα αποθέματα τα οποία διατηρούνται σε γλυκερόλη και εν συνεχεία αφήνονται

να μεγαλώσουν στους 37°C για 16-18 h. Ακολούθως, επιλέγεται μια αποικία (διαμέτρου 2-

3mm) και εμβολιάζεται σε υγρή καλλιέργεια 3ml θρεπτικού υλικού LB η οποία επωάζεται

στους 37°C για 16-18 h.
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2. 1ml από την μικρή καλλιέργεια μεταφέρεται σε 100ml θρεπτικού υλικού LB. Η
καλλιέργεια αυτή επωάζεται στους 37°C υπό ανάδευση στις 300rpm μέχρι η οπτική
πυκνότητα της στα 600nm να γίνει ίση με περίπου 0.4 (OD600 = 0.4). Για να είναι
αποτελεσματικός ο μετασχηματισμός των δεκτικών βακτηριών πρέπει ο τίτλος της
καλλιέργειας να μην ξεπερνά τα 108 κύτταρα/ml [για τα περισσότερα στελέχη Ε.coli, τιμή

πο
υς

της οπτικής πυκνότητας στα 600nm ίση με 0.1 (OD600 = 0.1) αντιστοιχεί με 1.106
κύτταρα/ml].

3. Ακολούθως η καλλιέργεια μεταφέρεται κάτω από ασηπτικές συνθήκες σε παγωμένους
σωλήνες τύπου Falcon των 50ml και τοποθετείται σε πάγο για 10min.

4. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 4000rpm για 10min σε θερμοκρασία 4°C.
αφήνονται αναποδογυρισμένοι για να στεγνώσουν.

άμ

5. Το υπερκείμενο απομακρύνεται προσεκτικά και οι σωλήνες που περιέχουν τα κύτταρα
6. Τα κύτταρα διασπείρονται σε 10ml παγωμένου 0.1Μ CaCl2.
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7. Επαναλαμβάνονται τα βήματα 4 και 5.

8. Ακολούθως, τα κύτταρα του κάθε σωλήνα αναδιασπείρονται σε 2ml παγωμένου 0.1Μ
CaCl2 και αναμειγνύονται.

9. Στη συνέχεια προστίθενται σε αυτά 2.4ml 50% (v/v) γλυκερόλης και ο σωλήνας
τοποθετείται στους 4°C για 16-18h. Έχει βρεθεί ότι η αποτελεσματικότητα του
μετασχηματισμού αυξάνεται 4-6 φορές τις πρώτες 12-24 ώρες, αφήνοντας τα κύτταρα
στους 4°C.

10. Την επόμενη μέρα τα κύτταρα χωρίζονται σε σωλήνες τύπου eppendorf σε ποσότητες των

να

200μl και φυλάσσονται στους -80°C.
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2.1.15 Βακτηριακός μετασχηματισμός δεκτικών βακτηρίων (transformation).
Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από αυτές που

έγινε χρήση του πακέτου Τ/Α Cloning (InVitrogen).
Υλικά:

1. Υγρό θρεπτικό υλικό χωρίς αντιβιοτικά.
2.

Τρυβλία με τα κατάλληλα αντιβιοτικά ανάλογα με το τι πλασμίδια και βακτήρια θα

χρησιμοποιηθούν.

3. Απομονωμένο πλασμίδιο.
4. Βακτήρια δεκτικά για μετασχηματισμό.
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Μέθοδος:
1.

Οι σωλήνες με τα 100μl δεκτικά βακτήρια λαμβάνονται από τους -80ºC και ξεπαγώνονται
γρήγορα πάνω σε πάγο.

2.

Σε κάθε σωλήνα προστίθενται 10-50ng πλασμιδίου και αναμιγνύονται πολύ απαλά. Οι

3.

πο
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σωλήνες αφήνονται στον πάγο για 30min.
Τα βακτήρια υποβάλλονται σε θερμικό σοκ στους 42ºC για 45sec ώστε η μεμβράνη τους
να γίνει παροδικά διαπερατή επιτρέποντας να διεισδύσει δια μέσου αυτής ποσότητα
πλασμιδίου.
4.

Οι σωλήνες τοποθετούνται στον πάγο για 1-2min και έπειτα προστίθενται στον κάθε
σωλήνα 400μl υγρού θρεπτικού υλικού LB χωρίς αντιβιοτικά. Ακολουθεί επώαση στους

άμ

37ºC για 1h υπό ανάδευση (200 cycles/min) ώστε τα βακτήρια να εκφράσουν το γονίδιο

που τους προσδίδει ανθεκτικότητα σε ένα συγκεκριμένο αντιβιοτικό και το οποίο
βρίσκεται ενσωματωμένο στο πλασμίδιο.

Στη συνέχεια μεταφέρονται 100μl και 150μl βακτηριακής καλλιέργειας από τον κάθε
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5.

σωλήνα σε αντίστοιχα τρυβλία, που περιέχουν τα κατάλληλα αντιβιοτικά για αυστηρή
εκλεκτικότητα. Με τη βοήθεια αποστειρωμένων γυάλινων σφαιριδίων το υγρό
διασπείρεται με απαλές κυκλικές κινήσεις σε όλη την επιφάνεια του τρυβλίου.
6.

Στη συνέχεια τα τρυβλία τοποθετούνται αναποδογυρισμένα σε επωαστήρα, στους 37ºC
για 16-18h ώστε να αναπτυχθούν βακτηριακές αποικίες.

2.1.16 Μετασχηματισμός σε σακχαρομύκητα.

να

Ο μετασχηματισμός σε σακχαρομύκητα έγινε με χρήση της μεθόδου του οξικού λιθίου,
βάσει του πρωτοκόλλου των Gietz and Woods, (2002), με την οποία λαμβάνονται 2.2.107
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μετασχηματισμένα κύτταρα ζύμης/μg πλασμιδιακού DNA.
Υλικά:

1. YPDA ή το κατάλληλο επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD.
2. Τρυβλία με το κατάλληλο στερεό επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD.

3. PEG 4000 50% (w/v) (Fluca).
4. 1M οξικό λίθιο, pH 8.4-8.9 (Sigma).

5. Ρυθμιστικό διάλυμα ΤΕ: 10mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM EDTA.

6.

2mg/ml μονής έλικας μεταφορέα DNA (single strand-carrier DNA) σε ρυθμιστικό

διάλυμα ΤΕ. Ο μεταφορέας αυτός είναι υψηλού μοριακού βάρους DNA και πιο
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συγκεκριμένα άλας νατρίου του δεοξυριβονουκλεικού οξέος τύπου ΙΙI από όρχεις
σολωμού (Deoxyribonucleic acid sodium salt type III from salmon testes) (Sigma).
7. Πλασμιδιακό DNA.
8. 100% (v/v) DMSO (Sigma).
Μέθοδος:
2.1.16.1.1 Παρασκευή δεκτικών κυττάρων σακχαρομύκητα.
1.

πο
υς

2.1.16.1 Μετασχηματισμός σε σακχαρομύκητα μικρής κλίμακας.

Μια αποικία από το στέλεχος AH109 ή Y187 εμβολιάζεται σε 5ml θρεπτικού υλικού
YPDA ή στο κατάλληλο επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD και επωάζεται στους 30ºC υπό
ανάδευση στις 200rpm για 16-18h.

Η καλλιέργεια τιτλοδοτείται με φωτομέτρηση στα 600nm. Για τα περισσότερα στελέχη

άμ

2.

σακχαρομύκητα η τιμή της οπτικής πυκνότητας στα 600nm ίση με 0.1 (OD600 = 0.1)
αντιστοιχεί με 1.106 κύτταρα/ml.

Ακολούθως μεταφέρονται σε 50ml θρεπτικού υλικού YPDA, 2.5.108 κύτταρα ώστε να
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3.

προκύψει μια καλλιέργεια με 5.106 κύτταρα/ml.
4.

Η καλλιέργεια αυτή επωάζεται στους 30ºC υπό ανάδευση στις 200rpm για περίπου 3-5h
μέχρις ότου η τιτλοδότηση της είναι ίση με 2.107 κύτταρα/ml.

5.

Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 2000rpm για 5min, ξεπλένονται με 25ml
αποστειρωμένο dH2O και αναδιασπείρονται σε 1ml dH2O.

6.

Το 1ml των κυττάρων μεταφέρεται σε ένα σωλήνα eppendorf των 1.5ml, φυγοκεντρείται
στις 13000rpm για 30sec και απομακρύνεται το υπερκείμενο.

Ακολούθως προστίθεται dH2O έτσι ώστε ο τελικός όγκος να είναι 1ml και η συγκέντρωση

να

7.

των δεκτικών κυττάρων να είναι 2.109 κύτταρα/ml. Με τα κύτταρα αυτά μπορούν να
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πραγματοποιηθούν 10 μικρής κλίμακας αντιδράσεις μετασχηματισμού.
2.1.16.1.2 Μετασχηματισμός δεκτικών κυττάρων σακχαρομύκητα.
1.

Για κάθε αντίδραση μετασχηματισμού που θα γίνει τοποθετούνται 100μl δεκτικών

κυττάρων σακχαρομύκητα σε σωλήνα eppendorf των 1.5 ml, φυγοκεντρούνται στις
13000rpm για 30sec και απομακρύνεται το υπερκείμενο.

2.

Ακολούθως προστίθεται στο κυτταρικό ίζημα το μείγμα μετασχηματισμού το οποίο
αποτελείται από τα πιο κάτω αντιδραστήρια και τα οποία προστίθενται με την εξής σειρά:
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Αντιδραστήρια

Τελική Συγκέντρωση ανά αντίδραση

PEG 4000 50% (w/v)

33.3% (w/v)

1M οξικό λίθιο

0.1Μ

Μονή έλικα μεταφορέα DNA

0.1mg

(single stranded-carrier DNA)
0.3μg

dH2O

πο
υς

Πλασμιδιακό DNA

μέχρι τα 360μl

3.

Τα κύτταρα σακχαρομύκητα επαναδιασπείρονται με χρήση vortex σε υψηλή ταχύτητα.

4.

Ακολούθως προστίθενται 10% του συνολικού όγκου του μείγματος μετασχηματισμού σε
DMSO και τα κύτταρα αναδεύονται ήπια.

Ακολουθεί θερμικό σοκ στους 42ºC για 15min και τα κύτταρα ψύχονται σε πάγο για 1-

άμ

5.

2min.

Ακολούθως φυγοκεντρούνται στις 13000rpm για 15sec και απομακρύνεται το μείγμα
μετασχηματισμού.

7.
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6.

Τα κύτταρα επαναδιασπείρονται σε 1ml αποστειρωμένου dH2O με ήπια ανάδευση και
200μl από αυτά στρώνονται σε τρυβλίο με το κατάλληλο επιλεκτικό SD θρεπτικό υλικό.

8.

Τα τρυβλία επωάζονται στους 30ºC μέχρι ότου διακρίνονται αποικίες (2-5 μέρες).

9.

Τέλος κλείνονται με φύλλο παραφίνης και αποθηκεύονται στους 4ºC για 3-4 εβδομάδες.

2.1.17 Προσδιορισμός της συγκέντρωσης των νουκλεϊνικών οξέων RNA και DNA με

να

φωτομέτρηση.

Τα νουκλεΐνικά οξέα απορροφούν στην περιοχή του υπεριώδους φάσματος σε μήκος
κύματος 260nm. Τιμή απορρόφησης στα 260nm ίση με 1 (Α260 = 1) ισοδυναμεί με 40μg/ml
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RNA ή μονής έλικας DNA (μονόκλωνου DNA), 50μg/ml διπλής έλικας DNA και περίπου

20μg/ml ολιγονουκλεοτιδίων. Παράλληλα για κάθε δείγμα που φωτομετρείται λαμβάνεται και

η τιμή απορρόφησης στα 280nm, όπου απορροφούν τυχόν πρωτεΐνες, μέσω των αρωματικών

πλευρικών τους ομάδων. Ο λόγος Α260/Α280 παρέχει ένδειξη για την καθαρότητα του δείγματος
και για καθαρά δείγματα νουκλεϊνικών οξέων συνιστάται να κυμαίνεται σε τιμές Α260/Α280
≥1.8. Αν στα δείγματα υπάρχουν προσμίξεις από πρωτεΐνες ή φαινόλη τότε η τιμή που

λαμβάνεται για τον λόγο Α260/Α280 είναι μικρότερη.
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2.1.18 Απομόνωση συνολικού RNA. (Εκτελείται βάσει πρωτοκόλλου του κατασκευαστή του
αντιδραστηρίου της εταιρίας InVitrogen).
Υλικά:
1. Αντιδραστήριο Trizol (Invitrogen).
2. Χλωροφόρμιο 100% (v/v).

πο
υς

3. Ισοπροπανόλη 100% (v/v).
4. 75% (v/v) αιθανόλη.

5. dd-H2O επεξεργασμένο με διαιθυλοπυροανθρακικό (diethylpyrocarbonate- DEPC) για την
απενεργοποίηση των RNA-ασών.

άμ

Μέθοδος:
1.

Χρησιμοποιείται 1ml αντιδραστηρίου Trizol για ομοιογενοποίηση 1.25·106 κυττάρων.

2.

Προαιρετικά, το ομοιογενοποίημα φυγοκεντρείται στις 13000 rpm για 10min στους 4ºC
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για απομάκρυνση κυτταρικών πρωτεϊνών, πολυσακχαριτών και ψηλού μοριακού βάρους
DNA και το υπερκείμενο μεταφέρεται σε καθαρό σωλήνα.
3.

Το ομοιογενοποίημα επωάζεται για 5min σε θερμοκρασία

δωματίου ώστε να

αποσυνδεθούν τα νουκλεοπρωτεϊνικά σύμπλοκα. Σε αυτό το στάδιο μπορεί να φυλαχθεί
στους -80ºC για περαιτέρω χρήση.
4.

Ακολούθως προστίθενται προσεκτικά 200μl χλωροφόρμιο σε κάθε δείγμα, αναδεύεται
έντονα με το χέρι για 15sec και αφήνεται για 15min σε θερμοκρασία δωματίου.

5.

Στη συνέχεια τα δείγματα φυγοκεντρούνται στις 13000rpm για 15min στους 4ºC που έχει

να

ως αποτέλεσμα τον διαχωρισμό τριών φάσεων: στην κατώτερη, οργανική φάση (φαινόληχλωροφόρμιο) στην οποία υπάρχουν οι πρωτεΐνες, στη μεσόφαση στην οποία υπάρχει το
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DNA και στην άχρωμη υδάτινη φάση, η οποία περιέχει το RNA.
6.

Η υδατική φάση μεταφέρεται σε καθαρό σωλήνα και σε αυτή προστίθεται 500μl 100%

(v/v)

ισοπροπανόλης για να βοηθήσει στην καταβύθιση του RNA. Τα δείγματα

αναδεύονται για 15sec και επωάζονται για 10min σε θερμοκρασία δωματίου.

7.

Τα δείγματα φυγοκεντρούνται στις 13000rpm για 30min στους 4ºC και απομακρύνεται το

υπερκείμενο.

8.

Το ίζημα RNA ξεπλένεται με 1ml παγωμένης 75% (v/v) αιθανόλης, φυγοκεντρείται στις
7500rpm για 10min στους 4ºC και απομακρύνεται το υπερκείμενο.

9.

Το ίζημα RNA αφήνεται να στεγνώσει καλά στον αέρα, επαναδιασπείρεται σε 50μl ddH2O DEPC και επωάζεται στον πάγο για 30min. Αν το ίζημα δεν έχει διαλυθεί επωάζεται
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στους 55ºC για 5min, για απενεργοποίηση των DNAασών και επαναδιασπείρεται
αργότερα.
2.1.19 Τεχνική της αντίστροφης μεταγραφής και αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
(RT-PCR).

πο
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Η τεχνική της αντίστροφης μεταγραφής χρησιμεύει για τη δημιουργία “δεξαμενής”
cDNA από κάποιο ιστό ή κύτταρα. Αρχικά απομονώνεται το συνολικό αγγελιοφόρο-RNA
[mRNA (polyA+ RNA)] και αντιγράφεται σε cDNA (complementary DNA) μέσω του ενζύμου

αντίστροφη μεταγραφάση. Χρησιμοποιείται ένα ολιγονουκλεοτίδιο - εκκινητής (συνήθως το
oligo-dT), το οποίο είναι συμπληρωματικό για την poly-A ουρά του 3´ άκρου του ώριμου

άμ

mRNA. Ακολουθεί αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), που είναι επαναληπτική
διαδικασία για τον πολλαπλασιασμό ενός cDNA από την ετερογενή δεξαμενή cDNA, με
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χρήση εξειδικευμένων εκκινητικών ολιγονουκλεοτιδίων.
2.1.19.1 Τεχνική της αντίστροφης μεταγραφής.
Υλικά:
1.

Για την αντίστροφη μεταγραφή χρησιμοποιήθηκε το πακέτο ProtoScript (New England
Biolabs) το οποίο περιέχει:

α) 25units/μl μεταγραφάση [Moloney-Murine Leukemia Virus (M-MuLV)].
β) 10Χ ρυθμιστικό διάλυμα του ενζύμου: 500mM Tris-HCl, pH 8.3, 750mM KCl, 30mM
MgCl2, 100mM DTT.

να

γ) 50μM (dT23VN) εκκινητικό μόριο (primer).
δ) 10mΜ μείγμα dNTPs (2.5mM από το κάθε ένα).
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ε) 10units/μl αναστολέα της RNA-άσης (από ανθρώπινο πλακούντα).
στ) 2units/μl RNA-άση.
ζ) d-H2O απαλλαγμένο από νουκλεάσες.

2.

Απομονωμένο συνολικό RNA (μέθοδος 2.1.18).

Μέθοδος: (εκτελείται βάσει πρωτοκόλλου του κατασκευαστή του πακέτου ProtoScript New

England Biolabs).
1.

Σε ένα σωλήνα eppendorf αναμειγνύονται σε νερό 1.5μg συνολικό RNA, 6.25μM dT23VN
εκκινητικό μόριο, 2.5mM μείγματος dNTP μέχρις ότου ο τελικός όγκος του να είναι 16μl.

2.

Ακολούθως το μείγμα θερμαίνεται στους 70°C για 5min, ώστε να αποδιαταχθεί το RNA
και τοποθετείται αμέσως στο πάγο.
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3.

Η αντίδραση της αντίστροφης μεταγραφής γίνεται σε όγκο 20μl προσθέτοντας στο μείγμα
από το βήμα 1 25units αντίστροφη μεταγραφάση και 10units αναστολέα RNA-άση.

4.

Η αντίδραση γίνεται στους 42°C για 1 h.

5.

Ακολούθως αναστέλλεται η δράση του ενζύμου της αντίστροφης μεταγραφάσης με
θέρμανση στους 95°C για 5 min.
Αφού ολοκληρωθεί η αντίδραση το RNA καταστρέφεται με χρήση 2units RNA-άσης και

πο
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6.

επώαση στους 37°C για 20 min. Η RNAάση καταστρέφεται με θέρμανση στους 95°C για
5 min.
7.

Η αντίδραση αραιώνεται στα 30μl.

άμ

2.1.19.2 Τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).

Όταν η μέθοδος της PCR πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη σάρωση
διαφόρων κλώνων ή για τη μελέτη του χρονικού και τοπικού προτύπου της γονιδιακής

Χα
ρα
λ

έκφρασης ενός γονιδίου διεξάγοντας ημιποσοτική αντίδραση RT-PCR τότε χρησιμοποιείται η
θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση Taq, η οποία είναι οικονομικότερη από το μείγμα DNAπολυμεράσων υψηλής ποιότητας (2.1.11.1).
Υλικά:
1.

Ένζυμο Taq DNA πολυμεράση, 5 units/μl (GE Biotech).

2.

10Χ ρυθμιστικό διάλυμα της πολυμεράσης.

3.

Ολιγονουκλεοτίδια: το καθένα χρησιμοποιείται σε τελική συγκέντρωση 20 pmole ανά

να

αντίδραση.

dNTPs: μείγμα των τεσσάρων δεοξυνουκλεοτιδίων, 10mM από το καθένα.

5.

cDNA ή απομονωμένο πλασμιδιακό DNA.
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4.
6.

dd-H2O: αποστειρωμένο, διπλοαπιονισμένο νερό.

7.

Μικροσωλήνες με λεπτά τοιχώματα για PCR των 0.2 ml (Perkin-Elmer GmbH).

8.

Συσκευή PCR (M.J.R.).

Μέθοδος:

Ακολουθείται η ίδια διαδικασία με την τεχνική 2.1.11.1 με τη διαφορά ότι η

θερμοκρασία πολυμερισμού για την Taq DNA-πολυμεράση γίνεται στους 72°C αντί στους

68°C.
1.

Η αντίδραση PCR γίνεται σε όγκο 25μl για το κάθε δείγμα.
62

Τελική συγκέντρωση ανά αντίδραση

dd-H2O

Μέχρι να συμπληρωθούν 25μl

d-NTPs

0.5mM

Ολιγονουκλεοτίδιο 1(forward)

20 pmole

Ολιγονουκλεοτίδιο 2(reverse)

20 pmole

10X ρυθμιστικό διάλυμα πολυμεράσης

1Χ

Taq πολυμεράση

1.25 units

Απομονωμένο πλασμίδιο ή cDNA

10-50 ng ή 5-10μl

πο
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2.

Αντιδραστήρια

Το πρωτόκολλο που ακολουθείται εξαρτάται κάθε φορά από τα ολιγονουκλεοτίδια που

3.

άμ

χρησιμοποιούνται και από το μέγεθος του DNA που μελετάται.

5-10 μl από κάθε αντίδραση PCR ελέγχονται με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης.
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2.1.20 Μέθοδος διυβριδισμού σε σύστημα σακχαρομύκητα (Yeast Two-Hybrid System).
(Yeast Protocols Handbook, 2000; Matchmaker Gal4 Two-Hybrid User manual, 2000, εταιρεία
Clontech).

Η μέθοδος διυβριδισμού σε σύστημα σακχαρομύκητα (Yeast Two-Hybrid System)
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-πρωτεΐνης, in
vivo (μέσα σε ένα οργανισμό) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαλογή (screen) ενός
γονιδίου από μια cDNA βιβλιοθήκη, που κωδικοποιεί μια νέα πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά με
την γνωστή πρωτεΐνη-δόλωμα ή για να εξεταστεί αν δυο γνωστές πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν.

να

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το σύστημα της εταιρείας CLONTECH,
MATCHMAKER Two-Hybrid System 2 το οποίο περιέχει:
1. Το στέλεχος Saccharomyces cerevisiae AH109 (Πίνακας 2.2).

Δέ
σπ
οι

2. Το στέλεχος Saccharomyces cerevisiae Y187 (Πίνακας 2.2).
3. Το πλασμίδιο pAS2-1 (Πίνακας 2.3).

4. Το πλασμίδιο pACT2-1 (Πίνακας 2.3).

5. Το πλασμίδιο pGBK53 (Πίνακας 2.3).
6. Το πλασμίδιο pTD1-1 (Πίνακας 2.3).

7. Το πλασμίδιο pLAMP5-1 (Πίνακας 2.3).
Η αρχή της μεθόδου είναι γενικά η εξής:
1. Αρχικά το γονίδιο της πρωτεΐνης-δόλωμα (μέρος του cDNA της KIF1Bβ ποντικού)
συγχωνεύεται με την περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DNA-BD- DNA-Binding Domain)
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του μεταγραφικού παράγοντα GAL4 του σακχαρομύκητα με χρήση του πλασμιδίου pAS21 το οποίο φέρει το γονίδιο της TRP1, παρέχοντας αυξοτροφία στο αμινοξύ τρυπτοφάνη.
2. Για εξεύρεση πρωτεϊνών που πιθανόν να αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη-δόλωμα
χρησιμοποιείται cDNA βιβλιοθήκη με πλασμίδια pACT2 φέροντας την περιοχή
ενεργοποίησης (AD-Activation Domain) του μεταγραφικού παράγοντα GAL4 του
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σακχαρομύκητα και το γονίδιο της LEU2, παρέχοντας αυξοτροφία στο αμινοξύ λευκίνη.

3. Τα δυο πλασμίδια μετασχηματίζονται σε στέλεχος σακχαρομύκητα. Τα στελέχη

σακχαρομύκητα που χρησιμοποιούνται φέρουν στο γονιδίωμα τους δυο γονίδια αναφοράς
ελεγχόμενων από την UAS: α) του HIS3 που όταν εκφράζεται δίνει τη δυνατότητα στα

κύτταρα να μεγαλώνουν σε επιλεκτικό θρεπτικό υλικό από το οποίο απουσιάζει το αμινοξύ

άμ

ιστιδίνη και β) το lacZ το οποίο κωδικοποιεί την β-γαλακτοσιδάση, παρουσία της οποίας

το υπόστρωμα X-gal γίνεται μπλε. Η παρουσία των δυο γονιδίων αναφοράς εξυπηρετεί τον
αποκλεισμό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Επίσης, από τα στελέχη σακχαρομύκητα που

Χα
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χρησιμοποιούνται έχουν διαγραφεί από το γονιδίωμα τους τα γονίδια των ενδογενών
πρωτεϊνών GAL4 και GAL80 (απουσία γαλακτόζης προσδένεται στην GAL4 και
αναστέλλει την λειτουργία της).

4. Αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης-δόλωμα με την πρωτεΐνη Χ φέρνει κοντά τα DNA-BD και
AD, ενεργοποιώντας το μεταγραφικό παράγοντα GAL4 επιτρέποντας την έκφραση των
γονιδίων αναφοράς κάνοντας την αλληλεπίδραση φαινοτυπικά διακριτή.
Η συνολική ροή πειραμάτων που ειδικά ακολουθείται στη μέθοδο διυβριδισμού σε σύστημα

Δέ
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να

σακχαρομύκητα φαίνεται στο σχήμα 2.1.
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Διπλός μετασχηματισμός κυττάρων σακχαρομύκητα με πλασμίδια που περιέχουν το
cDNA της KIF1Bβ και cDNA της βιβλιοθήκης

πο
υς

Επίστρωση της καλλιέργειας σε SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp για επιλογή κλώνων που
εκφράζουν τα γονίδια αναφοράς His3 και Ade2

άμ

Αντίδραση ενεργότητας β-γαλακτοσιδάσης για εύρεση των θετικών, διπλά
μετασχηματισμένων κλώνων

Χα
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λ

Απομάκρυνση πλασμιδίου KIF1Bβ από τα κύτταρα, για να μπορέσουν να χαρακτηριστούν
τα πλασμίδια της cDNA βιβλιοθήκης

Εύρεση και απόρριψη κλώνων που αν και φέρουν μόνο το πλασμίδιο της cDNA
βιβλιοθήκης ενεργοποιούν από μόνα τους το γονίδιο αναφοράς lacZ.

να

Εύρεση αληθώς θετικών κλώνων με τις μεθόδους σύζευξης σακχαρομύκητα και αντίδραση
ανίχνευσης της ενζυμικής ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης

Δέ
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Απομόνωση πλασμιδίου από τα κύτταρα σακχαρομύκητα, μετασχηματισμός σε E.coli και
απομόνωση πλασμιδίου από αυτά. Αντίδραση PCR και AluI ενδονουκλεολυτική διάσπαση
και ταξινόμηση των πλασμιδίων σε ομάδες

Αλληλούχηση και ταυτοποίηση των τελικών θετικών πλασμιδίων της
cDNA βιβλιοθήκης

Σχήμα 2.1: Σχηματική πορεία των σταδίων της μεθόδου διυβριδισμού σε σύστημα
σακχαρομύκητα (Yeast Two-Hybrid System).
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2.1.21 Σύζευξη σακχαρομύκητα (Yeast Mating).
Η σύζευξη σακχαρομύκητα είναι μέθοδος εισαγωγής δύο διαφορετικών πλασμιδίων,
στα ίδια κύτταρα ξενιστές (Finley, Jr and Brent, 1994). Με αυτή τη μέθοδο κύτταρα
σακχαρομύκητα τύπου “α” μετασχηματισμένα με ένα πλασμίδιο και κύτταρα σακχαρομύκητα
τύπου “a” μετασχηματισμένα με άλλο πλασμίδιο, αφήνονται να συζευχθούν και έτσι

πο
υς

προκύπτουν διπλοειδή κύτταρα σακχαρομύκητα που περιέχουν και τα δυο πλασμίδια. Η

σύζευξη σακχαρομύκητα χρησιμεύει στη γρήγορη αναγνώριση των ψευδώς θετικών κλώνων
και κατ’επέκταση στον αποκλεισμό τους.
Υλικά:
Υγρό θρεπτικό υλικό YPDA.

2.

Τρυβλία με στερεό επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD, -Trp/-Leu.

1.

Χα
ρα
λ

Μέθοδος:

άμ

1.

Επιλέγεται μια μετασχηματισμένη αποικία από τον κάθε τύπο σακχαρομύκητα και οι δυο
αποικίες εμβολιάζονται σε 0.5ml YPDA θρεπτικού υλικού σε σωλήνα των 1.5ml. Τα
κύτταρα επαναδιασπείρονται με vortex.

2.

Η καλλιέργεια επωάζεται στους 30°C υπό ανάδευση στις 200rpm για 20-24 h.

3.

100μl από την καλλιέργεια μεταφέρονται και επαναδιασπείρονται σε τρυβλίο με
επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD,-Trp/-Leu, το οποίο επιτρέπει μόνο στα διπλοειδή κύτταρα
σακχαρομύκητα να επιζήσουν.

Τα τρυβλία επωάζονται στους 30°C για 3-5 μέρες.

να

4.

Δέ
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Όταν υπάρχουν πολλά πλασμίδια τα οποία πρέπει να μελετηθούν τότε χρησιμοποιείται η
μέθοδος σύζευξης σε μικροκλίμακα και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται τρυβλίο χωρισμένο

σε πολλά κελιά (microtiter plate).
1.

Αρχικά γεμίζονται τα κελιά του τρυβλίου με 160μl θρεπτικό υλικό YPDA.

2.

Για κάθε πλασμίδιο που θα αναλυθεί εμβολιάζεται μια μετασχηματισμένη αποικία σε 1ml
θρεπτικό υλικό YPDA.

3.

Για κάθε τύπο πλασμιδίου που θα χρησιμοποιηθεί ως δείγμα αναφοράς εμβολιάζονται 2-3
μετασχηματισμένες αποικίες σε 3ml θρεπτικό υλικό YPDA.

4.

Οι στήλες του τρυβλίου εμβολιάζονται με 20μl από την καλλιέργεια του βήματος 2.
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5.

Οι σειρές εμβολιάζονται με 20μl από την καλλιέργεια του βήματος 3. Για κάθε ξεχωριστό
τύπο πλασμιδίου αναφοράς χρησιμοποιείται ξεχωριστή σειρά κελιών στο τρυβλίο.

6.

Το τρυβλίο επωάζεται στους 30°C υπό ανάδευση στις 200rpm για 6-18 h.

7.

100μl από κάθε ξεχωριστή συζευγμένη καλλιέργεια μεταφέρονται και επαναδιασπείρονται
μόνο τα διπλοειδή κύτταρα σακχαρομύκητα να επιζήσουν.

Τα τρυβλία επωάζονται στους 30°C για 3-5 μέρες και οι κλώνοι χαρακτηρίζονται

να

Χα
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άμ

περαιτέρω.

Δέ
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8.

πο
υς

σε τρυβλία με επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD, -Trp/-Leu/-His/-Ade, το οποίο επιτρέπει
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2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
2.2.1 Μέθοδος προσδιορισμού πρωτεϊνών κατά Bradford. (Bradford, 1976)
Η μέθοδος Bradford είναι μια γρήγορη και εύκολη μέθοδος για την μέτρηση
συγκέντρωσης πρωτεϊνών. Η μέθοδος βασίζεται στην αλλαγή χρώματος του όξινου

πο
υς

διαλύματος της χρωστικής Coomassie Brilliant Blue G-250 όταν αυτή αντιδράσει δεσμευτεί σε

Υλικά:
1.

Αντιδραστήριο Bradford (BioRad).

2.

Κυψελίδες του 1ml.

3.

1 mg/ml BSA σε d-H2O.

Χα
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Μέθοδος:

άμ

πρωτεΐνες, προκαλώντας μεταβολή της απορρόφησης από τα 465nm στα 595nm.

2.2.1.1 Κατασκευή καμπύλης αναφοράς.
1.

Αρχικά φτιάχνονται τα διαλύματα των 0.125, 0.250, 0.5 και 1 mg/ml BSA σε d-H2O.

2.

Για κάθε 800μl διαλύματος BSA προστίθενται 200μl αντιδραστηρίου Bradford και
επωάζονται για 15-30min σε θερμοκρασία δωματίου. Ταυτόχρονα ετοιμάζεται και τυφλό
δείγμα το οποίο περιέχει 800μl νερό και 200μl αντιδραστηρίου Bradford.
Τα δείγματα φωτομετρούνται, μετρώντας την απορρόφηση σε μήκος κύματος 595nm.

4.

Ακολούθως κατασκευάζεται η καμπύλη αναφοράς A595nm= f [C]

να

3.

2.2.1.2 Φωτομέτρηση δειγμάτων.
1.

Σε νερό προστίθεται μέρος του πρωτεϊνικού δείγματος που θα μετρηθεί έτσι ώστε ο

Δέ
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τελικός όγκος να είναι ίσος με 800μl και ακολούθως προστίθενται 200μl αντιδραστηρίου
Bradford.

2.

Τα δείγματα επωάζονται για 15-30min σε θερμοκρασία δωματίου και μετράται η

απορρόφηση τους στα 595nm.

3.

Βάσει της καμπύλης αναφοράς υπολογίζεται η συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε κάθε

διάλυμα.
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2.2.2

Παρασκευή πρωτεϊνικού εκχυλίσματος από κύτταρα σακχαρομύκητα με χρήση

TCA.
2.2.2.1 Καλλιέργεια σακχαρομύκητα για παρασκευή πρωτεϊνικού εκχυλίσματος.
1.

Επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD, -Trp.

2.

Υγρό θρεπτικό υλικό YPDΑ.

3.

Υγρό άζωτο.

πο
υς

Υλικά:

Μέθοδος:

1. Από το μετασχηματισμένο στέλεχος σακχαρομύκητα που μελετάται η έκφραση της

άμ

πρωτεΐνης δόλωμα σε αυτό, λαμβάνεται μια φρέσκια αποικία και εμβολιάζεται σε 5ml
επιλεκτικό θρεπτικό υλικό SD, -Trp. Επίσης λαμβάνεται και μια αποικία από το στέλεχος

ΑΗ109 μόνο του η οποία εμβολιάζεται σε 10ml θρεπτικού υλικού YPDΑ, η οποία θα
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χρησιμοποιείται σαν αρνητικό δείγμα αναφοράς. Οι αποικίες επωάζονται στους 30°C υπό
ανάδευση στις 200rpm για 16-18 h.

2. Κάθε καλλιέργεια μεταφέρεται σε 50ml επιλεκτικού θρεπτικού υλικού SD, -Trp και σε
50ml θρεπτικού υλικού YPDΑ και επωάζεται στους 30°C υπό ανάδευση στις 200rpm
μέχρις ότου η οπτική πυκνότητα της στα 600nm φτάσει τα 0.2-0.6 (OD600 = 0.2-0.6).
Χρειάζονται περίπου 4-8 h.

3. Ο συνολικός αριθμός των μονάδων οπτικής πυκνότητας (total number of OD600 units) ο
οποίος είναι χρήσιμος, βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας την οπτική πυκνότητα από 1ml

να

καλλιέργειας με τον συνολικό όγκο της καλλιέργειας (π.χ 0.6 Χ 55 = 33 συνολικός
αριθμός των μονάδων οπτικής πυκνότητας).

Δέ
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4. Οι καλλιέργειες φυγοκεντρούνται στις 2000rpm για 5 min και ξεπλένονται με 50ml
παγωμένο αποστειρωμένο d-H2O.

5. Τα κυτταρικά ιζήματα παγώνονται με υγρό άζωτο και φυλάγονται στους -80°C.

2.2.2.2 Παρασκευή πρωτεϊνικού εκχυλίσματος από κύτταρα σακχαρομύκητα με χρήση

TCA.

Υλικά:
1.

100Χ

PMSF

(phenylmethyl-sulfonyl

fluoride-

φαινυλ-μεθυλ-σουλφονυλοφθορίδιο,

Sigma).

2.

Ρυθμιστικό διάλυμα TCA: 20mM Tris-HCl, pH 8, 50mM οξικό αμμώνιο, 2mM EDTA,
1x complete (κόκτειλ με αναστολείς πρωτεασών), 1x PMSF.
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3.

Διάλυμα SDS/γλυκερόλης: 7.3% (w/v) SDS, 29.1% (v/v) γλυκερόλη, 83.3mM Tris-base,
κυανούν της βρωμοφαινόλης.

4.

Διάλυμα Tris/EDTA: 200 mM Tris-base, 20 mM EDTA, 20% (w/v) TCA.

5.

Ρυθμιστικό διάλυμα φορτώματος δειγμάτων TCA-Laemmli: 4.8% (v/v) διάλυμα
SDS/γλυκερόλης, διάλυμα Tris/EDTA, 2x PMSF, 1x complete (κόκτειλ με αναστολείς

6.

πο
υς

πρωτεασών), 0.720Μ β-μερκαπτοαιθανόλη.

Αποστειρωμένα γυάλινα σφαιρίδια διαμέτρου 450-600 μm (Sigma).

Μέθοδος:
1.

Τα κυτταρικά ιζήματα ξεπαγώνονται πάνω σε πάγο και αναδιασπείρονται το κάθε ένα σε

άμ

100μl παγωμένο ρυθμιστικό διάλυμα TCA για κάθε 7.5 μονάδες οπτικής πυκνότητας,

OD600 (π.χ αν ο συνολικός αριθμός των μονάδων οπτικής πυκνότητας ισούται με 33 τότε
τα κύτταρα αναδιασπείρονται σε 440μl ρυθμιστικό διάλυμα TCA).

Ακολούθως, το κάθε αναδιασπειρώμενο κυτταρικό ίζημα μεταφέρεται ξεχωριστά σε
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2.

σωλήνα ο οποίος περιέχει γυάλινα σφαιρίδια και παγωμένο διάλυμα 20% (w/v) TCA.
Χρησιμοποιούνται 100μl γυάλινα σφαιρίδια και 100μl 20% (w/v) TCA για κάθε 7.5
μονάδες οπτικής πυκνότητας.
3.

Τα κύτταρα λύονται με vortex σε μέγιστη ταχύτητα για 10 min στους 4°C και
τοποθετούνται σε πάγο.

4.

Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε καθαρό σωλήνα και αποτελεί το πρώτο κυτταρικό
εκχύλισμα.

Τα γυάλινα σφαιρίδια ξεπλένονται με προσθήκη σε αυτά 500μl μείγματος 1:1 20% (w/v)

να

5.

TCA: ρυθμιστικό διάλυμα TCA, vortex σε μέγιστη ταχύτητα για 5 min στους 4°C και

Δέ
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ακολούθως τοποθετούνται σε πάγο.
6.

Το υπερκείμενο μεταφέρεται και ενώνεται με το πρώτο κυτταρικό εκχύλισμα από το βήμα
4.

7.

Το κυτταρικό εκχύλισμα φυγοκεντρείται στις 13000 rpm για 10 min στους 4°C ώστε να

καταβυθιστούν οι πρωτεΐνες και το υπερκείμενο απομακρύνεται.

8.

Κάθε πρωτεϊνικό ίζημα αναδιασπείρεται σε ρυθμιστικό διάλυμα φορτώματος δειγμάτων
TCA-Laemmli, χρησιμοποιώντας 10 μl για κάθε μονάδα οπτικής πυκνότητας κυττάρων.

9.

Τα δείγματα βράζονται στους 100°C για 10 min και φυγοκεντρούνται στις 13000 rpm για
5 min σε θερμοκρασία δωματίου.

10. Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε καθαρό σωλήνα και τα δείγματα αναλύονται με SDSηλεκτροφόρηση και ανοσοαποτύπωση κατά Western.
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2.2.3 Επαγωγή έκφρασης ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης σε βακτηριακά συστήματα
έκφρασης.
Για την παραγωγή ικανοποιητικών ποσοτήτων πρωτεΐνης χρησιμοποιούνται βακτηριακά
συστήματα έκφρασης στα οποία εισάγονται τα πλασμίδια έκφρασης που φέρουν το cDNA της
πρωτεΐνης του ενδιαφέροντος. Η ενεργοποίηση της έκφρασης του ενσωματωμένου cDNA στο

πο
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πλασμίδιο γίνεται με τη χρήση ισοπροπυλ-β-D-γαλακτοπυρανοσιδίου (IPTG), το οποίο επάγει

το μηχανισμό μεταγραφής των βακτηρίων να αναγνωρίζει τις αλληλουχίες των υποκινητών
των πλασμιδίων και να αρχίζει η μεταγραφή του υπό εξέταση cDNA.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι πλασμιδιακοί φορείς pHAT2 (Peranen,
1996) και pGEX4T-1 (Amersham Pharmacia Biotech) για τη μελέτη της έκφρασης της

άμ

πρωτεΐνης KIF1Bβ και ως κύτταρα ξενιστές χρησιμοποιήθηκαν τα βακτηριακά στελέχη της
E.coli: BL21 (DE3)-pLysS (Stratagene) και BL21-codonplus (DE3)-RIL (Stratagene) (βλέπε
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Πίνακα 2.1).

2.2.3.1 Διερεύνηση βέλτιστων συνθηκών για ετερόλογη έκφραση σε βακτήρια.
Υλικά:
1.

Τρυβλία με φρέσκιες αποικίες μετασχηματισμένων βακτηρίων.

2.

Υγρό θρεπτικό υλικό LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά.

3.

100mM διαλύματος ισοπροπυλ-β-D-γαλακτοπυρανοσιδίου (IPTG).

4.

Αποστειρωμένοι σωλήνες τύπου Falcon χωρητικότητας 50ml.

1.

να

Μέθοδος: Μικρής κλίμακας επαγωγή έκφρασης ετερόλογης πρωτεΐνης.
Εμβολιάζεται μια μετασχηματισμένη αποικία (διαμέτρου 2-3mm) σε υγρή καλλιέργεια
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5ml υγρού θρεπτικού υλικού LB με τα κατάλληλα αντιβιοτικά και επωάζεται στους 37ºC
υπό ανάδευση για 16-18h.

2.

Μεταφέρονται 100μl από τη μικρή καλλιέργεια σε 10ml υγρού θρεπτικού υλικού LB με

τα κατάλληλα αντιβιοτικά σε σωλήνα των 50ml (αραίωση 1:100).

3.

Η καλλιέργεια επωάζεται στους 37ºC υπό ανάδευση και λαμβάνονται φωτομετρικές

μετρήσεις οπτικής πυκνότητας στα 600nm μέχρι να παρουσιαστεί εκθετική φάση
ανάπτυξης της καλλιέργειας (OD=0.4 περίπου). Τότε προστίθεται ο επαγωγέας IPTG σε

τελική συγκέντρωση 0.2mM – 1.0mM.

4. Η καλλιέργεια επωάζεται στους 20ºC, για να επιτυγχάνεται όσο το δυνατό μεγαλύτερη
ποσότητα διαλυτής πρωτεΐνης, υπό ανάδευση. Για τη διερεύνηση των βέλτιστων
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συνθηκών όσον αφορά την έκφραση λαμβάνονται δείγματα του 1ml από την καλλιέργεια
σε χρόνους t=0h, t= 3h, και t=18h.
5.

Τα δείγματα φυγοκεντρούνται στις 5000rpm για 5min στους 4ºC και απομακρύνεται το
υπερκείμενο.
Τα βακτηριακά ιζήματα επαναδιασπείρονται σε κατάλληλη ποσότητα 5Χ ρυθμιστικού
διαλύματος

φόρτωσης

ηλεκτροφόρησης

και

αναλύονται

με

SDS-PAGE

και

πο
υς

6.

ανοσοαποτύπωση κατά Western ή φυλάγονται στους -80ºC για μελλοντική χρήση.

2.2.4 Προετοιμασία δειγμάτων για ηλεκτροφόρηση SDS-πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE).

Πριν την ηλεκτροφόρηση το μείγμα των πρωτεϊνών διαλύεται πρώτα σε διάλυμα που

άμ

περιέχει SDS, το οποίο καταστρέφει σχεδόν όλες τις μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις μιας
φυσικής πρωτεΐνης, και μερκαπτοαιθανόλη που ανάγει τους δισουλφιδικούς δεσμούς σε
σουλφυδρίλια. Προσδίδεται έτσι στο σύμπλοκο SDS-αποδιαταγμένη πρωτεΐνη ένα σταθερό
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λόγο αρνητικού φορτίου/μάζα για όλες τις πρωτεΐνες και επομένως αυτές μπορούν να
διαχωριστούν στο πήκτωμα με βάση τη διαφορά της μάζας τους.
Υλικά:
1.

Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων 5 φορές συγκεντρωμένο (5x) (sample buffer):
Για 10ml αυτού του διαλύματος χρειάζονται: 5ml γλυκερόλη 50% (v/v), 2ml διαλύματος
10% SDS (w/v), 0.5ml β-μερκαπτοαιθανόλης 14.4Μ, 1ml κυανούν της βρωμοφαινόλης
1% (w/v) και 0.9ml dH2O.

Ρυθμιστικό διάλυμα λύσης (lysis buffer): [150mM NaCl, 10mM Tris pH=7.4-7.6, 0.5%

να

2.

(v/v) Tween- 20, 10% (v/v) γλυκερόλη, 10mM β-μερκαπτοαιθανόλη και κοκτέιλ

Δέ
σπ
οι

αναστολέων πρωτεασών complete (σε 0.5ml του διαλύματος προστίθενται 20μl κοκτέιλ
25x).

Μέθοδος:

1. Για έλεγχο της πρωτεϊνικής έκφρασης συλλέγονται δείγματα βακτηριακών ιζημάτων σε

διαφορετικούς χρόνους. Στα δείγματα των χρόνων t=0h προστίθενται 100μl sample buffer 1x
(20μl 5x sample buffer και 80μl dH2O) και επαναδιασπείρεται το ίζημα. Στα δείγματα των
χρόνων t=3h και t=5h προστίθενται 150μl sample buffer 1x (30μl 5x sample buffer και 120μl
dH2O) και επαναδιασπείρεται το ίζημα. Στα δείγματα των χρόνων t=16-18h προστίθενται
200μl sample buffer 1x (40μl 5x sample buffer και 160μl dH2O) και επαναδιασπείρεται το
ίζημα. Ακολουθεί βράσιμο των δειγμάτων για 5min στους 95ºC και φυγοκέντρηση για 5min
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στις 13000 rpm ώστε να διαχωριστούν τα αδιάλυτα υποκυτταρικά οργανίδια και
χρωμοσώματα από τις πρωτεΐνες. Χρησιμοποιείται το υπερκείμενο για φόρτωμα στο πήκτωμα
πολυακρυλαμίδης.
2. Για έλεγχο της διαλυτότητας στα δείγματα των βακτηριακών ιζημάτων που έχουν

πο
υς

συλλεχθεί για χρόνο t=16-18h προστίθενται 200μl lysis buffer και επαναδιασπείρεται το ίζημα.
Ακολουθεί λύση των βακτηρίων με υπερήχους (παλμοί 15sec με ενδιάμεσα διαλείμματα και
τοποθέτηση του δείγματος σε πάγο). Η διαδικασία γίνεται προσεκτικά ώστε να μη θερμανθούν
ή να αφρίσουν τα δείγματα για να αποφευχθεί η πρωτεόλυση και η οξείδωση των πρωτεϊνών

αντίστοιχα. Μετά τη λύση ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000 rpm για 15min στους 4ºC. Το

άμ

υπερκείμενο απομακρύνεται και τοποθετείται σε καθαρό σωλήνα. Στο υπερκείμενο βρίσκονται

οι διαλυτές πρωτεΐνες ενώ στο ίζημα οι αδιάλυτες. Στο υπερκείμενο προστίθενται 50μl 5x
sample buffer (συνολικός όγκος 250μl) ενώ στο ίζημα 35μl 5x sample buffer και 140μl dH2O

Χα
ρα
λ

(συνολικός όγκος 175μl, μισός υπερκείμενου). Τα δείγματα βράζονται για 5min στους 94ºC
και φυγοκεντρούνται για 5min στις 13000rpm. Τα δείγματα είναι τώρα έτοιμα για την
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης.

2.2.5 Ηλεκτροφόρηση σε μη συνεχές πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου με τη χρήση
δωδεκυλθειϊκού νατρίου (SDS-PAGE).
Υλικά:
1.

Ρυθμιστικό διάλυμα φορτώματος δειγμάτων 1Χ (sample buffer): 50mM Tris-HCl, 2%

να

(w/v) SDS, 0.114M β-μερκαπτοαιθανόλη, 0.1% (w/v) κυανούν της βρωμοθυμόλης, 10%
(v/v) γλυκερόλη, pH 6.8.

40% (v/v) διάλυμα ακρυλαμιδίου (RapidGel-XL 40% concentrated, Amersham Pharmacia

Δέ
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2.

Biotech): στο διάλυμα αυτό περιέχεται το Ν,Ν-μεθυλενο-δις-ακρυλαμίδιο σε αναλογία

1:30 της ολικής συγκέντρωσης του ακρυλαμιδίου.

3.

Ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης 1Χ (running buffer): 25mM Tris, 250mM γλυκίνη,

0.1% (w/v) SDS, pH=8.3.

4.

4.5% (v/v) πήκτωμα συσσώρευσης (stacking gel): 0.5M Tris, 8mM EDTA, 0.4% (w/v)
SDS, 4.5% διάλυμα ακρυλαμιδίου, 0.04% (v/v) APS, 0.5% (v/v) TEMED, pH=6.8.

5.

8-12% (v/v) πήκτωμα διαχωρισμού (running gel): 1.5M Tris, 8mM EDTA, 0.4% (w/v)
SDS, 8-12% διάλυμα ακρυλαμιδίου, 0.04% (v/v) APS, 0.2% (v/v) TEMED, pH=8.8.

6.

Βουτανόλη 100% (v/v).
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7.

Διάλυμα χρώσης του πηκτώματος (staining solution): 0.5% (w/v) κυανούν της coomassie,
50% (v/v) μεθανόλη, 10% οξικό οξύ (v/v) και 40% dH2O.

8.

Διάλυμα αποχρωματισμού του πηκτώματος (destaining solution): 10% (v/v) μεθανόλη,
7% (v/v) οξικό οξύ και 83% (v/v) dH2O.

9.

Πρωτεϊνικοί δείκτες μοριακού βάρους (molecular weight markers, Fermentas).

πο
υς

Μέθοδος:

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης για μικρά
πηκτώματα (mini gels) της εταιρίας BioRad.
1.

Συναρμολογούνται οι γυάλινες πλάκες της συσκευής ηλεκτροφόρησης, βάσει των οδηγιών

του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας δυο καθαρές γυάλινες πλάκες και δυο διαχωριστικά
2.

άμ

πάχους 1.0mm.

Ετοιμάζεται το πήκτωμα διαχωρισμού και τοποθετείται στις γυάλινες πλάκες μέχρι
περίπου τα 10cm. Στην επιφάνεια του πηκτώματος τοποθετείται μια στοιβάδα βουτανόλης
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ώστε να παρεμποδίζεται η διάχυση του οξυγόνου και το πήκτωμα αφήνεται να
πολυμεριστεί για περίπου 30min σε θερμοκρασία δωματίου.
3.

Απομακρύνεται η στοιβάδα βουτανόλης και ετοιμάζεται και τοποθετείται στη συσκευή το
πήκτωμα συσσώρευσης.

4.

Αμέσως τοποθετείται μια κτένα πάχους 1.0mm στη στοιβάδα του πηκτώματος
συσσώρευσης ώστε να σχηματιστούν τα κελιά και το πήκτωμα αφήνεται να πολυμεριστεί
για 30min σε θερμοκρασία δωματίου.

5.

Απομακρύνεται η κτένα και τοποθετούνται οι γυάλινες πλάκες στη συσκευή

6.

να

ηλεκτροφόρησης που περιέχει 1Χ ρυθμιστικό διάλυμα ηλεκτροφόρησης.
Τα πρωτεϊνικά δείγματα διαλύονται σε κατάλληλο όγκο 1Χ ρυθμιστικού διαλύματος

Δέ
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φόρτωσης, βράζονται για 5min στους 95ºC και φυγοκεντρούνται στις 13000rpm για 5min
σε θερμοκρασία δωματίου.

7.

Τα πρωτεϊνικά δείγματα φορτώνονται στο πήκτωμα ηλεκτροφόρησης και εφαρμόζεται
αρχικά ηλεκτρικό πεδίο 80-90V, ενώ όταν το μέτωπο της ηλεκτροφόρησης περάσει στην
πηκτή διαχωρισμού η τάση του πεδίου αυξάνεται στα 120-140V.

8.

Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης το πήκτωμα συσσώρευσης απομακρύνεται και το
πήκτωμα διαχωρισμού είτε βάφεται για 30min με διάλυμα χρώσης είτε χρησιμοποιείται
για ανοσοαποτύπωση κατά Western. Στην πρώτη περίπτωση ακολουθεί ξέβαμμα του

πηκτώματος τοποθετώντας το σε διάλυμα αποχρωματισμού για 24h με συχνές αλλαγές

του διαλύματος. Μετά τη διαδικασία αυτή, οι διαχωρισμένες μπάντες των πρωτεϊνών
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γίνονται ορατές και το πήκτωμα φωτογραφίζεται με τη βοήθεια ψηφιακής κάμερας
BioCap1, μέσω χρήσης του λογισμικού προγράμματος BIO-CAPT V.99.
2.2.6 Ανοσοαποτύπωση κατά Western (Western Blotting).
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και την ποσοτική ανίχνευση μιας

πο
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υπό μελέτη πρωτεΐνης μέσα σε ένα πρωτεϊνικό δείγμα. Η ταυτοποίηση γίνεται με
εξειδικευμένα αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν ένα πρωτεϊνικό επιτόπιο.

Κατά την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης κατά Western οι πρωτεΐνες, αφού διαχωριστούν
με ηλεκτροφόρηση σε μη συνεχές πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου, μεταφέρονται με

ηλεκτροπόρωση σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Η μεμβράνη στη συνέχεια επωάζεται και

άμ

σημαίνεται με αντισώματα κατάλληλα για ανίχνευση συγκεκριμένων πρωτεϊνών. Το σύμπλοκο
πρωτείνης-1ου αντισώματος μπορεί να ανιχνευθεί με την προσθήκη ενός δεύτερου

αντισώματος ειδικού για το πρώτο, το οποίο είναι σημασμένο με ένζυμο. Με προσθήκη του
αυτοραδιογραφίας
chemiluminescence).
Υλικά:
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κατάλληλου υποστρώματος δημιουργείται έγχρωμο προϊόν που μπορεί να ανιχνευθεί σε φιλμ
(όπως

στη

χρησιμοποιούμενη

μέθοδο

χημειοφωταύγεια,

1. Τα ίδια υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροφόρηση πολυακρυλαμίδης.
2.

Ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς (blot buffer): 48mM Tris, pH=9.2, 39mM γλυκίνη, 20%
(v/v) μεθανόλη). Το διάλυμα αυτό διατηρείται στους 4ºC.

να

3. Συσκευή μεταφοράς Mini Trans-Blot της BioRad (wet transfer).
4. Μεμβράνη μεταφοράς: νιτροκυτταρίνη (0.45μm) (Amersham Pharmacia Biotech).
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5. Διηθητικό χαρτί Whatman 3MM.
6. Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (Phosphate buffered saline) PBS: 1mM KH2PO4, 10mM
Na2HPO4, 137mM NaCl και 2.7mM KCl, pH=7.4.

7. Διάλυμα PBS-Tween-20 0.1% (w/v).
8. Διάλυμα PBS-Tween-20 0.1% (w/v) σε 3% (w/v) αποβουτυρωμένη σκόνη γάλακτος
(Marvel).

9. Κατάλληλα αντισώματα για την πρωτεΐνη που θα ανιχνευτεί.
10. Διάλυμα 1 και 2 από το πακέτο Enhanced Chemiluminescence (ECL) (Amesham
Pharmacia Biotech).

11. Φιλμ αυτοραδιογραφίας (Hyperfilm ECL, Amersham Pharmacia Biotech).
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Μέθοδος:
1.

Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου, απομακρύνεται
από το κυρίως πήκτωμα το πήκτωμα συσσώρευσης.

2.

Κόβονται 6 διηθητικά χαρτιά Whatman 3MM στο μέγεθος του πηκτώματος διαχωρισμού
και τοποθετούνται στο διάλυμα μεταφοράς όπως και ένα κομμάτι μεμβράνης

πο
υς

νιτροκυτταρίνης στο ίδιο μέγεθος. Η μεμβράνη ενυδατώνεται με τοποθέτηση της σε dH2O
και ακολούθως στο διάλυμα μεταφοράς.
3.

Αρχικά τοποθετείται ένα σφουγγάρι στην ειδική κασετίνα και τοποθετούνται πάνω σε
αυτό με σειρά, το πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, τα

υπόλοιπα χαρτονάκια και το δεύτερο ειδικό σφουγγάρι το οποίο εμβαπτίστηκε στο

άμ

ρυθμιστικό διάλυμα μεταφοράς. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας απομακρύνονται τυχόν

φυσαλίδες αέρα οι οποίες μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί μεταξύ των «στρωμάτων» με τη
βοήθεια μιας ράβδου και το σάντουιτς τοποθετείται σε ειδική συσκευή η οποία γεμίζεται
4.
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με διάλυμα μεταφοράς. Η μεταφορά γίνεται υπό ανάδευση για 1h στα 100V.

Με το πέρας της μεταφοράς η μεμβράνη τοποθετείται σε διάλυμα 3% (w/v) γάλακτος
PBS-Tween-20 0.1% (v/v) για 30min σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να αποφευχθεί η μη
εξειδικευμένη

δέσμευση

νιτροκυτταρίνης.
5.

του

πρώτου

αντισώματος

πάνω

στη

μεμβράνη

της

Ακολουθεί επώαση της μεμβράνης με το πρώτο αντίσωμα (αραιωμένο σε PBS-Tween-20
0.1% v/v) για περίπου 12-14 ώρες.

Η μεμβράνη ξεπλένεται 3-4 φορές με PBS-Tween-20 0.1% (v/v) για 5min κάθε φορά.

7.

Επωάζεται με το δεύτερο αντίσωμα στην κατάλληλη αραίωση σε PBS-Tween-20 0.1%

να

6.

(v/v) για 1h σε θερμοκρασία δωματίου. Η αραίωση είναι ανάλογη με το αντίσωμα το
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οποίο χρησιμοποιείται.
8.

Αφαιρείται το δεύτερο αντίσωμα και η μεμβράνη ξεπλένεται 2-3 φορές με PBS-Tween-20
0.1% (v/v) για 5min κάθε φορά και άλλες 2 φορές με PBS μόνο.

9.

Για το αυτοραδιογράφημα του ανοσοαποτυπώματος κατά western αναμιγνύονται ίσοι

όγκοι διαλυμάτων ECL 1 και 2 και η μεμβράνη εμβαπτίζεται σε αυτά για 1min.

10. Ακολούθως τοποθετείται σε ειδική κασετίνα αυτοραδιογραφίας και σε σκοτεινό θάλαμο
τοποθετείται πάνω στη μεμβράνη ένα φιλμ αυτοραδιογραφίας.

11. Το φιλμ εμφανίζεται σε αυτόματο επεξεργαστή (X-ray processor, KODAK M35 XOMAT).
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2.2.7 Απομάκρυνση αντισωμάτων και επανανίχνευση μεμβρανών (stripping and reprobing).
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση ήδη δεσμευμένων αντισωμάτων
από τις μεμβράνες νιτροκυτταρίνης και επαναχρησιμοποίηση τους με άλλα αντισώματα χωρίς
να χρειαστεί να επαναληφθεί η διαδικασία της ανοσοαποτύπωσης από την αρχή.

πο
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Υλικά:

1. Ρυθμιστικό διάλυμα απομάκρυνσης (stripping buffer) 0.1Μ ΝαΟΗ.
2. PBS-Tween-20 0.1% (v/v).

3. Διάλυμα PBS-Tween-20 0.1% (w/v) σε 3% (w/v) αποβουτυρωμένη σκόνη γάλακτος

άμ

(Marvel).
Μέθοδος:

H μεμβράνη τοποθετείται στο ρυθμιστικό διάλυμα απομάκρυνσης για 10min υπό συνεχή
ανάδευση.
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1.
2.

Η μεμβράνη ξεπλένεται δυο φορές με PBS-Tween-20 0.1% (v/v) για 5min κάθε φορά.

3.

Έπειτα υποβάλλεται σε κορεσμό των ελεύθερων θέσεων δέσμευσης (blocking) με χρήση
3% (w/v) γάλα σε PBS-Tween-20 0.1% (v/v) για 1h σε θερμοκρασία δωματίου.

4.

Ακολουθούνται τα επόμενα βήματα της ανοσοαποτύπωσης κατά Western (2.2.6).

2.2.8 Τεχνική της συν-επιλογής (Pull down assay ή co-selection) (Sambrook et al., 1989).
Η τεχνική της συνεπιλογής είναι μια in vitro τεχνική για την εύρεση αλληλεπιδράσεων

να

μεταξύ δυο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών και βασίζεται στις αρχές της χρωματογραφίας
συγγένειας.

Στην

παρούσα

εργασία

χρησιμοποιήθηκε

για

την

επιβεβαίωση

της

Δέ
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αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ με την καλμοδουλίνη (CaM).
Υλικά:
1.

Διάλυμα Α1: 1Χ PBS 1% (v/v) Tween 20 και κοκτέϊλ αναστολέων πρωτεασών 1Χ (με ή

χωρίς EDTA).

2.

Ρυθμιστικό διάλυμα λύσης (lysis buffer) (βλέπε 2.2.4, υλικά).

3.

Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων συγκεντρωμένο (5Χ και 2Χ sample buffer).

4.

Διάλυμα 1Μ CaCl2 και 1.0Μ EDTA pH=8.0.

5.

Παγωμένο ρυθμιστικό διάλυμα PBS.

6.

Σφαιρίδια CaM-Sepharose 4B (GE Healthcare) τα οποία έχουν ομοιοπολικά
προσδεδεμένη την καλμοδουλίνη στη μήτρα σεφαρόζης.

7.

Σφαιρίδια Sepharose 4B (Sigma) χωρίς CaM ως δείγμα αναφοράς.
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2.2.8.1 Κατασκευή πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από τις κυτταροσειρές NSC34, HeLa και
NIH3T3.
1.

Από τρία τρυβλία 100mm στα οποία έχουν μεγαλώσει κύτταρα ή από τέσσερα τρυβλία
60mm στα οποία έχουν μεγαλώσει επιμολυσμένα κύτταρα απομακρύνεται το θρεπτικό
υλικό και τα κύτταρα ξεπλένονται με παγωμένο ρυθμιστικό διάλυμα PBS.
Ακολούθως προστίθενται σε κάθε τρυβλίο των 100mm 0.5ml παγωμένου ρυθμιστικού

πο
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2.

διαλύματος λύσης και σε κάθε τρυβλίο των 60mm 0.25ml ρυθμιστικού διαλύματος λύσης
και με ειδική λαστιχένια ξύστρα (rubber policeman) αποκολλούνται τα κύτταρα από την
επιφάνεια του τρυβλίου και λύονται.

Το υπερκείμενο από όλα τα τρυβλία αναμειγνύεται σε σωλήνα eppendorf και τοποθετείται
σε πάγο για 30min.

4.

άμ

3.

Η ολική λύση των κυττάρων υποβοηθείται με παλμούς υπερήχων και ενδιάμεσα
διαλειμματα των 10sec μέσα σε πάγο για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η
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πρωτεόλυση του δείγματος.
5.

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000rpm για 15min στους 4ºC.

6.

Το υπερκείμενο, το οποίο περιέχει τις διαλυτές πρωτεΐνες, μεταφέρεται σε καθαρό
σωλήνα και φυλάσσεται στον πάγο.

2.2.8.2 Πρόσδεση της ενδογενούς και ετερόλογης KIF1Bβ σε σφαιρίδια ακινητοποιημένης
καλμοδουλίνης (CaM-Seph 4B Beads).
1.

Τοποθετούνται 20μl σφαιρίδια σε σωλήνες τύπου eppendorf, φυγοκεντρούνται στις

να

2000rpm για 2min στους 4ºC, απομακρύνεται το υπερκείμενο (διάλυμα αιθανόλης) και τα
σφαιρίδια ξεπλένονται δυο φορές με 150μl διαλύματος A1.
Το υπερκείμενο της 2.2.8.1 διαχωρίζεται σε ισόποσα δείγματα και κάθε δείγμα

Δέ
σπ
οι

2.

προστίθενται στα έτοιμα σφαιρίδια με την κατάλληλη συγκέντρωση CaCl2 (0.5mM,

1.0mM, 1.5mM και 2.0mM) και EDTA (5mM) (για τη δέσμευση του ενδογενούς Ca+2 στα
πρωτεϊνικά εκχυλίσματα).

3.

Ακολουθεί επώαση με τα σφαιρίδια για 1h στους 4ºC υπό ήπια ανάδευση ώστε να δοθεί
χρόνος στην πρωτεΐνη KIF1Bβ να προσδεθεί στα σφαιρίδια λόγω αλληλεπίδρασης με την
καλμοδουλίνη.

4.

Στη συνέχεια τα δείγματα φυγοκεντρούνται στις 2000rpm για 2min στους 4ºC και
συλλέγεται το υπερκείμενο, το οποίο αναμένεται να περιέχει πρωτεΐνες που δεν έχουν

προσδεθεί στα σφαιρίδια.
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5.

Τα σφαιρίδια ξεπλένονται τρεις φορές με 150μl διαλύματος Α1, το οποίο απομακρύνει τις
πρωτεΐνες οι οποίες δεν αλληλεπιδρούν με την καλμοδουλίνη.

6.

Στα δείγματα με τα σφαιρίδια προστίθενται 40μl 2Χ sample buffer ενώ στα δείγματα με το
υπερκείμενο, που συλλέχτηκε στο στάδιο 4, προστίθεται ανάλογη ποσότητα 5Χ sample
buffer.
Όλα τα δείγματα θερμαίνονται για 5min στους 95ºC και φυγοκεντρούνται στις 13000rpm
για 5min.

8.

πο
υς

7.

Τέλος πραγματοποιείται ηλεκτροφόρηση και ανοσοαποτύπωση κατά Western για έλεγχο
των δειγμάτων.
της

GST-KIF1Bβ

καλμοδουλίνης.

πρωτεΐνης

σε

σφαιρίδια

ακινητοποιημένης

άμ

2.2.8.3 Πρόσδεση

Για την πραγματοποίηση των πιο κάτω πειραμάτων χρησιμοποιούνται βακτηριακά

Χα
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λ

δείγματα που έχουν συλλεγεί από βακτηριακές καλλιέργειες (2.2.2.1) για τους κατάλληλους
χρόνους μετά της επαγωγή τους με IPTG και τα οποία έτυχαν κατάλληλης επεξεργασίας.
Μέθοδος:
1.

Τα βακτηριακά ιζήματα της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης KIF1Bβ καθώς και της
πρωτεΐνης GST αναδιασπείρονται σε 1ml διαλύματος Α1 και τοποθετούνται σε πάγο για
15min.

2.

Η ολική λύση των κυττάρων υποβοηθείται με παλμούς υπερήχων και ενδιάμεσα

να

διαλείμματα των 10sec μέσα σε πάγο για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η
πρωτεόλυση του δείγματος.

Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13000rpm για 15min στους 4ºC.

Δέ
σπ
οι

3.
4.

Το υπερκείμενο, το οποίο περιέχει τις διαλυτές πρωτεΐνες, μεταφέρεται σε καθαρό

σωλήνα και φυλάσσεται στον πάγο.

5.

Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία με αυτή της μεθόδου 2.2.8.2.
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2.2.9 Απομόνωση λειτουργικών συναπτονευροσωμάτων (Nagy and Delgado-Escueta,
1984).
Υλικά:
1.

Ρυθμιστικό διάλυμα ομοιογενοποίησης: 0.32Μ σουκρόζη, 1mM EDTA, 1mg/mL BSA
(Bovine Serum Albumin) και 5mM HEPES pH 7.4.
Ρυθμιστικό διάλυμα Krebs-Ringer: 140mM NaCl, 5mM KCl, 5mM γλυκόζη, 1mM EDTΑ

πο
υς

2.

και 10mM HEPES pH 7.4.
3.

Ρυθμιστικό διάλυμα Hepes-Krebs: 137mM NaCl, 3mM KCl, 10mM γλυκόζη, 2mM
MgSO4, 2mM CaCl2 και 20mM HEPES pH 7.4.

Ρυθμιστικό διάλυμα Krebs: 33mM NaCl, 107mM KCl, 2mM MgSO4, 2mM CaCl2, 10mM
γλυκόζη και 20mM HEPES pH 7.4.

5.

άμ

4.

Διάλυμα λύσης: 100mM NaCl, 10mM MgCl2, 10mM Tris.HCl pH 7.5, 1% Triton-X,
1mM DTT, 5mM φωσφορικής γλυκερόλης, 0.5mM ορθοβαναδικού νατρίου, 1% κοκτέιλ

Χα
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πρωτεϊνικών αναστολέων και 1U/mL αναστολέα της RNAασης.
6.

Παγωμένο διάλυμα 0.1mM CaCl2.

7.

Ρυθμιστικό διάλυμα 40mM Tris και 2% (v/v) Triton X-100 pH 6.0.

8.

Ρυθμιστικό διάλυμα 20mM Tris, 1% (v/v) Triton X-100 pH 6.0.

9.

Ρυθμιστικό διάλυμα 20mM Tris, 1% (v/v) Triton X-100 pH 8.0.

10. Ρυθμιστικό διάλυμα δειγμάτων 5 φορές συγκεντρωμένο (5x) (sample buffer).
11. Παγωμένο διάλυμα ακετόνης 100% (v/v).

να

12. Διάλυμα Percoll 100% (w/v).
Μέθοδος:

Δέ
σπ
οι

1. Ένας φλοιός (cortex) εγκεφάλου από ενήλικα ποντικό 8 εβδομάδων, υπό αναισθησία,
απομονώνεται με ειδικά εργαλεία ανατομής.

2. Ο ιστός ομογενοποιείται σε 10ml κρύου ρυθμιστικού διαλύματος ομογενοποίησης σε
ειδικό Glass-Teflon douncer.

3. Ακολούθως το διάλυμα φυγοκεντρείται στα 3000g για 10min στους 4ºC και συλλέγεται
προσεκτικά το υπερκείμενο το οποίο περιέχει κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες και

συναπτονευροσώματα.

4. Στην συνέχεια το διάλυμα φυγοκεντρείται στα 14000g για 12min στους 4ºC και
απομακρύνεται το υπερκείμενο.

5. Τα συναπτονευροσώματα αναδιασπείρονται σε 550μl ρυθμιστικού διαλύματος KrebsRinger πολύ προσεκτικά χωρίς την δημιουργία φυσαλίδων.
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6. Ακολούθως

προστίθενται

450μl

διαλύματος

Percoll

(45%

w/v)

και

τα

και

τα

συναπτονευροσώματα αναμειγνύονται με απαλή ανάδευση.
7. Το

διάλυμα

φυγοκεντρείται

στα

14000rpm

για

2min

στους

4ºC

συναπτονευροσώματα συλλέγονται στην επιφάνεια του σωλήνα τύπου eppendorf.
8. Στην

συνέχεια

απομακρύνεται

το

υπερκείμενο

και

τα

συναπτονευροσώματα

πο
υς

αναδιασπείρονται σε 1ml ρυθμιστικού διαλύματος Krebs-Ringer.

9. Το διάλυμα φυγοκεντρείται στις 14000rpm για 30s στους 4ºC και απομακρύνεται το
υπερκείμενο.

10. Τα συναπτονευροσώματα αναδιασπείρονται σε 0.4ml ρυθμιστικού διαλύματος HepesKrebs (essay buffer) και ποσοτικοποιούνται τα λειτουργικά συναπτονευροσώματα με τη

άμ

μέθοδο Bradford ώστε να χρησιμοποιούνται 100μg σε κάθε πειραματική δοκιμή.

11. Για κάθε πειραματική δοκιμή προστίθενται η απαιτούμενη ποσότητα αναστολέων των
κινασών και διεγερτών των υποδοχέων της συναπτικής σχισμής για τον καθορισμένο

Χα
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χρόνο επώασης στους 37ºC υπό ελαφριά ανάδευση (Πίνακας 2.9).

12. Στη συνέχεια προστίθενται ίση ποσότητα ρυθμιστικού διαλύματος Krebs στα
συναπτονευροσώματα για 15min στους 37ºC υπό ελαφριά ανάδευση ώστε η τελική
συγκέντρωση KCl να είναι 55mM.

13. Τα συναπτονευροσώματα τοποθετούνται στον πάγο για 1-2min, φυγοκεντρούνται στις
14000rpm για 30s στους 4ºC και απομακρύνεται το υπερκείμενο.

14. Αναδιασπείρονται σε 50μl διαλύματος λύσης, προστίθεται κατάλληλη ποσότητα 5Χ
sample buffer και τα δείγματα θερμαίνονται στους 95ºC για 5min.

να

15. Φορτώνονται 20μg του κάθε δείγματος σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και στη συνέχεια
υποβάλλονται σε ανοσοαποτύπωση κατά Western.

Δέ
σπ
οι

Αναστολέας πρωτεϊνικής κινάσης
LY294002 (PI3K)
ΚΝ-93 (CaMKII)
SB203580 (p38 MAP)
Ro320432 (PKC)
Διεγερτής σύναψης
DHPG (S-3,5-dihydroxyphenylglycine)
KCl (χλωριούχο κάλιο)
NMDA (N-μεθυλο-D-ασπαρτικό οξύ)
AMPA (α-αμινο-3-υδροξυ-5-μεθυλο-4ισοξαζολοπροπιονικό οξύ
Glutamate (γλουταμινικό)
PMA (εστέρες φορβόλης)

Τελική συγκέντρωση
50μM
10μM
5μM
10μM

Χρόνος
30min
30min
30min
30min

100μM
55mΜ
100μM

5min
15min
30min

5μM

30min

100μM
200μM

30min
30min

Πίνακας 2.9: Αναστολείς πρωτεϊνικών κινασών και διεγερτές των υποδοχέων της συναπτικής
σχισμής.
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2.2.10 Απομόνωση προ-συναπτικών και μετα-συναπτικών πρωτεϊνών από φλοιό
εγκεφάλου ενήλικα ποντικού.
Μέθοδος:
1.

Ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία απομόνωσης λειτουργικών συναπτονευροσωμάτων
(2.2.9 μέχρι το στάδιο 9).
Τα συναπτονευροσώματα αναδιασπείρονται σε 0.5ml ρυθμιστικού διαλύματος KrebsRinger και αραιώνονται με 4.5ml παγωμένου 0.1mM CaCl2.

3.

πο
υς

2.

Προστίθεται ίση ποσότητα 40mM Tris, 2% (v/v) Triton X-100 pH 6.0, προσέχοντας το pH
του διαλύματος να είναι ακριβώς 6.0, και το διάλυμα επωάζεται για 30 min στους 4ºC υπό
ελαφριά ανάδευση.

Στη συνέχεια το διάλυμα φυγοκεντρείται στα 40000g για 30min στους 4ºC και

άμ

4.

απομακρύνεται το υπερκείμενο το οποίο περιέχει τις διαλυτές πρωτεΐνες της σύναψης.
5.

Οι διαλυτές πρωτεΐνες καταβυθίζονται με την προσθήκη 10X του όγκου παγωμένης

Χα
ρα
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ακετόνης για 16-18h στους -20ºC, φυγοκεντρούνται στα 18000g για 30min στους 4ºC και
απομακρύνεται το υπερκείμενο. Στη συνέχεια οι πρωτεΐνες ξεπλένονται με 1ml 70% (v/v)
παγωμένης αιθανόλης και αφήνονται να στεγνώσουν.

13. Στη συνέχεια το ίζημα ξεπλένεται με ρυθμιστικό διάλυμα 20mM Tris, 1% (v/v) Triton X100 pH 6.0 και αναδιασπείρεται με 0.2ml ρυθμιστικού διαλύματος 20mM Tris, 1% (v/v)
Triton X-100 pH 8.0.

14. Στη συνέχεια οι πρωτεΐνες επωάζονται για 30 min στους 4ºC υπό ελαφριά ανάδευση και
το διάλυμα φυγοκεντρείται στα 40000g για 30min στους 4ºC. Συλλέγεται το υπερκείμενο

να

το οποίο περιλαμβάνει τις προ-συναπτικές πρωτεΐνες.
15. Οι μετα-συναπτικές πρωτεΐνες που απομένουν ξεπλένονται με ρυθμιστικό διάλυμα 20mM

Δέ
σπ
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Tris, 1% (v/v) Triton X-100 pH 8.0, φυγοκεντρούνται στα 40000g για 30min στους 4ºC
και απομακρύνεται το υπερκείμενο.

16. Οι διαλυτές πρωτεΐνες, οι προ-συναπτικές και οι μετα-συναπτικες πρωτεΐνες που
απομονώθηκαν ποσοτικοποιούνται με την βοήθεια φωτομέτρου τύπου eppendorf και
υπολογίζεται η ολική συγκέντρωση πρωτεϊνών (Μέθοδος Bradford).

17. Σε όλα τα δείγματα προστίθεται ποσότητα 5x sample buffer και τα δείγματα θερμαίνονται
στους 95ºC για 5min.

18. Φορτώνονται 10μg του κάθε δείγματος σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης και υποβάλλονται
σε ανοσοαποτύπωση κατά Western.
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2.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
2.3.1

Θρεπτικά υλικά για την ανάπτυξη νευροβλαστικής κυτταροκαλλιέργειας ποντικού

τύπου NSC34, ανθρώπινων επιθηλιακών κυττάρων τραχήλου της μήτρας HeLa και

πο
υς

ινοβλαστών ποντικού τύπου NIH3T3.
Υλικά:
1.

Θρεπτικό υλικό DMEM το οποίο περιέχει 4500mg/l D-γλυκόζη, 25 mM HEPES χωρίς
πυροσταφυλικό νάτριο. (DMEM: Dulbecco’s Modified Eagle Medium, GibcoInVitrogen).

Εμβρυικός βόειος ορρός – FBS (fetal bovine serum), (Gibco-InVitrogen).

3.

D-PBS (Dulbecco’s PBS) χωρίς CaCl2 και MgCl2, (Gibco-InVitrogen).

4.

Διάλυμα θρυψίνης-EDTA·4Να: 0.25% (w/v) θρυψίνη, 1 mM EDTA·4Να

(Gibco-

Χα
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InVitrogen).

άμ

2.

5.

200mM L-γλουταμίνη (100Χ) (Gibco-InVitrogen).

6.

Μείγμα αντιβιοτικών πενικιλίνη/στρεπτομυκίνη: 10000U/ml πενικιλίνη G (άλας νατρίου),
10000U/ml θειϊκή στρεπτομυκίνη σε φυσιολογικό ορρό (Gibco-InVitrogen).

7.

Θρεπτικό υλικό πλήρες DMEM: 10% (v/v) FBS, 2mM L-γλουταμίνη, 50U/ml πενικιλίνη
και στρεπτομυκίνη αντίστοιχα σε θρεπτικό υλικό DMEM.

Ανάπτυξη κυτταροκαλλιέργειας από κατεψυγμένα κύτταρα.

Υλικά

να

2.3.2

100 mm τρυβλία για κυτταροκαλλιέργειες (Corning incorporated, CORNING).

2.

Θρεπτικό υλικό πλήρες DMEM.

Δέ
σπ
οι

1.
3.

Κατεψυγμένα κύτταρα νευροβλαστών ποντικού τύπου NSC34.

Μέθοδος
1.

Σε τρυβλίο των 100mm προστίθενται 9ml πλήρους DMEM θρεπτικού υλικού

προθερμασμένου στους 37oC .

2.

Ακολούθως ξεπαγώνεται γρήγορα σε υδατόλουτρο των 37oC, ένας σωλήνας στον οποίο
περιέχονται τα κύτταρα (NSC34, HeLa και NIH3T3 αντίστοιχα) και διασπείρονται στο
τρυβλίο με πλήρες DMEM.
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3.

Τα κύτταρα επωάζονται στους 37oC σε ατμόσφαιρα που περιέχει υγρασία και 5% CO2
έως ότου καλυφθεί το 80% της επιφάνειας του τρυβλίου. Συνήθως χρειάζονται 2-3 μέρες
για να επιτευχθεί αυτό.

2.3.3 Επαναδιασπορά κυττάρων για ανακαλλιέργεια τους.

πο
υς

Για να διατηρηθεί μια καλλιέργεια υπό ανάπτυξη, τα κύτταρα αναδιασπείρονται
(αραιώνονται) και ποσότητα αυτών ανακαλλιεργείται.

Για να αποκολληθούν τα κύτταρα από την επιφάνεια του τρυβλίου χρησιμοποιείται το

Υλικά

άμ

πρωτεολυτικό ένζυμο θρυψίνη.

Διάλυμα ενζύμου θρυψίνης-EDTA·4Nα.

2.

Θρεπτικό υλικό πλήρες DMEM.

3.

D-PBS.

4.

Κυτταροκαλλιέργειες διαφόρων τύπων (2.3.1) σε εκθετική φάση ανάπτυξης.

5.

100mm τρυβλία για κυτταροκαλλιέργειες (Corning incorporated, CORNING).

Μέθοδος
1.

Χα
ρα
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1.

Από ένα τρυβλίο των 100mm, στο οποίο μεγαλώνει η κυτταροκαλλιέργεια NSC34 που
βρίσκεται σε εκθετική φάση ανάπτυξης, απομακρύνεται το θρεπτικό υλικό με
αναρρόφηση.

Τα κύτταρα ξεπλένονται δύο φορές με 10 ml προθερμασμένο D-PBS και προστίθεται σε

να

2.

αυτά 1 ml διαλύματος ενζύμου θρυψίνη-EDTA·4Nα.
Το τρυβλίο επωάζεται στους 37oC, 5% CO2 για 1 min ώστε να δράσει η θρυψίνη και να

Δέ
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3.

αποκολληθούν τα κύτταρα.

4.

Ακολούθως προστίθενται στο τρυβλίο 8 ml πλήρες DMEM θρεπτικό υλικό και γίνεται

ήπια ανάδευση, δηλαδή τα κύτταρα υφίστανται 1:8 αραίωση.

5.

1 ml από τα αραιωμένα κύτταρα μεταφέρεται σε τρυβλίο των 100mm στο οποίο

περιέχονται 9 ml προθερμασμένου στους 37oC πλήρες DMEM και επωάζονται σε
ατμόσφαιρα που περιέχει υγρασία και 5% CO2 έως ότου καλυφθεί το 80% της επιφάνειας

του τρυβλίου.
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2.3.4 Κρυοδιατήρηση κυτταροκαλλιέργειας-Πάγωμα κυττάρων.
Για τη διατήρηση αποθεμάτων κυτταροκαλλιέργειας τα κύτταρα φυλάσσονται σε
θερμοκρασία -135oC σε υγρό άζωτο στην παρουσία κρυοπροστατευτικού μέσου όπως DMSO

Υλικά
1.

DMSO (Sigma).

2.

Κρυογόνοι

σωλήνες

NALGENE®

(cryogenic

vial)

κυτταροκαλλιέργειας (Nalge Nunc International).
Κρυοψύκτης NALGENE® (Nalge Nunc International).

των

2ml

για

κατάψυξη

άμ

3.

πο
υς

(διμέθυλο-σουλφοξείδιο).

Μέθοδος

Ακολουθούνται τα βήματα 1-4 από τη διαδικασία επαναδιασποράς κυττάρων 2.3.3.

2.

Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 900 rpm για 2min και αναδιασπείρονται σε 1ml του

Χα
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1.

μέσου παγώματος κυττάρων.
3.

Το 1ml κυττάρων μεταφέρεται σε κρυογόνο σωλήνα και τοποθετούνται σε κρυοψύκτη
NALGENE® στους -80oC ώστε να επιτευχθεί σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

4.

Την επόμενη μέρα ο σωλήνας μεταφέρεται και αποθηκεύεται σε υγρό άζωτο.

2.3.5 Τεχνική παροδικής επιμόλυνσης με χρήση κατιονικών λιπιδίων.
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν για παροδική επιμόλυνση οι τεχνικές της

να

επιμόλυνσης από λιποσώματα (liposome-mediated transfection). Στη συγκεκριμένη μέθοδο η
μεταφορά του DNA γίνεται με χρήση κατιονικών λιποσωμάτων τα οποία δημιουργούν θετικά

Δέ
σπ
οι

φορτισμένα σύμπλοκα με τα ανιονικά μόρια του DNA. Τα θετικά φορτισμένα σύμπλοκα
λιποσωμάτων-DNA αλληλεπιδρούν με την αρνητικά φορτισμένη μεμβράνη του κυττάρου και

τα κύτταρα λαμβάνουν το DNA με το μηχανισμό της ενδοκύτωσης.
Υλικά:
1

Νευροβλαστική κυτταροκαλλιέργεια ποντικού τύπου NSC34.

2

LipofectamineTM 2000 πολυκατιονικού λιπιδίου(1mg/ml) (Invitrogen).

3

Θρεπτικό υλικό πλήρες DMEM χωρίς αντιβιοτικά.

4

Θρεπτικό υλικό πλήρες DMEM με αντιβιοτικά .

5

Διάλυμα θρυψίνης-EDTA·4Nα.

6

D-PBS.
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7

Opti-MEM I Reduced Serum (Invitrogen).

8

4 μg πλασμιδιακού DNA.

9

Τρυβλία για κυτταροκαλλιέργειες (60mm).

10 Αποστειρωμένες καλυπτρίδες.

1.

πο
υς

Μέθοδος: (εκτελείται με βάσει οδηγιών του κατασκευαστή Invitrogen)

Μια μέρα πριν την επιμόλυνση τα κύτταρα αραιώνονται και τοποθετούνται σε τρυβλίο
των 60mm που φέρει καλυπτρίδες και περιέχει 4ml πλήρες DMEM χωρίς αντιβιοτικά

ώστε να καλύπτουν το 90-95% της επιφάνειας του τρυβλίου κατά την επιμόλυνση την
επόμενη μέρα. Το τρυβλίο επωάζεται στον επωαστήρα (37°C, 5% CO2).

Σε ένα σωλήνα τύπου eppendorf αραιώνονται 4μg DNA σε 500μl θρεπτικό υλικό Opti-

άμ

2.

MEM I.
3.

Σε ένα σωλήνα τύπου eppendorf αραιώνοντα 5μl LipofectamineTM 2000 σε 500μl

4.

Χα
ρα
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θρεπτικό υλικό Opti-MEM και ο σωλήνας επωάζεται για 5min σε θερμοκρασία δωματίου.
Το αραιωμένο DNA προστίθεται στην αραιωμένη LipofectamineTM 2000, αναμειγνύονται
απαλά και επωάζονται για 20min σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να δημιουργηθούν τα
σύμπλοκα DNA-LipofectamineTM 2000.
5.

Το διάλυμα προστίθεται στάγδην στο τρυβλίο των 60mm που περιέχει τα κύτταρα NSC34
σε 4ml πλήρους DMEM χωρίς αντιβιοτικά και αναδεύεται απαλά. Το τρυβλίο επωάζεται
στον επωαστήρα (37°C, 5% CO2) για 6 ώρες και μετά το θρεπτικό υλικό αντικαθίσταται
με πλήρες DMEM. Οι καλυπτρίδες συλλέγονται στην επιθυμητή ώρα ανάλογα με το

Τεχνική παροδικής επιμόλυνσης με χρήση ριβοολιγονοκλεοτιδίων αποσιώπησης

Δέ
σπ
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2.3.6

να

εκάστοτε πείραμα.

(siRNA).

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μετα-μεταγραφικής αποσιώπησης

(RNA Silencing) όπως περιγράφεται από τους (Christodoulou et al., 2006). Στη διαδικασία

αυτή ειδικά σχεδιασμένα δίκλωνα RNA (dsRNA), μήκους 21-22 nt, ομόλογα σε αλληλουχία

με το προς καταστολή mRNA εισέρχονται στα κύτταρα με τη μέθοδο της παροδικής

επιμόλυνσης. Τα siRNA στη συνέχεια συγχωνεύονται στο σύμπλεγμα RISC (RNA-induced
silencing complex) το οποίο χρησιμοποιεί την αντινοηματική αλληλουχία του ξεδιπλωμένου

siRNA για να αναγνωρίσει την συμπληρωματική αλληλουχία του mRNA την οποία και κόβει,
οδηγώντας στην εξειδικευμένη αποσιώπηση του γονιδίου-στόχου (Mittal, 2004).
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Υλικά:
Νευροβλαστική κυτταροκαλλιέργεια ποντικού τύπου NSC34.

2.

LipofectamineTM 2000 πολυκατιονικού λιπιδίου(1mg/ml) (Invitrogen).

3.

Θρεπτικό υλικό πλήρους DMEM χωρίς αντιβιοτικά.

4.

Θρεπτικό υλικό πλήρους DMEM με αντιβιοτικά.

5.

Διάλυμα θρυψίνης-EDTA·4Nα.

6.

D-PBS.

7.

Opti-MEM I Reduced Serum.

8.

20μM ζεύγη εξειδικευμένων ολιγονουκλεοτιδίων αποσιώπησης (siRNA1, siRNA2 και

πο
υς

1.

siRNA3) (InVitrogen) (Πίνακας 2.10).

20μM ζεύγος ολιγονουκλεοτιδίων αναφοράς (low GC medium) (InVitrogen).

άμ

9.

10. Τρυβλία για κυτταροκαλλιέργειες (60mm).

Χα
ρα
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11. Αποστειρωμένες καλυπτρίδες.

Μέθοδος: (εκτελείται βάσει οδηγιών του κατασκευαστή Invitrogen)
1.

Μια μέρα πριν την επιμόλυνση τα κύτταρα αραιώνονται και τοποθετούνται σε τρυβλίο
των 60mm που φέρει καλυπτρίδες και περιέχει 4ml πλήρες DMEM χωρίς αντιβιοτικά
ώστε να καλύπτουν το 30-35% της επιφάνειας του τρυβλίου κατά την επιμόλυνση την
επόμενη μέρα. Το τρυβλίο επωάζεται στον επωαστήρα (37°C, 5% CO2).

2.

Σε ένα σωλήνα τύπου eppendorf αραιώνονται 5.3μl (320pM συνολική συγκέντρωση
ολιγονουκλεοτιδίων) από κάθε ζεύγος των τριών διαφορετικών ολιγονουκλεοτιδίων

να

siRNA (δηλαδή χρησιμοποιείται ένα μείγμα 1:1:1 των τριών ζευγών ολιγονουκλεοτιδίων
σε κάθε επιμόλυνση) σε 100μl θρεπτικό υλικό Opti-MEM I καθώς και 16μl (320pM

Δέ
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συνολική συγκέντρωση ολιγονουκλεοτιδίων) από το ζεύγος ολιγονουκλεοτιδίων
αναφοράς (low GC medium).

3.

Σε ένα σωλήνα τύπου eppendorf αραιώνοντα 16μl LipofectamineTM 2000 σε 100μl

θρεπτικό υλικό Opti-MEM I

και οι σωλήνες επωάζονται για 5min σε θερμοκρασία

δωματίου.

4.

Τα

αραιωμένα

siRNAs

προστίθεται

στην

αραιωμένη

LipofectamineTM

2000,

αναμειγνύονται απαλά και επωάζονται για 20min σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να
δημιουργηθούν τα σύμπλοκα RNA-LipofectamineTM 2000.

5.

Το διάλυμα προστίθεται στάγδην στο τρυβλίο των 60mm που περιέχει τα NSC34 κύτταρα

σε 4ml πλήρες DMEM χωρίς αντιβιοτικά και καλυπτρίδες και αναδεύεται απαλά. Το
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τρυβλίο επωάζεται στον επωαστήρα (37°C, 5% CO2) για 6 ώρες και μετά το θρεπτικό
υλικό αντικαθίσταται με πλήρες DMEM.
6.

Τα κύτταρα αφήνονται στον επωαστήρα για 72h οπότε πραγματοποιείται και δεύτερη
επιμόλυνση με τις ίδιες συγκεντρώσεις (στάδια 2-5).

7.

Τα τρυβλία αφήνονται για ακόμα 48h στον επωαστήρα και τα κύτταρα συλλέγονται και

πο
υς

χρησιμοποιούνται για απομόνωση συνολικού RNA, συνολικής πρωτεΐνης καθώς επίσης οι
καλυπτρίδες συλλέγονται για χρησιμοποίηση σε πειράματα ανοσοφθορισμού.
Νοηματική αλληλουχία 5’-3’

Όνομα ολιγονουκλεοτιδίου

Αντινοηματική αλληλουχία 3’-5’

GAGUGUUUCACUUUCUGGUGAUAAA

siRNA1

άμ

CUCGCAAAGUGAAAGACCACUAUUU
CCUUGUGAUUGUUACAGCUCCCUUU

siRNA2

GGAACACUAACAAUGUCGAGGGAAA

Χα
ρα
λ

UGAGGUGGAUGAAGCUGCAGUUGAU

siRNA3

ACUCCACCUACUUCGACGUCAACUA

Πίνακας 2.10: Ολιγονουκλεοτίδια αποσιώπησης που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα
εργασία.

2.3.7 Τεχνική του ανοσοφθορισμού.

Η τεχνική του ανοσοφθορισμού χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία για τον

να

ενδοκυττάριο εντοπισμό της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε κυτταροκαλλιέργεια νευροβλαστών

Δέ
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ποντικού τύπου NSC34 και κινητικών νευρώνων ποντικού.
2.3.7.1 Μονιμοποίηση, διαπερατότητα και κάλυψη των κυττάρων.
Παραλαμβάνονται

καλυπτρίδες

από

τρυβλία

στα

οποία

αναπτύσσεται

κυτταροκαλλιέργεια NSC34 και τα κύτταρα έχουν καλύψει το 50-60% της επιφάνειας του

τρυβλίου. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο που χρησιμοποίησαν οι Santama et. al. 1998
(Santama et al., 1998).
Υλικά:
1.

Ρυθμιστικό διάλυμα 1Χ PHEM, pH=7 (65mM PIPES, 30mM HEPES pH=6.9, 10mM
EGTA, 2mM MgCl2).

2.

4% (w/v) παραφορμαλδεύδη (PFA) pH 8.0 σε ρυθμιστικό διάλυμα PHEM.
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0.5% (v/v) Triton X-100 σε ρυθμιστικό διάλυμα PHEM.

4.

Ρυθμιστικό διάλυμα PBS.

5.

50mM NH4Cl σε ρυθμιστικό διάλυμα PBS.

6.

Παγωμένο διάλυμα μεθανόλης 100% (v/v).

Α. Μέθοδος (Κλασσικό πρωτόκολλο μονιμοποίησης με PFA):
1.

πο
υς

3.

Οι καλυπτρίδες με τα κύτταρα NSC34 ξεπλένονται γρήγορα σε προθερμασμένο στους
37°C διάλυμα PHEM και η περίσσεια διαλύματος απομακρύνεται ακουμπώντας με
προσοχή την άκρη της καλυπτρίδας σε διηθητικό χαρτί.

Στη συνέχεια, οι καλυπτρίδες μονιμοποιούνται σε διάλυμα 4% (w/v) PFA σε PHEM για
10min.

άμ

2.
3.

Ακολουθεί ξέπλυμα των καλυπτρίδων 3 φορές από 5min με διάλυμα PHEM.

4.

Κατόπιν, οι καλυπτρίδες αφήνονται σε διάλυμα 0.5% (v/v) Triton X-100 σε PHEM για

Χα
ρα
λ

10min ώστε να γίνουν τα κύτταρα διαπερατά.
5.

Ακολούθως, οι καλυπτρίδες ξεπλένονται 2 φορές από 5min με διάλυμα PHEM.

6.

Στη συνέχεια οι καλυπτρίδες αφήνονται σε διάλυμα 50mM NH4Cl σε PBS για 20min για
κορεσμό του αυτο-φθορισμού του παρασκευάσματος (quenching).

7.

Tα κύτταρα ξεπλένονται 2 φορές από 5min με διάλυμα PBS. Στο σημείο αυτό οι
καλυπτρίδες μπορούν να φυλαχθούν στους 4°C για μια εβδομάδα ή να χρησιμοποιηθούν
αμέσως για να σημανθούν με τα κατάλληλα αντισώματα για τις πρωτεΐνες-στόχους.

1.

να

B. Μέθοδος [Πρωτόκολλο μονιμοποίησης με PFA με προ-εκχύλιση (pre-extraction)]:
Οι καλυπτρίδες με τα κύτταρα ξεπλένονται γρήγορα σε προθερμασμένο στους 37°C

Δέ
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διάλυμα PHEM και η περίσσεια διαλύματος απομακρύνεται ακουμπώντας με προσοχή την
άκρη της καλυπτρίδας σε χαρτί.

2.

Στη συνέχεια, οι καλυπτρίδες εκχυλίζονται σε διάλυμα 0.5% (v/v) Triton σε PHEM για
10sec και κατόπιν μονιμοποιούνται σε διάλυμα 4% (w/v) PFA σε PHEM για 10min.

3.

Ακολούθως, οι καλυπτρίδες ξεπλένονται 3 φορές από 3 min με διάλυμα PHEM.

4.

Κατόπιν, οι καλυπτρίδες αφήνονται σε διάλυμα 50mM NH4Cl σε PBS για 20min για
κορεσμό του αυτo-φθορισμού του παρασκευάσματος.

5.

Στη συνέχεια οι καλυπτρίδες ξεπλένονται 2 φορές από 3min με διάλυμα PBS. Στο σημείο

αυτό οι καλυπτρίδες μπορούν να φυλαχτούν στους 4°C για μια εβδομάδα ή να
χρησιμοποιηθούν αμέσως για να σημανθούν με τα κατάλληλα αντισώματα για τις
πρωτεΐνες-στόχους.
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Γ. Μέθοδος Πρωτόκολλο μονιμοποίησης με μεθανόλη:
1.

Οι καλυπτρίδες με τα κύτταρα τοποθετούνται σε παγωμένο (-20°C) διάλυμα μεθανόλης
για 5min.

2.

Στη συνέχεια, η μεθανόλη αφαιρείται και οι καλυπτρίδες ξεπλένονται με PBS 3 φορές από

πο
υς

5min. Στον σημείο αυτό οι καλυπτρίδες μπορούν να φυλαχτούν στους 4°C για μια

εβδομάδα ή να χρησιμοποιηθούν αμέσως για να σημανθούν με τα κατάλληλα αντισώματα
για τις πρωτεΐνες-στόχους.

Υλικά:
1.

άμ

2.3.7.2 Σήμανση με χρήση αντισωμάτων.

“Blocking mix” σε ρυθμιστικό διάλυμα PHEM: 2% (v/v) FCS, 2% (w/v) BSA, 0.2% (w/v)
ζελατίνη από δέρμα ψαριού.

0.05% (v/v) Tween-20 σε ρυθμιστικό διάλυμα PBS.

3.

5% (v/v) blocking mix σε ρυθμιστικό διάλυμα PBS.

4.

Ρυθμιστικό διάλυμα PBS.

5.

Μέσο επίστρωσης Mowiol (Merck) με 100mg/ml DABCO, anti-fading agent (Sigma).

6.

Καλυπτρίδες με μονιμοποιημένα NSC-34 κύτταρα.

7.

Αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου.

8.

Διάλυμα Hoechst αρχικής συγκέντρωσης 10mg/ml.

Χα
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2.

1.

να

Μέθοδος:

Πριν την εφαρμογή των αντισωμάτων, οι καλυπτρίδες υφίστανται επεξεργασία με το

Δέ
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οι

επιλεγμένο πρωτόκολλο μονιμοποίησης και διαπερατότητας (2.3.7.1).
2.

Στη συνέχεια, οι καλυπτρίδες επωάζονται με blocking mix σε PHEM για 15-30min ώστε

να μειωθεί η μη ειδική δέσμευση των αντισωμάτων.

3.

Οι καλυπτρίδες ξεπλένονται με 0.05% (v/v) Tween-20 σε PBS για 1 min.

4.

Ακολούθως οι καλυπτρίδες επωάζονται διαδοχικά με τα επιλεγμένα αντισώματα (πρώτα

και δεύτερα) τα οποία αραιώνονται σε 5% (v/v) blocking mix σε PBS για 1h σε

θερμοκρασία δωματίου (αν θα γίνει χρήση και ενός άλλου πρώτου αντισώματος από
διαφορετικό είδος τότε γίνεται ταυτόχρονη επώαση των πρώτων αντισωμάτων).

5.

Τα κύτταρα ξεπλένονται 3 φορές με 0.05% (v/v) Tween-20 σε PBS για 3 min.

6.

Ακολούθως οι καλυπτρίδες επωάζονται με το δεύτερο αντίσωμα σε 5% ρυθμιστικό
διάλυμα για 45min και ξεπλένονται με 0.05% (v/v) Tween-20 σε PBS για 3 min.
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7.

Στη συνέχεια, γίνεται σήμανση του DNA με διάλυμα χρωστικής Hoechst 33342 για 30sec
και τα κύτταρα ξεπλένονται μια φορά με 0.05% (v/v) Tween-20 σε PBS για 3 min και μια
τελευταία φορά με απλό PBS.

8.

Οι καλυπτρίδες τοποθετούνται με την πλευρά που αναπτύχθηκαν τα κύτταρα πάνω σε
μέσου επίστρωσης Mowiol στην παρουσία DABCO.

9.

πο
υς

μεγάλη αντικειμενοφόρο πλάκα για παρατήρηση με μικροσκοπία φθορισμού με χρήση
Τα δείγματα αφήνονται να στεγνώσουν και εξετάζονται με χρήση του ανεστραμμένου
μικροσκοπίου φθορισμού Axiovert 200M (C. Zeiss) με μηχανική τράπεζα εργασίας. Oι

εικόνες λαμβάνονται με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Axiocam MRm μέσω του
προγράμματος Zeiss Axiovision 4.3 και τυγχάνουν ψηφιακής ανάλυσης επεξεργασίας με

2.3.8

άμ

τα προγράμματα Adobe Photoshop CS3 και Adobe Illustrator CS3.

Καλλιέργειες πρωτογενών κινητικών νευρώνων νωτιαίου μυελού από έμβρυα

Χα
ρα
λ

ποντικού 18-19 ημερών:
Υλικά:
1.

Θρεπτικό υλικό MEM το οποίο περιέχει άλατα Eagle’s και γλουταμίνη (InVitrogen).

2.

Θρεπτικό υλικό ΜΕΜ HORSE (10% v/v Ορό αλόγου Ηorse Serum και 0.6% v/v
γλυκόζης σε θρεπτικό υλικό ΜΕΜ).

Θρεπτικό υλικό NEUROBASAL A (InVitrogen) με συμπλήρωμα Β27 (InVitrogen).

4.

HBSS (Hanks Balanced Salt Solution) χωρίς CaCl2 και MgCl2 (InVitrogen).

5.

Διάλυμα ενζύμου θρυψίνης για νευρώνες (25g/l θρυψίνη και 0.5g/l NaCl) (InVitrogen).

6.

DNase I από πάγκρεας βοδιού.

7.

1mM Αραχιδονικό οξύ (AraC).

8.

Διάλυμα θερμής παραφίνης και πολυλυσίνης.

Δέ
σπ
οι

να

3.

9.

Τρυβλία 60mm με καλυπτρίδες για κυτταροκαλλιέργειες.

10. Πλαστικές πιπέττες Pasteur.
11. Υδατόλουτρο στους 37ºC.

12. Αποστειρωμένο διπλοαπιονισμένο νερό.
Μέθοδος:

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή πρωτογενών κινητικών νευρώνων

νωτιαίου μυελού ποντικού και την χρησιμοποίηση τους σε πειράματα ανοσοφθορισμού.

Α. Δύο μέρες πριν την ανατομή ετοιμάζονται τα τρυβλία. Για κάθε ποντικό χρησιμοποιούνται
4 τρυβλία και σε κάθε τρυβλίο τοποθετούνται 6 καλυπτρίδες με 4 σταγόνες θερμής
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παραφίνης συμμετρικά και ομοιόμορφα. Στη συνέχεια προστίθενται 0.2ml πολυλυσίνης σε
κάθε καλυπτρίδα και τα τρυβλία αφήνονται για 16-18 h.
Β. Μια μέρα πριν την ανατομή, τα τρυβλία ξεπλένονται τρεις φορές με αποστειρωμένο νερό
για την απομάκρυνση επιπλέον πολυλυσίνης. Τοποθετούνται 5ml θρεπτικού υλικού MEM
Γ.

Μέρα ανατομής:

1.

Προθερμαίνονται

σε

υδατόλουτρο

37ºC

τα

NEUROBASAL A + B27 και το διάλυμα HBSS.
2.

θρεπτικά

πο
υς

HORSE στις καλυπτρίδες και τα τρυβλία επωάζονται στους 37ºC για 16-18h.
υλικά

MEM

HORSE,

Θυσιάζεται ένας ποντικός, απομακρύνονται τα έμβρυα 18-19 ημερών με ειδικά εργαλεία
ανατομής και τοποθετούνται σε τρυβλίο που περιέχει διάλυμα HBSS.

Από κάθε έμβρυο διαχωρίζεται ο νωτιαίος μυελός και τοποθετείται σε σωλήνα τύπου

άμ

3.

Falcon των 15ml όπου και προστίθεται 4.5ml HBSS, 0.5ml θρυψίνης και 25μl DNaseI και
ανακινούνται ομαλά. Ο σωλήνας τοποθετείται σε υδατόλουτρο για 15min για
4.
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απομάκρυνση του κυτταρικού ιστού και απομόνωση κυττάρων νωτιαίου μυελού.
Στη συνέχεια τα κύτταρα νωτιαίου μυελού διασπείρονται σε 5ml MEM HORSE,
αφήνονται να κατακαθίσουν στον πυθμένα του σωλήνα και αφαιρείται το υπερκείμενο.
Επαναλαμβάνεται το ίδιο στάδιο πλύσης των κυττάρων τρεις φορές.
5.

Τα κύτταρα επαναδιασπείρονται σε 4ml MEM HORSE και ακολουθεί φυγοκέντρηση στις
1000rpm για 5min σε θερμοκρασία 12°C.

6.

Αφαιρείται το υπερκείμενο και τα κύτταρα διασπείρονται σε 5ml-10ml θρεπτικού υλικού
NEUROBASAL+B27.

Με τη βοήθεια του αιματοκυτταρομέτρου μετρείται ο ολικός αριθμός των κυττάρων

να

7.

νωτιαίου μυελού που απομονώθηκαν, στρώνονται 5·105 κύτταρα σε κάθε τρυβλίο και
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επωάζονται στους 37ºC.

Δ. Μετά από 4-6h οι καλυπτρίδες αναποδογυρίζονται σε τρυβλία που περιέχουν
γλοιοκύτταρα τα οποία παρέχουν φυσική στήριξη και θρεπτικά συστατικά στους
νευρώνες. Τα γλοιοκύτταρα μεγαλώνουν σε

θρεπτικό υλικό ΜΕΜ HORSE και την

προηγούμενη μέρα το θρεπτικό υλικό αλλάζεται με NEUROBASAL+B27.

Ε. Μετά από 48h προστίθεται 10μΜ AraC στα κύτταρα νωτιαίου μυελού για παρεμπόδιση
της κυτταρικής διαίρεσης των γλοιοκυττάρων. Οι καλυπτρίδες επωάζονται για 3

εβδομάδες στους 37ºC χωρίς αλλαγή θρεπτικού υλικού ώστε τα κύτταρα να
διαφοροποιηθούν πλήρως σε ώριμους κινητικούς νευρώνες νωτιαίου μυελού και

συλλέγονται για χρησιμοποίηση σε πειράματα ανοσοφθορισμού και μικροσκοπίας.
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2.3.9

Τεχνική του ανοσοφθορισμού σε καλλιέργειες κινητικών νευρώνων.

Μέθοδος:
1.

Οι καλυπτρίδες με τα κύτταρα των κινητικών νευρώνων τοποθετούνται σε 4% (v/v) PFA
σε PBS για 20min υπό συνεχή ανάδευση και ξεπλένονται μια φορά με PBS για 3min. Στο
σημείο αυτό οι καλυπτρίδες μπορούν να φυλαχτούν στους 4°C για μια εβδομάδα ή να
πρωτεΐνες-στόχους.

2.

πο
υς

χρησιμοποιηθούν αμέσως για να σημανθούν με τα κατάλληλα αντισώματα για τις

Στη συνέχεια τα κύτταρα εκχυλίζονται με διάλυμα 0.1% (v/v) Triton-X σε PBS για 15min
υπό συνεχή ανάδευση και ξεπλένονται μια φορά με PBS για 3min.

3.

Τοποθετείται διάλυμα 10% (v/v) FBS σε PBS για 30min υπό ανάδευση για παρεμπόδιση

4.

άμ

της μη ειδικής δέσμευσης των αντισωμάτων στα κύτταρα.

Οι καλυπτρίδες επωάζονται με το πρώτο αντίσωμα το οποίο αραιώνεται σε 10% (v/v) FBS
σε PBS για 1-2h σε θερμοκρασία δωματίου.

Οι καλυπτρίδες ξεπλένονται τρεις φορές με PBS για 5min υπό συνεχή ανάδευση.

6.

Τα κύτταρα επωάζονται με τα δεύτερα αντισώματα τα οποία αραιώνονται σε 10% (v/v)
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5.

FBS σε PBS για 1-2h σε θερμοκρασία δωματίου.
7.

Οι καλυπτρίδες ξεπλένονται τρεις φορές με PBS για 5min υπό συνεχή ανάδευση.

8.

Ακολούθως τοποθετούνται σε πλάκα μικροσκοπίου με τη βοήθεια μέσου επίστρωσης (Gel
Mount Biomedia).

Αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία:

να

2.4

2.4.1 Πρώτα αντισώματα:
1.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης KIF1Bβ (anti-KIF1Bβ) που παράχθηκε με
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παραγγελία σε κουνέλι από την εταιρεία Peptide Specificity GmbH (Γερμανίας) με
χρήση του συνθετικού πεπτιδίου IRSKLSRRCPSQSKY το οποίο αντιστοιχεί στα
αμινοξέα 1756-1770 της πρωτεΐνης KIF1Bβ. Το αντίσωμα καθαρίστηκε με

χρωματογραφία συγγένειας και χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική αποτύπωσης κατά
Western σε αραίωση 1:500 του ορού από την δεύτερη αφαίμαξη και στην τεχνική του
ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:300 του καθαρισμένου με χρωματογραφία κλάσματος 4.

2.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της α-τουμπουλίνης (anti-α-tubulin) από ποντίκι (Sigma,
clone B-5-1-2) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση
1:6000.
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3.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της δυνεΐνης (anti-dynein) από ποντίκι (Santa Cruz) το
οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε αραίωση
1:800.

4.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (anti-GFP) από
Western σε αραίωση 1:1000.

5.

πο
υς

ποντίκι (Roche) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά
Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του DNA-BD του μεταγραφικού παράγοντα GAL-4
(anti-DNA-BDGAL4) από ποντίκι (Clontech) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική
ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε αραίωση 1:5000.
6.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της τρανσφεράσης της S-γλουταθειόνης (anti-GST) από
Western σε αραίωση 1:4000.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της μετα-συναπτικής πρωτεΐνης PSD95 (anti-PSD95)
από

ποντίκι

(BD

Biosciences)

το

οποίο

χρησιμοποιήθηκε
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7.

άμ

ποντίκι (Sigma) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά

στην

τεχνική

ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε αραίωση 1:1000.
8.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της μετα-συναπτικής πρωτεΐνης PSD95 (anti-PSD95)
από ποντίκι (Sigma) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε
αραίωση 1:100.

9.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της καλμοδουλίνης (anti-CaM) από ποντίκι (Zymed) το
οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:30.

10.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της συναπτοφυσίνης (anti-synaptophysin) από ποντίκι

να

(Abcam) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε
αραίωση 1:1000 και στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:100.
Μονοκλωνικό

αντίσωμα
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11.

έναντι

της

αφυδρογονάσης

της

3-φωσφορικής

γλυκεριναλδεΰδης GAPDH (anti-GAPDH) από ποντίκι (Chemicon International) το
οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε αραίωση

1:20000.

12.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του ευκαρυωτικού μεταφραστικού

παράγοντα

εκκίνησης

το

4E-BP1

(anti-4E-BP1)

από

κουνέλι

(Cell

Signaling)

οποίο

χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε αραίωση 1:500.

13.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του φωσφορυλιωμένου 4E-BP1 (anti-Phospho-4E-BP1)
από κουνέλι (Cell Signaling) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης
κατά Western σε αραίωση 1:500.
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14.

Πολυκλωνικό αντίσωμα έναντι της φωσφορυλιωμένης πρωτεινικής κινάσης της
εξαρτώμενης από το σύμπλοκο Ca+2/καλμοδουλίνης τύπου ΙΙ
CaMKII)

από

κουνέλι

(Promega)

το

οποίο

CaMKII (anti-active

χρησιμοποιήθηκε

στην

τεχνική

ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε αραίωση 1:5000.
15.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του μη-φωσφορυλιωμένου επιτοπίου των νευροινιδίων H
ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:1000.

16.

Μονοκλωνικό

αντίσωμα

έναντι

της

πρωτεΐνης

που

πο
υς

(anti-Smi32) από ποντίκι (Eurogentech) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική
αλληλεπιδρά

με

τους

μικροσωληνίσκους (anti-MAP2) από ποντίκι (Abcam) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην
τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:200.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της προ-συναπτικής πρωτεΐνης SV2 (anti-SV2) από

άμ

17.

ποντίκι (Developmental Studies Hybridoma Bank) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην
τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:100.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι των σωματιδίων Golgi (anti-58Κ Golgi protein) από
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18.

ποντίκι (Abcam) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση
1:800.
19.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της μεμβρανικής γλυκοπρωτεΐνης των λυσοσωμάτων
LAMP-2 (anti-LAMP2) από ποντίκι (Developmental Studies Hybridoma Bank) το οποίο
χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:75.

20.

Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του ενζύμου της δισμουτάσης του υπεροξειδίου SOD2
(anti-SOD2) από ποντίκι (R&D Systems) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική

21.

να

ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:100.
Πολυκλωνικό αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης υποστρώματος

MARCKS (anti-
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MARCKS) από κατσίκι (Santa Cruz Biotechnology, INC) το οποίο χρησιμοποιήθηκε
στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης σε αραίωση 1:400.

22.

Αντίσωμα φαλλοειδίνης συνεζευγμένο με Alexa Fluor 647 (Molecular probes,
InVitrogen), το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση
1:100.
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2.4.2 Δεύτερα αντισώματα:
1.

Αντίσωμα έναντι του IgG του κουνελιού, συνεζευγμένο με το ένζυμο HRP (Santa Cruz)
το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε αραίωση
1:60000.

2.

Αντίσωμα έναντι του IgG του ποντικού, συνεζευγμένο με το ένζυμο HRP (Amersham-

πο
υς

Pharmacia) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε
αραίωση 1:8000.
3.

Αντίσωμα έναντι του IgG του κατσικιού, συνεζευγμένο με το ένζυμο HRP (Amersham-

Pharmacia) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά Western σε
αραίωση 1:6000.

Αντίσωμα έναντι του IgG του κουνελιού, συνεζευγμένο με Alexa Fluor 488 (Molecular

άμ

4.

Probes) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:700.
5.

Αντίσωμα έναντι του IgG του ποντικού, συνεζευγμένο με Alexa Fluor 568 (Molecular

6.

Χα
ρα
λ

Probes) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:2000.
Αντίσωμα έναντι του IgG του κουνελιού, συνεζευγμένο με Alexa Fluor 568 (Molecular
Probes) το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική ανοσοφθορισμού σε αραίωση 1:2000.
2.4.3 Χρωστικές:

Χρωστική Hoechst 33342 (0.5μg/ml) η οποία χρησιμοποιήθηκε στην τεχνική
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να

ανοσοφθορισμού για την σήμανση του DNA σε τελική συγκέντρωση 0.25mg/ml.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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να

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1 Κλωνοποίηση και αλληλούχηση του πλήρους cDNA της πρωτεΐνης κινητήρα KIF1Bβ
από άνθρωπο.
Σημείο εκκίνησης για την πειραματική εργασία, που αποσκοπούσε στο λειτουργικό

πο
υς

χαρακτηρισμό της πρωτεΐνης-κινητήρα KIF1Bβ, αποτέλεσε η κλωνοποίηση του πλήρους
cDNA του ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης της από δεξαμενή cDNA ανθρώπινου κινητικού

φλοιού εγκεφάλου ενήλικου ατόμου, μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με χρήση
των ειδικών ολιγονουκλεοτιδίων 1 και 2 (Πίνακας 2.7).

Η αλληλούχηση του cDNA της KIF1Bβ που κλωνοποιήθηκε στο πλασμίδιο pCR2.1

άμ

επιβεβαίωσε ότι αποτελείται από 5313 νουκλεοτίδια (bp) τα οποία κωδικοποιούν μια πρωτεΐνη

κινητήρα τύπου κινησίνης 1770 αμινοξέων, η οποία βρίσκεται καταχωρημένη στη βάση
δεδομένων του EMBL με κωδικό αριθμό NM015074. Η KIF1Bβ φέρει την περιοχή του
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κινητήρα στο αμινοτελικό της άκρο (1-300 αμινοξέα), ακολουθούμενη από μια περιοχή δομής
FHA (Forkhead-associated domain) η οποία αποτελείται από 100 αμινοξέα περίπου, διαθέτει
αλληλουχίες για πιθανή φωσφορυλίωση καταλοίπων Σερίνης (Ser), Θρεονίνης (Thr) και
Τυροσίνης (Tyr) και θεωρείται σημαντική σε μονοπάτια μετάδοσης σήματος στον πυρήνα
(Σχήμα 3.1). Στο καρβοξυτελικό της άκρο έχει μια καταλυτική περιοχή U104 που
αλληλοεπικαλύπτεται με μια περιοχή PH (Pleckstrin Domain), η οποία συνήθως χρησιμεύει
για την στόχευση πρωτεϊνών στην πλασματική μεμβράνη, μεταφορά οργανιδίων ή κυστιδίων
3.1Α).

να

κατά μήκος των μικροσωληνίσκων και κυρίως για πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις (Σχήμα
Το γονίδιο της KIF1Bβ χαρτογραφείται πάνω στο χρωμόσωμα 1Β στον άνθρωπο και στο
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χρωμόσωμα 4Ε στο ποντίκι και η αναμενόμενη πρωτεΐνη είναι μάζας 199kDa (Zhao et al.,
2001). Η KIF1Bβ ανήκει στην οικογένεια UNC-104/Kinesin 3 στην οποία κατατάσσονται η

ορθόλογη UNC-104 (νηματώδης C. elegans), η KIF1A (ποντίκι), η KIF1B (άνθρωπος και

ποντίκι), η ΚIF1C (άνθρωπος και ποντίκι), η KIF1D (αρουραίος) και η κινησίνη-73
(δροσόφιλα). Όλες αυτές oι πρωτεΐνες κινητήρες είναι τύπου Ν και μεταφέρουν οργανίδια

προς το θετικό άκρο των μκροσωληνίσκων (φυγόκεντρος μεταφορά) (βλέπε Εισαγωγή)
(Bloom, 2001).

Στον άνθρωπο, η KIF1B εκφράζεται σε δυο κύριες ισομορφές, την KIF1Bα, η οποία

λειτουργεί σαν μεταφορέας μιτοχονδρίων και την KIF1Bβ. Η KIF1Bβ αποτελείται από 6
διαφορετικές ισομορφές, καταχωρημένες στη βάση δεδομένων EMBL με κωδικούς αριθμούς

NM015074, AB088210-13 και AX039604. Η ΝΜ015074, έχει βρεθεί ότι είναι μεταφορέας
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πρόδρομων συναπτικών κυστιδίων και ότι εμπλέκεται σε περιστατικά της ασθένειας των
κινητικών νευρώνων Charcot Marie Tooth 2A (CMT2A) (Zhao et al., 2001). Η ΑΒ088210,
εντοπίζεται στον κινητικό φλοιό και τα επίπεδα της είναι μειωμένα σε ασθενείς με σποραδική
πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS) (Σχήμα 3) (Pantelidou et al., 2007). Οι ισομορφές της
ομάδας των ΑΒ088210-13 είναι πολύ όμοιες μεταξύ τους με μικρές διαφορές σε μια περιοχή

πο
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40 αμινοξέων και περιέχουν μια διαφορετική καρβοξυτελική ουρά από αυτή της ΝΜ015074.
Τέλος, η ΑΧ039604 φαίνεται να είναι ένα υβρίδιο μεταξύ της ΝΜ015074 και των ΑΒΟ

ισομορφών περιέχοντας την χαρακτηριστική καρβοξυτελική περιοχή της ΝΜ015074. Εξαιτίας

της απουσίας στη βιβλιογραφία χαρακτηρισμού των διαφορετικών ισομορφών της οικογένειας

της KIF1Bβ, της χρήσης αντισωμάτων που ταυτόχρονα αναγνωρίζουν περισσότερες από μία

άμ

ισομορφές, και της απουσίας συσχέτισης των λειτουργικών αναλύσεων για τις διαφορετικές
ισομορφές μελετών που έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα στη βιβλιογραφία, τα υφιστάμενα

αποτελέσματα είναι δύσκολο ή και αδύνατο να ερμηνευθούν ορθά. Έτσι, με στόχο την
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εξειδικευμένη αναγνώριση της ισομορφής αυτής στην παρούσα εργασία, έχει παραχθεί
αντίσωμα έναντι του καρβοξυτελικού πεπτιδίου της KIF1Bβ IRSKLSRRCPSQSKY. Το
αντίσωμα μπορεί να αναγνωρίσει τις 2 από τις 6 ισομορφές της KIF1Bβ, την ΝΜ015074 και
την ΑΧ039604, καθώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή αντιγονικού επιτοπίου για την αναγνώριση
αποκλειστικά της ΝΜ015074, λόγω της πρωτοταγούς τους αλληλουχίας. Σημειώνεται ότι η
μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ισομορφών είναι η παρουσία 52 επιπλέον αμινοξέων
στην αμινοτελική περιοχή της ΑΧ039604, οδηγώντας σε πρωτεΐνη τύπου KIF1Bβ
αναμενόμενου μοριακού βάρους 205 kDa (Σχήμα 3.1Β, περιοχή μαύρης σκίασης). Έτσι είναι

να

τουλάχιστον κατορθωτή η διάκριση των δυο ισομορφών με ηλεκτροφορητικό διαχωρισμό και
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ανοσοαποτύπωση λόγω της σημαντικής διαφοράς μοριακού βάρους.
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MSGASVKVAVRVRPFNSRETSKESKCIIQMQGNSTSIINPKNPKEAPKSFSFDYSYWSHT
SPEDPCFASQNRVYNDIGKEMLLHAFEGYNVCIFAYGQTGAGKSYTMMGKQEESQAGIIP
QLCEELFEKINDNCNEEMSYSVEVSYMEIYCERVRDLLNPKNKGNLRVREHPLLGPYVED
LSKLAVTSYTDIADLMDAGNKARTVAATNMNETSSRSHAVFTIVFTQKKHDNETNLSTEK
VSKISLVDLAGSERADSTGAKGTRLKEGANINKSLTTLGKVISALAEVDNCTSKSKKKKK
TDFIPYRDSVLTWLLRENLGGNSRTAMVAALSPADINYDETLSTLRYADRAKQIKCNAVI
NEDPNAKLVRELKEEVTRLKDLLRAQGLGDIIDIDPLIDDYSGSGSKYLKDFQNNKHRYL
LASENQRPGHFSTASMGSLTSSPSSCSLSSQVGLTSVTSIQERIMSTPGGEEAIERLKES
EKIIAELNETWEEKLRKTEAIRMEREALLAEMGVAIREDGGTLGVFSPKKTPHLVNLNED
PLMSECLLYYIKDGITRVGQADAERRQDIVLSGAHIKEEHCIFRSERSNSGEVIVTLEPC
ERSETYVNGKRVSQPVQLRSGNRIIMGKNHVFRFNHPEQARAEREKTPSAETPSEPVDWT
FAQRELLEKQGIDMKQEMEKRLQEMEILYKKEKEEADLLLEQQRLDYESKLQALQKQVET
RSLAAETTEEEEEEEEVPWTQHEFELAQWAFRKWKSHQFTSLRDLLWGNAVYLKEANAIS
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DYGSGIRQSGTAKISFDNEYFNQSDFSSVAMTRSGLSLEELRIVEGQGQSSEVITPPEEI
SRINDLDLKSSTLLDGKMVMEGFSEEIGNHLKLGSAFTFRVTVLQASGILPEYADIFCQF
NFLHRHDEAFSTEPLKNNGRGSPLAFYHVQNIAVEITESFVDYIKTKPIVFEVFGHYQQH
PLHLQGQELNSPPQPCRRFFPPPMPLSKPVPATKLNTMSKTSLGQSMSKYDLLVWFEISE
LEPTGEYIPAVVDHTAGLPCQGTFLLHQGIQRRITVTIIHEKGSELHWKDVRELVVGRIR
NKPEVDEAAVDAILSLNIISAKYLKSSHNSSRTFYRFEAVWDSSLHNSLLLNRVTPYGEK
IYMTLSAYLELDHCIQPAVITKDVCMVFYSRDAKISPPRSLRSLFGSGYSKSPDSNRVTG
IYELSLCKMSDTGSPGMQRRRRKILDTSVAYVRGEENLAGWRPRGDSLILEHQWELEKLE
LLHEVEKTRHFLLLRERLGDSIPKSLSDSLSPSLSSGTLSTSTSISSQISTTTFESAITP
SESSGYDSGDIESLVDREKELATKCLQLLTHTFNREFSQVHGSVSDCKLSDISPIGRDPS
ESSFSSATLTPSSTCPSLVDSRSNSLDQKTPEANSRASSPCPEFEQFQIVPAVETPYLAR
AGKNEFLNLVPDIEEIRPSSVVSKKGYLHFKEPLYSNWAKHFVVVRRPYVFIYNSDKDPV
ERGIINLSTAQVEYSEDQQAMVKTPNTFAVCTKHRGVLLQALNDKDMNDWLYAFNPLLAG
TIRSKLSRRCPSQSKY
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Σχήμα 3.1: Σύγκριση πρωτεϊνικής αλληλουχίας των ισομορφών της KIF1Bβ (ΝΜ015074,
ΑΒ088210-13 και ΑΧ039604).
Α) Σύγκριση των δυο ισομορφών (ΝΜ015074 και ΑΧ039604), οι οποίες περιέχουν μιαν
αμινοτελική περιοχή του κινητήρα (κόκκινο χρώμα), μια περιοχή δομής τύπου FHA (μπλε
χρώμα) και μιαν καρβοξυτελική περιοχή τύπου PH (πράσινο χρώμα). Στο καρβοξυτελικό άκρο
έχουν σημειωθεί τα αμινοξέα 1756-1770 που αναγνωρίζει το ειδικό αντι-πεπτιδικό αντίσωμα
που παρασκευάστηκε έναντι της πρωτεΐνης. Με πορτοκαλί χρώμα φαίνονται τα επιπλέον
αμινοξέα που περιλαμβάνει η ισομορφή ΑΧ039604.
Β) Παρουσίαση των διαφορών (πορτοκαλί χρώμα και ροζ χρώμα) στη δομή των ισομορφών
της KIF1Bβ, εντοπισμός του καρβοξυτελικού πεπτιδικού αντισώματος και των διαφορετικών
ζευγών ολιγονουκλεοτιδίων (oligo set 1 και 2) που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάκριση των
ισομορφών ΝΜ015074 και ΑΧ039604 σε επίπεδο mRNA.
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MSGASVKVAVRVRPFNSRETSKESKCIIQMQGNSTSIINPKNPKEAPKSFSFDYSYWSHT
SPEDPCFASQNRVYNDIGKEMLLHAFEGYNVCIFAYGQTGAGKSYTMMGKQEESQAGIIP
QLCEELFEKINDNCNEEMSYSVEVSYMEIYCERVRDLLNPKNKGNLRVREHPLLGPYVED
LSKLAVTSYTDIADLMDAGNKARTVAATNMNETSSRSHAVFTIVFTQKKHDNETNLSTEK
VSKISLVDLAGSERADSTGAKGTRLKEGANINKSLTTLGKVISALAEVSKKKKKTDFIPY
RDSVLTWLLRENLGGNSRTAMVAALSPADINYDETLSTLRYADRAKQIKCNAVINEDPNA
KLVRELKEEVTRLKDLLRAQGLGDIIDTSMGSLTSSPSSCSLSSQVGLTSVTSIQERIMS
TPGGEEAIERLKESEKIIAELNETWEEKLRKTEAIRMEREALLAEMGVAIREDGGTLGVF
SPKKTPHLVNLNEDPLMSECLLYYIKDGITRVGQADAERRQDIVLSGAHIKEEHCIFRSE
RSNSGEVIVTLEPCERSETYVNGKRVSQPVQLRSGNRIIMGKNHVFRFNHPEQARAEREK
TPSAETPSEPVDWTFAQRELLEKQGIDMKQEMEKRLQEMEILYKKEKEEADLLLEQQRLD
YESKLQALQKQVETRSLAAETTEEEEEEEEVPWTQHEFELAQWAFRKWKSHQFTSLRDLL
WGNAVYLKEANAISVELKKKVQFQFVLLTDTLYSPLPPELLPTEMEKTHEDRPFPRTVVA
VEVQDLKNGATHYWSLEKLKQRLDLMREMYDRAGEMASSAQDESETTVTGSDPFYDRFHW
FKLVGSSPIFHGCVNERLADRTPSPTFSTADSDITELADEQQDEMEDFDDEAFVDDAGSD
AGTEEGSDLFSDGHDPFYDRSPWFILVGRAFVYLSNLLYPVPLIHRVAIVSEKGEVRGFL
RVAVQAIAADEEAPDYGSGIRQSGTAKISFDNEYFNQSDFSSVAMTRSGLSLEELRIVEG
QGQSSEVITPPEEISRINDLDLKSSTLLDGKMVMEGFSEEIGNHLKLGSAFTFRVTVLQA
SGILPEYADIFCQFNFLHRHDEAFSTEPLKNNGRGSPLAFYHVQNIAVEITESFVDYIKT
KPIVFEVFGHYQQHPLHLQGQELNSPPQPCRRFFPPPMPLSKPVPATKLNTMSKTSLGQS
MSKYDLLVWFEISELEPTGEYIPAVVDHTAGLPCQGTFLLHQGIQRRITVTIIHEKGSEL
HWKDVRELVVGRIRNKPEVDEAAVDAILSLNIISAKYLKSSHNSSRTFYRFEAVWDSSLH
NSLLLNRVTPYGEKIYMTLSAYLELDHCIQPAVITKDVCMVFYSRDAKISPPRSLRSLFG
SGYSKSPDSNRVTGIYELSLCKMSDTGSPGMQRRRRKILDTSVAYVRGEENLAGWRPRGD
SLILEHQWELEKLELLHEVEKTRHFLLLRERLGDSIPKSLSDSLSPSLSSGTLSTSTSIS
SQISTTTFESAITPSESSGYDSGDIESLVDREKELATKCLQLLTHTFNREFSQVHGSVSD
CKLSDISPIGRDPSESSFSSATLTPSSTCPSLVDSRSNSLDQKTPEANSRASSPCPEFEQ
FQIVPAVETPYLARAGKNEFLNLVPDIEEIRPSSVVSKKGYLHFKEPLYSNWAKHFVVVR
RPYVFIYNSDKDPVERGIINLSTAQVEYSEDQQAMVKTPNTFAVCTKHRGVLLQALNDKD
MNDWLYAFNPLLAGTIRSKLSRRCPSQSKY

ΑΧ039604

3.2 Ανάλυση του αναπτυξιακού και τοπικού προτύπου γονιδιακής έκφρασης της
KIF1Bβ.
3.2.1 Ανάλυση έκφρασης της KIF1Bβ σε επίπεδο mRNA.
Πριν την πραγματοποίηση της μελέτης του αναπτυξιακού και τοπικού προτύπου της
γονιδιακής έκφρασης της KIF1Bβ, ελέγχθηκε η εξειδικευμένη ανίχνευση της ισομορφής
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NM015074 έναντι της ΑΧ039604. Διεξήχθη έτσι ημιποσοτική αντίδραση RT-PCR

χρησιμοποιώντας τα ολιγονουκλεοτίδια 19 και 20 (βλέπε Πίνακα 2.7), τα οποία είναι ειδικά
μόνο για τμήμα της KIF1Bβ (ΝΜ015074) διαγνωστικού μεγέθους 300bp, και τα
ολιγονουκλεοτίδια 21 και 22 (βλέπε Πίνακα 2.7) τα οποία είναι ειδικά μόνο για τμήμα της

KIF1Bβ (ΑΧ039604) διαγνωστικού μεγέθους 4000bp, χρησιμοποιώντας ως μήτρα πλασμίδια

άμ

που φέρουν το cDNA των δυο ισομορφών. Όπως καταδεικνύεται στο σχήμα 3.2 προκύπτουν

σε κάθε περίπτωση μόνο τα αναμενόμενα προϊόντα και δεν παρατηρείται σταυρωτή αντίδραση
των εκκινητικών ολιγονουκλεοτιδίων και με τα δυο cDNA.
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Στη συνέχεια για την μελέτη του τοπικού προτύπου γονιδιακής έκφρασης της KIF1Bβ
διεξήχθη ημιποσοτική αντίδραση RT-PCR χρησιμοποιώντας ίση ποσότητα cDNA ενός
φάσματος διαφορετικών τύπων τεσσάρων ανθρώπινων ιστών και cDNA από διαφορετικά
τμήματα του φλοιού του εγκεφάλου (βρεγματικός, κροταφικός και ινιακός) περιλαμβανομένου
και κινητικού φλοιού (motor cortex). Η PCR διεξήχθη και πάλι με χρήση των
ολιγονουκλεοτιδίων ειδικά για τις δυο ισομορφές (Σχήμα 3.2) και για την ποσοτική
εξισορρόπηση των δειγμάτων έγινε παράλληλα PCR για το γονίδιο της ριβοσωμικής
πρωτεΐνης L19, χρησιμοποιώντας τα ολιγονουκλεοτίδια 23 και 24 (βλέπε Πίνακα 2.7). Τα

να

αποτελέσματα έδειξαν ότι η έκφραση της KIF1Bβ (ΝΜ015074) είναι διαδεδομένη σε όλους
τους ιστούς που μελετήθηκαν με υψηλότερα επίπεδα στους όρχεις, νεφρό και χαμηλότερη στο
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σκελετικό μυ και τη σπλήνα. Ακόμα, η KIF1Bβ (ΝΜ015074) εκφράζεται σε ψηλά επίπεδα
στον κινητικό και κροταφικό φλοιό, σε αντίθεση, με την ΑΧ039604 η οποία εκφράζεται μόνο
στο κινητικό φλοιό (motor cortex) και σε αμελητέα επίπεδα στους διάφορους ανθρώπινους

ιστούς (Σχήμα 3.3Α+Β).
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Σχήμα 3.2: Έλεγχος ειδικότητας εκκινητικών ολιγονουκλεοτιδίων για τις ισομορφές
ΝΜ015074 και ΑΧ039604 της KIF1Bβ.

Δοκιμή ολιγονουκλεοτιδίων (oligo set 1 και 2, σχήμα 3.1Β) σε πλασμιδιακούς φορείς που
φέρουν τα cDNA της ΝΜ015074 και ΑΧ039604 με διαγνωστική αντίδραση RT-PCR, δείχνει
ότι είναι δυνατή η διάκριση των δύο με εξειδίκευση.
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Σχήμα 3.3: Μελέτη τοπικού προτύπου γονιδιακής έκφρασης ισομορφών KIF1Bβ με
ημιποσοτική αντίδραση RT-PCR.

Α) Ευρεία έκφραση της πρωτεΐνης KIF1Bβ (ΝΜ015074) σε διαφορετικούς τύπους
ανθρώπινων ιστών (επινεφρίδια, έντερο, καρδιά, νεφροί, ήπαρ, πνεύμονας, ωοθήκες,
σκελετικός μυς, σπλήνα και όρχεις).

Β) Αντιδράσεις RT-PCR σε ισόποσα δείγματα cDNA από διαφορετικούς τύπους φλοιού
(parietal, temporal, occipital και motor), για μελέτη της έκφρασης των δυο ισομορφών της
KIF1Bβ. Χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό δείγμα αναφοράς για την αντίδραση η ριβοσωμική
πρωτεΐνη L19 (κάτω σειρά δειγμάτων).
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Για την μελέτη του αναπτυξιακού προτύπου της KIF1Bβ χρησιμοποιήθηκε ίση ποσότητα
cDNA από διαφορετικά μέρη εγκεφάλου ενήλικα ποντικού 3 μηνών (φλοιός, παρεγκεφαλίδα
και ιππόκαμπος). Σε όλες τις περιπτώσεις για την ποσοτική εξισορρόπηση των δειγμάτων έγινε
παράλληλα PCR χρησιμοποιώντας τα ολιγονουκλεοτίδια 25 και 26 (βλέπε Πίνακα 2.7) για το
γονίδιο της ριβοσωμικής πρωτεΐνης L19, η οποία εκφράζεται σε σταθερά επίπεδα σε όλους

πο
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τους ιστούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δυο ισομορφές της KIF1Bβ εκφράζονται σε
πολύ υψηλά ποσοστά στα διάφορα μέρη του εγκεφάλου (φλοιός, παρεγκεφαλίδα και

ιππόκαμπος) με την ισομορφή ΝΜ015074 να εκφράζεται ειδικότερα σε κύτταρα της νωτιαίας
χορδής (spinal cord neurons, Σχήμα 3.4Α).

Στη συνέχεια αναλύθηκε η έκφραση των δυο ισομορφών με μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε

άμ

cDNA ιππόκαμπου ποντικού από διάφορα αναπτυξιακά στάδια (στάδιο 2 και 5), εμβρυϊκού

σταδίου 13 ημερών (Ε13), 18 ημερών (Ε18) και νεογέννητο (2.5 εβδομάδων) καθώς επίσης και
σε καλλιέργεια γλοίας. Τα επίπεδα έκφρασης της KIF1Bβ (ΝΜ015074 και ΑΧ039604) στα
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πρώιμα αναπτυξιακά στάδια, όπου οι μη πλήρως διαφοροποιημένοι νευρώνες ακόμη
διαιρούνται, εμφανίστηκαν χαμηλά και καθώς προχωρεί η ανάπτυξη των νευρώνων τα επίπεδα
έκφρασης αυξάνονται (στάδιο 18 ημερών) (Σχήμα 3.4Β). Στους πλήρως διαφοροποιημένους
νευρώνες των νεογέννητων εκφράζονται και οι δυο ισομορφές στα ίδια περίπου επίπεδα.
Εξαιτίας της ύπαρξης ενός σημαντικού ποσοστού γλοιοκυττάρων στα κύτταρα ιπποκάμπου και
για την καλύτερη διάκριση πιθανών διαφορών μεταξύ των νευρώνων και της γλοίας, η
ανάλυση της έκφρασης της KIF1Bβ επεκτάθηκε σε πρωτογενείς καλλιέργειες αστροκυττάρων.
Παρατηρήθηκε πως τα επίπεδα έκφρασης και των δυο ισομορφών ήταν αμελητέα στη γλοία

να

(Σχήμα 3.4Β).

Επιπλέον ελέγχθηκαν cDNA από κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού τύπου
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NSC34, ινοβλαστών ποντικού τύπου NIH 3T3, ανθρώπινων επιθηλιακών κυττάρων τραχήλου
της μήτρας HeLa, ανθρώπινης υβριδικής νευροβλαστικής κυτταροσειράς SHSY-5Y, η οποία

με επαγωγή με ρετινοικό οξύ (RA) επιδεικνύει χαρακτηριστικά νευρώνων, και καλλιέργειες
πρωτογενών κινητικών νευρώνων από νωτιαίο μυελό ποντικού 18 ημερών (Ε18) (spinal cord
neurons). Από τις τέσσερις ανθρώπινες και ποντικίσιες κυτταροσειρές που αναλύθηκαν,

βρέθηκε πως μόνο η ισομορφή ΝΜ015074 υπάρχει σε πολύ υψηλά επίπεδα σε κύτταρα
νευροβλαστών ποντικού τύπου NSC34, ενώ η NIH 3T3 παρουσίαζε σχετικά χαμηλή έκφραση.
Και στις δυο κυτταροσειρές η έκφραση της ΑΧ039604 ήταν αμελητέα (Σχήμα 3.4Γ). Έτσι, η
κυτταροσειρά NSC34 αποτέλεσε την κυτταροσειρά επιλογής, σαν επιπλέον εργαλείο μαζί με

πρωτογενείς κινητικούς νευρώνες που χρησιμοποιήθηκαν στα επόμενα πειράματα, για το
λειτουργικό χαρακτηρισμό της πρωτεΐνης KIF1Bβ.
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Σχήμα 3.4: Μελέτη γονιδιακής έκφρασης ισομορφών KIF1Bβ με ημιποσοτική αντίδραση
RT-PCR.
Α) Έκφραση της KIF1Bβ σε διάφορα μέρη εγκεφάλου (cortex-φλοιός, cerebellumπαρεγκεφαλίδα, hippocampus-ιππόκαμπος αντίστοιχα) ενήλικα ποντικού 3 μηνών και σε
πρωτογενείς καλλιέργειες κινητικών νευρώνων (spinal cord neurons).
Β) Μελέτη αναπτυξιακού προτύπου γονιδιακής έκφρασης σε δείγματα cDNA ιππόκαμπου
ποντικού από διάφορα αναπτυξιακά στάδια (στάδιο 2 και 5 in vitro), εμβρυϊκού σταδίου 13
ημερών (Ε13), 18 ημερών (Ε18) και νεογέννητο (2,5 εβδομάδων) και καλλιέργεια γλοίας.
Γ) Έκφραση KIF1Bβ σε δείγματα κυτταροκαλλιέργειας ανθρώπινων επιθηλιακών κυττάρων
τραχήλου της μήτρας HeLa, ανθρώπινης υβριδικής νευροβλαστικής κυτταροσειράς SHSY-5Y
χωρίς ή υπό επαγωγή (RA), νευροβλαστών ποντικού τύπου NSC34 και ινοβλαστών ποντικού
τύπου NIH 3T3.
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι η KIF1Bβ είναι
ευρέως διαδεδομένη στους διάφορους ιστούς, με υψηλή έκφραση στο ανθρώπινο νευρικό
σύστημα. Η ισομορφή ΝΜ015074 είναι η μοναδική πρωτεΐνη που εκφράζεται στις
κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών NSC34 καθώς και στους πρωτογενείς κινητικούς
νευρώνες νωτιαίου μυελού που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία, γεγονός που
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καθιστά χρήσιμο και εξειδικευμένο για την ΝΜ015074 το αντίσωμα που παρήχθηκε για την
αναγνώριση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης σε όλα τα πειραματικά στάδια που ακολουθούν.

3.2.2 Ανάλυση πρωτεϊνικής έκφρασης KIF1Bβ και χαρακτηρισμός αντι-πεπτιδικού
Το

αντίσωμα

που

παράχθηκε

άμ

αντισώματος.
δοκιμάστηκε

αρχικά

σε

κυτταροκαλλιέργειες

νευροβλαστών ποντικού τύπου NSC34 και ανθρώπινων επιθηλιακών κυττάρων HeLa καθώς

Χα
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λ

και δείγματα από νευρικό ιστό για την ανίχνευση της πρωτεΐνης KIF1Bβ. Με την μέθοδο της
ανοσοαποτύπωσης κατά Western εντοπίστηκε η παρουσία της ενδογενούς KIF1Bβ
(ΝΜ015074) (στο αναμενόμενο μέγεθος των 199 kDa) στα κύτταρα ποντικού NSC34, καθώς
επίσης και σε διάφορα μέρη εγκεφάλου από ποντίκι και σε πρωτογενείς κινητικούς νευρώνες
νωτιαίου μυελού γεγονός που συμφωνεί πλήρως με τα συνδυασμένα αποτελέσματα των
αντιδράσεων PCR. Μάλιστα και η σχετική στοιχειομετρία της πρωτεΐνης συνάδει
στοιχειομετρικά με τη σχέση του mRNA όπως ανιχνεύτηκε στην RT-PCR. Η πρωτεΐνη δεν
φαίνεται να εκφράζεται στην κυτταροσειρά HeLa όπου ούτε το αντίστοιχο mRNA δεν

να

ανιχνεύεται (Σχήμα 3.5).

Η προ-επώαση του αντισώματος (pre-absorption) με το αντιγονικό πεπτίδιο ειδικά
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καθιστούσε αδύνατη την ανίχνευση της ενδογενούς KIF1Bβ σε κυτταροκαλλιέργειες NSC34
και σε διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου και πρωτογενείς κινητικούς νευρώνες,

υποδηλώνοντας έτσι την εξειδικευμένη αναγνώριση της ενδογενούς KIF1Bβ από το αντίσωμα

(Σχήμα 3.5 Β+Γ). Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν τα αντισώματα έναντι της δυνεΐνης
και της αφυδρογονάσης της 3-φωσφορικής γλυκεριναλδεΐδης (GAPDH) σαν εσωτερικά

δείγματα ελέγχου για την ποσοτική ισοστάθμιση, και συνεπώς συγκρισιμότητα, των

πρωτεϊνικών δειγμάτων σε κάθε πείραμα. Από το σημείο αυτό η μελέτη επικεντρώνεται

αποκλειστικά στην ισομορφή ΝΜ015074. Για σκοπούς απλούστευσης για κάθε επόμενη

αναφορά στο κείμενο θα χρησιμοποιείται ο όρος KIF1Bβ, υπονοώντας την ισομορφή KIF1Bβ
ΝΜ015074.
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Σχήμα 3.5: Ανοσοαποτύπωση κατά Western για έλεγχο της έκφρασης της ενδογενούς
KIF1Bβ.
A) Τα επίπεδα έκφρασης της ενδογενούς ΚIF1Bβ (199 kDa) ελέγχθηκαν χρησιμοποιώντας το
ειδικό αντίσωμα έναντι της KIF1Bβ σε πρωτεϊνικά εκχυλίσματα από κυτταροκαλλιέργεια NIH
3T3 και NSC34 οπότε και λήφθηκε μία μόνο μπάντα στο αναμενόμενο μέγεθος.
B) και Γ) Εξειδικευμένη αναγνώριση της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ από το πεπτιδικό
αντίσωμα σε κυτταροκαλλιέργειες NSC34 και σε επιθηλιακά κύτταρα HeLa, σε διαφορετικά
μέρη εγκεφάλου από ποντίκι και σε πρωτογενείς κινητικούς νευρώνες νωτιαίου μυελού (spinal
cord neurons). Χρησιμοποιήθηκαν τα αντισώματα έναντι της δυνεΐνης και της αφυδρογονάσης
της 3-φωσφορικής γλυκεριναλδεΐδης (GAPDH) για έλεγχο της συνολικής ποσότητας
πρωτεΐνης που χρησιμοποιήθηκε από κάθε εκχύλισμα.
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3.3

Καθορισμός του ενδοκυτταρικού εντοπισμού της πρωτεΐνης KIF1Bβ.

3.3.1 Καθορισμός του ενδοκυτταρικού εντοπισμού της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ
στη κυτταροσειρά νευροβλαστών τύπου NSC34 ποντικού.
Ο ενδοκυτταρικός εντοπισμός της KIF1Bβ μέσω ανοσοφθορισμού έγινε αρχικά σε
κυτταροσειρά νευροβλαστών ποντικού τύπου NSC34, όπου είχε βρεθεί να εκφράζεται σε

πο
υς

υψηλά επίπεδα μέσω PCR (Σχήμα 3.4Γ). Για τη σήμανση της KIF1Bβ χρησιμοποιήθηκε το
αντιπεπτιδικό αντίσωμα το οποίο δείξαμε ότι αναγνωρίζει ειδικά την πρωτεΐνη. Αρχικά, το

αντίσωμα προ-επωάστηκε με το αντιγονικό πεπτίδιο πριν από τη διαδικασία του
ανοσοφθορισμού για να επιβεβαιωθεί ότι ο ενδοκυτταρικός εντοπισμός της KIF1Bβ είναι

εξειδικευμένος. Στο Σχήμα 3.6 φαίνεται η απώλεια σήμανσης ως αποτέλεσμα αυτής της

άμ

διαδικασίας.

Στη συνέχεια το καθαρισμένο, μέσω χρωματογραφίας χημικής συγγένειας, αντίσωμα της
KIF1Bβ (KIF1Bβ purified) χρησιμοποιήθηκε σε νευροβλάστες ποντικού NSC34 για την

Χα
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λ

ανάλυση του ενδοκυτταρικού εντοπισμού της πρωτεΐνης στις διάφορες υποφάσεις της
μίτωσης. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο αναγνώριζε την ατουμπουλίνη για τη σήμανση των μικροσωληνίσκων και η χρωστική Hoechst για τη σήμανση
του DNA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά τις υποφάσεις της μίτωσης, η πρωτεΐνη
βρίσκεται διάχυτη σε κυστιδιακές δομές στο νουκλεοπυρηνόπλασμα (Σχήμα 3.7).
Σε κύτταρα κατά την μεσόφαση παρατηρήθηκε σήμα για την KIF1Bβ σε κυστιδιακές
δομές στο κυτταρόπλασμα και για την ταυτοποίηση των δομών αυτών δοκιμάστηκαν διάφορα
αντισώματα

που

αναγνωρίζουν

διακριτές

ενδοκυτταρικές

υποδομές.

Συγκεκριμένα

να

χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα-δείκτης έναντι των μιτοχονδρίων (αντι-SOD) (Σχήμα 3.8Α),
αντίσωμα έναντι των λυσοσωμάτων (αντί- Lamp1) (Σχήμα 3.8B), αντίσωμα για το σύμπλεγμα
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Golgi (αντί-Golgi) (Σχήμα 3.8Γ) και αντίσωμα για την συναπτική πρωτεΐνη PSD95 (Σχήμα
3.8Δ). Από το συνδυασμό των αποτελεσμάτων συμπεραίνεται πως η KIF1Bβ συν-εντοπίζεται

σε μεγάλο βαθμό σε κυτταροπλασματικές δομές που περιέχουν την PSD95 (μια

μετασυναπτική πρωτεΐνη) και οι οποίες συνεπώς αντιστοιχούν σε συναπτικά κυστίδια/δομές
(Σχήμα 3.8).

Το γεγονός ότι η KIF1Bβ συν-εντοπίζεται με υποκυτταρικές συναπτικές κυστιδιακές

δομές υπέδειξε ότι πιθανόν να εμπλέκεται στην μεταφορά συναπτικών κυστιδίων προς το

θετικό άκρο των μικροσωληνίσκων, όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία για την KIF1Bβ

(χωρίς όμως να γίνεται αναφορά σε εξειδικευμένη ισομορφή).
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Σχήμα 3.6: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ σε
κυτταρoκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού NSC34 με επώαση του αντισώματος με το
αντιγονικό πεπτίδιο (pre-absorption).
Α) Χρήση ορού pre-immune (πριν το ζώο εμβολιαστεί με το αντιγόνο)
Β) Χρήση ορού μετά από το δεύτερο εμβολιασμό του ζώου με το αντιγόνο
Γ) Χρήση καθαρισμένου με χρωματογραφία συγγένειας αντισώματος της KIF1Bβ
Δ) Επώαση του καθαρισμένου αντισώματος (KIF1Bβ purified) με το αντιγονικό πεπτίδιο (preabsorption). Με πράσινο χρώμα έχει σημανθεί με ειδικό αντίσωμα η KIF1Bβ και με μπλε το
DNA του κυττάρου. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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Σχήμα 3.7: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ στις διάφορες
φάσεις του κυτταρικού κύκλου ζωής σε κυτταρoκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού
NSC34.
Η KIF1Bβ κατά την μίτωση διακρίνεται σε κυστιδιακές δομές διάχυτες στο
νουκλεοκυτταρόπλασμα. Με πράσινο χρώμα έχει σημανθεί με ειδικό αντίσωμα η KIF1Bβ, με
κόκκινο η α-τουμπουλίνη των μικροσωληνίσκων και με μπλε το DNA του κυττάρου. Η
κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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Σχήμα 3.8: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ κατά την
μεσόφαση σε κυτταρoκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού NSC34.
Η KIF1Bβ εντοπίζεται σε κυτταροπλασματικές δομές που αντιστοιχούν σε συναπτικές δομές
(Δ). Παράλληλα έγινε χρήση αντισώματος έναντι των μιτοχονδρίων (Α), των λυσοσωμάτων
(Β) και του συμπλέγματος Golgi (Γ). Με πράσινο χρώμα έχει σημανθεί με ειδικό αντίσωμα η
KIF1Bβ, με κόκκινο η α-τουμπουλίνη των μικροσωληνίσκων και με μπλε το DNA του
κυττάρου. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm
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3.3.2 Ενδοκυτταρικός εντοπισμός της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε καλλιέργειες πρωτογενών
κινητικών νευρώνων νωτιαίου μυελού (spinal cord neurons).
Για να επιβεβαιωθούν τα πρώτα ευρήματα του ανοσοεντοπισμού της KIF1Bβ με χρήση
της νευροβλαστικής κυτταροσειράς NSC34, χρησιμοποιήθηκαν καλλιέργειες πρωτογενών
κινητικών νευρώνων που αποτελούν τον κυτταρικό τύπο που παρουσιάζει τον επιλεκτικό

πο
υς

νευροεκφυλισμό στην CMT2A (βλέπε Εισαγωγή) και έτσι αποτελεί το καλύτερο και πιο
ενδιαφέρον σύστημα εξειδικευμένης μελέτης.

Για τον εντοπισμό της ενδοκυτταρικής δομής με την οποία συνδέεται η ενδογενής

KIF1Bβ χρησιμοποιήθηκαν καλλιέργειες πλήρως διαφοροποιημένων πρωτογενών κινητικών
νευρώνων 20ημερών in vitro και για τη σήμανση της KIF1Bβ χρησιμοποιήθηκε το

άμ

αντιπεπτιδικό αντίσωμα το οποίο αναγνωρίζει ειδικά την πρωτεΐνη. Εξαιτίας της ύπαρξης ενός

μεγάλου ποσοστού γλοιοκυττάρων στις καλλιέργειες των κινητικών νευρώνων, ήταν
κατ’αρχήν αναγκαία η χρησιμοποίηση αντισώματος έναντι των μη-φωσφορυλιωμένων

Χα
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λ

νευροϊνιδίων (Smi32) το οποίο αναγνωρίζει και ταυτοποιεί τους κινητικούς νευρώνες. Σε
σειρά πειραμάτων έγινε επίσης χρήση αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης που αλληλεπιδρά με
τους

μικροσωληνίσκους

MAP2,

της

μετα-συναπτικής

πρωτεΐνης

PSD95

και

της

κυτταροπλασματικής προ-συναπτικής πρωτεΐνης συναπτοφυσίνης παράλληλα με τη χρήση του
εξειδικευμένου αντισώματος της KIF1Bβ.

Τα αποτελέσματα, με τη χρήση του αντισώματος Smi32, έδειξαν πως η πρωτεΐνη
KIF1Bβ εκφράζεται στους κινητικούς νευρώνες τόσο στο κυτταρικό σώμα όσο και στον
νευράξονα και τους δενδρίτες (Σχήμα 3.9) και όχι σε γλοιοκύτταρα, γεγονός που συνάδει και

να

με τα αποτελέσματα της RT-PCR (Σχήμα 3.4). Με την χρησιμοποίηση του αντισώματος
MAP2, το οποίο αναγνωρίζει μόνο τους δενδρίτες των νευρώνων, παρατηρήθηκε πως η

Δέ
σπ
οι

KIF1Bβ εκφράζεται και στους δενδρίτες των νευρώνων (Σχήμα 3.9Β) όπου και συνεντοπίζεται σε μετα-συναπτικές δομές θετικές για την PSD95 στις περιοχές αυτές (Σχήμα
3.10Α). Τα πειράματα ανοσοφθορισμού έδειξαν επίσης ότι η KIF1Bβ συν-εντοπίζεται μερικώς

με την προ-συναπτική πρωτεΐνη συναπτοφυσίνη (Σχήμα 3.10Β). Στο σχήμα 3.11

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ανοσοφθορισμού για τα αντισώματα συναπτοφυσίνης

και PSD95 σε τμήματα των κινητικών νευρώνων σε μεγαλύτερη μεγέθυνση για να είναι πιο

ευδιάκριτος ο συνεντοπισμός.
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Σχήμα 3.9: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ σε
καλλιέργειες πρωτογενών κινητικών νευρώνων (spinal cord neurons).
A) Καθορισμός του εντοπισμού της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με χρήση αντισώματος
έναντι των μη-φωσφορυλιωμένων νευροινιδίων (Smi32), που ανιχνεύει ειδικά τους κινητικούς
νευρώνες και της πρωτεΐνης που αλληλεπιδρά με τους μικροσωληνίσκους MAP2 στο B). Με
πράσινο χρώμα παρουσιάζεται η ενδογενής πρωτεΐνη KIF1Bβ και με κόκκινο οι πρωτεΐνες
Smi32 ή MAP2. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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Σχήμα 3.10: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ σε
καλλιέργειες πρωτογενών κινητικών νευρώνων (spinal cord neurons).
A) Καθορισμός του εντοπισμού της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με χρήση αντισωμάτων
έναντι της πρωτεΐνης των μετα-συναπτικών κυστιδίων PSD95.
Β) Καθορισμός του εντοπισμού της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με χρήση αντισωμάτων
έναντι της προ-συναπτικής πρωτεΐνης συναπτοφυσίνης. Με πράσινο χρώμα παρουσιάζεται η
ενδογενής πρωτεΐνη KIF1Bβ και με κόκκινο οι πρωτεΐνες PSD95, και συναπτοφυσίνη
αντίστοιχα. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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Σχήμα 3.11: Λεπτομέρεια σε μεγάλη μεγέθυνση ενδοκυτταρικού εντοπισμού της
ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ σε απολήξεις πρωτογενών κινητικών νευρώνων (spinal
cord neurons).
A) Καθορισμός του εντοπισμού της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με χρήση αντισωμάτων
έναντι των μετα-συναπτικών κυστιδίων PSD95.
Β) Καθορισμός του εντοπισμού της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με χρήση αντισωμάτων
έναντι της προ-συναπτικής πρωτεΐνης συναπτοφυσίνης. Με πράσινο χρώμα παρουσιάζεται η
ενδογενής πρωτεΐνη KIF1Bβ και με κόκκινο οι πρωτεΐνες συναπτοφυσίνη και PSD95. Η
κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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3.3.3 Έκφραση της ετερόλογης πρωτεΐνης YFP-KIF1Bβ μετά από επιμόλυνση σε
νευροβλάστες ποντικού τύπου NSC34.
Ο ενδοκυτταρικός εντοπισμός της KIF1Bβ μελετήθηκε περεταίρω χρησιμοποιώντας την
τεχνική της παροδικής επιμόλυνσης των κυττάρων NSC34 με πλασμίδιο το οποίο έφερε το
cDNA της KIF1Bβ συγχωνευμένο με το cDNA της κίτρινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (Yellow

πο
υς

Fluorescent Protein, YFP), όπως περιγράφεται στο Υποκεφάλαιο 2.1.11.7. Κατ’ αρχήν έγινε
επιβεβαίωση της έκφρασης της ετερόλογης πρωτεΐνης YFP-KIF1Bβ μετά την επιμόλυνση, σε

πρωτεϊνικό εκχύλισμα από νευροβλάστες τύπου NSC34 με τη μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης
κατά Western. Χρησιμοποιώντας το ειδικό αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης KIF1Bβ, λήφθηκε
(199 + 26 = 225 kDa, Σχήμα 3.12).

άμ

μία σημασμένη μπάντα σε μέγεθος που αντιστοιχούσε στο άθροισμα της KIF1Bβ και της YFP

Στη συνέχεια, με χρήση της τεχνικής του ανοσοφθορισμού σημάνθηκε η ενδογενής
πρωτεΐνη KIF1Bβ, τα συναπτικά κυστίδια και το DNA με τη χρωστική

Hoechst. Ο
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ενδοκυτταρικός εντοπισμός της υπερεκφρασμένης πρωτεΐνης YFP-KIF1Bβ, βρέθηκε να είναι
ίδιος με αυτόν της ενδογενούς KIF1Bβ κατά την μεσόφαση ενισχύοντας και με αυτό τον τρόπο
τα ευρήματα μας με τα πειράματα ανοσοφθορισμού (Σχήμα 3.13). Το γεγονός ότι η KIF1Bβ
συν-εντοπίζεται με υποκυτταρικές δομές που αντιστοιχούν σε συναπτικά κυστίδια έδειξε σε
αυτό το σημείο ότι πιθανόν να εμπλέκεται στην μεταφορά συναπτικών κυστιδίων προς το

Δέ
σπ
οι

να

θετικό άκρο των μικροσωληνίσκων.
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Σχήμα 3.12: Ανοσοαποτύπωση κατά Western για τον έλεγχο της έκφραση της ενδογενούς
όσο και της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης YFP-KIF1Bβ σε κυτταροκαλλιέργειες
νευροβλαστών ποντικού τύπου NSC34.
Τα επίπεδα έκφρασης της ενδογενούς KIF1Bβ (199kDa) και της YFP-KIF1Bβ (250kDa)
ελέγχθηκαν χρησιμοποιώντας το ειδικό αντίσωμα έναντι της KIF1Bβ (αριστερά) και το ειδικό
αντίσωμα έναντι της κίτρινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (YFP) (δεξιά) σε πρωτεϊνικά
εκχυλίσματα από κυτταροκαλλιέργεια NSC34, οπότε και λήφθηκαν θετικές μπάντες στα
αναμενόμενα μεγέθη.
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Σχήμα 3.13: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ όσο και της
ανασυνδυασμένης YFP-KIF1Bβ σε κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού NSC34.
(Α) Ο εντοπισμός της YFP-KIF1Bβ βρέθηκε να είναι ο ίδιος με αυτόν της ενδογενούς που
παρατίθεται για σύγκριση στο Γ.
(Β) Με χρησιμοποίηση αντισώματος έναντι των συναπτικών κυστιδίων (SV2) η
ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη YFP-KIF1Bβ εντοπίζεται σε κυτταροπλασματικές δομές που
αντιστοιχούν σε συναπτικά κυστίδια. Με πράσινο χρώμα έχει σημανθεί με ειδικό αντίσωμα η
KIF1Bβ, με κόκκινο τα συναπτικά κυστίδια και με μπλε το DNA του κυττάρου. Η κλίμακα
των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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3.4 Ανάλυση της μείωσης της έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε κυτταροκαλλιέργειες
νευροβλαστών ποντικού τύπου NSC34 μέσω RNAi.
Για την επίτευξη μείωσης της έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ χρησιμοποιήθηκε η
τεχνική της αποσιώπησης RNA (RNA interference, RNAi) η οποία κάνει χρήση μικρών
δίκλωνων μορίων RNA, siRNAs, τα οποία είναι συμπληρωματικά και υβριδίζονται στην

πο
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αλληλουχία-στόχο mRNA και ενεργοποιούν τους μηχανισμούς του κυττάρου καταστροφής
του mRNA. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν ειδικά siRNAs για την KIF1Bβ όπως

επίσης και για σύγκριση siRNAs αναφοράς (GC low) τα οποία δεν αναγνωρίζουν κανένα

mRNA του κυττάρου. Τα siRNAs εισήχθηκαν σε κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών
ποντικού τύπου NSC34 με την τεχνική της παροδικής επιμόλυνσης (βλέπε Υλικά και Μεθόδοι

άμ

2.3.6) σε δυο διαφορετικές συγκεντρώσεις, 160pM και 320pM και η δειγματοληψία και
ανάλυση στην παρούσα εργασία έγινε 48h και 120h μετά την επιμόλυνση.

Για να επιβεβαιωθεί η μείωση του μεταγραφήματος της KIF1Bβ χρησιμοποιήθηκε η
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τεχνική RT-PCR με εξειδικευμένα ολιγονουκλεοτίδια της ΝΜ015074 καθώς και τα
ολιγονουκλεοτίδια 25 και 26 (Πίνακας 2.7) ειδικά για το γονίδιο της ριβοσωμικής πρωτεΐνης
L19 που χρησιμοποιήθηκε για την ποσοτική εξισορρόπηση των δειγμάτων. Τα αποτελέσματα
επιβεβαίωσαν ότι με τη διαδικασία της αποσιώπησης τα επίπεδα του mRNA της KIF1Bβ
μειώθηκαν ολοκληρωτικά τόσο στις 48h όσο και στις 120h, σε σύγκριση με το δείγμα
αναφοράς (GC low) και το αρνητικό δείγμα το οποίο αντιπροσωπεύει μη επιμολυσμένα
NSC34 κύτταρα (Reference) (Σχήμα 3.14Α).

Στη συνέχεια, με την τεχνική ανοσοαποτύπωσης κατά Western, χρησιμοποιώντας το
που

αναγνωρίζει

την

να

αντίσωμα

KIF1Bβ,

σε

ισόποσα

πρωτεϊνικά

δείγματα

από

κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού τύπου NSC34 σε αποσιώπηση για την KIF1Bβ,
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δείγματα αναφοράς και μη επιμολυσμένα κύτταρα, διαπιστώθηκε ότι, παρά τη δραστική
μείωση του mRNA, τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ παρέμειναν σχεδόν

αναλλοίωτα σε σύγκριση με το δείγμα αναφοράς και τα μη επιμολυσμένα κύτταρα.

Ποσοτικοποίηση των δειγμάτων από πέντε διαφορετικά πειράματα αποσιώπησης, όπου τα

επίπεδα έκφρασης παρουσιάζονται σαν ο λόγος της έντασης του σήματος (μετά από

κανονικοποίηση με την συνολική ποσότητα πρωτεΐνης κάθε δείγματος) έναντι της έντασης του
σήματος στο δείγμα αναφοράς (μη επιμολυσμένα κύτταρα), επιβεβαίωσε ότι τα επίπεδα της

πρωτεΐνης KIF1Bβ δεν μειώνονται σημαντικά σε σύγκριση με τα δείγματα αναφοράς (Σχήμα

3.14 Β+Γ).

Για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τυχόν μη εξειδικευμένης αναγνώρισης του αντισώματος
της πρωτεΐνης KIF1Bβ στα δείγματα αποσιώπησης (320pM 120hrs), τα οποία παρουσίαζαν
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μείωση των επιπέδων mRNA της KIF1Bβ με τη μέθοδο της RT-PCR, το αντίσωμα της
KIF1Bβ προ-επωάστηκε με το αντιγονικό πεπτίδιο (pre-absorption) και τα δείγματα
αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης κατά Western. Η προ-επώαση αυτή
καθιστούσε αδύνατη την ανίχνευση της ενδογενούς KIF1Bβ τόσο στα δείγματα αποσιώπησης
όσο και στα δείγματα αναφοράς και στα μη επιμολυσμένα κύτταρα, υποδηλώνοντας έτσι την

πο
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εξειδικευμένη αναγνώριση της ενδογενούς KIF1Bβ από το αντίσωμα (Σχήμα 3.14Δ).

Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα της δυνεΐνης σαν δείγμα ελέγχου της συνολικής
ποσότητας πρωτεΐνης σε κάθε δείγμα.

Με ανοσοφθορισμό στα κύτταρα υπό αποσιώπηση παρατηρήθηκε ελαφρά μειωμένος σε
ένταση αλλά αμετάβλητος ο εντοπισμός της KIF1Bβ σε κυτταροπλασματικές δομές

άμ

συναπτικών κυστιδίων σε σχέση με τα δείγματα αναφοράς και τα μη επιμολυσμένα κύτταρα
NSC34 (Σχήμα 3.15).

Όλα τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν πως η εφαρμογή του πρωτοκόλλου της αποσιώπησης
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δεν ήταν αποτελεσματική στη δραστική μείωση της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης KIF1Bβ.
Έτσι, παρόλο που παρατηρείται σχεδόν ολοκληρωτική αποσιώπηση σε επίπεδο mRNA, τα
επίπεδα της πρωτεΐνης παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα και αξιοσημείωτα σταθερά ακόμη
και μετά από διπλή επιμόλυνση με τα siRNAs και μετά από 120h. Το γεγονός αυτό κατέδειξε
ότι η διαμεσολαβούμενη από siRNA αποσιώπηση της KIF1Bβ δεν μπορούσε δυστυχώς να
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να

χρησιμοποιηθεί περαιτέρω ως εργαλείο για τον λειτουργικό χαρακτηρισμό της KIF1Bβ.
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Σχήμα 3.14: Μείωση των επιπέδων της πρωτεΐνης KIF1Bβ με τη μέθοδο της
αποσιώπησης (siRNA).
Α) Με την τεχνική της RT-PCR καταδείχτηκε ότι τα επίπεδα mRNA της KIF1Bβ μειώθηκαν
δραστικά τόσο στις 48h όσο και στις 120h μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου αποσιώπησης
σε σύγκριση με τα δείγματα αναφοράς (GC low και Reference). Χρησιμοποιήθηκε το γονίδιο
L19 σαν εσωτερικό δείγμα αναφοράς.
Β) Με την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης κατά Western στα ίδια δείγματα δεν παρατηρήθηκε
παραταύτα σημαντική μείωση της έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ (πάνω σειρά) σε σχέση με
τα δείγματα αναφοράς. Χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα έναντι της δυνεΐνης (κάτω σειρά) σαν
δείγμα ελέγχου της συνολικής ποσότητας πρωτεΐνης σε κάθε δείγμα.
Γ) Ποσοτικοποίηση 5 διαφορετικών πειραμάτων αποσιώπησης: τα επίπεδα έκφρασης δίδονται
ως ο λόγος της έντασης του σήματος έναντι της έντασης του σήματος στο δείγμα αναφοράς
που καθορίζεται ως 100%.
Δ) Επώαση δειγμάτων αποσιώπησης (320pM 120hrs) με το αντιγονικό πεπτίδιο (preabsorption) και χρήση του αντισώματος της δυνεΐνης για έλεγχο της συνολικής ποσότητας
πρωτεΐνης σε κάθε δείγμα (κάτω σειρά δειγμάτων).
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Σχήμα 3.15: Ανοσοφθορισμός για την KIF1Bβ μετά από διενέργεια διαμεσολαβούμενης
από siRNA αποσιώπησης (RNAi) σε νευροβλάστες ποντικού NSC34.
Α) Με τη χρήση της τεχνικής ανοσοφθορισμού και χρησιμοποίηση αντισώματος έναντι της
ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ παρατηρήθηκε ελαφρά μειωμένος σε ένταση αλλά
αμετάβλητος ο εντοπισμός της KIF1Bβ τόσο στα δείγματα αποσιώπησης siRNA για την
KIF1Bβ, σε σύγκριση με τα δείγματα αποσιώπησης siRNA GC low (δείγμα αναφοράς) (Β) και
με τα μη επιμολυσμένα κύτταρα NSC34 (Γ). Τα κυτταροπλασματικά συναπτικά κυστίδια που
παρατηρήθηκαν και στις τρεις περιπτώσεις επιβεβαιώνουν την σταθερή πρωτεϊνική έκφραση
της KIF1Bβ, όπως επίσης παρατηρήθηκε και στα αποτελέσματα της τεχνικής
ανοσοαποτύπωσης κατά Western. Με πράσινο χρώμα έχει σημανθεί με ειδικό αντίσωμα η
KIF1Bβ και με μπλε το DNA του κυττάρου. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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3.5 Εξεύρεση πρωτεϊνών αλληλεπιδρωσών με την KIF1Bβ με χρήση της μεθόδου
διυβριδισμού σε σύστημα σακχαρομύκητα (Yeast Two-Hybrid System).
Η ενότητα αυτή των πειραμάτων αποσκοπούσε στην εξεύρεση των πρωτεϊνών με τις
οποίες η KIF1Bβ, αλληλεπιδρά, με χρήση της μεθόδου διυβριδισμού στο σακχαρομύκητα
(Yeast Two-Hybrid System), ένα ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων

πο
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πρωτεΐνης-πρωτεΐνης in vivo. Ο συνολικός σχεδιασμός και τα επί μέρους βήματα της

διαδικασίας συνοψίζονται στο Σχήμα 2.1 (βλέπε Κεφ. Υλικά και Μέθοδοι, Υποκεφάλαιο
2.1.20).

KIF1Bβ C1-Terminal στο ζυμομύκητα

άμ

3.5.1 Κατασκευή ανασυνδυασμένων πλασμιδιακών φορέων pAS2.1-KIF1Bβ και pAS2.1Για την εξεύρεση των αλληλεπιδρωσών πρωτεϊνών της KIF1Bβ αποφασίστηκε όπως
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κατασκευαστούν δυο πλασμιδιακοί φορείς έκφρασης pAS2.1-KIF1Bβ (full length) και
pAS2.1-KIF1Bβ C1-Terminal (Σχήμα 3.16). Η επιλογή του καρβοξυτελικού κομματιού έγινε
επειδή, με βάση την βιβλιογραφία, αυτή η περιοχή της πρωτεΐνης-κινητήρα KIF1Bβ περιέχει
περιοχές δέσμευσης και αλληλεπίδρασης (PH) με άλλες πρωτεΐνες-στόχους και μεταφέρει το
κυτταρικό φορτίο της μέσω αλληλεπίδρασης αυτής της καρβοξυτελικής περιοχής της ουράς με
άλλες πρωτεΐνες.

Για την κατασκευή των δυο πλασμιδιακών φορέων έκφρασης (Σχήμα 3.16) το πιστό
αντίγραφο της πλήρους αλληλουχίας του cDNA της πρωτεΐνης KIF1Bβ κλωνοποιήθηκε
στον

πλασμιδιακό

να

κατ’αρχήν

φορέα

pCR2.1-TOPO.

Για

την

κατασκευή

των

ανασυνδυασμένων φορέων πραγματοποιήθηκε ενδονουκλεολυτική διάσπαση για την
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απομάκρυνση του DNA από τον πλασμιδιακό φορέα pCR2.1-TOPO-KIF1Bβ και συνένωση
του με τον πλασμιδιακό φορέα pAS2.1 όπως περιγράφεται στο 2.1.11.7 (Υλικά και Μεθόδοι),
έτσι ώστε η πρωτεΐνη που εκφράζεται να είναι συγχωνευμένη με την περιοχή πρόσδεσης στο

DNA (DNA Binding Domain) του μεταγραφικού παράγοντα GAL4. Επιπλέον το πλασμίδιο

pAS2.1 φέρει το γονίδιο της TRP1, παρέχοντας αυξοτροφία στο αμινοξύ τρυπτοφάνη, ως

επιλεκτικό μέσο απομόνωσης των μετασχηματισμένων κλώνων.
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Σχήμα 3.16: Σχηματική αναπαράσταση των δυο διαφορετικών προϊόντων PCR που
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συνέχεια στον πλασμιδιακό φορέα pAS2.1.
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κλωνοποιήθηκαν στον pCR2.1-TOPO με χρήση του συστήματος T/A Cloning και στη

Σχήμα 3.17: Έλεγχος έκφρασης των πλασμιδιακών φορέων pAS2.1-KIF1Bβ και pAS2.1KIF1Bβ C1-Terminal σε κύτταρα σακχαρομύκητα.
Χρήση του μονοκλωνικού αντισώματος έναντι της περιοχής DNA-BD του πλασμιδιακού

φορέα pAS2.1 και παράλληλη χρήση του θετικού δείγματος αναφοράς pGBKT7-53 (55 kDa)
και αρνητικού δείγματος αναφοράς AH109.
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3.5.2 Μετασχηματισμός σε κύτταρα σακχαρομύκητα και έλεγχος πρωτεϊνικής έκφρασης.
Για τον έλεγχο της in vivo πρωτεϊνικής έκφρασης των πλασμιδιακών φορέων που
κατασκευάστηκαν, παρασκευάστηκαν δεκτικά κύτταρα με εμβολιασμό του στελέχους S.
cerevisrae ΑΗ109 σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
μετασχηματισμός του πλασμιδιακού DNA σε κύτταρα σακχαρομύκητα με τη χρήση της

πο
υς

μεθόδου του οξικού λιθίου, βάσει του πρωτοκόλλου των Gietz και Woods (2002) και επιλογή
των μετασχηματισμένων κυττάρων με βάση το κριτήριο της αυξοτροφίας σε τρυπτοφάνη
(SD/-Trp).

Στη συνέχεια, για να επιβεβαιωθεί η έκφραση της κάθε πρωτεΐνης στα κύτταρα

σακχαρομύκητα, παρασκευάστηκαν πρωτεϊνικά εκχυλίσματα από μετασχηματισμένους

άμ

κλώνους που εξέφραζαν τους πλασμιδιακούς φορείς pAS2.1-KIF1Bβ, pAS2.1-KIF1Bβ C1Terminal, τον πλασμιδιακό φορέα pGBKT7-53 (θετικό δείγμα αναφοράς) καθώς και από μη

μετασχηματισμένο στέλεχος ΑΗ109 (αρνητικό δείγμα αναφοράς). Τα δείγματα αναλύθηκαν με
SDS-PAGE,

ακολουθούμενη

από

ανοσοαποτύπωση

Χα
ρα
λ

ηλεκτροφόρηση

κατά

Western,

χρησιμοποιώντας ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της περιοχής DNA-BD του
πλασμιδιακού φορέα pAS2.1. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πρωτεΐνη pAS2.1-KIF1Bβ C1Terminal εκφράζεται επιτυχώς και ανιχνεύεται με την αναμενόμενη μάζα (122 kDa + 16 kDa =
138 kDa) στα κύτταρα σακχαρομύκητα αλλά η

pAS2.1-KIF1Bβ (full-length) δεν είναι

ανιχνεύσιμη (Σχήμα 3.17). Αυτό ενδεχομένως συμβαίνει λόγω του γνωστού στη βιβλιογραφία
φαινομένου ότι η έκφραση πρωτεϊνών-κινητήρων σε όλο τους το μέγεθος είναι τυπικά
δύσκολη ή ότι η έκφραση της πρωτεΐνης πλήρους μεγέθους είναι τοξική για το

να

σακχαρομύκητα. Επομένως, αποφασίστηκε όπως χρησιμοποιηθεί το πλασμίδιο pAS2.1-
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KIF1Bβ C1-Terminal στα επόμενα πειράματα.

3.5.3 Μέθοδος διυβριδισμού σε σύστημα σακχαρομύκητα (Yeast Two-Hybrid System).
Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανίχνευση αλληλεπιδράσεων

πρωτεΐνης-πρωτεΐνης, in vivo και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαλογή ενός γονιδίου από

μια cDNA βιβλιοθήκη που κωδικοποιεί μια νέα πρωτεΐνη που αλληλεπιδρά με τη γνωστή

πρωτεΐνη-δόλωμα ή επίσης για να εξεταστεί αν δυο γνωστές πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν.
Η αρχή της μεθόδου απεικονίζεται στο Σχήμα 3.18. Το cDNA της πρωτεΐνης-δόλωμα

(bait) κλωνοποιείται ως υβρίδιο με την περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DNA-BD) του

μεταγραφικού παράγοντα GAL4 στο πλασμίδιο pAS2.1 το οποίο φέρει το γονίδιο της TRP,

παρέχοντας αυξοτροφία στο αμινοξύ τρυπτοφάνη. Το γονίδιο μιας άγνωστης πρωτεΐνης που
125

πιθανόν να αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη-δόλωμα συγχωνεύεται με την περιοχή
ενεργοποίησης (AD) του μεταγραφικού παράγοντα GAL4 στο πλασμίδιο pACT2 το οποίο
φέρει το γονίδιο της LEU2, παρέχοντας αυξοτροφία στο αμινοξύ λευκίνη. Τα δυο πλασμίδια
μετασχηματίζονται σε στέλεχος σακχαρομύκητα τα οποία φέρουν στο γονιδίωμα τους δυο
γονίδια αναφοράς ελεγχόμενων από το Upstrean Activation Site (UAS): το HIS3, που δίνει
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αυξοτροφία στο αμινοξύ ιστιδίνη και το lacΖ, που κωδικοποιεί την β-γαλακτοσιδάση,
παρουσία της οποίας το υπόστρωμα Χ-gal γίνεται μπλε. Η παρουσία των δυο γονιδίων
αναφοράς αποκλείει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα διότι μόνο με αλληλεπίδραση των δυο

πρωτεϊνών θα ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα το γονίδιο lacΖ και θα γίνει κατορθωτή επιλογή των
μπλε κλώνων. Αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης-δόλωμα με την άγνωστη πρωτεΐνη φέρνει σε

άμ

γειτνίαση τα DNA-BD και AD, ενεργοποιώντας τον μεταγραφικό παράγοντα GAL4 και

επιτρέποντας έτσι την έκφραση των γονιδίων αναφοράς, γεγονός που καθιστά την
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αλληλεπίδραση φαινοτυπικά διακριτή.

System).

να

Σχήμα 3.18: Μέθοδος διυβριδισμού σε σύστημα σακχαρομύκητα (Yeast Two-Hybrid
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Η αρχή της μεθόδου διυβριδισμού σε σακχαρομύκητα στηρίζεται στο φαινόμενο όπου

όταν το γονίδιο της πρωτεΐνης-δόλωμα (bait), συγχωνευμένο με την περιοχή πρόσδεσης στο

DNA (DBD), αλληλεπιδρά με μια άγνωστη πρωτεΐνη, συγχωνευμένη με την περιοχή
ενεργοποίησης (AD) του μεταγραφικού παράγοντα GAL4 τότε επάγει την έκφραση γονιδίων

αναφοράς (Yeast Protocol Manual, Clontech).
Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Matchmaker Two-Hybrid System

3 της εταιρείας Clontech. Διενεργήθηκαν σειρά απαραίτητων ελέγχων, που περιγράφονται

ακολούθως, για να καταδειχτεί η σωστή εφαρμογή του συστήματος.
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3.5.3.1 Έλεγχος τοξικότητας της πρωτεΐνης-δόλωμα (pAS2.1-KIF1Bβ C1-Terminal).
Ο ρυθμός ανάπτυξης της καλλιέργειας του στελέχους AH109, μετασχηματισμένου με
το πλασμίδιο pAS2.1-KIF1Bβ C1-Terminal, συγκρίθηκε με το ρυθμό ανάπτυξης του ίδιου
στελέχους μετασχηματισμένου με τον πλασμιδιακό φορέα pAS2.1. Παρατηρήθηκε πως το
στέλεχος που εξέφραζε την πρωτεΐνη-δόλωμα (pAS2.1-KIF1Bβ C1-Terminal) μεγάλωνε με
το ενδεχόμενο τοξικότητας της στα κύτταρα του σακχαρομύκητα.

πο
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ικανοποιητικό ρυθμό και συγκρίσιμο με αυτό της καλλιέργειας αναφοράς, αποκλείοντας έτσι

3.5.3.2 Έλεγχος μεταγραφικής αυτο-ενεργοποίησης της πρωτεΐνης-δόλωμα (pAS2.1KIF1Bβ C1-Terminal).

άμ

Αφού το στέλεχος ΑΗ109 μετασχηματίστηκε με το πλασμίδιο της πρωτεΐνης-δόλωμα

(pAS2.1-KIF1Bβ C1-Terminal), στρώθηκε σε επιλεκτικά θρεπτικά υλικά SD/-Trp, SD/-Trp/His και SD/-Ade/-Trp. Όλοι οι κλώνοι ελέγχθηκαν με την ανίχνευση β-γαλακτοσιδάσης επί
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φίλτρου για γρήγορη σάρωση των κλώνων για τυχόν ανεπιθύμητη αυτο-ενεργοποίηση. Στα
πειράματα μας οι κλώνοι εμφάνιζαν άσπρο χρώμα, επιβεβαιώνοντας έτσι την απουσία αυτόενεργοποίησης. Είναι δυνατόν, σε σπάνιες περιπτώσεις, οι κλώνοι που εκφράζουν το
πλασμίδιο με την πρωτεΐνη-δόλωμα να γίνονται μπλε, γεγονός που υποδηλώνει αυτοενεργοποίηση των γονιδίων αναφοράς στην απουσία αλληλεπίδρασης και που καθίστα αυτούς
τους κλώνους ακατάλληλους για χρήση στο εν λόγω σύστημα διυβριδισμού.
Τέλος, σε περίπτωση που η πρωτεΐνη-δόλωμα είχε την ικανότητα να μεγαλώνει από
μόνη της σε θρεπτικό υλικό SD/-Trp/-His, τότε με τη βοήθεια του παράγοντα 3-ΑΤ (3-amino-

να

1,2,4-triazole) θα μπορούσαμε να μειώσουμε το φαινόμενο αυτό, κάτι που όμως δεν
παρατηρήθηκε στην περίπτωση της πρωτεΐνης-δόλωμα (pAS2.1-KIF1Bβ C1-Terminal).
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Αφού το αποτέλεσμα κα των δυο ελέγχων επιβεβαιώθηκε αρνητικό, η pAS2.1-KIF1Bβ
C1-Terminal αποδείχθηκε κατάλληλη ως μοριακό δόλωμα για την ανίχνευση εξειδικευμένων
αλληλεπιδράσεων της KIF1Bβ με άλλες πρωτεΐνες.
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3.5.3.3 Προκαταρκτικός

έλεγχος

της

πρωτεΐνης-δόλωμα

στη

μέθοδο

σύζευξης

σακχαρομύκητα (Yeast Mating).
Με τη μέθοδο της σύζευξης, μιας μεθόδου εισαγωγής δυο διαφορετικών πλασμιδίων
στα ίδια κύτταρα ξενιστές, κύτταρα σακχαρομύκητα τύπου "α" μετασχηματισμένα με ένα
πλασμίδιο και κύτταρα σακχαρομύκητα τύπου "a", μετασχηματισμένα με άλλο πλασμίδιο,

πο
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μπορούν να δημιουργήσουν διπλοειδή κύτταρα σακχαρομύκητα που περιέχουν και τα δυο
πλασμίδια.

Για να εκτιμηθεί αρχικά η αποδοτικότητα της σύζευξης και να επιβεβαιωθεί ο

κατάλληλος φαινότυπος των διπλοειδών στελεχών, συζεύχθηκαν στελέχη που έφεραν τα δυο

πλασμίδια αναφοράς, ΑH109/pGBKT7-53 (DNA-BD, τύπου α) και Y187/pGADT7-T (ΑD,

άμ

τύπου a). Μια μετασχηματισμένη αποικία AH109/pAS2.1-KIF1Bβ C1-Terminal εμβολιάστηκε
με μια μετασχηματισμένη αποικία του πλασμιδίου αναφοράς Y187/pGADT7-T και
παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σύζευξη των δειγμάτων αναφοράς AH109/pGBKT7-53 και

Χα
ρα
λ

Y187/pGADT7-T μεταξύ τους (θετικός έλεγχος σύζευξης). Όλες οι συζεύξεις στρώθηκαν σε
τρυβλία με κατάλληλα επιλεκτικά μέσα (Πίνακας 3.1) και υπολογίστηκε η αποδοτικότητα της
σύζευξης, συγκρίνοντας τον αριθμό των διπλοειδών κυττάρων σακχαρομύκητα στα SD/-Leu/Trp τρυβλία με τον αριθμό των κλώνων στα SD/-Leu τρυβλία (αριθμός ζωντανών κυττάρων
σακχαρομύκητα στο στέλεχος Y187). Τέλος, επιβεβαιώθηκε ο φαινότυπος των συζεύξεων με
την εμφάνιση μπλε χρώματος στην ανίχνευση β-γαλακτοσιδάσης καθώς και τα χρονικά
πλαίσια της εμφάνισης του χρώματος (αλληλεπίδραση δυο πρωτεϊνών) στα δείγματα
αναφοράς. Επίσης επιβεβαιώθηκε η μη αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης-δόλωμα (pAS2.1-

Δέ
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KIF1Bβ C1-Terminal) με τον GAL4 από μόνη της στα τρυβλία SD/-Leu και SD/-Trp.
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(Πλασμίδια Αναφοράς)

πο
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AH109[pGBKT7-53]/
Y187/[pGADT7-T]

SD επιλεκτικό θρεπτικό υλικό
-Leu
-Trp
-Leu/-Trp
-His/-Leu/-Trp
-Ade/-His/-Leu/-Trp
-Leu
-Trp
-Leu/-Trp
-His/-Leu/-Trp
-Ade/-His/-Leu/-Trp

AH109/[KIF1Bβ C1Terminal]/
Y187/[pGADT7-T]

LacZ φαινότυπος
Άσπρο
Άσπρο
Μπλε
Μπλε
Μπλε
Άσπρο
Άσπρο
Εξαρτάται
Εξαρτάται
Εξαρτάται

άμ

Στέλεχος/πλασμίδιο

να

Πίνακας 3.1: Αποτελέσματα σύζευξης σακχαρομύκητα με το πλασμίδιο pAS2.1-KIF1Bβ
C1-Terminal. Σύζευξη δειγμάτων αναφοράς καθώς και του AH109/pAS2.1-KIF1Bβ C1-
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Terminal με το δείγμα αναφοράς Y187/pGADT7-T, επιβεβαίωση του κατάλληλου φαινοτύπου
της πρωτεΐνης-δόλωμα και έλεγχος της επίδρασης της πρωτεΐνης-δόλωμα στην σύζευξη
σακχαρομύκητα.
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3.5.4 Σάρωση cDNA βιβλιοθήκης από νευρικό σύστημα ενήλικου Homo sapiens για
εξεύρεση των αλληλεπιδρωσών πρωτεϊνών με την KIF1Bβ με χρήση της μεθόδου
διυβριδισμού σε σύστημα σακχαρομύκητα.
Μετά από όλους τους επιτυχείς προκαταρκτικούς ελέγχους, για την εξεύρεση πρωτεϊνών
που αλληλεπιδρούν με την περιοχή της καρβοξυτελικής ουράς της KIF1Bβ, έγινε σάρωση

πο
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cDNA βιβλιοθήκης, η οποία κωδικοποιεί πρωτεΐνες κεντρικού νευρικού συστήματος ενήλικου
ανθρώπου, συγχωνευμένες με την περιοχή ενεργοποίησης (AD Activation Domain) του

μεταγραφικού παράγοντα GAL4. Το στέλεχος ΑΗ109 που έφερε το πλασμίδιο pAS2.1-

KIF1Bβ C1-Terminal μετασχηματίστηκε με τη βιβλιοθήκη και τα κύτταρα σακχαρομύκητα
στρώθηκαν σε τετραπλό επιλεκτικό θρεπτικό υπόστρωμα SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp ώστε να

άμ

επιλεγούν αυτά που έφεραν τα δυο πλασμίδια των οποίων οι πρωτεΐνες που εκφράζουν
αλληλεπιδρούν, ενεργοποιώντας τα γονίδια αναφοράς HIS3 και ADE2. Ακολούθως τα κύτταρα

υποβλήθηκαν σε αντίδραση ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης ώστε να επιβεβαιωθεί η
θετικοί κλώνοι.
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ενεργοποίηση και του πέμπτου γονιδίου αναφοράς, lacZ και να αποκλειστούν οι ψευδώς
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, από τους 1.8·106 διπλά μετασχηματισμένους
κλώνους σακχαρομύκητα που έφεραν το cDNA της KIF1Bβ C1-Terminal από πλασμίδιο της
βιβλιοθήκης, βρέθηκε ότι 1000 κλώνοι σακχαρομύκητα ενεργοποιούσαν τα γονίδια αναφοράς
HIS3 και ADE2 και από αυτούς οι 800 ενεργοποιούσαν ταυτόχρονα όλα τα γονίδια αναφοράς
(lacZ, HIS3 και ADE2) με την αντίδραση ενεργότητας β-γαλακτοσιδάσης. Οι θετικοί κλώνοι
που βρέθηκαν από τη σάρωση της βιβλιοθήκης με το καρβοξυτελικό τμήμα της KIF1Bβ

να

αριθμήθηκαν και υποβλήθηκαν σε μια σταδιακή διαδικασία χαρακτηρισμού (Σχήμα 3.19).
Επειδή τα κύτταρα σακχαρομύκητα έχουν την ικανότητα να λαμβάνουν κατά το
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μετασχηματισμό τους ένα ή περισσότερα πλασμίδια ήταν απαραίτητη η απομάκρυνση εκείνων
των κλώνων που είχαν δεχτεί περισσότερο από ένα μονήρες πλασμίδιο της βιβλιοθήκης. Αυτό

επιτεύχθηκε με επαναλαμβανόμενο στρώσιμο θετικών κλώνων σε θρεπτικό μέσο SD/-Leu/Trp τουλάχιστον 3 φορές. Στη συνέχεια οι κλώνοι στρώθηκαν σε θρεπτικό μέσο SD/-His/Trp/-Leu/-Ade και υποβλήθηκαν σε αντίδραση β-γαλακτοσιδάσης ώστε να επιβεβαιωθεί πως

οι κλώνοι διατηρούσαν το πλασμίδιο δόλωμα και ένα πλασμίδιο της βιβλιοθήκης. Στη
συνέχεια, από τους θετικούς κλώνους που επιλέχθηκαν, επιχειρήθηκε η απομάκρυνση του
πλασμιδίου που περιείχε την KIF1Bβ C1-Terminal ώστε τα κύτταρα σακχαρομύκητα να

παραμείνουν μόνο με το πλασμίδιο της cDNA βιβλιοθήκης για περαιτέρω χαρακτηρισμό του.
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Διπλά μετασχηματισμένα κύτταρα σακχαρομύκητα με πλασμίδια που περιέχουν το
cDNA της KIF1Bβ C1-Terminal και cDNA της βιβλιοθήκης: 1.8·106 κλώνοι

πο
υς

1ο Βήμα Επιλογής
Επίστρωση καλλιέργειας σε SD/-Ade/-His/-Leu/-Trp για επιλογή κλώνων που
εκφράζουν τα γονίδια αναφοράς HIS3 και ADE2: 1000 κλώνοι

άμ

2ο Βήμα Επιλογής
Αντίδραση ενεργότητας β-γαλακτοσιδάσης.
Αριθμός θετικών (μπλε) κλώνων: 800
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3ο Βήμα Επιλογής
Απομάκρυνση πλασμιδίου KIF1Bβ C1-Terminal, για να επιτευχθεί η απομόνωση
και ο χαρακτηρισμός των πλασμιδίων της cDNA βιβλιοθήκης. Αριθμός κλώνων: 502

4ο Βήμα Επιλογής
Εύρεση και απόρριψη κλώνων που φέρουν μόνο το πλασμίδιο της cDNA βιβλιοθήκης
και ενεργοποιούν από μόνα τους το γονίδιο αναφοράς lacZ.
Αριθμός εναπομεινάντων κλώνων: 188
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5ο Βήμα Επιλογής
Εύρεση θετικών κλώνων με τις μεθόδους σύζευξης σακχαρομύκητα και αντίδραση
ενζυμικής ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης (τετραπλή αυξοτροφία και μπλε χρώμα).
Αριθμός κλώνων: 120

Ταξινόμηση διαφορετικών τύπων θετικών κλώνων και αλληλούχηση
54 πλασμίδια της βιβλιοθήκης

25 πλασμίδια CALM1
21 πλασμίδια CALM2
8 πλασμίδια CALM3

Σχήμα 3.19: Σχηματική πορεία σταδιακού χαρακτηρισμού των θετικών κλώνων
σακχαρομύκητα που φέρουν το πλασμίδιο που περιέχει το cDNA της KIF1Bβ και
πλασμίδιο από cDNA βιβλιοθήκη ώστε να αποκλειστούν οι ψευδώς θετικοί κλώνοι και να
ταυτοποιηθεί η δεξαμενή υποψήφιων γονιδίων.
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Αυτό κατέστη δυνατό με μετασχηματισμό των κλώνων σε δεκτικά KC8 βακτηριακά
κύτταρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης τόσο σε θρεπτικό υλικό που του λείπει το
αμινοξύ λευκίνη όσο και στην παρουσία του αντιβιοτικού αμπικιλλίνη. Οι 502 κλώνοι
σακχαρομύκητα που έφεραν μόνο το πλασμίδιο της βιβλιοθήκης υποβλήθηκαν σε αντίδραση
ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης, ώστε να αποκλειστούν εκείνοι στους οποίους η πρωτεΐνη
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που εκφράζει το πλασμίδιο συγχωνευμένη με την περιοχή ενεργοποίησης (AD) ενεργοποιεί

από μόνη της τη μεταγραφή του γονιδίου αναφοράς lacZ. Επειδή παρατηρήθηκε πως το
αρνητικό δείγμα αναφοράς (pACT2 πλασμιδιακός φορέας) ενεργοποιούσε το γονίδιο της β-

γαλακτοσιδάσης μετά από παρατεταμένη επώαση (> 4h), αποφασίστηκε όπως όλοι οι κλώνοι
που γίνονται μπλε μετά από 4h να απορριφθούν. Από τους 502 κλώνους, από τους οποίους είχε

άμ

απομακρυνθεί το πλασμίδιο KIF1Bβ C1-Terminal, παρέμειναν 188 οι οποίοι ήταν θετικοί στο
επιτρεπτό χρονικό διάστημα των 4h και αναλύθηκαν περαιτέρω με τη μέθοδο σύζευξης
σακχαρομύκητα (Yeast Mating), ενώ οι υπόλοιποι 271 απορρίφθηκαν (Πίνακας 3.2).
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Στη συνέχεια, οι επιλεγμένοι κλώνοι της βιβλιοθήκης συζεύχθηκαν ο κάθε ένας
ξεχωριστά με ένα κλώνο σακχαρομύκητα στελέχους Υ187 τύπου α, που έφερε εναλλάξ (1) το
πλασμίδιο pAS2.1 που περιείχε το cDNA της KIF1Bβ C1-Terminal, (2) το πλασμίδιο pAS2.1
που εξέφραζε μόνο το DNA-BDGAL4 (αρνητικό δείγμα αναφοράς 1) και (3) πλασμίδιο που
εξέφραζε το γονίδιο της λαμίνης C, συγχωνευμένο με το DNA-BDGAL4 (αρνητικό δείγμα
αναφοράς 2) (Matchmaker Gal4 Two-Hybrid User manual). Αυτές οι συζεύξεις, καθώς και ο
έλεγχος της ενζυμικής ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης για κάθε σύζευξη (θετικό
αποτέλεσμα υποδείκνυε τη μεταγραφική ενεργοποίηση του γονιδίου αναφοράς lacZ άρα και

να

την ύπαρξη αλληλεπίδρασης), ήταν αναγκαίοι για την απόρριψη των κλώνων που ήταν ψευδώς
θετικοί. Συγκεκριμένα, σε όλες τις περιπτώσεις που ανιχνεύθηκαν αλληλεπιδράσεις μεταξύ
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των πρωτεϊνών της βιβλιοθήκης με μόνο το DNA-BDGAL4 ή με την DNA-BDGAL4-λαμίνη C
ήταν εμφανές ότι η KIF1Bβ δεν χρειαζόταν για την αλληλεπίδραση και άρα αυτοί οι κλώνοι

απορρίφθηκαν ως ψευδώς θετικοί (Σχήμα 3.20, Πίνακες 3.3).

132

Κλώνοι από τους οποίους έχει απομακρυνθεί το πλασμίδιο pAS2-1 που φέρει το
cDNA της πρωτεΐνης KIF1Bβ C1-Terminal
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6, 9, 22, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 50, 60, 66, 67, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 143, 146, 147, 148, 150, 151,
152, 153, 154, 157, 159, 160, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 176, 177,
178, 179, 181, 182, 183, 185, 189, 190, 191, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 205, 206,
207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 220, 221, 224, 227, 235, 237, 238, 239, 246, 247,
248, 250, 252, 267, 275, 276, 277, 278, 281, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 293, 296,
297, 298, 299, 305, 306, 307, 308, 310, 313, 314, 318, 320, 321, 323, 327, 328, 330,
336, 337, 338, 341, 347, 350, 352, 353, 354, 359, 362, 368, 377, 379, 380, 383, 384,
385, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 401, 403, 404, 406, 407,
408, 411, 415, 416, 417, 419, 420, 422, 423, 424, 427, 428, 429, 432, 436, 437, 438,
439, 440, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 450, 454, 461, 463, 465, 466, 467, 468, 469,
471, 473, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 487, 488, 490, 491, 492,
493, 494, 495, 496, 499, 500, 504, 505, 507, 509, 510, 511, 514, 515, 516, 517, 519,
521, 523, 525, 528, 529, 530, 531, 534, 536, 538, 542, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 563, 564, 565, 566, 570, 571, 572, 574, 579,
580, 581, 582, 583, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 595, 602, 604, 605, 606,
607, 611, 612, 614, 617, 620, 623, 629, 630, 637, 638, 640, 644, 645, 646, 648, 649,
650, 654, 661, 677, 678, 679, 680, 691, 692, 693, 709, 710, 714, 716, 720, 722, 731,
732, 734, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 794, 797, 799, 801, 802, 803, 804, 805, 806,
807, 808, 809, 810, 812, 815, 817, 818, 819, 820, 821, 835, 838, 839, 840, 841, 842,
845, 848, 849, 850, 855, 856, 857, 858, 867, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 887,
890, 891, 892, 893, 894, 895, 898, 899, 900, 906, 907, 912, 914, 915, 924, 925, 926,
927, 932, 992, 933, 994, 995, 996, 1000, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,
1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1023, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1031, 1035, 1036, 1038, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, 1049, 1050, 1051, 1053, 1056, 1057, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1081,
1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091

Πίνακας 3.2: Τρίτο και τέταρτο βήμα επιλογής: Ανθεκτικοί κλώνοι από τους οποίους

απομακρύνθηκε το πλασμίδιο που φέρει το cDNA της πρωτεΐνης KIF1Bβ C1-Terminal.
Παρουσίαση και επιλογή των κλώνων που περιείχαν μόνο το πλασμίδιο της βιβλιοθήκης και

που δεν ενεργοποιούν από μόνοι τους το γονίδιο αναφοράς lacZ (σημειώνονται με μπλε

σκίαση).

133

Τα
κύτταρα
σακχαρομύκητα
Υ187,
τύπου
α,
που
χρησιμοποιήθηκαν
έφεραν
πλασμίδια με τα εξής γονίδια:

Χα
ρα
λ

Ανάπτυξη
διπλοειδών
κυττάρων σε SD/-Trp /-Leu.

άμ

Εμβολιασμός σε καλλιέργεια (0.5 ml
YPD) σακχαρομύκητα Y187, τύπου

πο
υς

Κύτταρα
σακχαρομύκητα,

Δέ
σπ
οι

να

Μεταφορά κλώνων σε SD/-Trp/-Leu/His/-Ade, και αντίδραση ενεργότητας βγαλακτοσιδάσης ώστε να επιλεγούν μόνο
οι κλώνοι που δίνουν αληθώς θετικό
αποτέλεσμα.

Σχήμα 3.20: Περιγραφή της τεχνική σύζευξης σακχαρομύκητα (Yeast Mating) (Από το
«Matchmaker GAL4 Two-Hybrid User Manual», Clontech, 2000). Οι αληθώς θετικοί κλώνοι

πρέπει να ικανοποιούν και τα τρία κριτήρια επιλογής, όπως επεξηγούνται στο σχήμα, αλλιώς

απορρίπτονται.
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Κλώνοι που αλληλεπιδρούν μόνο με το πλασμίδιο pAS2-1 που φέρει το cDNA της
πρωτεΐνης KIF1Bβ C1-Terminal με τη μέθοδο σύζευξης ζυμομύκητα

Χρόνος ενεργοποίησης του
γονιδίου αναφοράς lacZ

άμ

Κλώνοι που ενεργοποιούν το γονίδιο αναφοράς lacZ
(αληθώς θετικοί κλώνοι)

πο
υς

6, 22, 26, 29, 32, 34, 38, 41, 50, 71, 91, 92, 93, 95, 99, 100, 104, 111, 112, 115, 118, 131, 132,
134, 135, 138, 143, 146, 147, 148, 152, 159, 162, 166, 178, 182, 183, 185, 196, 199, 211, 212,
213, 235, 276, 281, 296, 299, 307, 308, 310, 314, 347, 359, 384, 390, 393, 395, 397, 398, 399,
401, 404, 406, 411, 427, 438, 439, 440, 443, 444, 446, 447, 448, 463, 465, 466, 468, 469, 473,
478, 479, 482, 487, 488, 490, 494, 495, 496, 500, 504, 509, 514, 518, 529, 531, 536, 547, 548,
554, 582, 589, 595, 602, 612, 614, 644, 650, 801, 803, 812, 820, 867, 880, 893, 894, 995, 1002,
1003, 1016, 1065, 1081

6, 26, 29, 32, 34, 38, 41, 71, 92, 99, 100, 111, 115, 131, 132,
134, 135, 138, 146, 147, 152, 159, 162, 166, 178, 182, 196, 212,

Χα
ρα
λ

281, 296, 307, 308, 314, 347, 359, 397, 398, 399, 401, 411, 427,

1 hr

439, 440, 443, 444, 478, 479, 487, 488, 494, 500, 509, 547, 548,
589, 602, 650, 803, 894, 995, 1002, 1065

2 hrs

448, 536, 880, 1081

3 hrs

να

22, 91, 93, 95, 104, 112, 118, 143, 148, 183, 199, 211, 213, 235,
276, 299, 310, 390, 393, 395, 404, 406, 438, 446, 447, 463, 465,
466, 468, 469, 473, 482, 490, 495, 496, 504, 514, 518, 529, 531,
582, 595, 614, 644, 801, 812, 820, 867, 893, 1003, 1016

Πίνακας 3.3: Πέμπτο βήμα επιλογής: Κλώνοι αληθώς θετικοί που φέρουν το cDNA της

Δέ
σπ
οι

πρωτεΐνης KIF1Bβ C1-Terminal και παρουσίαση του χρόνου ενεργοποίησης του γονιδίου
αναφοράς lacZ.
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Οι 120 κλώνοι που βρέθηκαν θετικοί μετά τη μέθοδο σύζευξης σακχαρομύκητα
αναλύθηκαν περαιτέρω. Αρχικά, τα πλασμίδια της βιβλιοθήκης απομονώθηκαν από τα
κύτταρα σακχαρομύκητα και μετασχηματίστηκαν σε βακτηριακά στελέχη E. coli όπου ήταν
εύκολη η απομόνωση τους σε μεγάλες ποσότητες. Τα πλασμίδια της cDNA βιβλιοθήκης που
έδωσαν επανειλημμένως θετικό αποτέλεσμα διαχωρίστηκαν σε ομάδες με χρησιμοποίηση της

πο
υς

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και του ζεύγους ολιγονουκλεοτιδίων 27 και 28 (βλέπε

Πίνακα 2.7) και ακολούθως με ενδονουκλεολυτική διάσπαση, με χρήση της περιοριστικής
ενδονουκλεάσης AluI, των προϊόντων PCR ώστε να αποκλειστούν κλώνοι που φέρουν το ίδιο
πλασμίδιο από τη βιβλιοθήκη. Το πρότυπο των νουκλεολυτικών θραυσμάτων στα δείγματα
3.4).

Προϊόντα αντίδρασης PCR

Χα
ρα
λ

Κλώνοι

άμ

συγκρίθηκε μεταξύ τους ώστε να αποκαλυφθεί ποίοι κλώνοι ήταν του ίδιου τύπου (Πίνακας

104, 159, 182, 212, 439, 519, 820, 867

>1.5 Κbp

1 Kbp – 1.5 Kbp

32, 41, 91, 92, 132, 134, 138, 196, 310, 390,
397, 404, 406, 496, 514, 531, 548, 1016

< 1.0 Kbp

26, 29, 95, 100, 111, 115, 135, 152, 162, 296,
469, 479, 803

Διπλές μπάντες

Δέ
σπ
οι

να

6, 22, 34, 38, 71, 93, 99, 112, 118, 131, 143,
146, 147, 148, 166, 178, 183, 199, 211, 213,
235, 276, 281, 299, 307, 308, 314, 347, 359,
393, 395, 398, 399, 401, 411, 427, 438, 440,
443, 444, 446, 447, 448, 463, 465, 466, 468,
473, 478, 482, 487, 488, 490, 494, 495, 500,
504, 509, 529, 536, 547, 582, 589, 602, 614,
644, 650, 801, 812, 880, 893, 894, 995, 1002,
1003, 1065, 1081

Πίνακας 3.4: Ομαδοποίηση κλώνων με βάση τα προϊόντα της αντίδρασης PCR. Με

χρησιμοποίηση ειδικών ολιγονουκλεοτιδίων, οι θετικοί κλώνοι τοποθετήθηκαν σε ομάδες

ανάλογα με το μέγεθος των προϊόντων της αντίδρασης PCR που προέκυψαν.
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Στα Σχήματα 3.21-3.23 παρατίθενται τα σχετικά ηλεκτροφορήματα του συνόλου των
προϊόντων PCR των θετικών κλώνων και των αποτυπωμάτων δράσης της περιοριστικής
ενδονουκλεάσης AluI σε αυτά. Από το Σχήμα 3.21, για παράδειγμα, φαίνεται ότι υπάρχουν
κάποιοι κλώνοι που φέρουν το ίδιο πλασμίδιο της βιβλιοθήκης αφού το προϊόν PCR τους είναι
του ιδίου μεγέθους, όπως επίσης το αποτύπωμα της ενδονουκλεολυτικής διάσπασης τους με
β) 112, 183, 466, 393 και γ) 490, 482, 347, 359, αντίστοιχα.

M

148

438

100

112

183 466

490

347

359

393

M

2.0
1.5
1.0

395

650

211

478 93

494

487

444

146

529

0.5

71

M
2.0
1.5
1.0
0.5

Δέ
σπ
οι

0.5

99

να

M

Χα
ρα
λ

0.5

2.0
1.5
1.0

401

άμ

2.0
1.5
1.0

482

πο
υς

AluI είναι πανομοιότυπο. Οι τρεις ομάδες αυτές αποτελούνται από τους κλώνους α) 148, 438,

Σχήμα 3.21: Ηλεκτροφόρημα αγαρόζης (0.8%) για ανάλυση και ομαδοποίηση των
θετικών κλώνων (Ι).
Παρουσιάζονται σε ζεύγη τα προϊόντα αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) και
του αποτυπώματος δράσης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης AluI στα προϊόντα των
πλασμιδίων της cDNA βιβλιοθήκης, που έδωσαν επανειλημμένα θετικό αποτέλεσμα με την
DNA-BD-KIF1Bβ C1-Terminal, ώστε να εξακριβωθεί το μέγεθος των προϊόντων τους και να
μπορούν στην συνέχεια να διαχωριστούν σε τάξεις ανάλογα με το μέγεθος τους. Με Μ
παρουσιάζεται ο 1 kb μάρτυρας.
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M

547

614

104 1003

1002

307

398

473

509

276 213

582

M

2.0
1.5
1.0

2.0
1.5
1.0

0.5

500

6

589

447

427 118

0.5

536

504 314

440

M

235

801

465

147

166 34

443

178

893

2.0
1.5
1.0
0.5

495 446

131

M

2.0
1.5
1.0

να

M

0.5

Δέ
σπ
οι

0.5

448

Χα
ρα
λ

2.0
1.5
1.0

2.0
1.5
1.0

308

άμ

M

πο
υς

0.5

Σχήμα 3.22: Ηλεκτροφόρημα αγαρόζης (0.8%) για ανάλυση και ομαδοποίηση των
θετικών κλώνων (ΙΙ).
Παρουσιάζονται σε ζεύγη τα προϊόντα αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) και
του αποτυπώματος δράσης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης AluI στα προϊόντα των
πλασμιδίων της cDNA βιβλιοθήκης, που έδωσαν επανειλημμένα θετικό αποτέλεσμα με την
DNA-BD-KIF1Bβ C1-Terminal, ώστε να εξακριβωθεί το μέγεθος των προϊόντων τους και να
μπορούν στην συνέχεια να διαχωριστούν σε τάξεις ανάλογα με το μέγεθος τους. Με Μ
παρουσιάζεται ο 1 kb μάρτυρας.
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M

820

880

162

488

469 1065

995

645

812

281 399
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M
2.0
1.5
1.0

0.5

0.5

1016

514

152

310

479 132

196

92

41

602

390

138

1081

531

M

134 496

32

397

91

29

2.0
1.5
1.0
0.5

548

466

M

2.0
1.5
1.0
0.5

Δέ
σπ
οι

να

M

0.5

404

Χα
ρα
λ

2.0
1.5
1.0
0.5

2.0
1.5
1.0

406

άμ

M

πο
υς

2.0
1.5
1.0

Σχήμα 3.23: Ηλεκτροφόρημα αγαρόζης (0.8%) για ανάλυση και ομαδοποίηση των
θετικών κλώνων (ΙΙΙ).
Παρουσιάζονται σε ζεύγη τα προϊόντα αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) και
του αποτυπώματος δράσης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης AluI στα προϊόντα των
πλασμιδίων της cDNA βιβλιοθήκης, που έδωσαν επανειλημμένα θετικό αποτέλεσμα με την
DNA-BD-KIF1Bβ C1-Terminal, ώστε να εξακριβωθεί το μέγεθος των προϊόντων τους και να
μπορούν στην συνέχεια να διαχωριστούν σε τάξεις ανάλογα με το μέγεθος τους. Με Μ
παρουσιάζεται ο 1 kb μάρτυρας.
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Μετά το τέλος αυτής της ενεργοβόρας διαδικασίας της σάρωσης της βιβλιοθήκης,
απομονώθηκαν τελικά 54 πλασμίδια της cDNA βιβλιοθήκης που υποβλήθηκαν σε
νουκλεοτιδική αλληλούχηση. Ακολούθησε σάρωση βάσης δεδομένων για την ταυτοποίηση της
πρωτεΐνης που κωδικοποιούσε κάθε ένα από τα cDNA. Τα αποτελέσματα της αλληλούχησης
έδειξαν πως το 48% των πλασμιδίων (25 κλώνοι) περιείχαν μέρος του γονιδίου της

πο
υς

καλμοδουλίνης CALM1, 38% (21 κλώνοι) μέρος του γονιδίου CALM2 και 14% (8 κλώνοι)
μέρος του γονιδίου CALM3. Τα 3 διαφορετικά γονίδια, CALM1, CALM2 και CALM3, που

κωδικοποιούν μια και μοναδική ανθρώπινη πρωτεΐνη, την καλμοδουλίνη (CaM),
περιλαμβάνουν 3 διαφορετικές μη μεταφραζόμενες περιοχές στο 5’ και 3’ άκρο (5’ και 3’-

UTR) και διαφορετικές περιοχές υποκινητή, καθώς επίσης εντοπίζονται στα διαφορετικά

άμ

ανθρώπινα χρωμοσώματα 14, 2 και 19 αντίστοιχα (Berchtold et al., 1993;Friedberg and

Rhoads, 2001). Σε επίπεδο cDNA, τα 3 γονίδια δεν είναι τα ίδια αφού παρατηρούνται αλλαγές
στο 3 νουκλεοτίδιο κάθε αμινοξέος των 3 γονιδίων. Παραταύτα, το αξιοσημείωτο γεγονός

Χα
ρα
λ

είναι ότι, εξαιτίας του εκφυλισμού του γενετικού κώδικα, από τα 3 αυτά διαφορετικά cDNA
προκύπτει ακριβώς η ίδια πρωτεϊνική αλληλουχία (Σχήμα 3.24). Η CaM είναι μια πρωτεΐνη
μικρού μοριακού βάρους (17kDa), υπεύθυνη για τη δέσμευση ιόντων ασβεστίου σε όλα τα
ευκαρυωτικά κύτταρα. Στον εγκέφαλο αποτελεί μόριο-κλειδί για τη νευρωνική λειτουργία,
αφού εμπλέκεται στην ρύθμιση των διαδικασιών σύνθεσης και απελευθέρωσης διάφορων
νευροδιαβιβαστών, δημιουργίας των μικροσωληνίσκων και σχηματισμού των συνάψεων (Sola

Δέ
σπ
οι

να

et al., 1996).
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A
CALM1 ATGGCTGATCAGCTGACCGAAGAACAGATTGCTGAATTCAAGGAAGCCTTCTCCCTATTT 60
CALM2 ATGGCTGACCAACTGACTGAAGAGCAGATTGCAGAATTCAAAGAAGCTTTTTCACTATTT 60
CALM3 ATGGCTGACCAGCTGACTGAGGAGCAGATTGCAGAGTTCAAGGAGGCCTTCTCCCTCTTT 60

πο
υς

CALM1 GATAAAGATGGCGATGGCACCATCACAACAAAGGAACTTGGAACTGTCATGAGGTCACTG 120
CALM2 GACAAAGATGGTGATGGAACTATAACAACAAAGGAATTGGGAACTGTAATGAGATCTCTT 120
CALM3 GACAAGGATGGAGATGGCACTATCACCACCAAGGAGTTGGGGACAGTGATGAGATCCCTG 120

CALM1 GGTCAGAACCCAACAGAAGCTGAATTGCAGGATATGATCAATGAAGTGGATGCTGATGGT 180
CALM2 GGGCAGAATCCCACAGAAGCAGAGTTACAGGACATGATTAATGAAGTAGATGCTGATGGT 180
CALM3 GGACAGAACCCCACTGAAGCAGAGCTGCAGGATATGATCAATGAGGTGGATGCAGATGGG 180

CALM1 AATGGCACCATTGACTTCCCCGAATTTTTGACTATGATGGCTAGAAAAATGAAAGATACA 240
CALM2 AATGGCACAATTGACTTCCCTGAATTTCTGACAATGATGGCAAGAAAAATGAAAGACACA 240
CALM3 AACGGGACCATTGACTTCCCGGAGTTCCTGACCATGATGGCCAGAAAGATGAAGGACACA 240

άμ

CALM1 GATAGTGAAGAAGAAATCCGTGAGGCATTCCGAGTCTTTGACAAGGATGGCAATGGTTAT 300
CALM2 GACAGTGAAGAAGAAATTAGAGAAGCATTCCGTGTGTTTGATAAGGATGGCAATGGCTAT 300
CALM3 GACAGTGAGGAGGAGATCCGAGAGGCGTTCCGTGTCTTTGACAAGGATGGGAATGGCTAC 300

CALM1 ATCAGTGCAGCAGAACTACGTCACGTCATGACAAACTTAGGAGAAAAACTAACAGATGAA 360
CALM2 ATTAGTGCTGCAGAACTTCGCCATGTGATGACAAACCTTGGAGAGAAGTTAACAGATGAA 360
CALM3 ATCAGCGCCGCAGAGCTGCGTCACGTAATGACGAACCTGGGGGAGAAGCTGACCGATGAG 360

Χα
ρα
λ

CALM1 GAAGTAGATGAAATGATCAGAGAAGCAGATATTGATGGAGACGGACAAGTCAACTATGAA 420
CALM2 GAAGTTGATGAAATGATCAGGGAAGCAGATATTGATGGTGATGGTCAAGTAAACTATGAA 420
CALM3 GAGGTGGATGAGATGATCAGGGAGGCTGACATCGATGGAGATGGCCAGGTCAATTATGAA 420

CALM1 GAATTCGTACAGATGATGACTGCAAAATGA 450
CALM2 GAGTTTGTACAAATGATGACAGCAAAGTGA 450
CALM3 GAGTTTGTACAGATGATGACTGCAAAGTGA 450

Β

Δέ
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MADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQD
MINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKMKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISA
AELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK

Σχήμα 3.24: Α) Ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης των γονιδίων CALM1, CALM2 και
CALM3. Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται τα διαφορετικά νουκλεοτίδια των τριών
ισομορφών που όμως κωδικοποιούν συνώνυμα αμινοξέα.
Β) Πρωτεϊνική αλληλουχία της καλμοδουλίνης (CaM).
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3.6 Επιβεβαίωση της αλληλεπίδρασης της KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη
(CaM).
Μετά τη μέθοδο διυβριδισμού σε σύστημα σακχαρομύκητα, τα αποτελέσματα πρέπει να
επιβεβαιώνονται και με μια εναλλακτική ανεξάρτητη μέθοδο ώστε να είναι πιο αξιόπιστα.
(α) Καταρχήν διερευνήθηκε ο σχετικός ενδοκυτταρικός εντοπισμός της πρωτεΐνης

πο
υς

ΚΙF1Bβ και της πρωτεΐνης καλμοδουλίνης με ανοσοφθορισμό σε καλλιέργειες πρωτογενών

κινητικών νευρώνων, (β) η αλληλεπίδραση της KIF1Bβ με την πρωτεΐνη CaM επιβεβαιώθηκε
με την τεχνική της συν-επιλογής (pull down assay), που είναι μία in vitro τεχνική για την
εύρεση αλληλεπιδράσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών, και (γ) τέλος,

χαρτογραφήθηκε η περιοχή της KIF1Bβ που αλληλεπιδρά με την CaM με πειράματα

άμ

συνεπιλογής και τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν επίσης και με την μέθοδο διυβριδισμού σε
ζυμομύκητα.

Χα
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λ

3.6.1 Επιβεβαίωση της αλληλεπίδρασης της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με την
πρωτεΐνη καλμοδουλίνη (CaM).

3.6.1.1 Ανοσοεντοπισμός των δυο πρωτεϊνών σε καλλιέργειες πρωτογενών κινητικών
νευρώνων νωτιαίου μυελού (spinal cord neurons).

Για την αξιολόγηση του ενδοκυτταρικού εντοπισμού της KIF1Bβ και της
καλμοδουλίνης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του ανοσοφθορισμού σε καλλιέργειες πρωτογενών
κινητικών νευρώνων νωτιαίου μυελού 20 ημερών in vitro (spinal cord neurons) με την χρήση
αντισώματος έναντι της πρωτεΐνης καλμοδουλίνης και του εξειδικευμένου αντισώματος έναντι

να

του επιλεγμένου καρβοξυτελικού πεπτιδίου της KIF1Bβ που έχει παραχθεί. Τα αποτελέσματα
έδειξαν πως στους κινητικούς νευρώνες η πρωτεΐνη καλμοδουλίνη εκφράζεται τόσο στο

Δέ
σπ
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κυτταρικό σώμα όσο και στους άξονες και τους δενδρίτες όπου και συν-εντοπίζεται εκτενώς
με την πρωτεΐνη KIF1Bβ (Σχήμα 3.25). Ο συνεντοπισμός είναι συνήθης ανάμεσα σε πρωτεΐνες

που αλληλεπιδρούν, αν και όχι κατ’ανάγκη απαραίτητος.
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Σχήμα 3.25: Συσχέτιση ενδοκυτταρικού εντοπισμού της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ
και της καλμοδουλίνης σε καλλιέργειες πρωτογενών κινητικών νευρώνων (spinal cord
neurons).
(Α) Καθορισμός του εντοπισμού της ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με χρήση αντισώματος
έναντι της ενδογενούς πρωτεΐνης καλμοδουλίνης σε ολόκληρους νευρώνες και σε νευρικές
απολήξεις σε μεγάλη μεγέθυνση (Β και Γ). Οι εικόνες της σειράς Α δίδονται σε υψηλή έκθεση
για να είναι ευδιάκριτη η σήμανση στις νευρικές απολήξεις και για το λόγο αυτό στο
κυτταρικό σώμα το σήμα του φθορισμού φαίνεται υπερκορεσμένο. Με πράσινο χρώμα
παρουσιάζεται η ενδογενής πρωτεΐνη KIF1Bβ και με κόκκινο η πρωτεΐνη καλμοδουλίνη
αντίστοιχα. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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3.6.1.2 In vitro συν-επιλογή (pull down assays) με την ενδογενή πρωτεΐνη KIF1Bβ.
Στόχος αυτών των πειραμάτων ήταν η επιβεβαίωση της αλληλεπίδρασης της
ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη με την χρήση της τεχνικής της
in vitro συν-επιλογής, βάσει της οποίας η μια πρωτεΐνη βρίσκεται ακινητοποιημένη σε αδρανή
σφαιρίδια και η άλλη πρωτεΐνη αφήνεται να έρθει σε επαφή με τα σφαιρίδια και να σχηματίσει
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σύμπλοκο με την πρωτεΐνη-στόχο μόνο σε περίπτωση αλληλεπίδρασης των δύο πρωτεϊνών.

Για τα πειράματα επιβεβαίωσης της αλληλεπίδρασης της ενδογενούς πρωτεΐνης

KIF1Bβ με την καλμοδουλίνη χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά διαθέσιμα σφαιρίδια σεφαρόζης
(Sepharose) τα οποία είχαν ομοιοπολικά προσδεδεμένη την καλμοδουλίνη. Πρωτεϊνικά
εκχυλίσματα από κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών NSC34 επωάστηκαν με τα σφαιρίδια

άμ

της καλμοδουλίνης στην παρουσία αυξανόμενης συγκέντρωσης ασβεστίου (0.5 – 2.0mM) ή

στην απουσία ασβεστίου (5mM του χηλικού παράγοντα EDTA) και τα σφαιρίδια αναλύθηκαν
με την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης κατά Western. Παράλληλα ως αρνητικό δείγμα ελέγχου
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χρησιμοποιήθηκαν απλά σφαιρίδια σεφαρόζης (χωρίς δεσμευμένη CaM) σε δυο διαφορετικές
συγκεντρώσεις ασβεστίου (1.0 και 2.0 mM). Για την εξασφάλιση της συγκρισιμότητας της
συνολικής πρωτεϊνικής συγκέντρωσης ανάμεσα στα διάφορα δείγματα χρησιμοποιήθηκε η
συγκέντρωση της πρωτεΐνης δυνεΐνης ως εσωτερικό δείγμα αναφοράς. Σε όλα τα δείγματα
χρησιμοποιήθηκε συνολική ποσότητα πρωτεΐνης 10μg (input) και εξετάστηκε το 1/10 της
αδέσμευτης συνολικής ποσότητας πρωτεΐνης μετά την επώαση στα σφαιρίδια καλμοδουλίνης
(unbound).

Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων: (α) επιβεβαίωσαν την αλληλεπίδραση της

να

ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη μέσω της εμφάνισης της
αναμενόμενης μπάντας κατάλληλου μεγέθους για την KIF1Bβ μόνο στην παρουσία των
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σφαιριδίων καλμοδουλίνης και όχι στην παρουσία των σφαιριδίων σεφαρόζης (αρνητικό
δείγμα σχήμα 3.26 δεξιά) και (β) έδειξαν πως η αλληλεπίδραση αυτή είναι εξαρτώμενη από το

ασβέστιο, καθώς με την απουσία του ασβεστίου μόνο λίγη ποσότητα πρωτεΐνης KIF1Bβ
προσδένεται στα σφαιρίδια καλμοδουλίνης και με την παρουσία ασβεστίου τριπλάσια

ποσότητα πρωτεΐνης KIF1Bβ αλληλεπιδρά με την καλμοδουλίνη, παρουσιάζοντας μέγιστη

ένταση σήματος (δηλ. δέσμευση) σε συγκέντρωση 0.5mΜ ασβεστίου (Σχήμα 3.26 αριστερά).

Το γεγονός ότι η καλμοδουλίνη χρειάζεται ασβέστιο για να αποκτήσει την λειτουργική δομή

της οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η KIF1Bβ φαίνεται να αλληλεπιδρά περισσότερο με την
ενεργό μορφή της πρωτεΐνης αυτής στην παρουσία ασβεστίου (Σχήμα 3.26).
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Σχήμα 3.26: Επιβεβαίωση της εξαρτώμενης από το ασβέστιο αλληλεπίδρασης της
ενδογενούς πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη (CaM).
Πρωτεϊνικά δείγματα κυτταροκαλλιέργειας νευροβλαστών NSC34 μετά από επώαση με
σφαιρίδια καλμοδουλίνης (CaM Beads) και απλά σφαιρίδια σεφαρόζης (Sepharose Beads)
κατά την απουσία (5mM EDTA) και παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων ασβεστίου
(0.5mM, 1.0mM και 2.0mM) αναλύθηκαν με ανοσοαποτύπωση κατά Western με την
χρησιμοποίηση αντισώματος έναντι της πρωτεΐνης KIF1Bβ. Σαν εσωτερικό δείγμα αναφοράς
χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της δυνεΐνης για τον έλεγχο της συνολικής
ποσότητας πρωτεΐνης σε κάθε δείγμα. Για σύγκριση χρησιμοποιήθηκε ακόμη συνολική
ποσότητα πρωτεΐνης 10μg (input) καθώς και το 1/10 της αδέσμευτης συνολικής ποσότητας
πρωτεΐνης μετά την επώαση στα σφαιρίδια καλμοδουλίνης (unbound).
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3.6.2 In vitro συν-επιλογή (pull down assays) με ανασυνδυασμένα τμήματα της KIF1Bβ
και αντιδράσεις σύζευξης στον ζυμομύκητα για χαρτογράφηση της περιοχής
αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη.
Για τα πειράματα της in vitro συν-επιλογής ανασυνδυασμένων τμημάτων της KIF1Bβ
ήταν κατ’αρχην απαραίτητη η παραγωγή ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης KIF1Bβ σε βακτηριακά
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συστήματα έκφρασης για την παραγωγή ικανοποιητικών ποσοτήτων πρωτεΐνης σε διαλυτή
μορφή. Περιγράφεται πιο κάτω η συστηματική διερεύνηση των βέλτιστων συνθηκών για το
σκοπό αυτό.

Ως κύτταρα ξενιστές χρησιμοποιήθηκαν δυο βακτηριακά στελέχη της E. coli BL21 LysS και BL21-codonplus DE3RIL ενώ ως φορέας έκφρασης του cDNA της πρωτεΐνης KIF1Bβ

άμ

χρησιμοποιήθηκε το πλασμίδιο pGEX-4T-1, στο οποίο η πρωτεΐνη εκφράζεται συγχωνευμένη

με το επιτόπιο της τρανσφεράσης της S-γλουταθειόνης (GST- Glutathione-S-Transferase) στο
αμινοτελικό της άκρο. Αποφασίστηκε όπως κατασκευαστούν 6 επιμέρους τμήματα του cDNA
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της KIF1Bβ (M, C1-C5), όπως αυτά παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.27 για την λεπτομερή
χαρτογράφηση της περιοχής αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ με την καλμοδουλίνη.
Όλα τα τμήματα του cDNA της KIF1Bβ κλωνοποιήθηκαν στον πλασμιδιακό φορέα
έκφρασης pGEX-4T-1 (όπως περιγράφεται στην Υποκεφάλαιο 2.1.11.7 στα Υλικά και
Μεθόδοι) και μετασχηματίστηκαν στην E. coli. Ακολούθως διερευνήθηκαν πολλές
παράμετροι, όπως διάφορες συγκεντρώσεις επαγωγέα έκφρασης IPTG (0.05-1mM), εύρος
θερμοκρασιών (20-37oC) και χρόνοι επαγωγής που κυμαίνονταν από 3-18 h (Πίνακας 3.5). Για
την αξιολόγηση της έκφρασης της παραγόμενης πρωτεΐνης διεξάχθηκε κατάλληλη
Μεθόδοι.
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επεξεργασία των δειγμάτων, όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 2.2.3 και 2.2.4 στα Υλικά και
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Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της έκφρασης συλλέχθηκαν καταρχήν ολικά
δείγματα (total), τα οποία περιέχουν τις συνολικές διαλυτές και αδιάλυτες πρωτεΐνες των

βακτηρίων μαζί με την υπό μελέτη πρωτεΐνη. Ταυτόχρονα, για την αξιολόγηση της
διαλυτότητας της παραγόμενης πρωτεΐνης, ολικό βακτηριακό δείγμα που λήφθηκε έτυχε

κατάλληλης επεξεργασίας και λήφθηκαν δυο κλάσματα: το υπερκείμενο (supernatant) που

περιέχει όλες τις διαλυτές πρωτεΐνες του δείγματος και το ίζημα (pellet) το οποίο περιέχει όλες

τις αδιάλυτες πρωτεΐνες. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός του πλασμιδίου

pGEX-4T-1 χωρίς το ενσωματωμένο cDNA, ως αρνητικό δείγμα αναφοράς. Ο έλεγχος της

έκφρασης έγινε με ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE και ανοσοαποτύπωση κατά Western όλων των
βακτηριακών δειγμάτων, χρησιμοποιώντας ειδικό αντίσωμα έναντι του επιτόπιου της
τρανσφεράσης της S-γλουταθειόνης (GST). Στον Πίνακα 3.5 παρατίθενται οι συνθήκες που
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δοκιμάστηκαν για κάθε πλασμίδιο που χρησιμοποιήθηκε ενώ στα Σχήματα 3.28-3.30
παρατίθενται οι έλεγχοι που έγιναν για την επαγόμενη βακτηριακή έκφραση και διαλυτότητα

Motor
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των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών.

PH

FHA

KIF1Bβ

1770

άμ

660

M (1-660 aa)
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C1 (660-1770 aa)

1218

cAMP phosphorylation site
PH: protein-protein interaction domain
FHA: phosphopeptide binding domain
Motor domain

1549

C2 (660-1218 aa)

C3 (1218-1770 aa)
C4 (1218 – 1549 aa)
C5 (1549- 1770 aa)
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Σχήμα 3.27: Σχηματική αναπαράσταση των επιμέρους τμημάτων της πρωτεΐνης KIF1Bβ.
Κατασκευάστηκαν τα ακόλουθα τμήματα του cDNA της πρωτεΐνης KIF1Bβ: η περιοχή του
κινητήρα (Μ), το καρβοξυτελικό άκρο της KIF1Bβ (C1), η περιοχή C2, η περιοχή C3, η
περιοχή C4 και η περιοχή C5. Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των αμινοξέων στην
πρωτεΐνη. Παρουσιάζονται σχηματικά η περιοχή φωσφορυλίωσης του cAMP, η περιοχή
αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-πρωτεΐνης (PH) και η δομή FHA η οποία διαθέτει αλληλουχίες
δέσμευσης φωσφορυλιωμένων αμινοξέων.
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pGEX-M

BL21
Lys-S
BL21
Lys-S

pGEX-C1

BL21
codonplus
DE3 RIL

Θερμοκρασία
Επαγωγής
(oC)
20
37
20
20
37
20

BL21
Lys-S
BL21
codonplus
DE3 RIL
BL21
Lys-S
BL21
codonplus
DE3 RIL

3, 18

20
37

0.05, 0.5 1.0
0.05, 0.5, 1.0

3, 18
3

20

0.05, 0.5, 1.0

20
37

0.05, 0.5 1.0
0.05

87 kDa

3, 18
3, 18
3

87 kDa

20

0.05, 0.5, 1.0

3, 18

20

0.05

3

63 kDa

20

0.05

3

50 kDa

20

0

3, 18

pGEX-C4

BL21
Lys-S

pGEX-C5

BL21
Lys-S

BL21
Lys-S
BL21
codonplus
DE3 RIL
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pGEX-C3

20
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pGEX-C2

Τελική
Χρόνος
Ανοσοαποτύπωση
συγκέντρωση Επαγωγής
κατά Western
IPTG (mM)
(hr)
(Αναμενόμενο μέγεθος)
0.05, 0.5
3
99 kDa
0.05, 0.5
3
0.05
3, 18
0.5
3, 18
0.05
3
150 kDa
0.05
3, 18
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Στέλεχος
E. coli

άμ

Πλασμιδιακός
φορέας

26 kDa
20

0

3, 18

Πίνακας 3.5: Πίνακας συνθηκών που χρησιμοποιήθηκαν για την έκφραση της
ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης KIF1Bβ με το πλασμίδιο pGEX-4T-1. Οι καλύτερες
συνθήκες έκφρασης της κάθε ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης KIF1Bβ, όπως προσδιορίστηκαν
πειραματικά, έχουν σκιαστεί με κίτρινο χρώμα σε κάθε πλασμίδιο που παράχθηκε.
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Σχήμα 3.28: Συγκριτικό SDS-PAGE ηλεκτροφόρημα και το αντίστοιχο ανοσοαποτύπωμα
κατά Western της έκφρασης και της διαλυτότητας των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών (A)
pGEX-M και (B) pGEX-C1.
Στο ηλεκτροφόρημα φορτώθηκαν ολικό βακτηριακό δείγμα (total), υπερκείμενο (supernatant)
και ίζημα (pellet) από βακτηριακές καλλιέργειες BL21 Lys-S που περιείχαν Α) το pGEX-M
(99 kDa) όπου η έκφραση της πρωτεΐνης έγινε με χρήση 0.05mM IPTG σε θερμοκρασία 20oC
για 3h επώαση, Β) το pGEX-C1 (150 kDa) όπου η έκφραση της πρωτεΐνης έγινε με χρήση
0.05mM IPTG σε θερμοκρασία 20oC για 3h επώαση. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ολικό
δείγμα από βακτηριακές καλλιέργειες του pGEX-4T-1 χωρίς το ενσωματωμένο cDNA ως
αρνητικό δείγμα αναφοράς (pGEX negative). Η ανοσοαποτύπωση κατά Western έγινε με
αντίσωμα ειδικό έναντι του επιτοπίου GST.
149

πο
υς
άμ
Χα
ρα
λ
να

Δέ
σπ
οι

Σχήμα 3.29: Συγκριτικό SDS-PAGE ηλεκτροφόρημα και το αντίστοιχο ανοσοαποτύπωμα
κατά Western της έκφρασης και της διαλυτότητας των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών (A)
pGEX-C2 και (B) pGEX-C3.
Στο ηλεκτροφόρημα φορτώθηκαν ολικό βακτηριακό δείγμα (total), υπερκείμενο (supernatant)
και ίζημα (pellet) από βακτηριακές καλλιέργειες BL21 Lys-S που περιείχαν Α) το pGEX-C2
(87 kDa) όπου η έκφραση της πρωτεΐνης έγινε με χρήση 0.05mM IPTG σε θερμοκρασία 20oC
για 3h επώαση, Β) το pGEX-C3 (87 kDa) όπου η έκφραση της πρωτεΐνης έγινε με χρήση
0.05mM IPTG σε θερμοκρασία 20oC για 18h επώαση. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ολικό
δείγμα από βακτηριακές καλλιέργειες του pGEX-4T-1 χωρίς το ενσωματωμένο cDNA ως
αρνητικό δείγμα αναφοράς (pGEX negative). Η ανοσοαποτύπωση κατά Western έγινε με
αντίσωμα ειδικό έναντι του επιτοπίου GST.
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Σχήμα 3.30: Συγκριτικό SDS-PAGE ηλεκτροφόρημα και το αντίστοιχο ανοσοαποτύπωμα
κατά Western της έκφρασης και της διαλυτότητας των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών (A)
pGEX-C5 και (B) pGEX-C4.
Στο ηλεκτροφόρημα φορτώθηκαν ολικό βακτηριακό δείγμα (total), υπερκείμενο (supernatant)
και ίζημα (pellet) από βακτηριακές καλλιέργειες BL21 Lys-S που περιείχαν Α) το pGEX-C5
(50 kDa) όπου η έκφραση της πρωτεΐνης έγινε με χρήση 0.05 mM IPTG σε θερμοκρασία 20oC
για 3h επώαση, Β) το pGEX-C4 (63 kDa) όπου η έκφραση της πρωτεΐνης έγινε με χρήση 0.05
mM IPTG σε θερμοκρασία 20oC για 18h επώαση. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ολικό δείγμα
από βακτηριακές καλλιέργειες του pGEX-4T-1 χωρίς το ενσωματωμένο cDNA ως αρνητικό
δείγμα αναφοράς (pGEX negative). Η ανοσοαποτύπωση κατά Western έγινε με αντίσωμα
ειδικό έναντι του επιτοπίου GST.
151

Από τα ηλεκτροφορήματα των Σχημάτων 3.28-3.30 διαπιστώνεται ότι σε κάποιες
περιπτώσεις δεν υπήρχαν ανιχνεύσιμες με το μάτι μπάντες στα αναμενόμενα μεγέθη των
πρωτεϊνών ούτε και με σύγκριση με το αρνητικό δείγμα (το πλασμίδιο pGEX-4T-1 χωρίς
ενσωματωμένο cDNA) και αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι (α) είτε η ένταση των
πρωτεϊνικών μπαντών είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης της χρωστικής Coomassie Blue είτε
έχουν ίδια ηλεκτροφορητική κινητικότητα.
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(β) διότι αυτές επικαλύπτονται από άλλες ενδογενείς μπάντες των βακτηρίων με τις οποίες
Η απόφαση για την χρησιμοποίηση των πιο πάνω συνθηκών έκφρασης της κάθε
ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης έγινε με βάση το ποσοστό στο οποίο η κάθε ετερόλογη πρωτεΐνη
ήταν στην διαλυτή της μορφή επί της συνολικής παραγόμενης ποσότητας καθώς πρωτεΐνη σε
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διαλυτή μορφή ήταν απαραίτητη για τη χρησιμοποίηση της στα πειράματα για την μελέτη της
αλληλεπίδρασης με την καλμοδουλίνη. Παρατηρήθηκε πως στα βακτηριακά στελέχη BL21
Lys-S, καλλιεργούμενα σε χαμηλότερη θερμοκρασία (20ºC), όλες οι παραγόμενες πρωτεΐνες

Χα
ρα
λ

ήταν περισσότερο διαλυτές.

Αφού παράχθηκαν τα διάφορα ανασυνδυασμένα τμήματα της KIF1Bβ και όλες οι
παραγόμενες πρωτεΐνες κάτω από τις ιδανικές συνθήκες που προσδιοριστήκαν, ήταν δυνατή η
εκτέλεση των πειραμάτων ελέγχου της αλληλεπίδρασης τους με την καλμοδουλίνη. Για το
σκοπό αυτό δείγματα από υπερκείμενα που εξέφραζαν ισοδύναμη ποσότητα από την κάθε
παραγόμενη πρωτεΐνη προστέθηκαν σε σφαιρίδια σεφαρόζης που περιείχαν προσδεδεμένη την
καλμοδουλίνη (CaM Beads) καθώς και σε απλά σφαιρίδια σεφαρόζης (Sepharose Beads) και
επωάστηκαν με αυτά στην απουσία ασβεστίου (5mM EDTA) και παρουσία 1.0mM ασβεστίου.

να

Παράλληλα, δείγμα από υπερκείμενο που εξέφραζε ισοδύναμη ποσότητα πρωτεΐνης GST από
το πλασμίδιο pGEX-4T-1 επωάστηκε με τα σφαιρίδια καλμοδουλίνης και τα σφαιρίδια
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σεφαρόζης στις ίδιες συνθήκες και χρησιμοποιήθηκε σαν αρνητικό δείγμα αναφοράς. Τα
δείγματα αναλύθηκαν σε πήκτωμα ακρυλαμιδίου SDS-PAGE και η ανίχνευση των πρωτεϊνών
έγινε με την χρήση της τεχνικής ανοσοαποτύπωσης κατά Western, χρησιμοποιώντας το

αντίσωμα έναντι του επιτοπίου GST (Σχήμα 3.31Α).
Τα αποτελέσματα της in vitro συνεπιλογής με τμήματα της ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης

KIF1Bβ έδειξαν πως η αλληλεπίδραση μεταξύ της πρωτεΐνης KIF1Bβ και της πρωτεΐνης

καλμοδουλίνης είναι άμεση (direct) και εξαρτώμενη από το ασβέστιο. Στη συνέχεια, από την

μέθοδο της ανοσοαποτύπωσης κατά Western με προοδευτικά μικρότερα τμήματα της
πρωτεΐνης KIF1Bβ, χαρτογραφήθηκε η περιοχή πρόσδεσης με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη

στο καρβοξυτελικό άκρο της KIF1Bβ (Σχήμα 3.31Α).
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Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 3.31Α, το τμήμα C1 της ΚΙF1Ββ (το
τμήμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως δόλωμα στην σάρωση της cDNA βιβλιοθήκης με
τη μέθοδο του διυβριδισμού) προσδένεται στα σφαιρίδια σεφαρόζης που έχουν προσδεδεμένη
την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη μόνο στην παρουσία ασβεστίου (1.0mM), ενώ, αντιθέτως, το
αντίστοιχο αμινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης KIF1Bβ, το οποίο περιλαμβάνει την περιοχή του

πο
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κινητήρα (τμήμα Μ), παραμένει αδέσμευτο στα σφαιρίδια καλμοδουλίνης σε όλες τις

συνθήκες. Η ανάλυση προοδευτικά μικρότερων κλασμάτων του τμήματος C1 (τμήματα C2-

C5, σχήμα 3.31Α), έδειξε πως η περιοχή αλληλεπίδρασης της ΚΙF1Bβ με την καλμοδουλίνη

εντοπίζεται στα τελευταία 552 καρβοξυτελικά αμινοξέα (τμήμα C3). Αν η περιοχή αυτή των
552 αμινοξέων χωριστεί περαιτέρω σε δυο μικρότερα κομμάτια των 331 και 221 αμινοξέων

άμ

αντίστοιχα (κλάσματα C4 και C5), παρατηρείται ότι και τα δυο αυτά τμήματα προσδένονται

στα σφαιρίδια καλμοδουλίνης, υποδηλώνοντας έτσι ότι πιθανόν να υπάρχουν περισσότερες
από μια θέσεις πρόσδεσης της καλμοδουλίνης ή ότι ακόμη η περιοχή αλληλεπίδρασης με την
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καλμοδουλίνη εκτείνεται εκατέρωθεν της θέσης 1549 (που είναι το σημείο διαχωρισμού των
τμημάτων C4 και C5, σχήμα 3.27). Όλα τα αποτελέσματα χαρτογράφησης της περιοχής
αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη συνοψίζονται στον
πίνακα του σχήματος 3.31Β.

Η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη σε όλες τις
περιπτώσεις είναι ειδική και δεν οφείλεται στο επιτόπιο GST που φέρουν οι ανασυνδυασμένες
πρωτεΐνες, αφού στο δείγμα που υπήρχε μόνο η πρωτεΐνη GST δεν παρατηρήθηκε καμία
αλληλεπίδραση με την καλμοδουλίνη (απουσία σήματος στο κλάσμα των σφαιριδίων) (Σχήμα

να

3.31). Επίσης, η αλληλεπίδραση δεν οφείλεται σε μη ειδική πρόσδεση των ανασυνδυασμένων
πρωτεϊνών στα σφαιρίδια σεφαρόζης (Sepharose beads) καθώς δεν ανιχνεύτηκε καμία
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αλληλεπίδραση στα δείγματα αυτά (Σχήμα 3.31Α, negative control).
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Σχήμα 3.31: Επιβεβαίωση και χαρτογράφηση της περιοχής αλληλεπίδρασης της KIF1Bβ
με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη με την in vitro τεχνική της συν-επιλογής (pull down assay)
με ανασυνδυασμένα τμήματα της KIF1Bβ συγχωνευμένα με το επιτόπιο GST.
Α) Υπερκείμενα από βακτηριακές καλλιέργειες ίσης ποσότητας ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών
επωάστηκαν με σφαιρίδια σεφαρόζης επί των οποίων ήταν δεσμευμένη η καλμοδουλίνη (CaM
beads) και απλά σφαιρίδια σεφαρόζης (Sepharose beads) στην απουσία Ca+2 (5mM EDTA) και
παρουσία 1.0mM Ca+2. Παράλληλα, δείγμα από υπερκείμενο ισοδύναμης ποσότητας
πλασμιδίου pGEX (που εκφράζει το επιτόπιο της τρανσφεράσης της S-γλουταθειόνης)
επωάστηκε με τα σφαιρίδια καλμοδουλίνης και τα σφαιρίδια σεφαρόζης στις ίδιες συνθήκες
(αρνητικό δείγμα αναφοράς). Τα δείγματα υποβλήθηκαν σε ηλεκτροφόρηση και
ανοσοαποτύπωση κατά Western και η ανίχνευση των πρωτεϊνών έγινε χρησιμοποιώντας το
αντίσωμα έναντι του επιτοπίου GST. Β) Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων χαρτογράφησης
της περιοχής αλληλεπίδρασης με την καλμοδουλίνη (NT= not tested). Παράλληλα δίνονται τα
αποτελέσματα με την ενδογενή πρωτεΐνη KIF1Bβ (endogenous KIF1Bβ) όπως αυτή
απομονώνεται από εκχυλίσματα της κυτταροκαλλιέργειας νευροβλαστών NSC34.
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Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης της περιοχής αλληλεπίδρασης της KIF1Bβ με
χρησιμοποίηση ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών επιβεβαιώθηκαν επίσης με την in vivo τεχνική
της σύζευξης σε σακχαρομύκητα. Τα ίδια τμήματα της KIF1Bβ που εκφράστηκαν ως
ανασυνδυασμένες

βακτηριακές

πρωτεΐνες

στα

πειράματα

συν-επιλογής

που

μόλις

περιγράφηκαν, χρησιμοποιήθηκαν επίσης για την κατασκευή πλασμιδίων έκφρασης στο
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ζυμομύκητα υπό μορφή υβριδίων με την περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DNA-BD) στο

πλασμίδιο pAS2.1. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μετασχηματισμός του πλασμιδιακού
DNA σε κύτταρα σακχαρομύκητα AH109 και η επιλογή των μετασχηματισμένων κυττάρων
έγινε εξαιτίας της αυξοτροφίας που παρουσιάζουν στο αμινοξύ τρυπτοφάνη.

Πριν την διενέργεια των πειραμάτων σύζευξης, για να επιβεβαιωθεί η ορθή έκφραση

άμ

των τμημάτων της KIF1Bβ στα κύτταρα σακχαρομύκητα, ελέγχθηκαν πρωτεϊνικά

εκχυλίσματα από κύτταρα σακχαρομύκητα από τους πλασμιδιακούς φορείς pAS2.1-C1,
pAS2.1-C2, pAS2.1-C3, pAS2.1-C4, pAS2.1-C5 και pAS2.1-M, καθώς και από τον
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πλασμιδιακό φορέα pGBKT7-53 το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως θετικό δείγμα αναφοράς. Τα
δείγματα αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE ακολουθούμενη από ανοσοαποτύπωση
κατά Western χρησιμοποιώντας ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της περιοχής DNA-BD
του πλασμιδιακού φορέα pAS2.1. Λήφθηκαν μπάντες στα αναμενόμενα μεγέθη για όλες τις
ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες (Σχήμα 3.32Α).

Ακολούθως, όλοι οι μετασχηματισμένοι κλώνοι συζεύχθηκαν με ένα από τους θετικούς
κλώνους της βιβλιοθήκης (αριθμός κλώνου 6), ο οποίος περιείχε την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη
μετασχηματισμένη σε σακχαρομύκητα τύπου Y187. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης δύο

να

πλασμίδια αναφοράς τα AH109/pGBKT7-53 και Y187/pGADT7-T ως θετικός έλεγχος για το
σύστημα σύζευξης. Ο φαινότυπος των συζεύξεων επιβεβαιώθηκε με την εμφάνιση μπλε
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χρώματος στην αντίδραση β-γαλακτοσιδάσης καθώς και τα χρονικά πλαίσια της εμφάνισης
του χρώματος (αλληλεπίδραση δυο πρωτεϊνών) σε σχέση με τα δείγματα αναφοράς. Τα

αποτελέσματα των αντιδράσεων σύζευξης ήταν τα ίδια με τα αποτελέσματα που είχαν ληφθεί
με τα πειράματα συνεπιλογής, επιβεβαιώνοντας πλήρως ότι η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης
KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη εντοπίζεται στα τελευταία 552 καρβοξυτελικά
αμινοξέα της πρωτεΐνης KIF1Bβ (τμήμα C3). Επιπλέον, από την εμφάνιση μπλε χρώματος

στην αντίδραση β-γαλακτοσιδάσης σε σύντομο χρονικό διάστημα φάνηκε πως η
αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη είναι πολύ ισχυρή

(Σχήμα 3.32Β).
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Σχήμα 3.32: Χαρτογράφηση της περιοχής αλληλεπίδρασης της KIF1Bβ με την πρωτεΐνη
καλμοδουλίνη (CaM) με την in vivo τεχνική της σύζευξης σε κύτταρα σακχαρομύκητα
(Yeast Mating).
Α) Επιβεβαίωση έκφρασης των πρωτεϊνικών τμημάτων της KIF1Bβ στο ζυμομύκητα.
Δείγματα από πρωτεϊνικά εκχυλίσματα όλων των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών σε κύτταρα
σακχαρομύκητα αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα SDS-PAGE και με
ανοσοαποτύπωση κατά Western, χρησιμοποιώντας μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της
περιοχής DNA-BD του πλασμιδιακού φορέα pAS2.1. Όπως φαίνεται στο σχήμα έδωσαν, σε
κάθε περίπτωση, το αναμενόμενο μέγεθος υβριδικών πρωτεϊνών. Σαν θετικό δείγμα αναφοράς
χρησιμοποιήθηκε το pGBKT7-53.
Β) Σύνοψη των αποτελέσματων της σύζευξης των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών με την
πρωτεΐνη καλμοδουλίνη (CaM) σε κύτταρα σακχαρομύκητα και επιβεβαίωση του φαινοτύπου
των συζεύξεων με την εμφάνιση μπλε χρώματος στην ανίχνευση β-γαλακτοσιδάσης καθώς και
των χρονικών πλαισίων της εμφάνισης του χρώματος (αλληλεπίδραση δυο πρωτεϊνών).
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3.7 Ανάλυση της έκφρασης ανασυνδυασμένων επιμέρους τμημάτων της πρωτεΐνης
KIF1Bβ με παροδική επιμόλυνση σε νευροβλάστες τύπου NSC34.
Ως συμπληρωματική προσέγγιση για το λειτουργικό χαρακτηρισμό της KIF1Bβ και της
ανάλυσης της αλληλεπίδρασης της με την καλμοδουλίνη, ελέγχθηκε με παροδική επιμόλυνση
η έκφραση των ανασυνδυασμένων επιμέρους τμημάτων C1-C5 και Μ (που χρησιμοποιήθηκαν

πο
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στο υποκεφάλαιο 3.6) σε κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών NSC34.

Κατ’άρχήν, για την επιβεβαίωση της ορθής έκφρασης όλων των πρωτεϊνών (υπό μορφή
GFP-υβριδίων

από

κατάλληλους

πλασμιδιακούς

φορείς

που

κατασκευάστηκαν),

παρασκευάστηκαν πρωτεϊνικά εκχυλίσματα τα οποία αναλύθηκαν με την τεχνική της
ανοσοαποτύπωσης κατά Western χρησιμοποιώντας το ειδικό αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης

άμ

GFP. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν μη επιμολυσμένα κύτταρα νευροβλαστών ως αρνητικό

δείγμα αναφοράς. Για όλες τις ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες λήφθηκαν μπάντες στα
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αναμενόμενα μεγέθη (Σχήμα 3.33).

Σχήμα 3.33: Πρωτεϊνική έκφραση των GFP-ανασυνδυασμένων επιμέρους τμημάτων της
KIF1Bβ μετά από παροδική επιμόλυνση σε νευροβλάστες NSC34.
Δείγματα από πρωτεϊνικά εκχυλίσματα όλων των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών σε
κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών NSC34 αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα
SDS-PAGE και με ανοσοαποτύπωση κατά Western, χρησιμοποιώντας μονοκλωνικό αντίσωμα
έναντι της πρωτεΐνης GFP. Λήφθηκαν μπάντες στα αναμενόμενα μεγέθη για όλες τις
πρωτεΐνες: YFP-KIF1Bβ (250 kDa), GFP-C1 (150 kDa), GFP-C2 (87 kDa), GFP-C3 (87 kDa),
GFP-C4 (63 kDa), GFP-C5 (50 kDa) και GFP-M (99 kDa). Χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα
δείγματα μη επιμολυσμένων κυττάρων τύπου NSC34 (αρνητικό δείγμα αναφοράς).
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Για την φαινοτυπική ανάλυση των επιμολυσμένων κυττάρων παρατηρήθηκε ο
φθορισμός της GFP (ανίχνευση ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών). Για τις περιπτώσεις των
ανασυνδυασμένων τμημάτων που τους λείπει το αντιγονικό αυτό επιτόπιο, δηλ. της GFP-C2
και C4, η ανάλυση έγινε σε συνδυασμό με το αντιπεπτιδικό αντίσωμα έναντι της KIF1Bβ που
ανιχνεύει και την ενδογενή πρωτεΐνη. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
πρωτεΐνη (σχήματα 3.34-3.38).
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επειδή το αντίσωμα αναγνώριζε τόσο την ενδογενή όσο και την ανασυνδυασμένη GFP-

Επίσης, τα αποτελέσματα υπερέκφρασης όλων των επιμέρους τμημάτων της πρωτεΐνης
KIF1Bβ έδειξαν πως ο φυσιολογικός κυτταροπλασματικός εντοπισμός της πρωτεΐνης
καλμοδουλίνης δεν επηρεάζεται και συνεχίζει να παραμένει ο ίδιος όπως και σε μη

άμ

επιμολυσμένα κύτταρα σε όλες τις περιπτώσεις (Σχήματα 3.36-3.37). Τέλος, παρατηρήθηκε
επίσης πως σε όλες τις περιπτώσεις υπερέκφρασης των τμημάτων της πρωτεΐνης KIF1Bβ ο

φαινότυπος των ενδογενών συναπτικών δομών σημασμένων με την ενδογενή KIF1Bβ,
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παράμεινε φυσιολογικός και αναλλοίωτος, παρόλο που μερικά από τα υπερεκφρασμένα
τμήματα της GFP-KIF1Bβ δεν παρουσιάζουν τον ίδιο εντοπισμό με την ενδογενή πρωτεΐνη.
Προφανώς κανένα από αυτά δεν προκαλούσε επικρατή αρνητικό φαινότυπο (dominant
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negative) που να επηρέαζε την ενδογενή KIF1Bβ (Σχήματα 3.35-3.36).
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Σχήμα 3.34: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών GFP-C2 (Α),
GFP-C4 (Β) και GFP (Γ) σε κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού NSC34.
Ο εντοπισμός των ανασυνδυασμένων τμημάτων της KIF1Bβ που ανιχνεύεται με τον φθορισμό
της GFP βρέθηκε να είναι κυτταροπλασματικός είτε διάχυτος (GFP-C2) είτε κοκκιώδης (GFPC4) και να μην συμπίπτει με τον εντοπισμό της ενδογενούς πρωτεΐνης που ανιχνεύεται με το
αντι-πεπτιδικό αντίσωμα (που δεν αναγνωρίζει τα συγκεκριμένα GFP-σημασμένα τμήματα της
KIF1Bβ καθώς και τους λείπει το αντιγονικό επιτόπιο). Με πράσινο χρώμα παρουσιάζεται η
ετερόλογη πρωτεΐνη, με κόκκινο η ενδογενής πρωτεΐνη KIF1Bβ και με μπλε το DNA του
κυττάρου. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.

159

πο
υς
άμ
Χα
ρα
λ
να

Δέ
σπ
οι

Σχήμα 3.35: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός των συναπτικών κυστιδίων κατά την
επιμόλυνση των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών GFP-C1 (Α), GFP-C2 (Β), GFP-C3 (Γ) και
GFP-Μ (Δ) σε κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού NSC34.
Ο εντοπισμός των ανασυνδυασμένων τμημάτων της KIF1Bβ που ανιχνεύεται με τον φθορισμό
της GFP βρέθηκε να είναι κυτταροπλασματικός (διάχυτος) και να μην συμπίπτει με τον
εντοπισμό των συναπτικών κυστιδίων (κοκκιώδης). Με πράσινο χρώμα παρουσιάζεται η
ετερόλογη πρωτεΐνη, με κόκκινο τα συναπτικά κυστίδια (SV2) και με μπλε το DNA του
κυττάρου. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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Σχήμα 3.36: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός των συναπτικών κυστιδίων κατά την
επιμόλυνση των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών GFP-C4 (Α), GFP-C5 (B) και GFP (G) σε
κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού NSC34.
Ο εντοπισμός των ανασυνδυασμένων τμημάτων της KIF1Bβ που ανιχνεύεται με τον φθορισμό
της GFP βρέθηκε να είναι κυτταροπλασματικός (διάχυτος) και να μην συμπίπτει με τον
εντοπισμό των συναπτικών κυστιδίων (κοκκιώδης). Με πράσινο χρώμα παρουσιάζεται η
ετερόλογη πρωτεΐνη, με κόκκινο τα συναπτικά κυστίδια (SV2) και με μπλε το DNA του
κυττάρου. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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Σχήμα 3.37: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός της πρωτεΐνης καλμοδουλίνης με την ενδογενή
πρωτεΐνη KIF1Bβ (Α) και κατά την επιμόλυνση των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών YFPKIF1Bβ (B), GFP-M (Γ), GFP-C1 (Δ) σε κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού
NSC34.
Ο εντοπισμός των ανασυνδυασμένων τμημάτων της KIF1Bβ που ανιχνεύεται με τον φθορισμό
της GFP βρέθηκε να είναι κυτταροπλασματικός είτε διάχυτος είτε κοκκιώδης καθώς η
πρωτεΐνη καλμοδουλίνη παρουσιάζεται κυτταροπλασματική κοκκιώδης. Με πράσινο χρώμα
παρουσιάζεται η ετερόλογη πρωτεΐνη και η ενδογενής KIF1Bβ, με κόκκινο η πρωτεΐνη
καλμοδουλίνη και με μπλε το DNA του κυττάρου. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε
10μm.
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Σχήμα 3.38: Ενδοκυτταρικός εντοπισμός της πρωτεΐνης καλμοδουλίνης κατά την
επιμόλυνση των ανασυνδυασμένων πρωτεϊνών GFP-C2 (A), GFP-C3 (B), GFP-C4 (Γ),
GFP-C5 (Δ) και GFP (E) σε κυτταροκαλλιέργειες νευροβλαστών ποντικού NSC34.
Ο εντοπισμός των ανασυνδυασμένων τμημάτων της KIF1Bβ που ανιχνεύεται με τον φθορισμό
της GFP βρέθηκε να είναι κυτταροπλασματικός είτε διάχυτος είτε κοκκιώδης καθώς η
πρωτεΐνη καλμοδουλίνη παρουσιάζεται κυτταροπλασματική κοκκιώδης. Με πράσινο χρώμα
παρουσιάζεται η ετερόλογη πρωτεΐνη KIF1Bβ, με κόκκινο η πρωτεΐνη καλμοδουλίνη και με
μπλε το DNA του κυττάρου. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
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3.8 Διερεύνηση και ανάλυση της δράσης της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις νευρικές συνάψεις.
Σε μια προσπάθεια εμβάθυνσης της μελέτης του ρόλου της KIF1Bβ σε συναπτικές δομές,
όπως

διαφάνηκε

στα

πειράματα

ανοσοφθορισμού,

χρησιμοποιήθηκαν

λειτουργικά

συναπτονευροσώματα στα οποία απομονώθηκαν λειτουργικές συνάψεις που περιείχαν προτων νευρώνων (κεφ. 2.2.9 και 2.2.10) (Napoli et al., 2008).
3.8.1 Ανίχνευση

της

ενδογενούς

πρωτεΐνης

πο
υς

και μετα-συναπτικές απολήξεις, ικανές για την μελέτη του ρόλου της πρωτεΐνης στις συνάψεις

KIF1Bβ

συναπτονευροσώματα.

σε

απομονωμένα

Ολικά δείγματα φλοιού (total cortex) και ιπποκάμπου (total hippocampus) από εγκέφαλο
ποντικού

(2

μηνών)

καθώς

και

συναπτονευροσώματα

φλοιού

(cortical

άμ

ενήλικα

synaptoneurosomes) και ιπποκάμπου (hippocampal synaptoneurosomes) αναλύθηκαν με την
μέθοδο ανοσοαποτύπωσης με χρήση αντισώματος της KIF1Bβ όπου και επιβεβαιώθηκε η συν-

Χα
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λ

κλασματοποίηση και εμπλουτισμός της KIF1Bβ στα κλάσματα που ήταν πλούσια στη μετασυναπτική πρωτεΐνη PSD95 και συνταξίνη, γεγονός που βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τα
αποτελέσματα του ενδοκυτταρικού εντοπισμού της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε συναπτικές δομές με
ανοσοφθορισμό (Σχήμα 3.39Α).
Στη

συνέχεια

διαχωρίστηκαν

τρία

ξεχωριστά

κλάσματα

από

τα

ολικά

συναπτονευροσώματα: το κλάσμα που περιείχε τις προ-συναπτικές πρωτεΐνες (pre), το κλάσμα
που περιείχε τις μετα-συναπτικές πρωτεΐνες (post) και το κλάσμα όλων των διαλυτών
πρωτεϊνών της χημικής σύναψης (soluble) (Σχήμα 3.39Β). Για την επιβεβαίωση της

να

καθαρότητας των κλασμάτων χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα έναντι της πρωτεΐνης
συναπτοφυσίνης (προ-συναπτικός και υδατοδιαλυτός δείκτης) και της πρωτεΐνης PSD95
(μετα-συναπτικός δείκτης). Δείγματα από τα τρία κλάσματα αναλύθηκαν με την μέθοδο της
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ανοσοαποτύπωσης κατά Western (Σχήμα 3.39Γ).
Τα αποτελέσματα της απομόνωσης κλασμάτων των συναπτικών πρωτεϊνών των

συναπτονευροσωμάτων έδειξαν πως η πρωτεΐνη KIF1Bβ βρίσκεται τόσο στο κλάσμα των προσυναπτικών (pre) όσο και στο κλάσμα των μετα-συναπτικών (post) πρωτεϊνών των συνάψεων
αλλά όχι στο διαλυτό κλάσμα (Σχήμα 3.39Β+Γ). Απουσία της πρωτεΐνης KIF1Bβ από το

διαλυτό κλάσμα υποδηλώνει τον σχηματισμό συμπλόκων με τα συναπτικά κυστίδια,
ανθεκτικών στην παρουσία άλατος και απορρυπαντικών. Η βιοχημική ανάλυση της ΚΙF1Bβ
τόσο στο προ- όσο και στο μετα-συναπτικό κλάσμα είναι συμβατή με τα αποτελέσματα

μερικού συν-εντοπισμού της KIF1Bβ με προ- και μετα-συναπτικές πρωτεΐνες με την μέθοδο

ανοσοφθορισμού σε πρωτογενείς κινητικούς νευρώνες (Σχήμα 3.9 και 3.10).
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Σχήμα 3.39: Απομόνωση λειτουργικών συναπτονευροσωμάτων και ανίχνευση ενδογενούς
πρωτεΐνης KIF1Bβ.
Α) Ολικά δείγματα φλοιού (total cortex) και ιπποκάμπου (total hippocampus) ενήλικου
ποντικού καθώς και συναπτονευροσώματα φλοιού (synaptoneurosomes cortex) και
ιπποκάμπου (synaptoneurosomes hippocampus) αναλύθηκαν με την μέθοδο ανοσοαποτύπωσης
κατά Western με τη χρήση του αντισώματος της KIF1Bβ όπου και ταυτοποιήθηκε η
συνύπαρξη της πρωτεΐνης KIF1Bβ στα κλάσματα που ήταν πλούσια στη μετα-συναπτική
πρωτεΐνη PSD95. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε αντίσωματα έναντι της GAPDH και της
συνταξίνης για εσωτερικό έλεγχο της συνολικής ποσότητας πρωτεΐνης κάθε δείγματος.
Β) Με τη χρήση του αντισώματος έναντι της KIF1Bβ φάνηκε πως η πρωτεΐνη KIF1Bβ
εντοπίζεται τόσο στο κλάσμα των προ-συναπτικών όσο και στο κλάσμα των μετα-συναπτικών
πρωτεϊνών αλλά όχι στο διαλυτό κλάσμα (soluble). Παράλληλα έγινε χρήση αντισώματος
έναντι της συναπτοφυσίνης (προ-συναπτικός και διαλυτός δείκτης) και της PSD95 (μετασυναπτικός δείκτης).
Γ) Τα ίδια δείγματα αναλύθηκαν με ηλεκτροφόρηση SDS-PAGE για τον έλεγχο της συνολικής
ποσότητας πρωτεΐνης που χρησιμοποιήθηκε. Με βέλος παρουσιάζεται η πρωτεΐνη KIF1Bβ
(όπως συνάγεται από υπέρθεση του ηλεκτροφορήματος και του ανοσοαποτυπώματος).
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3.8.2 Εύρεση μονοπατιού μετάδοσης σήματος της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις νευρικές
συνάψεις με τη χρησιμοποίηση αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών.
Εξαιτίας της ανακάλυψης της αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη
καλμοδουλίνη και την σύνδεση του κινητήρα αυτού με το μονοπάτι μετάδοσης σήματος του
ασβεστίου, αποφασίστηκε όπως διερευνηθούν τα μονοπάτια μετάδοσης στα οποία πιθανόν να

πο
υς

εμπλέκεται η πρωτεΐνη KIF1Bβ.

Κατ’αρχάς μελετήθηκε αν ο εντοπισμός ή τα πρωτεϊνικά επίπεδα της KIF1Bβ στη

σύναψη μπορεί να επηρεάζονται από τη συναπτική ενεργότητα και έτσι χρησιμοποιήθηκαν
διάφοροι αναστολείς πρωτεϊνικών κινασών οι οποίες είναι γνωστό ότι συνδέονται με
μονοπάτια μετάδοσης σήματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιηθήκαν ο αναστολέας της PI3

άμ

κινάσης (3-κινάση της φωσφατιδυλοινοσιτόλης PI3K, LY294002), της CaM κινάσης ΙΙ
(κινάση εξαρτώμενη από το σύμπλοκο ασβεστίου/καλμοδουλίνης τύπου ΙΙ αCaMKII, KN-93),

της πρωτεϊνικής κινάσης σερίνης/θρεονίνης p38 (η οποία ενεργοποιείται από την κινάση της
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MAP κινάσης μετά από την επίδραση μιτογόνων, SB203580) και της πρωτεϊνικής κινάσης Γ
(PKC, Ro320432). Αρχικά επιβεβαιώθηκε ότι όλοι οι αναστολείς που χρησιμοποιήθηκαν στην
παρούσα εργασία, σύμφωνα με θεμελιωμένα από τη βιβλιογραφία πρωτόκολλα, ήταν πράγματι
αποτελεσματικοί κάτω από τις χρησιμοποιούμενες εδώ πειραματικές συνθήκες. Ελέγχθηκε,
μετά

από

επώαση

συναπτονευροσωμάτων

όλων

με

των

κατάλληλων

καθορισμένες

πρωτεϊνικών

συγκεντρώσεις

δειγμάτων

αναστολέων,

κατά

ολικών
πόσον

παρεμποδίστηκε η ενεργότητα των συγκεκριμένων κινασών επί γνωστών τους υποστρωμάτων.
Αυτό έγινε μέσω ανοσοαποτύπωσης με την χρήση αντισώματος έναντι της φωσφορυλιωμένης

να

μορφής του ευκαρυωτικού μεταφραστικού

παράγοντα εκκίνησης 4E-BP1 (anti-4E-BP1)

καθώς της ενεργού μορφής της αCaMKII κινάσης και της ενεργού μορφής της πρωτεΐνης
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MARCKS, ενός από τα κυριότερα υποστρώματα της πρωτεϊνικής κινάσης Γ με παράλληλη
χρήση των διεγερτών NMDA και AMPA. Για τον έλεγχο και την κανονικοποίηση της

συνολικής ποσότητας πρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης GAPDH
(Σχήμα 3.40).
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Σχήμα 3.40: Επιβεβαίωση δραστικότητας των χρησιμοποιηθέντων διεγερτών και
αναστολέων των πρωτεϊνικών κινασών σε απομονωμένα συναπτονευροσώματα.
Α) Πρωτεϊνικά δείγματα απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων φλοιού επωάστηκαν με τους
αναστολείς της p38MAP (SB203580) και της PI3K κινάσης (LY294002) αντίστοιχα και
αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου με τη χρήση αντισώματος έναντι της
φωσφορυλιωμένης και μη μορφής του μεταφραστικού παράγοντα εκκίνησης 4E-BP1.
Β) Πρωτεϊνικά δείγματα απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων φλοιού επωάστηκαν με
εστέρες φορβόλης (PMA) και τον αναστολέα Ro320432 της πρωτεϊνικής κινάσης Γ (PKC) και
αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου με τη χρήση αντισώματος έναντι της
φωσφορυλιωμένης μορφής της πρωτεΐνης MARCKS. Για την κανονικοποίηση των δειγμάτων
χρησιμοποιήθηκε παράλληλα αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης GAPDH.
Γ) Πρωτεϊνικά δείγματα απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων φλοιού επωάστηκαν με
διεγερτές των υποδοχέων NMDA και AMPA και με τον αναστολέα της αCaMKII κινάσης και
αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου με τη χρήση αντισώματος έναντι της
φωσφορυλιωμένης μορφής της πρωτεΐνης αCaMKII. Για την κανονικοποίηση των δειγμάτων
χρησιμοποιήθηκε παράλληλα αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης GAPDH.
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Έτσι,

δείγματα

εφαρμόστηκαν

οι

από

ολικά

κατάλληλες

απομονωμένα

συνθήκες

των

συναπτονευροσώματα,
αναστολέων,

καθώς

στα

και

οποία

δείγματα

συναπτονευροσωμάτων χωρίς κανένα αναστολέα (αρνητικό δείγμα αναφοράς) αναλύθηκαν σε
πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου. Με την μέθοδο ανοσοαποτύπωσης κατά Western και με την
χρησιμοποίηση αντισώματος έναντι της πρωτεΐνης KIF1Bβ και της πρωτεΐνης GAPDH

πο
υς

(εσωτερικό δείγμα ελέγχου της συνολικής ποσότητας πρωτεΐνης) παρατηρήθηκε ότι με

αναστολή της δράσης της PI3K κινάσης αυξάνεται σημαντικά (p=0.03) η συγκέντρωση της
KIF1Bβ στις συνάψεις, ενώ αντιθέτως με αναστολή της δράσης της αCaMKII κινάσης η
συγκέντρωση της πρωτεΐνης KIF1Bβ μειώνεται σημαντικά (p=0.04) στις νευρικές συνάψεις
(Σχήμα 3.41).

άμ

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν πως η πρωτεΐνη KIF1Bβ φαίνεται να εμπλέκεται με
κάποιο τρόπο στα μονοπάτια μετάδοσης σήματος της PI3K και αCaMKII αντίστοιχα. Το

γεγονός ότι η στρατολόγηση της πρωτεΐνης KIF1Bβ επηρεάζεται από την παρουσία της
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ενεργούς μορφής της αCaMKII, η οποία εμπλέκεται σε νευρωνικές λειτουργίες και η
συσσώρευση της στη σύναψη επηρεάζεται από την παρουσία ασβεστίου και καλμοδουλίνης
στους δενδρίτες των νευρώνων, σε συνδυασμό με την ευρεθείσα αλληλεπίδραση της KIF1Bβ
με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη, υποδηλώνουν την εμπλοκή KIF1Bβ σε μονοπάτια μετάδοσης
σήματος που εξαρτώνται από ασβέστιο.

Εξαιτίας του ρόλου της αCaMKII στη συναπτική πλαστικότητα και της ενδεχόμενης
συμμετοχής της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε πιθανά μονοπάτια μετάδοσης σήματος της πρωτεϊνικής
κινάσης αCaMKII, αποφασίστηκε όπως αναλυθεί σε βάθος ο ρόλος της πρωτεΐνης KIF1Bβ

να

ειδικά στο μονοπάτι αυτό. Χρησιμοποιήθηκε ένα κλασσικό πρωτόκολλο συναπτικής διέγερσης
με KCl (βλέπε Κεφ. 2.2.9 Υλικά και Μεθόδοι) για να συγκριθούν τα πρωτεϊνικά επίπεδα της

Δέ
σπ
οι

KIF1Bβ στην σύναψη στην απουσία και στην παρουσία του αναστολέα της CaMKII. Στο
Σχήμα 3.42Α φαίνεται ότι σε ολικά απομονωμένα συναπτονευροσώματα διέγερση με KCl

προκαλεί προ-συναπτική εκπόλωση του νευρώνα και οδηγεί σε σημαντική αύξηση (150%) των
επιπέδων έκφρασης της KIF1Bβ σε σύγκριση με τα μη διεγερμένα συναπτονευροσώματα

(βασική κατάσταση). Παρόλα αυτά, η διέγερση με KCl σε συνδυασμό με αναστολή της

αCaMKII μετριάζει την επαγόμενη από KCl αύξηση (από 150% σε 125% σε σχέση με μη

διεγερμένα συναπτονευροσώματα). Αυτό υποδηλώνει ότι μέρος της επαγόμενης από KCl
αύξηση οφείλεται σε επιδράσεις μέσω της αCaMKII. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το
χρησιμοποιημένο σύστημα των απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων είναι ένα κλειστό
σύστημα, όπου δεν παρατηρείται μεταφορά mRNA και πρωτεϊνών από το κυτταρικό σώμα,
ούτε μηχανισμός αποικοδόμησης πρωτεϊνών, η μόνη λογική εξήγηση για την αύξηση των
168

πρωτεϊνικών επιπέδων της KIF1Bβ εξαιτίας της συναπτικής ενεργοποίησης μέσω KCl των
νευρώνων και της ενεργότητας της αCaMKII θα ήταν το ενδεχόμενο της τοπικής
πρωτεϊνοσύνθεσης στις δενδριτικές βελόνες. Για να ελέγξουμε αυτή την πιθανότητα,
απομονώσαμε RNA από συναπτονευροσώματα και χρησιμοποιήσαμε την τεχνική της RT-PCR
με

χρήση

εξειδικευμένων

για

την

ΝΜ015074

ολιγονουκλεοτιδίων.

Παράλληλα

πο
υς

χρησιμοποιήσαμε τα ολιγονουκελοτίδια 28 και 29 (Πίνακας 2.7) για την ανίχνευση του mRNA

της aCaMKII που είναι γνωστό ότι υπάρχει στις δενδριτικές βελόνες (Bagni et al., 2000) ως

θετική αντίδραση αναφοράς καθώς και το mRNA της προφιλίνης 2 (Pfn2, ως δεύτερο θετικό
δείγμα αναφοράς, με χρήση των ολιγονουκλεοτίδιων 30 και 31, Πίνακας 2.7) (Pietro Pilo

Boyl, unpublished data). ‘Ως αρνητική αντίδραση αναφοράς πραγματοποιήθηκε RT-PCR για

άμ

την ιστόνη Η3.3 για την εκτίμηση της καθαρότητας των συναπτονευροσωμάτων από

κυτταροπλασματικό mRNA (με χρήση των ολιγονουκλεοτίδιων 32 και 33, Πίνακας 2.7). Τα
αποτελέσματα αυτού του πειράματος έδειξαν με σαφή τρόπο ότι το μεταγράφημα της KIF1Bβ
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εντοπίζεται και βρίσκεται εμπλουτισμένο στο κλάσμα συναπτονευροσωμάτων (Σχήμα 3.42Β,
σύγκριση θετικών και αρνητικών δειγμάτων αναφοράς με την KIF1Bβ), υποδηλώνοντας ότι η
πρωτεΐνη-κινητήρας KIF1Bβ μεταφράζεται τοπικά στις χημικές συνάψεις. Έτσι, φαίνεται να
τεκμηριώνεται η ενδιαφέρουσα πρόταση ότι συναπτική ενεργοποίηση και δραστικότητα της
αCaMKII μπορεί να ρυθμίζουν την τοπική μετάφραση της πρωτεΐνης KIF1Bβ και συνεπώς τα
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επίπεδα της στις νευρικές συνάψεις.
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Σχήμα 3.41: Χρησιμοποίηση αναστολέων των πρωτεϊνικών κινασών σε απομονωμένα
συναπτονευροσώματα οδήγησε σε μειωμένη συγκέντρωση της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις
συνάψεις.
Α) Πρωτεϊνικά δείγματα απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων φλοιού επωάστηκαν με
αναστολείς των PI3K (50μM, 30min), αCaMKII (10μM, 30min), p38 MAP (5μM, 30min) και
PKC (10μM, 30min) και αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου με τη χρήση
αντισώματος έναντι της KIF1Bβ και της GAPDH.
Β) Ποσοτικοποίηση 6 ανεξάρτητων πειραμάτων της έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ μετά
από αναστολή της δράσης πρωτεϊνικών κινασών στη μετα-συναπτική μεμβράνη. Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται μετά από κανονικοποίηση με την ποσότητα της πρωτεΐνης
GAPDH και ο λόγος θεωρείται ίσος με 1 στα κλάσματα συναπτοσωματών που βρίσκονται σε
κατάσταση ηρεμίας (CTR, αριστερή στήλη) (*p<0.05, one sample t-test).
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Σχήμα 3.42: Συναπτική εκπόλωση και αναστολή της πρωτεϊνικής κινάσης αCaMKII
ρυθμίζουν τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε συναπτονευροσώματα.
Α) Ποσοτικοποίηση 6 ανεξάρτητων πειραμάτων της έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ (μετά
από κανονικοποίηση με το GAPDH) σε δείγματα επαγώμενα με KCl (μαύρο ιστόγραμμα) και
σε δείγματα που επωάστηκαν με αναστολέα της αCaMKII και με επακόλουθη διέγερση με
KCl (γκρίζο ιστόγραμμα) με τα επίπεδα των μη διεγερμένων συναπτονευροσωμάτων. Ο λόγος
καθορίζεται ίσος με 1 στο κλάσμα συναπτονευροσωμάτων που βρίσκεται σε κατάσταση
ηρεμίας (CTR, άσπρο ιστόγραμμα). Διέγερση με KCl προκαλεί 50% αύξηση της KIF1Bβ σε
σχέση με το μη διεγερμένο δείγμα και αναστολή της αCaMKII σε συνδυασμό με KCl-διέγερση
φαίνεται να συγκρατεί την αύξηση στο 25%, (*p<0.01 one sample t-test).
Β) Το mRNA τηε KIF1Bβ είναι εμπλουτισμένο στα συναπτονευροσώματα. Αντιδράσεις
RT-PCR από ολικό RNA φλοιού (πάνω πλαίσιο) ή απομονωμένο RNA από
συναπτονευροσώματα φλοιού (κάτω πλαίσιο) με τη χρήση ολιγονουκλεοτιδίων
εξειδικευμένων για την KIF1Bβ, την προφιλίνη 2 (Pfn2, θετικό δείγμα αναφοράς πρωτεΐνης
της οποίας το RNA μεταφράζεται τοπικά), την αCaMKII (δεύτερο θετικό δείγμα αναφοράς
που μεταφράζεται τοπικά) και την Ιστόνη 3.3 (H3.3, αρνητικό δείγμα αναφοράς για έλεγχο
επιμόλυνσης με κυτταροπλασματικά μεταγραφήματα). Παρατηρήθηκε σημαντικός
εμπλουτισμός του σήματος της KIF1Bβ (άσπρα βέλη) σε σύγκριση με το σήμα της αCaMKII
στα συναπτονευροσώματα φλοιού. Το πείραμα αυτό εκτελέστηκε από τον ερευνητικό
συνεργάτη Δρ. Pietro Pilo-Boyle Πανεπιστήμιο της Βόννης και παρατίθεται με την ευγενή του
άδεια.
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Ακολούθως, επιδιώξαμε να διερευνήσουμε αν η μεταβολή των πρωτεϊνικών επιπέδων
της KIF1Bβ που ανιχνεύσαμε στα συναπτονευροσώματα θα μπορούσε επίσης να ανιχνευτεί σε
άθικτες συνάψεις σε ζωντανά κύτταρα. Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε μια ειδική μέθοδο
ανάλυσης σε τοπολογικά άθικτες συνάψεις σε ζωντανά κύτταρα σε συνεργασία με τον Δρα.
Sebastian Munck, Πανεπιστήμιο Leuven. Με χρήση της τεχνικής τριπλού ανοσοφθορισμού,
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νευρώνες φλοιού είτε σε κατάσταση διέγερσης με KCl είτε μετά από εφαρμογή συνδυασμού

αναστολέα της αCaMKII κινάσης και επακόλουθη διέγερση με KCl μονιμοποιήθηκαν και
αναλύθηκαν για την τοπολογική κατανομή και τα επίπεδα της KIF1Bβ. Συγκεκριμένα με
χρήση φθορίζουσας φαλλοειδίνης που προσδένεται σε F-ακτίνη σημάνθηκαν οι δενδριτικές

απολήξεις πλούσιες σε F-ακτίνη, με αντίσωμα έναντι της συναπτοφυσίνης (synaptophysin)

άμ

σημάνθηκαν οι προσυναπτικές περιοχές και με το αντίσωμα έναντι της KIF1Bβ
ποσοτικοποιήθηκαν τα πρωτεϊνικά της επίπεδα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.43Α.

Για την ποσοτικοποίηση του φθορισμού της πρωτεΐνης KIF1Bβ εφαρμόστηκε ένας
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τροποποιημένος αλγόριθμος με τη χρήση του προγράμματος ImageJ και JaCoP (με βάση την
δημοσίευση των (di et al., 2009). Με αυτόν τον αλγόριθμο, οι λειτουργικές συνάψεις
εντοπίστηκαν από το συν-εμφάνιση των προ- και μετασυναπτικών δεικτών σε κοντινή
απόσταση (<0.4μm). Από αυτό τον συνεντοπισμό δημιουργήθηκε μια μάσκα. Επιπλέον, οι
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (> 650 nm) και τα κυτταρικά σώματα απομακρύνθηκαν από την
μέθοδο ανάλυσης έτσι ώστε μόνο ο κοντινοί δενδρίτες (> 35μm από το κυτταρικό σώμα) να
μπορούσαν να εξεταστούν. Κατά συνέπεια, αυτή η μάσκα χρησιμοποίθηκε ως κριτήριο
αποκλεισμού. Στο επόμενο βήμα, αυτή η μάσκα εφαρμόστηκε για την ανάλυση του

να

συνεντοπισμού του σήματος της KIF1Bβ με τις θέσεις των λειτουργικών συνάψεων και των
επιμέρους δεικτών στις προ-και μετασυναπτικές περιοχές αντίστοιχα. Η ανάλυση αυτή
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βασίστηκε σε συντελεστές Manders και περιορίστηκε αποκλειστικά στις λειτουργικές νευρικές
συνάψεις.

Τα αποτελέσματα ποσοτικοποίησης στην περιοχή της σύναψης όπως καθοριζόταν από

την κάλυψη (mask) έδειξαν πως διέγερση με KCl οδηγεί σε σημαντικώς αυξημένη

στρατολόγηση της KIF1Bβ στις συνάψεις σε αντίθεση με μη διεγερμένα κύτταρα. Διέγερση

των νευρώνων με KCl μετά από αναστολή της αCaMKII όχι μόνο δεν αύξησε την

στρατολόγηση της KIF1Bβ αλλά και οδήγησε σε στατιστικώς σημαντική μείωση του

φθορισμού της πρωτεΐνης KIF1Bβ στην περιοχή κάλυψης της ενεργής σύναψης (Σχήμα
3.43Β). Τα αποτελέσματα αυτά βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα που

παρατηρήθηκαν στα κλάσματα συναπτονευροσωμάτων στο προηγούμενο πείραμα (Σχήμα
3.41Β).
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Χρησιμοποιώντας τον ίδιο αλγόριθμο, είχαμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε τη
συναπτική στρατολόγηση της πρωτεΐνης KIF1Bβ ξεχωριστά στο προ- και μετα-συναπτικό
διαμέρισμα των λειτουργικών συνάψεων (Σχήμα 3.43Β). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η
στατιστικώς σημαντική μείωση της παρουσίας της πρωτεΐνης KIF1Bβ εντοπίζεται
εξ’ολοκλήρου στο μετα-συναπτικό μέρος των συνάψεων καθώς καμία διαφορά δεν
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παρουσιάζεται μεταξύ του δείγματος αναφοράς και του δείγματος αναστολής στην προ-

συναπτική περιοχή (Σχήμα 3.43Β). Σε συνδυασμό, τα αποτελέσματα των δυο πειραμάτων
υποστηρίζουν ότι η συναπτική ενεργότητα (αποπόλωση μέσω KCl) και δραστηριότητα της

αCaMKII επηρεάζουν τα επίπεδα της πρωτεΐνης KIF1Bβ, μέσω ρύθμισης της τοπικής
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πρωτεϊνικής σύνθεσης του κινητήρα.
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Σχήμα 3.43: Χρησιμοποίηση αναστολέα αCaMKII σε κινητικούς νευρώνες σε
καλλιέργεια οδήγησε σε μειωμένα επίπεδα της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις χημικές συνάψεις.
Α) Νευρώνες φλοιού σε κατάσταση ηρεμίας (CTR, αριστερή στήλη), μετά από εφαρμογή KCl
(55μM, 15min, μεσαία στήλη), και μετά από εφαρμογή αναστολέα της αCaMKII με
επακόλουθη εφαρμογή KCl (10μM, 30min, δεξιά στήλη) μονιμοποιήθηκαν και βάφτηκαν με
Alexa Fluor 647 φαλλοειδίνη (Α,Β,C), της συναπτοφυσίνης (D,E,F) και της πρωτεΐνης
KIF1Bβ (G,H,I). Στα πλαίσια J, K και L παρουσιάζεται η υπέρθεση της περιοχής κάλυψης στη
σύναψη (με γαλάζιο χρώμα) και του σήματος της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε κατάσταση ηρεμίας
και μετά από χρήση του αναστολέα (κόκκινο χρώμα). Άσπρα βέλη υποδεικνύουν παρουσία
της KIF1Bβ στην περιοχή της σύναψης. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
Β) Στο ιστόγραμμα παρουσιάζεται ο φθορισμός της KIF1Bβ που ανιχνευόταν είτε στην
περιοχή της προ-σύναψης είτε της μετα-σύναψης όπως καθορίζεται από την ˝κάλυψη̋ (n=20
νευρώνες, *p<0.05, ***p<0.001 one sample t-test).
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3.8.3 Κινητοποίηση της ενδογενούς KIF1Bβ στις νευρικές συνάψεις και ρύθμιση από
μονοπάτια μετάδοσης σήματος των μεταβοτροπικών και ιοντοτροπικών υποδοχέων του
γλουταμινικού οξέος
Εξαιτίας της ενεργοποίησης των μονοπατιών μετάδοσης σήματος του ασβεστίου μέσω
των υποδοχέων γλουταμινικού οξέος, αποφασίσαμε να ελέγξουμε τη πιθανή συμμετοχή
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διαφορετικών τύπων μεταβοτροπικών και ιοντοτροπικών υποδοχέων στην ρύθμιση της
στρατολόγησης της πρωτεΐνης KIF1Bβ στην νευρική σύναψη. Όπως και στα προηγούμενα

πειράματα χρησιμοποιήσαμε τόσο τις βιοχημικές μεθόδους με απομονωμένα λειτουργικά
συναπτονευροσώματα όσο και μορφολογική ποσοτική ανάλυση σε άθικτους νευρώνες φλοιού.

Αρχικά, ολικά απομονωμένα συναπτονευροσώματα φλοιού υπέστησαν διέγερση των

άμ

μεταβοτροπικών υποδοχέων γλουταμινικού (mGluR1/5) μέσω του διεγερτικού DHPG (S-3,5-

dihydroxyphenylglycine). Πρωτεϊνικά εκχυλίσματα συναπτονευροσωμάτων φλοιού σε
κατάσταση ηρεμίας (CTR) και μετά από διέγερση για 5min με DHPG αναλύθηκαν σε
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πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου και ανοσοαποτύπωση κατά Western. Με ποσοτικοποίηση 8
ανεξάρτητων πειραμάτων της έκφρασης της KIF1Bβ (μετά από κανονικοποίηση με την
ποσότητα της πρωτεΐνης GAPDH) παρατηρήθηκε πως (α) κάτω από συνθήκες συναπτικής
διέγερσης η παρουσία της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις συνάψεις αυξάνεται σημαντικά (p=0.022)
και (β) πως η αύξηση αυτή δεν συνοδεύεται από γενική αύξηση των συναπτικών πρωτεϊνών
(συναπτοφυσίνης, συνταξίνης, PSD95 και SNAP25) αλλά είναι ειδική για την KIF1Bβ (Σχήμα
3.44Α+Β). Αυτό δείχνει πως η πρωτεΐνη KIF1Bβ είναι παρούσα στις συνάψεις και ότι
αυξάνεται η συγκέντρωση της μετά από μεταβοτροπική γλουταμινεργική διέγερση.
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Η ανάλυση επεκτάθηκε σε ποσοτικοποίηση της ολικής στρατολόγησης της KIF1Bβ σε
καλλιέργειες νευρώνων καθώς και εντοπισμού της στο προ- και μετα-συναπτικό διαμέρισμα
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και πάλι με τη χρήση του αλγόριθμου, όπως επεξηγήθηκε στη σελ. 172). Και πάλι, τα
αποτελέσματα της ποσοτικοποίησης έδειξαν σημαντική αύξηση του φθορισμού της πρωτεΐνης
KIF1Bβ στην προσυναπτική επιφάνεια μετά από διέγερση με DHPG, σε συμφωνία με τα

αποτελέσματα που λήφθησαν με τη χρήση συναπτονευροσωμάτων. Όλα τα αποτελέσματα

οδηγούν στην διαπίστωση πως, κάτω από συνθήκες διέγερσης των μεταβοτροπικών
υποδοχέων μέσω DHPG, υπάρχει σημαντική στρατολόγηση και ανακατανομή της πρωτεΐνης

KIF1Bβ στις συνάψεις (Σχήμα 3.45).
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Σχήμα 3.44: Διέγερση απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων με το DHPG οδήγησε σε
αυξημένη παρουσία στη σύναψη της πρωτεΐνης KIF1Bβ.
Α) Πρωτεϊνικά εκχυλίσματα συναπτονευροσωμάτων φλοιού σε κατάσταση ηρεμίας (CTR) και
μετά από διέγερση για 5min με 100μΜ DHPG αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου. Οι
πρωτεΐνες KIF1Bβ, PSD95, συναπτοφυσίνη (synaptophysin), συνταξίνη (syntaxin1), SNAP-25
και GAPDH ανιχνεύτηκαν με την μέθοδο ανοσοαποτύπωσης κατά Western.
Β) Ποσοτικοποίηση 8 ανεξάρτητων πειραμάτων της έκφρασης της KIF1Bβ μετά από
κανονικοποίηση με την ποσότητα της πρωτεΐνης GAPDH. Ο λόγος θεωρείται ίσος με 1 στα
κλάσματα συναπτονευροσωμάτων που βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας (CTR) (*p<0.05,
one sample t-test).
Γ) Ποσοτικοποίηση 8 ανεξάρτητων πειραμάτων όπου οι ποσότητες των πρωτεϊνών PSD95,
συναπτοφυσίνης, συνταξίνης και SNAP-25 κανονικοποιούνται με το GAPDH. Ο λόγος
θεωρείται ίσος με 1 στα κλάσματα συναπτονευροσωμάτων που βρίσκονται σε κατάσταση
ηρεμίας (CTR). Το πείραμα αυτό εκτελέστηκε από την ερευνητική συνεργάτιδα Δρ. Valentina
Mercaldo Πανεπιστήμιο του Leuven και παρατίθεται με την ευγενή της άδεια.
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Σχήμα 3.45: Διέγερση απομονωμένων νευρώνων φλοιού με το DHPG οδήγησε σε
ανακατανομή της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις συνάψεις.
Α) Νευρώνες φλοιού σε κατάσταση ηρεμίας (CTR, αριστερή στήλη) και μετά από εφαρμογή
για 5min 100μΜ του S-3,5-dihydroxyphenylglycine (DHPG, δεξιά στήλη), μονιμοποιήθηκαν
και βάφτηκαν με Alexa Fluor 647 φαλλοειδίνη (Α, Β), αντίσωμα έναντι της συναπτοφυσίνης
(C, D) και της πρωτεΐνης KIF1Bβ (Ε, F). Στα πλαίσια G και H παρουσιάζεται η υπέρθεση της
περιοχής κάλυψης στη σύναψη (με πράσινο χρώμα) και του σήματος της πρωτεΐνης KIF1Bβ
σε κατάσταση ηρεμίας και μετά από διέγερση με DHPG αντίστοιχα (κόκκινο χρώμα). Άσπρα
βέλη υποδεικνύουν ισχυρή παρουσία της KIF1Bβ στην περιοχή της σύναψης. Η κλίμακα των
εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm. Β) Στο ιστόγραμμα παρουσιάζεται ο φθορισμός της KIF1Bβ
που εντοπιζόταν στην προ- και μέτα- συναπτική περιοχή, όπως καθορίζεται από την κάλυψη
(n=20 νευρώνες, *p<0.05 one sample t-test).
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Για την περαιτέρω ανάλυση της επίδρασης της γλουταμινεργικής διέγερσης στην
κινητοποίηση της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις νευρικές συνάψεις αποφασίστηκε όπως
χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί αγωνιστές (agonists) των ιοντοτροπικών υποδοχέων του
γλουταμινικού

νευρώνα

στα

απομονωμένα

συναπτονευροσώματα.

Συγκεκριμένα

χρησιμοποιηθήκαν το N-μεθυλο-D-ασπαρτικό οξύ (αγωνιστής των υποδοχέων NMDA), το αοξύ

(αγωνιστής

των

υποδοχέων
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αμινο-3-υδροξυ-5-μεθυλο-4-ισοξαζολοπροπιονικό

AMPA/kainate), το γλουταμινικό (διεγερτικός νευροδιαβιβαστής όλων των υποδοχέων

γλουταμινικού-Glutamate) και εστέρες φορβόλης (PMA) οι οποίοι διεγείρουν την δράση της
πρωτεϊνικής κινάσης Γ (PKC). Και πάλι, για σύγκριση για συναπτική διέγερση της KIF1Bβ ως
πείραμα αναφοράς.
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Απομονωμένα λειτουργικά συναπτονευροσώματα φλοιού επωάστηκαν με KCl (55mΜ,
15min), DHPG (100μM, 5min), NMDA (100μM, 30min), AMPA (5μM, 30min), γλουταμινικό
(100μM, 30min) και PMA (200μM, 30min) και πρωτεϊνικά δείγματα όλων των πειραμάτων
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αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου με την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης κατά
Western και με τη χρήση του εξειδικευμένου αντισώματος έναντι της πρωτεΐνης KIF1Bβ.
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε δείγμα από συναπτονευροσώματα σε κατάσταση ηρεμίας χωρίς την
επώαση κανενός διεγερτικού μορίου σαν αρνητικό δείγμα αναφοράς (CTR). Τα αποτελέσματα
της ποσοτικοποίησης 6 ανεξάρτητων πειραμάτων της έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ
παρουσιάστηκαν μετά από κανονικοποίηση με την ποσότητα της πρωτεΐνης GAPDH, όπου ο
λόγος θεωρείται ίσος με 1 στα κλάσματα συναπτονευροσωμάτων που βρίσκονται σε
κατάσταση ηρεμίας (Σχήμα 3.46Α+Β).
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Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων των διάφορων αγωνιστών στα απομονωμένα
συναπτονευροσώματα έδειξε πως (α) στην αντίδραση αναφοράς, όπως και προηγουμένως, η
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ενεργοποίηση του προ-συναπτικού νευρώνα με μόνο το KCl είναι ικανή για την αύξηση της
συγκέντρωσης της πρωτεΐνης KIF1Bβ στη σύναψη (p=0.033), υποδηλώνοντας την εξάρτηση

της KIF1Bβ στη συναπτική περιοχή από την κατάσταση ενεργοποίησης του νευρώνα και (β) η

συγκέντρωση της KIF1Bβ στη σύναψη αυξάνεται σημαντικά (p=0.0014) και με ισχυρότερο

τρόπο από την ενεργοποίηση των υποδοχέων NMDA του μετα-συναπτικού νευρώνα (Σχήμα
3.46Β). Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν την εμπλοκή της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε

μονοπάτια μετάδοσης σήματος μέσω των υποδοχέων NMDA στην μετα-συναπτική μεμβράνη

των νευρικών συνάψεων.
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Σχήμα 3.46: Χρήση αγωνιστών ιοντοτροπικών υποδοχέων για την διέγερση της
γλουταμινικής σύναψης οδήγησε σε αυξημένη παρουσία της πρωτεΐνης KIF1Bβ.
Α) Πρωτεϊνικά δείγματα ολικών απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων φλοιού επωάστηκαν
με KCl (55μM, 15min), DHPG (100μM, 5min), NMDA (100μM, 30min), AMPA (5μM,
30min), γλουταμινικό (100μM, 30min) και PMA (200μM, 30min) και αναλύθηκαν σε
πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου με τη χρήση αντισώματος έναντι της KIF1Bβ και της GAPDH.
Β) Ποσοτικοποίηση 6 ανεξάρτητων πειραμάτων της έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ μετά
από διέγερση της μετα-συναπτικής μεμβράνης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται μετά από
κανονικοποίηση με την ποσότητα της πρωτεΐνης GAPDH και ο λόγος θεωρείται ίσος με 1 στα
κλάσματα συναπτονευροσωμάτων που βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας (CTR, άσπρη
στήλη) (*p<0.05 και **p<0.01, one sample t-test).
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Στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης της ενεργοποίησης των
υποδοχέων NMDA στην στρατολόγηση της συναπτικής πρωτεΐνης KIF1Bβ καθώς και της
παρουσίας προ-συναπτικής αποπόλωσης μέσω KCl στην ανακατανομή της KIF1Bβ,
αποφασίστηκε όπως αναλυθούν ξεχωριστά τα προ- και μετα-συναπτικά κλάσματα
λειτουργικών συναπτονευροσωμάτων, τόσο σε κατάσταση ηρεμίας όσο και μετά από διέγερση

πο
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με KCl και NMDA. Όλα τα πρωτεϊνικά δείγματα των διαλυτών (S), προ-συναπτικών (presynaptic) και μετα-συναπτικών κλασμάτων (post-synaptic) αναλύθηκαν σε πήκτωμα
πολυακρυλαμιδίου με τη χρήση αντισώματος έναντι της KIF1Bβ και αντισωμάτων έναντι της

συνταξίνης 1 (προ-συναπτικός και διαλυτός δείκτης) και της πρωτεΐνης PSD95 (μετασυναπτικός δείκτης).

άμ

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε ποσοτικοποίηση 6 ανεξάρτητων πειραμάτων της
έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ μετά από διέγερση με KCl και NMDA και κανονικοποίηση
με τους αντίστοιχους προ και μετα-συναπτικούς δείκτες. Τα αποτελέσματα της
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κλασματοποίησης έδειξαν πως στις προ-συναπτικές απολήξεις των νευρώνων η ενεργοποίηση
των υποδοχέων NMDA οδηγεί σε στατιστικώς σημαντική (p=0.04) μείωση της συγκέντρωση
της πρωτεΐνης KIF1Bβ ενώ διέγερση μέσω KCl οδηγεί σε στατιστικώς πολύ σημαντική
(p=0.012) αύξηση της KIF1Bβ σε σχέση με νευρώνες που βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας
(Σχήμα 3.47Β). Σε αντίθεση, στις μετα-συναπτικές απολήξεις τόσο ενεργοποίηση των
υποδοχέων NMDA όσο και διέγερση με KCl οδήγησε σε στατιστικώς σημαντική αυξημένη
συγκέντρωσης της πρωτεΐνης KIF1Bβ (p=0.0023 για KCl και p=0.0254 για NMDA). Το
γεγονός της αυξημένης παρουσίας της πρωτεΐνης KIF1Bβ κάτω από διέγερση με KCl

να

επιβεβαιώνει την πολύπλευρη και ποικίλη δράση του KCl τόσο στη προ- όσο και στη μετασυναπτική μεμβράνη σε σχέση με την πιο εξειδικευμένη δράση του διεγερτικού NMDA στο
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μετα-συναπτικό νευρώνα και δείχνει ότι κάτω από συνθήκες έντονης διέγερσης των συνάψεων
παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση της KIF1Bβ στη μετα-συναπτική περιοχή.
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Σχήμα 3.47: Διέγερση γλουταμινεργικής σύναψης με χρήση KCl και NMDA οδήγησε σε
ανακατανομή της πρωτεΐνης KIF1Bβ στη προ-συναπτική και μετα-συναπτική μεμβράνη
των νευρώνων.
Α) Πρωτεϊνικά δείγματα ολικών απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων φλοιού επωάστηκαν
με KCl (55μM, 15min) και NMDA (100μM, 30min). Τα δείγματα διαχωρίστηκαν σε τρία
διαφορετικά κλάσματα: διαλυτό (S), προ-συναπτικό κλάσμα (pre-synaptic) και μετασυναπτικό κλάσμα (post-synaptic) και αναλύθηκαν σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου με τη
χρήση αντισώματος έναντι της KIF1Bβ και αντισωμάτων έναντι της συνταξίνης 1 (προσυναπτικός και διαλυτός δείκτης) και της πρωτεΐνης PSD95 (μετα-συναπτικός δείκτης).
Β) Ποσοτικοποίηση 6 ανεξάρτητων πειραμάτων της έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ μετά
από διέγερση με KCl και NMDA στο προ-συναπτικό (pre-synaptic) και μετα-συναπτικό (postsynaptic) κλάσμα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται μετά από κανονικοποίηση με την
ποσότητα της πρωτεΐνης συνταξίνης1 για τα προ-συναπτικά δείγματα και με την ποσότητα της
πρωτεΐνης PSD95 για τα μετα-συναπτικά δείγματα και ο λόγος θεωρείται ίσος με 1 στα
κλάσματα συναπτοσωματών που βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας (CTR, άσπρη στήλη)
(*p<0.05 και **p<0.01, one sample t-test).
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Τέλος, τα πιο πάνω πειράματα επαναλήφθηκαν και σε νευρώνες φλοιού σε καλλιέργεια,
τόσο σε κατάσταση ηρεμίας (CTR) όσο και μετά από διέγερση με KCl και NMDA,
χρησιμοποιώντας και πάλι τον συνδυασμό της σημασμένης φαλλοειδίνης, της συναπτοφυσίνης
και της πρωτεΐνης KIF1Bβ όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.48Α. Μετά από ποσοτικοποίηση
του φθορισμού της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε 20 διαφορετικούς νευρώνες αναλύοντας ξεχωριστά
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το σήμα για προ- και μετα-συναπτικές περιοχές όπως καθοριζόταν από την κάλυψη (mask)
λήφθηκαν τα ίδια αποτελέσματα με αυτά τα κλασματοποίησης συναπτονευροσωμάτων.
Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μείωση της προ-συναπτικής KIF1Bβ και αύξηση της μετα-

συναπτικής KIF1Bβ κατά την ενεργοποίηση των υποδοχέων NMDA και αύξηση της προ- και
μετα-συναπτικής KIF1Bβ μετά από διέγερση με KCl (Σχήμα 3.48Β). Έτσι, όλα τα πιο πάνω

άμ

αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα πως κάτω από συνθήκες συναπτικής αποπόλωσης
επάγεται σημαντική αύξηση των επιπέδων της KIF1Bβ και ανακατανομή της στις ενεργές
νευρικές συνάψεις. Η αυξημένη παρουσία της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις μετα-συναπτικές
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περιοχές ρυθμίζεται από το μονοπάτι μετάδοσης σήματος των υποδοχέων NMDA (Σχήμα
3.48Β).

Αυτά τα αποτελέσματα, κάτω από το πρίσμα όλης της πειραματικής ανάλυσης αυτής της
εργασίας, οδηγούν στην ύπαρξη δυο διακριτών μηχανισμών μέσω των οποίων ενεργοποίηση
των υποδοχέων NMDA μπορεί να επηρεάσει την συγκέντρωση της πρωτεΐνης KIF1Bβ. Από
την μια, ενεργοποίηση των υποδοχέων NMDA ενισχύει την τοπική πρωτεϊνική σύνθεση της
KIF1Bβ στο μετα-συναπτικό διαμέρισμα διαμέσου της αCaMKII, ενός γνωστού ρυθμιστή της
γλουταμινεργικής διέγερσης, οδηγώντας σε ψηλά επίπεδα της KIF1Bβ στην μετα-συναπτική

να

πυκνότητα των νευρώνων. Από την άλλη, στο προ-συναπτικό διαμέρισμα ανάδρομα
συναπτικά

ερεθίσματα

επηρεάζουν

την

σταθερότητα/αποικοδόμηση

ή

ακόμη

και
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σταθεροποίηση οδηγώντας σε μείωση των επιπέδων έκφρασης της KIF1Bβ κάτω από
συνθήκες προ-συναπτικής αποπόλωσης, ενεργώντας έτσι σαν αρνητικός μηχανισμός

ανάδρασης

και

παρεμπόδισης

υπερβολικής

απελευθέρωσης

νευροδιαβιβαστών

προστατεύοντας έτσι τους νευρώνες από υπερδιέγερση γλουταμινικού.
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Σχήμα 3.48: Διέγερση νευρώνων φλοιού με KCl και NMDA οδήγησε σε αυξημένη
παρουσία της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις συνάψεις.
Α) Νευρώνες φλοιού σε κατάσταση ηρεμίας (CTR, αριστερή στήλη) μετά από εφαρμογή KCl
(55μM, 15min, μεσαία στήλη) και NMDA (100μM, 30min, δεξιά στήλη) μονιμοποιήθηκαν και
σημάνθηκαν με Alexa Fluor 647 φαλλοειδίνη (Α, Β, C), αντίσωμα έναντι της συναπτοφυσίνης
(D, E, F) και της πρωτεΐνης KIF1Bβ (G, H, I). Στα πλαίσια J, K και L παρουσιάζεται η
υπέρθεση της περιοχής κάλυψης στη σύναψη (με γαλάζιο χρώμα) και του σήματος της
πρωτεΐνης KIF1Bβ σε κατάσταση ηρεμίας και μετά από διέγερση με KCl και NMDA
αντίστοιχα (κόκκινο χρώμα). Άσπρα βέλη υποδεικνύουν ισχυρή παρουσία της KIF1Bβ στην
περιοχή της σύναψης. Η κλίμακα των εικόνων αντιστοιχεί σε 10μm.
Β) Στο ιστόγραμμα παρουσιάζεται ο φθορισμός της KIF1Bβ που έπεφτε στην περιοχή της
προ-σύναψης και μετα-σύναψης όπως καθορίζεται από την κάλυψη (n=20 νευρώνες, *p<0.05
και ***p<0.001 one sample t-test).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4.1 Η πρωτεΐνη κινητήρας KIF1Bβ (ΝΜ015074) εκφράζεται ευρέως στο κεντρικό
νευρικό σύστημα του ανθρώπου και του ποντικού.
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Όπως φάνηκε από τα πειραματικά μας δεδομένα (Σχήμα 3.3), η πρωτεΐνη-κινητήρας
KIF1Bβ (ΝΜ015074) εκφράζεται σε όλους τους ιστούς που μελετήθηκαν και η έκφραση της

δεν περιορίζεται στο νευρικό σύστημα. Όμως η έκφραση της στο κεντρικό νευρικό σύστημα
φαίνεται ιδιαίτερα εμπλουτισμένη.

Ειδικότερα, από διάφορες προηγούμενες μελέτες σύγκρισης των επιπέδων mRNA των δυο

KIF1B ισομορφών (ΝΜ015074 και ΑΧΟ39604) στο κεντρικό νευρικό σύστημα του ποντικού

άμ

βρέθηκε πως η KIF1Bβ (ΝΜ015074) εκφράζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα διάφορα μέρη του
εγκεφάλου (φλοιός, ιππόκαμπος και παρεγκεφαλίδα) καθώς και στους κινητικούς νευρώνες

και την φαιά ουσία (grey matter) της σπονδυλικής στήλης (Conforti et al., 2003;Conforti et al.,
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1999). Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε πλήρη συμφωνία με τις δικές μας παρατηρήσεις και
συγκεκριμένα την παρατηρούμενη αυξημένη έκφραση της KIF1Bβ (ΝΜ015074) στο
ανθρώπινο κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβανομένου και του κινητικού φλοιού (motor
cortex και temporal cerebral cortex) και την υψηλή έκφραση στα διάφορα μέρη του εγκεφάλου
(φλοιός, παρεγκεφαλίτιδα και ιππόκαμπος) και ειδικότερα στους νευρώνες της νωτιαίας
χορδής (spinal cord neurons, Σχήμα 3.4Α).

Επίσης, ανάλυση της έκφρασης των δυο KIF1Bβ ισομορφών με μεγαλύτερη λεπτομέρεια
σε ιππόκαμπο ποντικού έδειξε πως τα επίπεδα έκφρασης των ΝΜ015074 και ΑΧ039604 στα

να

πρώιμα αναπτυξιακά στάδια, όπου οι μη πλήρως διαφοροποιημένοι νευρώνες ακόμη
διαιρούνται, είναι χαμηλά και καθώς προχωρεί η ανάπτυξη των νευρώνων τα επίπεδα
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έκφρασης αυξάνονται (στάδιο 18 ημερών) (Σχήμα 3.4Β). Στους διαφοροποιημένους νευρώνες
των νεογέννητων εκφράζονται και οι δυο KIF1Bβ ισομορφές στα ίδια περίπου επίπεδα και η
έκφραση των KIF1Bβ ισομορφών σε πρωτογενείς καλλιέργειες αστροκυττάρων ήταν

αμελητέα (Σχήμα 3.4Β).
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4.2 Ο ρόλος της οικογένειας της κινησίνης 3 στην αξονική μεταφορά
Ο ρόλος των διαφόρων πρωτεϊνών της οικογένειας KIF1A/KIF1B/unc-104 (Κινησινη-3,
Σχήμα 4.2), οι οποίες περιλαμβάνουν πρωτεΐνες-κινητήρες τύπου Ν (που μεταφέρουν
οργανίδια προς το θετικό άκρο των μικροσωληνίσκων), είναι ποικίλος. Έχει βρεθεί πως η
UNC-104 (νηματώδης C. elegans), η ομόλογη της KIF1A (ποντίκι) και η KIF1Bβ
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συμμετέχουν στην εξειδικευμένη φυγόκεντρο μεταφορά πρόδρομων συναπτικών κυστιδίων

στους νευρώνες τόσο στο ποντίκι Mus musculus (Niwa et al., 2008;Okada et al., 1995;Zhao et
al., 2001;Hirokawa, 1998) όσο και στον κυανοραβδίτη (Klopfenstein and Vale, 2004;Hall and

Hedgecock, 1991). Νευράξονες από ζώα με μεταλλάξεις σε πρωτεΐνες κινητήρες βρέθηκε ότι
σχηματίζουν λιγότερες συνάψεις και ότι παρατηρείται συσσώρευση προ-συναπτικών

άμ

κυστιδίων στο κυτταρικό σώμα των νευρώνων αυτών. Επίσης παρατηρείται μειωμένος

αριθμός (μέχρι και 60% λιγότερα κυστίδια σε σχέση με τα φυσιολογικά) συναπτικών
κυστιδίων στις νευρικές απολήξεις, με αποτέλεσμα τα σκουλήκια αυτά να εμφανίζουν
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φαινόμενα παράλυσης και μη συντονισμένων κινήσεων λόγω μειωμένης συναπτικής
μετάδοσης σήματος. Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι ο σοβαρός φαινότυπος των ασυντόνιστων
κινήσεων και της παράλυσης στα ζώα αυτά μπορεί να ανατραπεί με την εισαγωγή πλασμιδίου
που περιέχει την φυσιολογική (wild-type) κινησίνη. Είναι ενδιαφέρον πως στην περίπτωση που
η πρωτεΐνη-κινητήρας δεν περιλαμβάνει την περιοχή PH, περιοχή υπεύθυνη για την
αλληλεπίδραση με άλλες πρωτεΐνες, τότε η επιμόλυνση δεν είναι ικανή να ανατρέψει τις
σοβαρές επιπτώσεις στην μεταφορά κυστιδίων και στην κίνηση των σκουληκιών που
χαρακτηρίζουν τα μεταλλαγμένα ζώα (Klopfenstein and Vale, 2004).
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Στα πλαίσια των πειραμάτων της παρούσας εργασίας έχει αποδειχτεί, τόσο με βιοχημικές
μεθόδους όσο και με την μέθοδο του ανοσοφθορισμού και της παροδικής επιμόλυνσης, ότι η
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πρωτεΐνη KIF1Bβ εντοπίζεται προ-συναπτικά σε κυτταρικές δομές που αντιστοιχούν σε
συναπτικά κυστίδια (όπου συν-εντοπίζονται προ-συναπτικοί δείκτες όπως η συναψίνη και

συναπτοφυσίνη), όπως επίσης και σε μη διαλυτές μετα-συναπτικές δομές στις απολήξεις των
δενδριτών (όπου συν-εντοπίζονται μετα-συναπτικοί δείκτες, όπως η πρωτεΐνη PSD95) (βλέπε
Σχήματα 3.10, 3.11 και 3.13 ). Η βιοχημική ανάλυση απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων

από φλοιό ή ιππόκαμπο ποντικού κατέδειξε ότι η πρωτεΐνη KIF1Bβ βρίσκεται εξ ολοκλήρου

στο αδιάλυτο κλάσμα των προ-συναπτικών και στο αδιάλυτο κλάσμα των μετα-συναπτικών

πρωτεϊνών (Σχήμα 3.39). Η απουσία της πρωτεΐνης KIF1Bβ από το διαλυτό κλάσμα των
συναπτονευροσωμάτων υποδηλώνει τον σχηματισμό συμπλόκων με τα συναπτικά κυστίδια
ανθεκτικών στην παρουσία άλατος και απορρυπαντικών, άρα πιθανώς προσδεδεμένων σε
186

κυτταροπλασματικά ικριώματα (scaffolds) τόσο στην προ- όσο και στη μετα-συναπτική
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επιφάνεια.
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Σχήμα 4.1: Μειωμένη παρουσία της πρωτεΐνης Rab3 και DENN/MADD σε ποντίκια
υπολειπόμενα στην πρωτεΐνη κινητήρα KIF1Bβ.
Ανοσοκυτταροχημεία αξόνων που βρίσκονται >1mm μακριά από το κυτταρικό σώμα (εικόνες
στα a-I, k) και στους δενδρίτες (j, l) φυσικού τύπου (WT, a,b,e,f,I,j) και KIF1Bβ knockout
(ΚΟ, c,d,g,h,k,) κυτταροκαλλιέργειας νευρώνων ιππόκαμπου. Αντισώματα έναντι των
πρωτεϊνών DENN/MADD (e,g), συνταξίνης 1A (i,k) και PSD95 (j,l) συνεντοπίζονται με το
αντίσωμα έναντι της β3-τουμπουλίνης (a/b, c/d, e/f και g/h). Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι τα
επίπεδα της πρωτεΐνης Rab3 και DENN/MADD είναι μειωμένα στους απομακρυσμένους
άξονες σε σχέση με τα μη αλλαγμένα επίπεδα της συνταξίνης 1Α και PSD95. Η κλίμακα της
εικόνας αντιστοιχεί σε 100μm. Αναπαράσταση εικόνας από Hirokawa et al, 2008.
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Σχήμα 4.2: Φυλογενετικό δέντρο της υπεροικογένειας της Κινησίνης.

Αναπαραγωγή εικόνας από (Lawrence et al., 2004;Dagenbach and Endow, 2004). Σημειώνεται
η υποοικογένεια της κινησίνης-3 που περιλαμβάνει τις πρωτεΐνες KIF1A, KIF1B και Unc104

να

μεταξύ άλλων.

Αλληλεπίδραση τέτοιων κυστιδίων με την περιοχή του “μίσχου” (stalk domain) ή την
περιοχή PH των πρωτεϊνών της οικογένειας κινησίνης-3 είναι απαραίτητη για την πρόσδεση
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και τη μεταφορά του κυτταρικού φορτίου. Πρόσφατα στοιχεία για την ισομορφή KIF1Bβ

έδειξαν την απαραίτητη συμμετοχή της πρωτεΐνης-συνδέτη DENN/MADD στην αξονική
μεταφορά του προ-συναπτικού ρυθμιστή Rab3, μιας μικρής GTPάσης σημαντικής για την

εξειδικευμένη εξωκύττωση συναπτικών κυστιδίων στα νευρικά κύτταρα (Niwa et al., 2008).

Επίσης, έχει παρατηρηθεί στον νηματώδη C. elegans ότι η περιοχή PH είναι απαραίτητη για

την μεταφορά οργανιδίων, εξαιτίας της γνωστής αλληλεπίδρασης της περιοχής αυτής με άλλες
πρωτεΐνες-σύμπλοκα, καθώς μεταλλάξεις στη περιοχή αυτή παρεμβαίνουν την πρόσδεση της

πρωτεΐνης UNC-104 στη πλασματική μεμβράνη και στην φυσιολογική λειτουργία μεταφοράς

οργανιδίων της πρωτεΐνης-κινητήρα (Klopfenstein and Vale, 2004). Παρόλο που η εμπλοκή

της οικογένειας KIF1A/KIF1B/unc-104 στην αξονική μεταφορά είναι καλά τεκμηριωμένη στη
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βιβλιογραφία, η ρύθμιση της λειτουργίας του κινητήρα στο πλαίσιο της συναπτικής
επικοινωνίας δεν είχε μελετηθεί μέχρι τώρα.
Στην παρούσα εργασία παραθέτουμε μια σειρά πρωτότυπων ευρημάτων χαρακτηρισμού
των αλληλεπιδράσεων της πρωτεΐνης KIF1Bβ στους νευρώνες, σε συνάρτηση με τη συναπτική
ενεργότητα και τα διάφορα μόρια συμμετοχής στα μονοπάτια μετάδοσης σήματος τα οποία και
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περιλαμβάνουν την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη (CaM), την CaMKIIα, τους μεταβοτροπικούς
υποδοχείς γλουταμινικού και τους υποδοχείς γλουταμινικού, τύπου NMDA.

Στην προσπάθεια ανάλυσης και μελέτης των διαφορετικών απόψεων των ρυθμιστικών

μηχανισμών και της πιθανής διάκρισης της τοπολογίας (προ- και μετα-συναπτική)
χρησιμοποιήθηκαν

δυο

διαφορετικά

πειραματικά

συστήματα:

α)

απομονωμένα

άμ

συναπτονευροσώματα τα οποία λειτουργούν σαν “κλειστό” συναπτικό σύστημα και

επιτρέπουν την ανάληψη συμπερασμάτων για την πιθανότητα τοπικής πρωτεϊνικής
μετάφρασης, και β) καλλιέργειες νευρώνων in vitro οι οποίες είναι ένα “ανοικτό” σύστημα,
για

τη

μελέτη

πολύπλοκων

φαινομένων

συμπεριλαμβανομένων
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χρήσιμο

και

της

σταθεροποίησης ή αποικοδόμησης των πρωτεϊνών στη σύναψη.

4.3 Η καρβοξυτελική περιοχή της πρωτεΐνης KIF1Bβ αλληλεπιδρά με την πρωτεΐνη
καλμοδουλίνη (CaM) άμεσα και εξαρτημένα από το ασβέστιο.

Με τη μέθοδο διυβριδισμού σε σύστημα σακχαρομύκητα βρέθηκε άμεση αλληλεπίδραση
(direct interaction) μεταξύ της πρωτεΐνης καλμοδουλίνης και της περιοχής των 552 αμινοξέων

να

(τμήμα C3, Σχήμα 3.31 και 3.32) της καρβοξυτελικής ουράς της πρωτεΐνης KIF1Bβ. Η
αλληλεπίδραση αυτή βρέθηκε μάλιστα να ισχυροποιείται από την παρουσία ιόντων ασβεστίου
(Σχήμα 3.30).
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Η καλμοδουλίνη (CaM) είναι μια πρωτεΐνη μικρού μοριακού βάρους (17kDa), υπεύθυνη

για τη δέσμευση ιόντων ασβεστίου σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα. Στο κεντρικό νευρικό
σύστημα διεκπεραιώνει έναν επιτελικό ρόλο για την υποστήριξη της νευρωνικής λειτουργίας,
αφού εμπλέκεται στην ρύθμιση των διαδικασιών σύνθεσης και απελευθέρωσης διάφορων

νευροδιαβιβαστών, οργάνωσης των μικροσωληνίσκων και συναπτογένεσης. Το εύρημα της

αλληλεπίδρασης της KIF1Bβ με την CaM είναι σημαντικό και όχι μόνο συνάδει με το ρόλο
της KIF1Bβ ως μεταφορέα συναπτικών κυστιδίων, αλλά συνδέει άμεσα, για πρώτη φορά, την
πρωτεΐνη-κινητήρα με το μονοπάτι μετάδοσης σήματος στη νευρική επικοινωνία, καθώς και

με τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη που λειτουργεί ως ένας από τους σημαντικότερους

ενδοκυττάριους αισθητήρες ασβεστίου (Ca+2-sensor).
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Λόγω της εξάρτησης της αλληλεπίδρασης καλμοδουλίνης και KIF1Bβ από το Ca+2, τα
αποτελέσματα της εργασίας μας προβλέπουν ότι, κάτω από συνθήκες προ-συναπτικής
εκπόλωσης και επακόλουθης αύξησης της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης ασβεστίου, η
αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο πρωτεϊνών ενισχύεται, πιθανώς οδηγώντας, είτε σε αυξημένη
μεταφορά συναπτικών κυστιδίων από την πρωτεΐνη-κινητήρα KIF1Bβ είτε σε αποδέσμευση
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τους από τον κινητήρα στην προσυναπτική επιφάνεια. Έτσι αυτός ο μηχανισμός πιθανόν να

κινητοποιεί την εξωκύττωση των συναπτικών κυστιδίων, μέσω ενεργοποίησης της
δεσμευμένης πρωτεΐνης KIF1Bβ, ή ακόμη να ανακατανέμει την ακινητοποιημένη σε
κυτταρικά ικριώματα της πλασματικής μεμβράνης ΚΙF1Bβ από την κυτταροπλασματική

δεξαμενή μετά από έντονη προ-συναπτική εκπόλωση. Ακόμα, μπορεί να συνδέει αυτή τη

άμ

διαδικασία εξωκύττωσης συναπτικών κυστιδίων και με άλλα μονοπάτια μετάδοσης σήματος
στη σύναψη, τα οποία επίσης υποκινούνται από την αυξημένη παρουσία του ασβεστίου.

Η ρύθμιση της ενεργότητας των πρωτεϊνών-κινητήρων από πρωτεΐνες-αισθητήρες
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ασβεστίου φαίνεται να αποτελεί ένα πιο γενικευμένο μηχανισμό. Για παράδειγμα, σε
προηγούμενες μελέτες έχει αναφερθεί η πρόσδεση της εξαρτώμενης από το ασβέστιο
καλμοδουλίνης στις ελαφριές αλυσίδες της ετεροτετραμερούς συνήθους κινησίνης (Matthies et
al., 1993). Η αλληλεπίδραση της καλμοδουλίνης με την κινησίνη φαίνεται να παρεμποδίζει την
ενεργότητα ATPάσης των βαριών αλυσίδων της κινησίνης, υποδηλώνοντας ότι το ασβέστιο,
σε αυτή τη περίπτωση, δρα ως αρνητικός ρυθμιστής της μετακίνησης κυτταρικών φορτίων
κατά μήκος των μικροσωληνίσκων. Δομικά, η δράση αυτή, μπορεί να οφείλεται στο γεγονός
ότι στην τεταρτοταγή δομή της κινησίνης, οι ελαφριές αλυσίδες γειτνιάζουν με την περιοχή

να

του κινητήρα πιθανώς παρεμποδίζοντας έτσι την ενεργότητά του. Άλλες τροποποιήσεις των
ελαφριών αλυσίδων, όπως π.χ. η φωσφορυλίωσή τους, είναι επίσης ικανή να ρυθμίσει την
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ενεργότητα ATPάσης ή ακόμη να αλλάξει την πρόσδεση του κυτταρικού φορτίου στην
κινησίνη (Matthies et al., 1993).
Ένα άλλο παράδειγμα για το ρόλο των πρωτεϊνών-αισθητήρων ασβεστίου στη ρύθμιση

της ενεργότητας των πρωτεϊνών-κινητήρων αναφέρεται στα ευρήματα των (Nakamura et al.,
2002) και (Rusnak and Mertz, 2000). Συγκεκριμένα, με τη μέθοδο διυβριδισμού σε

σακχαρομύκητα και τη σάρωση cDNA βιβλιοθήκης από εγκέφαλο αρουραίου με χρήση της

πρωτεΐνης CHP (calcineurin B homologous protein) ως δόλωμα, βρέθηκε ένας θετικός κλώνος
που αντιστοιχεί στην KIF1Bβ2 ισομορφή (ομόλογη της σειράς των ανθρώπινων ΑΒ088210-13
οι οποίες περιέχουν το εναλλακτικό καρβοξυτελικό άκρο σε σχέση με την ΝΜ015074). Η

πρωτεΐνη CHP αλληλεπιδρά, στην παρουσία ασβεστίου, με το καρβοξυτελικό άκρο της
περιοχής του κινητήρα της πρωτεΐνης KIF1Bβ2 και έχει βρεθεί πως η πρωτεΐνη αυτή πιθανό
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να αλληλεπιδρά και με τις άλλες ισομορφές της KIF1Bβ (Nakamura et al., 2002). Η πρωτεΐνη
CHP έχει την ικανότητα να προσδένει ασβέστιο μέσω του μοτίβου χέρι-EF (Ca+2-binding EFhand protein) και εμφανίζει σημαντική ομοιότητα με τη φωσφατάση καλσινευρίνη
(calcineurin), η οποία συμμετέχει σε μονοπάτια μετάδοσης σήματος εξαρτώμενα από το
ασβέστιο (Rusnak and Mertz, 2000). Η καλμοδουλίνη, που επίσης προσδένει Ca+2 μέσω του
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μοτίβου χέρι-EF, έχει βρεθεί να αλληλεπιδρά άμεσα με την KIF1Bβ (ισομορφή ΝΜ015074)

στην παρούσα εργασία και η θέση αλληλεπίδρασης είναι διαφορετική από τη θέση πρόσδεσης

της πρωτεΐνης CHP, γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή διπλή επίδραση στην λειτουργία της
πρωτεΐνης KIF1Bβ από τις δυο πρωτεΐνες ρυθμιστές-αισθητήρες ασβεστίου. Επίσης, σε

νευρώνες θηλαστικών έχει βρεθεί ότι η μιτοχονδριακή κινητικότητα της πρωτεΐνης KIF5

άμ

αναστέλλεται κάτω από συνθήκες εισροής Ca+2 στις μετα-συναπτικές θέσεις, μέσω ρύθμισης
της πρωτεΐνης Mirol, μιας πρωτεΐνης που προσδένει Ca+2 μέσω του μοτίβου χέρι-EF
(Macaskill et al., 2009;Wang and Schwarz, 2009).
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Στα φυτά έχει επίσης βρεθεί μια πρωτεΐνη τύπου κινησίνης που προσδένει την
καλμοδουλίνη (kinesin-like calmodulin-binding protein KCBP), η οποία περιλαμβάνει μια
περιοχή 340 αμινοξέων στο καρβοξυτελικό της άκρο με θέσεις πρόσδεσης στους
μικροσωληνίσκους και υδρόλυσης του ATP, και εμφανίζει σημαντική ομοιότητα με την
περιοχή του κινητήρα της συνήθους κινησίνης (Reddy et al., 1996). Περαιτέρω ανάλυση της
περιοχής πρόσδεσης της καλμοδουλίνης στην KCBP έδειξε πως η θέση πρόσδεσης εντοπίζεται
σε μια περιοχή 50 αμινοξέων της καρβοξυτελικής περιοχής της KCBP, η οποία είναι υπεύθυνη
για την εξαρτώμενη από ασβέστιο/CaM παρεμπόδιση της πρόσδεσης του κινητήρα στους

να

μικροσωληνίσκους. Αυτή η ανασταλτική δράση της προσδεδεμένης CaM έχει παρατηρηθεί
και στις συνήθεις κινησίνες. Επίσης, η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης KCBP με την πρωτεΐνη
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CaM είναι πλήρως εξαρτώμενη από το ασβέστιο, εγείροντας την πιθανότητα ότι το ασβέστιο
και η CaM συμμετέχουν στην ρύθμιση της μετακίνησης της KCBP στους μικροσωληνίσκους,
όπως παρατηρήθηκε και στις κινησίνες των θηλαστικών (Reddy et al., 1996).
Επιπλέον στοιχεία έχουν δείξει ότι η κινησίνη-C, ένα καινούριο μέλος της ομάδας των

πρωτεϊνών KCBP το οποίο κλωνοποιήθηκε από αυγά αχινού (sea urchin), αλληλεπιδρά με την
CaM (η αλληλεπίδραση εξαρτάται πλήρως από το ασβέστιο) και ότι στην παρουσία του

ενεργού συμπλόκου ασβεστίου/CaM αναστέλλεται η ενεργότητα πρόσδεσης της κινησίνης

στους μικροσωληνίσκους (Rogers et al., 1999).
Τέλος, με την κατασκευή χιμαιρικών κινητήρων οι οποίοι αποτελούνται από τη περιοχή

πρόσδεσης της CaM της πρωτεΐνης KCBP των φυτών, συγχωνευμένης με το αμινοτελικό ή
καρβοξυτελικό άκρο της κινησίνης τύπου Ncd, και επίσης με το καρβοξυτελικό άκρο της
191

συνήθους κινησίνης, παρατηρήθηκε ότι η ενεργότητα ATPάσης και πρόσδεσης στους
μικροσωληνίσκους όλων των χιμαιρικών πρωτεϊνών-κινητήρων μειώνεται σημαντικά. Αυτό
υποδηλώνει ότι η αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης KCBP των φυτών με την καλμοδουλίνη δρα
ως ρυθμιστικός μηχανισμός για την ενεργότητα των πρωτεϊνών-κινητήρων των θηλαστικών
(Reddy and Reddy, 2002).
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Το ασβέστιο είναι γνωστό ότι δρα ως ένας απαραίτητος ρυθμιστής της προ-συναπτικής
εξωκύττωσης/απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών. Αυτό αποτελεί ρυθμιζόμενη διαδικασία, η
οποία απαιτεί συγκέντρωση ασβεστίου από 1-10μM, και περιλαμβάνει στρατολόγηση των

συναπτικών κυστιδίων στην πλασματική μεμβράνη του προ-συναπτικού νευρώνα, πρόσδεση

και συγχώνευση τους με την μεμβράνη μέσω των συμπλόκων SNARE οδηγώντας έτσι σε
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εξωκύττωση και απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών στη συναπτική σχισμή. Έτσι, η

πρωτεΐνη καλμοδουλίνη βρίσκεται στην πλήρως ενεργή μορφή της (δέσμευση ασβεστίου) σε
συγκεντρώσεις ασβεστίου γύρω στα 0.5μM και λειτουργεί ως ένα ρυθμιστικό σύστημα
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ασβεστίου στις προ-συναπτικές απολήξεις των νευρώνων, ελέγχοντας τον μηχανισμό ρύθμισης
της σύντηξης των συναπτικών κυστιδίων με την πλασματική μεμβράνη. Συγκεκριμένα, έχει
βρεθεί ότι πρωτεΐνες του συμπλέγματος SNARE αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη
καλμοδουλίνη διαμέσου ενός εξαρτώμενου από το ασβέστιο τρόπου και συντονίζουν την
συγχώνευση των συναπτικών κυστιδίων με την προ-συναπτική μεμβράνη και την ενδεχόμενη
απελευθέρωση τους (Igarashi and Watanabe, 2007). Τα ευρήματα μας είναι συμβατά με ένα
μοντέλο στο οποίο καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση ασβεστίου στις νευρικές συνάψεις ξεκινά
ένας μηχανισμός συσσώρευσης της πρωτεΐνης KIF1Bβ στην προ-συναπτική περιοχή, μέσω της

να

αλληλοεπίδρασης με την καλμοδουλίνη και αυτό, ως συνέπεια, προκαλεί αυξημένη
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συγκέντρωση συναπτικών κυστιδίων προς εξωκύττωση.

4.4 Η ρύθμιση των πρωτεϊνικών επιπέδων της KIF1Bβ σε μέτα-συναπτικές θέσεις.
Η ανίχνευση της KIF1Bβ στην προ- αλλά και μέτα-συναπτική περιοχή δημιούργησε το

ερώτημα της πιθανής λειτουργίας της στη δεύτερη, αν υποθέσουμε τη σύνδεση της KIF1Bβ με

την ενισχυμένη κινητοποίηση των συναπτικών κυστιδίων σε συνθήκες προσυναπτικής

αποπόλωσης, όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο.
Για να αρχίσουμε να προσεγγίσουμε το ερώτημα του ρόλου της KIF1Bβ στις

μετασυναπτικές περιοχές, διερευνήσαμε την πιθανή επίδραση διαφόρων πρωτεϊνικών κινασών

στη ρύθμιση των επιπέδων της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις συνάψεις. Εξαιτίας της εύρεσης της

αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη CaM θεωρήθηκε λογικότερο να
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ερευνηθεί κατ’αρχήν η πιθανή συμμετοχή της κινάσης εξαρτώμενης από το σύμπλοκο
ασβεστίου/καλμοδουλίνης τύπου ΙΙ (CaMKIIα). Όσον αφορά τις προσυναπτικές περιοχές, η
ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχει ανιχνεύσιμη αλλαγή στα επίπεδα της πρωτεΐνης KIF1Bβ
εξαιτίας της επίδρασης της CaMKIIα (Σχήμα 3.48), υποδηλώνοντας ότι η άμεση
αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη CaM μάλλον είναι ανεξάρτητη από
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την παρουσία της CaMKIIα. Αντίθετα, στις μετασυναπτικές περιοχές βρέθηκε ότι αναστολή

της δράσης της CaMKIIα πριν την επαγώμενη από KCl συναπτική εκπόλωση, κατάσταση που

παρατηρήσαμε ότι θα οδηγούσε σε μεγάλη αύξηση των μετα-συναπτικών επιπέδων της
πρωτεΐνης KIF1Bβ, φαίνεται τώρα να εμποδίζει αυτή την απόκριση. Όχι μόνο δεν

παρατηρήθηκε αύξηση, αλλά στην πραγματικότητα φάνηκε μια σημαντική μείωση των
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επιπέδων της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις μετα-συναπτικές θέσεις, σε σύγκριση με τα βασικά
επίπεδα της KIF1Bβ σε μη διεγερμένους νευρώνες (Σχήμα 3.48). Συγκεκριμένα, διέγερση των

νευρώνων με το KCl, μετά από αναστολή της δράσης της CaMKIIα, προκαλεί ακόμη πιο
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σημαντική μείωση των επιπέδων της πρωτεΐνης KIF1Bβ (86% σε σχέση με την βασική
κατάσταση), έστω και αν διέγερση των νευρώνων μόνο με το KCl θεωρείται σημαντικός
επαγωγέας της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης KIF1Bβ στο 150% της βασικής κατάστασης.
Στη συνέχεια, αποδείξαμε την εξάρτηση της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης KIF1Bβ στο
μετα-συναπτικό νευρώνα από μετα-συναπτικές επιδράσεις τόσο μετά από διέγερση των
υποδοχέων γλουταμινικού τύπου NMDA, όσο και από εκπόλωση υποκινούμενη από το KCl
καθώς επίσης και από ενεργοποίηση της CaMKIIα. Διερευνήσαμε ποιά ήταν η βάση της
τροποποίησης των επιπέδων της πρωτεΐνης KIF1Bβ κάτω από αυτές τις συνθήκες.

να

Η τοπική πρωτεϊνική σύνθεση, δηλαδή η μετάφραση mRNA εντοπισμένου σε δενδριτικές
απολήξεις σε ώριμους νευρώνες ως αποτέλεσμα της συναπτικής διέγερσης, έχει καθιερωθεί ως
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ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός της συναπτικής οργάνωσης καθώς πρωτεΐνες που
μεταφράζονται τοπικά μπορούν πολύ γρήγορα και με εξειδικευμένο τρόπο να επηρεάσουν τις

συναπτικές αποκρίσεις των νευρώνων. Επί παραδείγματι, χρήση αγωνιστών (agonists) των

ιοντοτροπικών υποδοχέων γλουταμινικού σε νευρώνες φλοιού in vivo βρέθηκε να καταστέλλει

την συνολική πρωτεϊνική σύνθεση και χρήση αγωνιστών των μεταβοτροπικών υποδοχέων
γλουταμινικού σε συναπτονευροσώματα βρέθηκε να αυξάνει την αναλογία λειτουργικών

ριβοσωμάτων. Η μετάφραση και η ικανότητα ρύθμισης που παρατηρείται στους δενδρίτες

οφείλεται στην επιλογή του mRNA που θα μεταφραστεί. Η απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών

στις νευρικές συνάψεις κινητοποιεί ενδοκυττάρια μονοπάτια μετάδοσης σήματος που

επηρεάζουν την τοπική πρωτεϊνική σύνθεση, οδηγώντας σε αλλαγές στη συναπτική λειτουργία
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η οποία με τη σειρά της παίζει σημαντικό ρόλο στις τοπικές αποκρίσεις που διατηρούν τη
δυναμική φύση της σύναψης (Steward and Schuman, 2003).
Έτσι προτάθηκε ένα μοντέλο μετάφρασης του mRNA στους δενδρίτες: εξειδικευμένα
mRNA στο πυρήνα δένονται σε πρωτεΐνες-πρόσδεσης mRNA οι οποίες είναι ικανές να
καταστέλλουν τη μετάφραση τους έτσι ώστε τα εν-καταστολή mRNA να πακετάρονται σε
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συμπλέγματα και να μεταφέρονται στους δενδρίτες με τη βοήθεια της δράσης των πρωτεϊνώνκινητήρων επι των μικροσωληνίσκων. Με την ενεργοποίηση της σύναψης, τα συμπλέγματα

διασπείρονται και το mRNA εντοπίζεται με τη δράση της μυοσίνης στις απολήξεις (spines)
όπου και εξουδετερώνεται η καταστολή των πρωτεϊνών-πρόσδεσης στο mRNA ώστε να
ξεκινήσει η διαδικασία της μετάφρασης (Bramham and Wells, 2007).

άμ

Ο πληθυσμός συγκεκριμένων δενδριτικών mRNA και η μεταφορά τους από το κυτταρικό
σώμα στους απομακρυσμένους δενδρίτες πιθανώς να ρυθμίζεται από την δυναμική ενεργότητα
της σύναψης έτσι ώστε η μετάφραση αυτών των mRNAs να οδηγεί σε συναπτική
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πλαστικότητα. Συνήθως τα mRNAs μεταφέρονται υπό μορφή μεγάλων συμπλεγμάτων
(granules), τα οποία περιέχουν mRNAs, πρωτεΐνες προσδεμένες στο RNA, ριβοσωμάτια και
μεταφραστικούς παράγοντες, με γρήγορο και εξαρτώμενο από τους μικροσωληνίσκους τρόπο,
εμπλέκοντας έτσι την ομάδα της κινησίνης και δυνεΐνης στην μεταφορά mRNA στους
νευρώνες (Martin and Zukin, 2006). Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι η πρωτεΐνη κινητήρας
KIF5 εμπλέκεται στην ενεργό μεταφορά των συμπλεγμάτων mRNA σε ακραίους δενδρίτες και
ότι πιθανώς η μεταφορά αυτή να συντονίζεται με τη δράση της πρωτεΐνης δυνεΐνης. Με τη
βοήθεια χρωματογραφίας συγγένειας ταυτοποιήθηκαν πάνω από 42 πρωτεΐνες, οι οποίες

να

φαίνεται να έχουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά δενδριτικού mRNA στα συμπλέγματα αυτά
και ανάμεσα τους βρίσκεται η πρωτεΐνη CaMKIIα. Η μεταφορά αυτή στηρίζεται στην άμεση
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πρόσδεση των πρωτεϊνών των RNA-συμπλεγμάτων στη καρβοξυτελική ουρά της πρωτεΐνηςκινητήρα KIF5 στοχεύοντας έτσι στη μεταφορά των mRNAs σε διακριτά κυτταρικά
διαμερίσματα και στη ρύθμιση της νευρωνικής λειτουργίας (Hirokawa, 2006;Hirokawa and

Takemura, 2004) .

Όλο και περισσότερες μελέτες εμπλέκουν τις πρωτεΐνες κινητήρες στη μεταφορά mRNAs

στους νευρώνες. Η τελευταία μελέτη των Talbot et al. 2009, έφερε στο φως τη συμμετοχή της

πρωτεΐνης KIF1Bβ στο σωστό εντοπισμό της πρωτεΐνης μυελίνης (myelin basic protein, mbp)
στα ολιγοδενδροκύτταρα, μιας πρωτεΐνης απαραίτητης για το σχηματισμό και την ανάπτυξη
των εμμύελων αξόνων. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι μεταλλάξεις ή αποσιώπηση μέσω
RNA του γονιδίου της KIF1Bα/β στο ψάρι ζέμπρα (zebrafish) προκαλούν ανικανότητα των
εμμύελων ολιγοδενδροκυττάρων να εντοπίζουν σωστά τα mRNAs που κωδικοποιούν τις
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πρωτεΐνες-μυελίνης MBP και 36Κ οδηγώντας σε μειωμένη αξονική ανάπτυξη και
μυελινοποίηση των νευρώνων της νωτιαίας χορδής. Έτσι, είναι πιθανό η καταστροφή των
αξόνων των νευρώνων εξαιτίας της δυσλειτουργίας της πρωτεΐνης KIFBβ να εξηγεί την
προδιάθεση για κατά πλάκα σκλήρυνσης σε άτομα που φέρουν μετάλλαξη στην KIF1Bβ
(Lyons et al., 2009).
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Στην παρούσα εργασία δείξαμε, με την μέθοδο της RT-PCR, ότι τα επίπεδα mRNA της

KIF1Bβ εντοπίζονται σε συναπτονευροσώματα και αυτό, σε συνδυασμό με την

παρατηρούμενη μετα-συναπτική αλλαγή της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης KIF1Bβ κάτω από
συνθήκες εκπόλωσης, αναστολής της δράσης της CaMKIIα ή διέγερσης των υποδοχέων

NMDA, υποδηλώνει την πιθανότητα της τοπικής μετάφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις

άμ

απολήξεις των δενδριτών (Σχήματα 3.43, 3.44, 3.47 και 3.48). Είναι η πρώτη φορά που
προτείνεται ότι μια πρωτεΐνη-κινητήρας μπορεί η ίδια να μεταφράζεται τοπικά.

Κατά πόσον η συναπτική ενεργότητα ή ακόμη τα μονοπάτια μετάδοσης σήματος μέσω της
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CaMKIIα και των υποδοχέων NMDA δρουν στην άμεση ενίσχυση της de novo μετάφρασης
της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις απολήξεις των δενδριτών ή έμμεσα μέσω άλλων μορίων
μετάδοσης σήματος παραμένει μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί από τα πειραματικά
δεδομένα της διατριβής. Η ομάδα των Martin and Zukin, 2006 έχει παρατηρήσει ότι η
εκπόλωση νευρώνων ιππόκαμπου σε καλλιέργεια προάγει τη μετακίνηση του mRNA της
CaMKIIα στους δενδρίτες, επιτρέποντας τη ρύθμιση της τοπικής σύνθεσης πρωτεϊνών και της
συναπτικής δραστικότητας. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η ενεργοποίηση των γλουταμινικών
υποδοχέων 1 και 5 (mGluR1/5) οδηγούσε σε αύξηση των επιπέδων mRNA των υποδοχέων
στους

δενδρίτες,

υποδεικνύοντας

να

AMPA

έτσι

ένα

δυναμικό

τρόπο

πρόκλησης

μακροπρόθεσμων αλλαγών στον αριθμό και τη σύνθεση των υποδοχέων γλουταμινικού
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(Martin and Zukin, 2006). Έχει πια καθιερωθεί ότι η συναπτική διέγερση μπορεί να
προκαλέσει τόσο μια συνολική αυξομείωση της μετάφρασης του mRNA όσο και μια τοπική
μετάφραση ειδικών mRNAs με διαφορετικούς μηχανισμούς. Αυτοί είναι η αυξημένη έναρξη
της μετάφρασης και επιμήκυνση μέσω του συμπλόκου mTOR/S6K ή υποστήριξη εσωτερικών
ριβοσωμικών θέσεων εισόδου ή αλληλεπίδραση μεταξύ miRNAs και 3-UTRs των mRNAs
(Pfeiffer and Huber, 2006;Wells, 2006;Martin and Zukin, 2006).
Ένα σημαντικό γεγονός στον εντοπισμό του mRNA είναι η καταστολή της διαδικασίας

της μετάφρασης του mRNA μέχρι την ενεργοποίηση του μέσω συγκεκριμένου ερεθίσματος σε

συγκεκριμένο κυτταρικό διαμέρισμα. Η σύνθεση πρωτεϊνών στους δενδρίτες λειτουργεί επίσης

στη διατήρηση των φαινομένων ενίσχυσης LTP (Long term potentiation) και καταστολής LTD
(long term depression). Αυτό επιτυγχάνεται όταν νεοσυντιθέμενες πρωτεΐνες ρυθμίζουν, για
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παράδειγμα, την μετακίνηση των υποδοχέων AMPA ή σταθεροποιούν δομικές αλλαγές που
καθορίζουν τον αριθμό των υποδοχέων στην σύναψη. Διακριτά μοτίβα της συναπτικής
ενεργότητας ρυθμίζουν διακριτά μονοπάτια μετάδοσης σήματος ή διεγείρουν διαφορετικές
πρωτεΐνες πρόσδεσης στο RNA, τα οποία στοχεύουν την μετάφραση συγκεκριμένων mRNAs.
Εναλλακτικά, όταν διεγείρεται η μετάφραση στους δενδρίτες, πρωτεΐνες τόσο του LTP όσο και
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του LTD συντίθενται ταυτόχρονα και το συγκεκριμένο μοτίβο συναπτικής διέγερσης καθορίζει
ποια πρωτεΐνη θα χρησιμοποιηθεί τελικά (Pfeiffer and Huber, 2006). Έτσι, ο εντοπισμός του

mRNA και η ρυθμιζόμενη μετάφραση εμπίπτουν σε ένα γενικότερο μηχανισμό αλλαγής της

τοπικής πρωτεϊνικής σύνθεσης σε υποκυτταρικά διαμερίσματα των νευρώνων, προσφέροντας
έτσι σημαντικές πληροφορίες σε διάφορες πτυχές της νευρωνικής λειτουργίας.
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Επιπλέον, έχει πια καθιερωθεί ότι η CaMKIIα παίζει κεντρικό ρόλο στην ενεργή στόχευση
μιας μεγάλης ομάδας πρωτεϊνικών υποστρωμάτων, η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται

μετα-συναπτικά και περιλαμβάνει πολλαπλές αλληλεπιδράσεις με υπομονάδες των υποδοχέων
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NMDA και των υποδοχέων γλουταμινικού AMPA, οι οποίες και ρυθμίζουν τις ιδιότητες του
καναλιού (άνοιγμα και κλείσιμο) και κατ’επέκταση την συναπτική δραστικότητα. Επίσης, η
CaMKIIα συμμετέχει στην στρατολόγηση και την πρόσδεση πρωτεϊνών με μοτίβααλληλεπίδρασης PDZ στην μετα-συναπτική πυκνότητα της (Merrill et al., 2005).
Είναι γνωστό ακόμη ότι διέγερση των υποδοχέων γλουταμινικού ή εκπόλωση
υποκινούμενη από το KCl, η οποία ενεργοποιεί το κανάλια ασβεστίου που εξαρτώνται από το
δυναμικό (περιλαμβανομένων και των καναλιών τύπου L-VDCC), αυξάνει την ενεργοποίηση
της S6 κινάσης (μιας σημαντικής πρωτεΐνης του mTOR συμπλόκου) μέσω ενός μηχανισμού

να

που εξαρτάται από το ασβέστιο, την καλμοδουλίνη και την CaMKIIα. Το μονοπάτι
mTOR/S6K ελέγχει την πρωτεϊνική σύνθεση που οδηγεί σε αλλαγές στη συναπτική
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πλαστικότητα, περιλαμβανομένου και του φαινομένου ισχυροποιώντας μακράς διάρκειας LTP.
Είσοδος ασβεστίου μέσω των μετα-συναπτικών υποδοχέων NMDA και των καναλιών τύπου
L-VDCC, συμβάλει σε διαφορετικές μετα-συναπτικές συγκεντρώσεις ασβεστίου οι οποίες

συμμετέχουν στην παραγωγή του φαινομένου LTP. Επιπλέον, η επιλεκτική ενεργοποίηση της

εισόδου ασβεστίου μπορεί να οδηγήσει σε διακριτές αποκρίσεις του LTP in vitro (Lenz and

Avruch, 2005).
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4.5 Αύξηση της συγκέντρωση της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις νευρικές συνάψεις εξαρτάται
από την δραστηριότητα της σύναψης και ρυθμίζεται από μονοπάτια μετάδοσης σήματος
των μεταβοτροπικών και ιοντοτροπικών υποδοχέων γλουταμινικού.
Στην παρούσα εργασία έχουμε επιδείξει μια πολύπλοκη και καλά συντονισμένη επίδραση
της μετάδοσης σήματος γλουταμινικού στην ρύθμιση των επιπέδων της πρωτεΐνης KIF1Bβ
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στις συνάψεις που περιλαμβάνει τόσο τους μεταβοτροπικούς όσο και τους ιοντοτροπικούς
υποδοχείς γλουταμινικού. Ένα κύριο μονοπάτι της μετάδοσης σήματος μέσω γλουταμινικού
διαμεσολαβείται από υποδοχείς γλουταμινικού τύπου Ι (mGluR1, mGluR5), συζευγμένους με
G-πρωτεΐνες.

Στα πειράματα της παρούσας εργασίας χρησιμοποιώντας τον αγωνιστή DHPG του τύπου Ι

άμ

μεταβοτροπικών υποδοχέων παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της συσσώρευσης της

πρωτεΐνης KIF1Bβ σε ενεργοποιημένες συνάψεις και κυρίως η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε
στους προ-συναπτικούς νευρώνες (Σχήμα 3.41 και 3.42). Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να
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φαίνονται εκ πρώτης όψεως απρόσμενα καθώς οι υποδοχείς τύπου Ι θεωρητικά εντοπίζονται
στις μετα-συναπτικές απολήξεις. Όμως ο αποκλειστικός εντοπισμός των mGluR1 και mGluR5
στη μετα-συναπτική επιφάνεια είναι αμφιλεγόμενος (Sen and Gleason, 2006) και έχουν
καταγραφεί προ-συναπτικές επιδράσεις της ομάδας Ι mGluR υποδοχέων σε διαφορετικά
συστήματα.

Για παράδειγμα, η ενεργοποίηση των υποδοχέων τύπου Ι είναι γνωστό ότι οδηγεί σε
αυξημένη συγκέντρωση ενδοκυττάριου ασβεστίου, παραγωγή διακυλογλυκερόλης (DAG) και
απελευθέρωση

ενδοκανναβινοειδών,

τα

οποία

συμμετέχουν

στην

προ-συναπτική

να

πλαστικότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Έτσι, η συνεργιστική δράση της μετασυναπτικής εισόδου ασβεστίου και mGluR1α, μέσω δυναμικών αλλαγών της διαπερατότητας
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των υποδοχέων AMPA, επάγει το προ-συναπτικό LTP και LTD (Kelly et al., 2009;LaPoint,
2009). Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι οι τύπου Ι μεταβοτροπικοί υποδοχείς γειτνιάζουν με
τους υποδοχείς NMDA και συν-ενεργοποιούνται μετά από συναπτική απελευθέρωση

γλουταμινικού, οδηγώντας σε ενεργοποίηση διαφορετικών μονοπατιών μετάδοσης σήματος τα
οποία και στοχεύουν στην διέγερση των υποδοχέων NMDA.
Οι περισσότεροι νευρώνες του εγκεφάλου εκφράζουν τους υποδοχείς mGluR1 και

mGluR5 στις μετα-συναπτικές μεμβράνες και καθώς οι υποδοχείς αυτοί ενεργοποιούν τα ίδια

μονοπάτια μετάδοσης σήματος και οδηγούν σε απελευθέρωση ασβεστίου από ενδοκυττάριες
αποθήκες, είναι πιθανό ότι κάτω από συνθήκες απελευθέρωσης γλουταμινικού, οι νευρώνες

αυτοί έχουν την δυνατότητα παραγωγής κανναβινοειδών. Για αυτό, έχει παρατηρηθεί
σημαντική προ-συναπτική αναστολή εξαιτίας της φυγόκεντρης μετάδοσης σήματος από τους
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μεταβοτροπικούς υποδοχείς γλουταμινικού (συμπεριλαμβανομένων και των υποδοχέων
mGluR1 και mGluR5) στους υποδοχείς κανναβινοειδών. Έτσι, η αναστολή αυτή αποτελεί έναν
σημαντικό και ευρέως διαδεδομένο μηχανισμό μέσω του οποίου η ενεργότητα των μετασυναπτικών νευρώνων επηρεάζει τις προ-συναπτικές λειτουργίες (Maejima et al., 2001).
Έστω και αν οι υποδοχείς mGluR1 και mGluR5 παρουσιάζουν υψηλή δομική ομολογία
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και συμμετέχουν στη ρύθμιση της συναπτικής διέλευσης στην CA1 περιοχή του ιππόκαμπου,
κάθε τύπος υποδοχέα παίζει διακριτούς και μη επικαλυπτόμενους φυσιολογικούς ρόλους στους

νευρώνες. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι η αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης

ασβεστίου μέσω επαγωγής του διεγερτικού DHPG (το οποίο προκαλεί εξειδικευμένη
ενεργοποίηση των υποδοχέων τύπου Ι) και εκπόλωση της CA1 περιοχής του ιππόκαμπου,
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ρυθμίζεται αποκλειστικά από τους υποδοχείς mGluR1, επιδεικνύοντας υψηλή εξειδίκευση
όταν εντοπίζονται στην ίδια σύναψη. Σαν αποτέλεσμα, οι προ-συναπτικά ανασταλτικές
επιδράσεις που παρατηρήθηκαν στην σύναψη του ιππόκαμπου (CA3-CA1) φαίνεται να

Χα
ρα
λ

ρυθμίζονται από τον υποδοχέα mGluR1, ο οποίος και εντοπίζεται κοντά σε κανάλια καλίου και
υποδοχείς τριφωσφορικής ινοσιτόλης (Mannaioni et al., 2001).
Επιπλέον,

με

χρησιμοποίηση

υβριδικών

τμημάτων

των

υποδοχέων

mGluR1/5

συγχωνευμένων με την πρωτεΐνη της S-γλουταθειόνης στην τεχνική της συν-επιλογής,
βρέθηκε ότι η πρωτεΐνη καλμοδουλίνη αλληλεπιδρά άμεσα και πλήρως εξαρτώμενα με τον
υποδοχέα mGluR5 (Minakami et al., 1995). Η αλληλεπίδραση με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη
εντοπίζεται σε δυο διακριτές, με διαφορετικές συγγένειες δέσμευσης, θέσεις στην
καρβοξυτελική ενδοκυτταρική περιοχή της ουράς του υποδοχέα mGluR5. Παρατηρήθηκε ότι η

να

πρωτεϊνική κινάση C (PKC) φωσφορυλιώνει τις θέσεις αυτές και πρόσδεση της
καλμοδουλίνης στον υποδοχέα αναστέλλει τη δράση της PKC. Παράλληλα, φωσφορυλίωση
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του υποδοχέα στις θέσεις πρόσδεσης αναστέλλει την αλληλεπίδραση με την καλμοδουλίνη.
Έτσι, τα ανταγωνιστικά φαινόμενα πρόσδεσης της καλμοδουλίνης και φωσφορυλίωσης του

υποδοχέα mGluR5 υποδηλώνουν τη πιθανότητα ρύθμισης της ανταπόκρισης του υποδοχέα σε

διαφορετικά ερεθίσματα in vivo (Minakami et al., 1995).
Στηριζόμενοι στα προηγούμενα αποτελέσματα και παρατηρήσεις, έχουμε καταλήξει στη

υπόθεση ότι και στην περίπτωση της πρωτεΐνης KIF1Bβ, η ανάδρομη μετάδοση σήματος από
τους υποδοχείς γλουταμινικού τύπου Ι υποβοηθά την διέγερση και επιστράτευση συναπτικών

κυστιδίων διαμέσου των αυξημένων επιπέδων της πρωτεΐνης KIF1Bβ στο προ-συναπτικό
νευρώνα. Επίσης, διέγερση μέσω DHPG των mGluR1/5 και απελευθέρωση ασβεστίου στο
προ-συναπτικό νευρώνα οδηγεί σε αυξημένη παρουσία της πρωτεΐνης-κινητήρα KIF1Bβ στις
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προ-συναπτικές απολήξεις των νευρώνων και αυξημένη πιθανότητα αλληλεπίδρασης της
πρωτεΐνης KIF1Bβ με την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη.
Σε συμφωνία με τα πιο πάνω, η επίδραση των υποδοχέων γλουταμινικού NMDA φαίνεται
να είναι σύνθετη. Στο προ-συναπτικό επίπεδο η διέγερση των υποδοχέων NMDA προκαλεί
σημαντική συγκέντρωση της πρωτεΐνης KIF1Bβ (αύξηση 169% σε σύγκριση με τα βασικά
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επίπεδα). Στις μετα-συναπτικές απολήξεις παρουσιάζει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα με

μια ξεκάθαρη μείωση της πρωτεΐνης KIF1Bβ (48% της βασικής κατάστασης). Η μείωση των
επιπέδων της πρωτεΐνης KIF1Bβ, λόγω της ανάδρομης μετάδοσης σήματος των
ενεργοποιημένων υποδοχέων NMDA στις προ-συναπτικές απολήξεις των νευρώνων, πιθανώς

να αποτελεί ένα μηχανισμό αναστολής ο οποίος στοχεύει στην προστασία των νευρώνων από

άμ

ενισχυμένη διεγερσιμότητα λόγω ασβεστίου (Ca+2 excitotoxicity) και προ-συναπτική

απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών ως αποτέλεσμα παρατεταμένης μετάδοσης σήματος μέσω
γλουταμινικού.
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Ένα μοντέλο που προκύπτει από το συνδυασμό όλων των δεδομένων της παρούσας
εργασίας, όπως περιγράφεται πιο πάνω και παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.3, προτείνει ένα δίκτυο
αμφίδρομης μετάδοσης σήματος στη σύναψη το οποίο φαίνεται να δρα τόσο προ-συναπτικά
όσο και μετα-συναπτικά. Σε προ-συναπτικό επίπεδο, η άμεση αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης
KIF1Bβ με τη πρωτεΐνη καλμοδουλίνη και οι έμμεσες συνέπειες της συναπτικής εκπόλωσης
και των γλουταμινεργικών μονοπατιών μετάδοσης σήματος και της ενεργοποιημένης
CaMKIIα οδηγούν α) σε κινητοποίηση της πρωτεΐνης KIF1Bβ (πιθανώς μέσω στρατολόγησης
της

KIF1Bβ

από

εξωσυναπτοσωμικές

μεμβράνες),

ή

β)

ρύθμιση

της

να

σταθερότητας/αποικοδόμησης της KIF1Bβ, τροποποιώντας έτσι, ως αποτέλεσμα, την
μεταφορά συναπτικών κυστιδίων από τον κινητήρα. Σε μετα-συναπτικό επίπεδο, κάτω από
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συνθήκες συναπτικής ενεργοποίησης, γλουταμινεργικά μονοπάτια μετάδοσης σήματος και
ενεργοποίηση της CaMKIIα καθώς και συνθήκες εκπόλωσης φαίνεται να ρυθμίζουν την

τοπική πρωτεϊνική σύνθεση της KIF1Bβ αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα της στην μετα-συναπτική
περιοχή του νευρώνα. Αναπτύσσονται έτσι δυο διακριτοί μηχανισμοί οι οποίοι δουλεύουν σε

συμφωνία και ρυθμίζουν την ενεργότητα της πρωτεΐνης-κινητήρα σε δυο διαφορετικά

συναπτικά διαμερίσματα. Η παρούσα εργασία αναδεικνύει νέα στοιχεία τα οποία προσφέρουν

καινούρια γνώση όσον αφορά την συντονισμένη λειτουργία των πρωτεϊνών-κινητήρων και

των συναπτικών μονοπατιών μετάδοσης σήματος.
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Σχήμα 4.3: Μοντέλο ρύθμισης των επιπέδων της πρωτεΐνης-κινητήρα KIF1Bβ στις
συνάψεις.
Σχηματικό μοντέλο, όχι σε κλίμακα, που παρουσιάζει συνοπτικά τις αλληλεπιδράσεις
πρωτεϊνών και τα γεγονότα μετάδοσης σήματος στις συνάψεις τα οποία και επηρεάζουν τη
στρατολόγηση της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις προ-συναπτικές απολήξεις και τη τοπική
μετάφραση στις μετα-συναπτικές απολήξεις. Με πράσινα βέλη παρουσιάζεται θετικός έλεγχος
και με κόκκινα αρνητικός έλεγχος αντίστοιχα. Η τοπική μετάφραση της KIF1Bβ ενισχύεται α)
με την παρουσία μετα-συναπτικής εκπόλωσης, β) την ενεργοποίηση των υποδοχέων
γλουταμινικού NMDA, και γ) την δραστηριότητα της CaMKIIα. Στις προ-συναπτικές
απολήξεις των νευρώνων, θετική ανάδραση του σήματος, μέσω της δράσης των
μεταβοτροπικών υποδοχέων mGluR1/5, αυξάνει την στρατολόγηση της KIF1Bβ και αρνητική
ανάδραση επέρχεται από τους υποδοχείς NMDA. Συντομογραφίες: MTs: μικροσωληνίσκοι;
VDCC, δίαυλοι ασβεστίου εξαρτώμενοι από το δυναμικό.
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4.6 Ανοικτός ορίζοντας-μελλοντικές προεκτάσεις της ερευνητικής εργασίας
Το πιο ενδιαφέρον ανοικτό ερώτημα, ως απόρροια των αποτελεσμάτων της παρούσας
εργασίας, είναι η σε βάθος κατανόηση του μηχανισμού συνεργιστικής λειτουργίας των τριών
πρωτεϊνών KIF1Bβ, καλμοδουλίνης και CaMKIIα καθώς και της εμπλοκής των υποδοχέων
NMDA στο μονοπάτι ρύθμισης της συναπτικής πλαστικότητας και ενεργότητας των
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νευρώνων. Για να καταστεί αυτό δυνατό είναι απαραίτητη η αναγνώριση και ο χαρακτηρισμός
άλλων μορίων που ενδεχομένως συμμετέχουν στα συγκεκριμένα μονοπάτια μετάδοσης
σήματος μέσω άμεσης ή έμμεσης αλληλεπίδρασης τους με την πρωτεΐνη-κινητήρα KIF1Bβ.

Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της ανοσοκαταβύθισης, μια in vitro

μέθοδος η οποία και θα εκμεταλλευτεί τη χρήση ειδικών αντισωμάτων έναντι διαφορετικών

άμ

πιθανών πρωτεϊνών-στόχων των μονοπατιών μετάδοσης σήματος KIF1Bβ/NMDA και
KIF1Bβ/CaMKIIα/CaM καθώς και η μέθοδος διυβριδισμού σε σύστημα σακχαρομύκητα ώστε

να ταυτοποιηθούν και επιβεβαιωθούν περαιτέρω σε in vivo συνθήκες οι αλληλεπιδράσεις
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πρωτεΐνης-πρωτεΐνης. Εύρεση των πρωτεϊνών-ικριωμάτων (scaffolding proteins) στα
μονοπάτια μετάδοσης σήματος που προαναφέρθηκαν θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο
κατανόησης του βιολογικού ρόλου της KIF1Bβ στις συνάψεις των νευρώνων και της εμπλοκής
της στις διαδικασίες της νευρωνικής λειτουργίας και του φαινομένου ενίσχυσης και
καταστολής μακράς διάρκειας.

Είναι γνωστό ότι οι υποδοχείς NMDA μετακινούνται μεταξύ συναπτικών και
εξωσυναπτικών δεξαμενών υποδεικνύοντας ένα δυναμικό σύστημα οργάνωσης στο μετασυναπτικό συγκρότημα των νευρώνων. Έτσι, πιθανή αύξηση στη συγκέντρωση των

να

συναπτικών υποδοχέων NMDA, εξαιτίας της στρατολόγησης νέων υποδοχέων στις ήδη
υπάρχουσες συνάψεις ή της δημιουργίας καινούργιων συνάψεων, καθώς και αλληλεπίδραση
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των υποδοχέων αυτών με πρωτεΐνες-ικριώματα είναι χαρακτηριστική των νεοσυντιθέμενων
συνάψεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η απελευθέρωση των υποδοχέων NMDA από

αγκυροβολημένες πρωτεΐνες-στόχους ρυθμίζεται μέσω φωσφορυλίωσης των υπομονάδων τους

καθιστώντας δυνατή την έξοδο των υποδοχέων από τη σύναψη και την μετακίνηση τους σε

εξωσυναπτικές περιοχές (Tovar and Westbrook, 2002). Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις ένα
εξαιρετικά πολύτιμο στοιχείο για το λειτουργικό χαρακτηρισμό της πρωτεΐνης KIF1Bβ θα

αποτελούσε η μελέτη της κατάστασης φωσφορυλίωσης ή μη στην οποία βρίσκεται η πρωτεΐνη

αυτή in vivo με τη κατασκευή ανασυνδυασμένων τμημάτων της πρωτεΐνης KIF1Bβ,

συγχωνευμένων με το γονίδιο της γλουταθειόνης, τα οποία και θα φέρουν μεταλλάξεις σε
γνωστά αμινοξικά κατάλοιπα και τη χρήση της τεχνικής ανοσοκαταβύθισης in vitro. Σε μια
προσπάθεια εξήγησης του μηχανισμού λειτουργίας της πρωτεΐνης KIF1Bβ σε συνδυασμό με
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τη συμμετοχή της στο μονοπάτι διέγερσης των ιοντοτροπικών υποδοχέων γλουταμινικού
NMDA, μεταβοτροπικών υποδοχέων mGluR1/5 και της πρωτεϊνικής κινάσης CaMKIIα
κρίνεται αναγκαίο όπως χρησιμοποιηθούν σε απομονωμένα συναπτονευροσώματα διεγερτές
των υποδοχέων NMDA και των μεταβοτροπικών υποδοχέων και αναστολείς της CaMKIIα
κινάσης και αναλυθεί η ταυτότητα των ανασυνδυασμένων τμημάτων της πρωτεΐνης KIF1Bβ.
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Είναι πιθανό ότι η κατάσταση φωσφορυλίωσης της πρωτεΐνης KIF1Bβ επηρεάζει και ρυθμίζει
την συμμετοχή και τη λειτουργία της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις συνάψεις καθώς η μη

φωσφορυλιωμένη ανενεργή μορφή της πρωτεΐνης μπορεί να δρα σαν ανασταλτικός

παράγοντας στα μονοπάτια μετάδοσης σήματος στις προ- και μετα-συναπτικές απολήξεις
οδηγώντας σε μια κατάσταση αρνητικής ανάδρασης και προστασίας του συστήματος από

άμ

φαινόμενα ενισχυμένης διεγερσιμότητας (excitotoxicity). Τα αποτελέσματα αυτής της σειράς

πειραμάτων θα φέρουν στο φως σημαντικές λεπτομέρειες για την δράση της πρωτεΐνης
KIF1Bβ και θα ανοίξουν το δρόμο σε πιθανούς στόχους ελέγχου και ρύθμισης των επιπέδων
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έκφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ στις νευρικές συνάψεις, οδηγώντας σε στοχευόμενη
θεραπεία διαφορετικών νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Τέλος, σε μια προσπάθεια ανάλυσης της τοπικής μετάφρασης της πρωτεΐνης KIF1Bβ
κρίνεται αναγκαίο όπως χρησιμοποιηθεί αναστολέας της μετάφρασης, και συγκεκριμένα το
κυκλοεξαμίδιο το οποίο και αναστέλλει τη de novo σύνθεση και έξοδο του mRNA, με
παράλληλη διέγερση απομονωμένων συναπτονευροσωμάτων με KCl και NMDA καθώς και
αναστολή της πρωτεϊνικής κινάσης CaMKII σε αυτά ώστε να ταυτοποιηθεί αν αλλαγή στη
συναπτική ενεργότητα των νευρώνων επηρεάζει την τοπική έκφραση της πρωτεΐνης KIF1Bβ.

να

Σε προκαταρτικά πειράματα με κυκλοεξαμίδιο που έγιναν στα πλάισια της εργασίας μας
λάβαμε αποτελέσματα που επιβεβαίωσαν την τοπική πρωτεϊνοσύνθεση της ΚΙF1Bβ κάτω από
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συνθήκες συναπτικής αποπόλωσης.
Σε συνδυασμό τα αποτελέσματα όλων των πειραμάτων θα προσφέρουν σημαντικές

πληροφορίες για το βιολογικό ρόλο και τη συμμετοχή της πρωτεΐνης KIF1Bβ στην λειτουργία

των νευρικών συνάψεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εμπλοκή της πρωτεΐνης-κινητήρα στις
νευροεκφυλιστικές ασθένειες προσφέροντας έτσι στο νευρώνα μια μεγαλύτερη πλαστικότητα

ανταπόκρισης σε ερεθίσματα τόσο φυσιολογικών όσο και παθολογικών καταστάσεων.
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