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Използвани съкращения 

 

 

Е-64 - trans-epoxysuccinyl-L-leucylamido-(4-guanidino) butane  

ЗЕ – зиготна ембриогенеза 

кДНК – комплементарна ДНК  

нд – нуклеотидна двойка бази 

ПЕМ – проембриогенна маса 

СЕ – соматична ембриогенеза 

ТХО – трихлороцетна киселина 

Amp - ампицилин
 

BANA - Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride 

CAPS - N-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid 

CBB – coomassie Brilliant Blue 

CDS – coding sequence 

CW - cell wall 

DAB - 3,3'-Diaminobenzidine 

Dicamba - 3, 6-dichloro-o-anisic acid 

DS – domain swapping (обмен на домени) 

DTT - dithiothreitol 

EDTA - Ethylenediaminetetraacetic acid 

EP – extracellular protein 

Gly - глицин 

HRP – horseradish peroxidase 

IEF – isoelectric focusing 

kDa - килодалтон 

Ki – константа на инхибиране 

MS – мас спектрометрия 

MW – молекулна маса 

NE – неембриогенна линия 

nsLTPs – неспецифични липид-пренасящи белтъци 

OD – оптична плътност 

OPD - o-phenylenediamine 

PCR – polymerase chain reaction 

PDB – protein data bank 

pI – изоелектрична точка 

PMSF - phenylmethylsulfonyl fluoride 

PVDF - polyvinylidene difluoride 

qPCR – quantitative PCR 

RACE – rapid amplification of cDNA ends 

SDS - sodium dodecyl sulfate 

SDS-PAGE – SDS електрофореза в полиакриламиден гел  

TBS – tris-buffered saline 

Tris - 2-Amino-2-hydroxymethyl-propane-1,3-diol 

UTR – untranslated region 

Е1 – ембриогенна линия 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/3,3%27-Diaminobenzidine
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1. Въведение 

Растенията притежават забележителна пластичност, свързана с процесите на 

тяхното индивидуално развитие. Освен in vivo формите на размножаване, съществуват 

поне три форми за индукция на ембрионално развитие от in vitro култивирани 

растителни клетки. Една такава форма е соматичната ембриогенеза (СЕ). СЕ е 

явление, уникално за растителния свят. Това е процес, в резултат на който соматични 

клетки се дедиференцират в клетки, които придобиват потенциал да формират 

ембриоиди, способни да регенерират цяло растение в условия in vitro. Тази стъпка е 

най-важната и все още най-слабо изучената част от процесите на СЕ. В основата на 

този преход стои диференциална генна експресия, даваща възможност на соматичните 

клетки да проявят ембриогенния си потенциал.  

СЕ, освен като подход за регенерация на растителни видове от клетъчни 

култури, може да се разглежда и като удобна моделна система за изучаване на 

морфологичните и молекулярно биологични процеси, съпътстващи най-ранните етапи 

на този процес. Едно от основните преимущества на СЕ, сравнени с половото 

размножаване е, че ембриогенните клетки са лесно достъпни за прилагане на 

основните цитологични и молекулярно биологични техники. 

Суспензионните растителни клетъчни култури предлагат удобна 

експериментална система за изследване на най-важните компоненти, необходими за 

превключване на развитието на соматични в ембрионални клетки в присъствие на 

хормони. Културалната среда на отглежданите in vitro растителни клетки може да се 

разглежда като продължение на клетъчната стена и междуклетъчното пространство, 

съставляващи екстрацелуларния матрикс при растенията. Растителната клетъчна стена 

е една от основните структури, отличаващи растителния от животинския свят.  

Клетъчната стена е изключително динамична структура, която участва активно в 

защита на клетката от действието на различни биотични и абиотични фактори, в 

процесите на развитие и морфогенеза, действа и като медиатор при комуникацията 

между отделни клетки. Голяма част от свойствата на стената могат да бъдат 

регулирани със секретиране на нейни нови компоненти или на ензими, които да 

модифицират намиращите се вече там полимери.  

За да се извърши адекватно и системно изясняване на функцията на 

секреторните процеси при растенията, идентифицирането на всички секреторни 

белтъци чрез тяхното секвениране се превръща от опция в необходимост. Подобни 
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мащабни секвенирания на екстрацелуларни белтъци са направени при редица 

растителни видове, като Medicagо, Arabidopsis, Vitis. Интензивните протеомни 

изследвания през последните години дадоха възможност да се охарактеризират до 

голяма степен белтъците от състава на растителната клетъчна стена.  

В екстрацелуларното пространство са идентифицирани редица белтъци с 

доказано влияние върху процесите на СЕ. Множество изследвания показват, че в 

средата се секретират стадийно-специфични гликопротеини, като арабиногалактанови 

белтъци (AGPs), липид пренасящи белтъци (LTPs), кисела ендохитиназа, β 1-3 

глюканази, кисели естерази, пероксидази и др. със стимулиращ върху СЕ.  

Сред екстрацелуларните белтъци са открити и представители на всички 

класове протеинази, както и протеиназни инхибитори. Това предизвиква голям 

интерес, тъй като тези молекули вероятно участват в генерирането на сигнали (наред с 

полизахарид-хидролитични ензими и липази), свързани с развитието, и освен това 

допринасят за модификация на белтъците в клетъчната стена вследствие на тяхното 

процесиране. Най-вероятно динамиката на стадийно-специфичните белтъци, които се 

секретират в средата на суспензионните култури от различни морфологични 

структури по време на СЕ, се контролира от добре балансирани взаимодействия 

между протеинази и протеиназни инхибитори. Биологичното значение на протеазната 

активност и нейния контрол, както и ролята им в СЕ, са все още напълно неизяснени.  

Вече е добре известно, че растителните секреторни белтъци участват в 

регулацията на редица биологични и физиологични процеси, един от които е и СЕ, ето 

защо идентифицирането на тези екстрацелуларни белтъци наред с тяхната структурна 

и функционална характеристика биха помогнали за разкриване на молекулните 

механизми на уникалното явление соматична ембриогенеза.  

. 

 

2. Цел и задачи 

 

Цел на настоящата дисертация е да се анализират екстрацелуларни белтъци, 

секретирани в ембриогенни суспензионни култури на Dactylis glomerata L., във връзка 

с установяване на тяхната роля в соматичната ембриогенеза. 

 

За постигане на така дефинираната цел бяха поставени следните задачи: 
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1. Иницииране и поддържане на ембриогенни суспензионни култури от Dactylis 

glomerata L. 

2. Оптимизиране на условията за разделяне на екстрацелуларни белтъци чрез 2-DE 

във връзка с тяхната идентификация чрез мас-спектроскопски анализ и N-крайно 

секвениране. 

3. Клониране на нуклеотидните секвенции на пълноразмерните кДНК на 

идентифицираните екстрацелуларни белтъци с технологията на RACE. 

4. In silico анализ на транслираните аминокиселинни секвенции. 

5. Експресия на рекомбинантните белтъци, клонирани в експресионен вектор pET-

20b(+), в клетки на E. coli BL21(DE3). 

6. Изолиране и пречистване на рекомбинантните белтъци чрез афинитетна 

хроматография с използване на Ni
2+

 колона. 

7. Функционална характеристика на пречистените рекомбинантни белтъци. 

8. Селекция на рекомбинантни антитела срещу ендогенен цистатин и рекомбинантен 

цистатин rDgCys1. 

 

 

3. Методи 

За реализиране на изброените задачи бяха използвани разнообразни 

молекулярно-биологични методи като: 

 Мас-спектроскопски анализ и N-крайно секвениране за идентифицране на 

екстрацелуларни белтъци от ембриогенни суспензионни култури на D. glomerata 

L. 

 Метод на RACE и PCR за клониране на пълноразмерните кДНК на 

идентифицираните белтъци 

 Експресионна система рЕТ за клониране и експресия на рекомбинантни белтъци в 

E. coli  

 Афинитетна хроматография за пречистване на хетероложно експресирани белтъци 

 Сайт-специфична мутагенеза за получаване на мутантни форми на рекомбинантен 

цистатин 
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 Фагов дисплей за селектиране на едноверижни рекомбинантни фагови антитела 

срещу екстрацелуларни и рекомбинантни белтъци 

 SDS-PAGE, 2D-PAGE, нативна електрофореза в полиакриламиден гел за разделяне 

и анализ на екстрацелуларни и рекомбинантни белтъци 

 Ензимно-свързан имуносорбентен анализ (ELISA) и Уестърн блот за 

имунохимичен анализ на екстрацелуларни и рекомбинантни белтъци 

 Индиректна имунофлуоресценция за имунолокализация на екстрацелуларни 

белтъци 

 Биохимични методи за определяне на ензимна активност в разтвор и в гел за 

установяване на функционална активност на рекомбинантни белтъци  

 Инхибиторен анализ и определяне на Ki на ендогенен цистатин 

 Количествен PCR (qPCR) за транскрипционен анализ на цистатин  

 Молекулно моделиране за получаване на 3D структура на рекомбинантни белтъци  

 

4. Резултати и обсъждане 

4.1. Частичен секретомен анализ на екстрацелуларни белтъци, секретирани 

в ембриогенни суспензионни култури на Dactylis glomerata L. 

Соматичната ембриогенеза е забележително биологично явление, уникално за 

растителния свят. Тя е процес, при който ембриокомпетентни соматични клетки се 

дедиференцират до ембриогенни клетки, които се диференцират отново и регенерират 

цели растения, като преминават през характерни морфологични стадии на развитие. 

Това определя соматичната ембриогенеза като идеална система за изучаване на 

процеса на диференциация при растенията, както и на механизмите на експресия на 

тотипотентност на растителните клетки. Молекулярната основа на този уникален път 

на развитие, особено превръщането на соматични клетки в ембрионални такива, е все 

още слабо проучена. 

Обект на нашите изследвания са екстрацелуларни белтъци от ембриогенни 

суспензионни култури на D. glomerata L. с цел намиране на ранни молекулни маркери 

за установяване на ембриогенния и регенерационен потенциал на растителни клетки, 

отглеждани in vitro, далеч преди да са настъпили видими морфологични промени, 

което е с голяма практическа стойност за получаване на култури с високи 

регенерационни честоти за целите на растителното генно инженерство. Освен това, 
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функционалната и структурна характеристика на тези белтъци би помогнала 

съществено за разкриване на молекулните механизми на соматичната ембриогенеза. В 

предишни изследвания, с помощта на антитела, са установени редица белтъци, които 

се секретират в средата само на ембриогенни суспензионни култури, което показва 

тяхната връзка със соматична ембриогенеза. Такива са: кисела ендохитиназа от клас 

IV кисели белтъци, подобни на липид-пренасящи белтъци и кисел белтък, обозначен 

като ЕР48, секретиран в най-ранните етапи от развитието. В допълнение, в 

настоящите ни изследвания бяха открити и кисели цистеинови протеинази с мол. маса 

36 kDa и с преходна експресия по време на соматична ембриогенеза. На база на тези 

резултати бяха избрани някои от гореспоменатите белтъци за идентифициране с 

помощта на масспектроскопски анализ, с цел да бъдат клонирани и хетероложно 

експресирани кодиращите ги гени. Изучаването на тяхната структура и функция би 

помогнало за изясняване на конкретната роля, която изпълняват тези белтъци в 

соматичната ембриогенеза. На Фиг. 1 е представен профила на екстрацелуларни 

белтъци от ембриогенни суспензионни култури и са посочени белтъците, които бяха 

анализирани с масспектрометрия. 

Бяха проведени няколко безуспешни опита за MS анализ на белтъците, 

номерирани от 1-5 (Фиг. 1). Поради тази причина петте белтъка, след разделяне на 2D 

SDS-PAGE и полусух електропренос върху PVDF мембрана (Immobilon-P
SQ

), бяха 

идентифицирани чрез N-крайно секвениране посредством Едманова деградация 

(Protein Core Facility, Columbia University Medical Centre, New York, USA). Резултатите 

от N-крайно секвениране показаха, че петте белтъка с мол. маса 11 kDa и pI 4.3-6.4 

представляват различни изоформи на един и същ белтък – растителен цистатин, 

инхибитор на цистеинови протеинази. 

Останалите белтъци бяха анализирани с използване на LC-MS/MS (UMKC, 

School of Biological Sciences, Missouri-Kansas City, Missouri, USA). Получените от MS 

анализ de novo пептиди бяха анализирани посредством алгоритъма BLASTp срещу nr 

(non-redundant) белтъчната база на NCBI. В резултат на проведените BLAST анализи 

бяха генерирани консенсусни аминокиселинни секвенции. Тези секвенции определиха 

секвенираните белтъци като: два типа С1А цистеинови протеинази (катепсин B и 

катепсин L), два типа хитинази (хитиназа клас III и хитиназа клас IV) и една α-

амилаза.  
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Фиг. 1. 2D SDS-PAGE електрофореза на екстрацелуларни белтъци от ембриогенна 

суспензионна култура на D. glomerata L. Белтъците, подложени на масспектроскопски анализ, 

са номерирани. Отляво са посочени маркери за молекулна маса.  

 

На Tаблица 1 са показани белтъците, идентифицирани в резултат на проведените 

анализи.  

 

Таблица 1. Екстрацелуларни белтъци от ембриогенни суспензионни култури 

 на D. glomerata L., идентифицирани с N-крайно секвениране и LC-MS/MS 

 

     Анализиран                 Идентифициран   

       белтък (№)                        белтък                                    

             1           Цистатин 

             2           Цистатин 

             3           Цистатин 

             4           Цистатин 

             5           Цистатин 

             6           Катепсин B 

             7           Катепсин L 

             8           Хитиназа 

             9           α-амилаза 

 

2 3 4 51

6

9

7

8

2.5 8

I  E  F

S
  D

  S

15

10

20

25

30

40

50

70

kDa
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4.2. Клониране на екстрацелуларни белтъци, идентифицирани чрез N-

крайно секвениране или LC-MS/MS анализ с използване на метода на 5΄- и 

3΄RACE (Rapid amplification of cDNA ends) 

Следващата ни задача, след идентифициране на екстрацелуларните белтъци, 

беше клониране и секвениране на съответните пълноразмерни кДНК, като за 

изпълнението й беше използвана технологията на RACE (rapid amplification of cDNA 

ends). За целта бяха използвани калус и микрокластерни клетки от ембриогенни 

суспензионни култури на D. glomerata L. и от тях, с ТRIzol
®
Reagent (Invitrogen), беше 

изолирана тотална РНК. Тотална РНК беше използвана като матрица за синтеза на 

кДНК, както и за синтеза на 3΄- и 5΄RACE Ready cDNA (1 µg за всяка от реакциите), 

които бяха осъществени с помощта на SMARTer™ RACE cDNA Amplifcation Kit 

(Clontech). 

За изпълнение на споменатата по-горе задача, на база на получените пептиди 

бяха синтезирани праймери, които по-късно бяха използвани в реакциите на 3΄- и 

5΄RACE. Нуклеотидните секвенции на всички използвани праймери са представени в 

приложение 2.  

Бяха избрани два подхода за получаване на пълноразмерните секвенции на 

кДНК на идентифицираните белтъци: 

1) За три от идентифицираните белтъци - α-амилаза, катепсин В и катепсин L, с 

получените пептиди от MS анализа бяха генерирани консенсусни секвенции. На база 

на тези секвенции бяха подбрани по два пептида, чиито аминокиселини бяха 

транслирани обратно в нуклеотидни секвенции. Тези секвенции послужиха за дизайн 

на прав и обратен праймер. Със синтезираните праймери беше проведена PCR 

реакция, чийто продукт беше клониран в плазмид pTZ57R/T (Fermentas) и секвениран 

(4base lab GmbH, Reutlingen, Germany). Със секвенираните PCR продукти беше 

проведен BLASTn анализ в нуклеотидната nr база данни на NCBI. На база на 

секвенираните продукти беше конструирана втора двойка специфични праймери, с 

които бяха проведени 3΄- и 5΄ RACE реакции (приложение 2). 

2) За клониране на кДНК на цистатин и хитиназа беше използван друг подход. 

 Цистатин 

По отношение на цистатина разполагахме с пептид с дължина от 20 

аминокиселини, получен в резултат на N-крайно секвениране. На база на 

хептапептидната последователност IVGGWFP беше конструиран прав праймер, който 

беше използван директно в реакция на 3΄RACE. Изборът на този хептапетид бе 



8 
 

обусловен от наличието на два последователни консервативни глицина, съдържащи се 

в N-крайния домен на всички известни досега цистатини. Праймерът беше създаден 

на база на най-вероятната секвенция, получена при обратна транслация на 

хептапетида от аминокиселинна последователност в нуклеотидна такава (most likely 

primer). Продуктът от 3΄RACE PCR беше клониран в pTZ57R/T вектор и секвениран. 

Получената секвенция послужи за синтеза на специфичен обратен праймер, който 

беше използван в реакцията на 5΄RACE. 

 Хитиназа 

При MS анализа на белтък № 8 (Фиг. 1) бяха получени само три пептида, които 

показаха сходство с известни хитинази. Два от пептидите бяха припокриващи се 

пептиди, а третият беше много кратък (5 аминокиселини), като същевременно не беше 

установено неговото място в една обща консенсусна секвенция с другите два пептида. 

Тези резултати наложиха използването на аналогичен подход, довел до положителен 

резултат при секвенирането на кДНК на цистатина, а именно - върху аминокиселинна 

секвенция да бъде направен most likely праймер, който директно да се използва в 

реакция на RACE. На базата на пептида WNYNYGAAG, получен от MS анализа, беше 

синтезиран oбратен праймер ReChi-1, който беше използван в реакция на 5΄RACE. 

При проведения PCR се получиха два фрагмента с близки дължини - 639 нд и 570 нд. 

След тяхното клониране и от двата продукта на 5΄RACE бяха секвенирани по няколко 

клона. Изненадващо, след направения BLASTn анализ на двата PCR фрагмента се 

оказа, че те са част от кДНК на два различни класа хитинази –хитиназа клас III и 

хитиназа клас IV. Вероятната причина за този резултат е, че пептидът, върху който 

беше синтезиран праймера ReChi-1, е хомоложен и за двата типа хитинази. На база на 

двете получени секвенции бяха синтезирани нови специфични прави праймери 

(FwChi-2 за хитиназа клас IV и FwChi-3 за хитиназа клас III), които бяха използвани в 

реакциите на 3΄RACE. 

На Фиг. 2 са представени продуктите от 5΄- и 3΄RACE PCR, както и 

пълноразмерните кДНК на всички клонирани белтъци. 

След обобщаване на резултатите от проведените реакции на RACE бяха 

получени пълноразмерните кДНК на α-амилаза, цистатин, катепсин В и катепсин L, 

хитиназа III и хитиназа IV. Данните за пептидите, които са използвани за синтеза на 

праймери, съответни за отделните белтъци; праймерите, използвани в реакциите на 5΄- 

и 3΄RACE и дължините на продуктите от 5΄- и 3΄RACE, са отразени в синтезиран вид в 

Таблица 2. В допълнение, в същата таблица са представени дължините на 5΄- и 3΄ 



9 
 

нетранслираните области; отворените рамки на четене и техните транслирани 

области, както и на сигналните пептиди за всеки един от посочените белтъци. 

Трябва да се отбележи, че всички белтъци притежават сигнален пептид, което 

показва, че се секретират навън през ендоплазматичния ретикулум и апарата на 

Голджи, което ги определя като екстрацелуларни белтъци. 

Наименованията на клонираните екстрацелуларни белтъци също са отразени в 

Таблица 2. Получената информация за секвенциите на пълноразмерните кДНК на 

всеки белтък е депозирана в GenBank
®
 на NCBI и публикувана под съответен номер.  

 

 

 

 

Фиг. 2. Анализ на продуктите от клониране с метода на RACE. Агарозна гел електрофореза 

на продуктите от 5΄RACE, 3΄RACE PCR и на пълноразмерната кДНК на гените за α-амилаза, 

катепсин В, катепсин L, цистатин и хитинази клас III и IV. 
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1             2            3
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хитиназа хитиназа IV

1110 нд
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Таблица 2. Резултати от клониране с технологията RACE 

 

 

4.3. Структурна и функционална характеристика на клонираните и 

хетероложно-експресирани гени на екстрацелуларни белтъци от ембриогенни 

суспензионни култури на D. glomerata L. 

4.3.1. α-Амилаза 

4.3.1.1. Идентифициране на ЕР48 като α-амилаза 

В предишно изследване е открит екстрацелуларен белтък, означен като EP48, 

който би могъл да се използва като ранен маркер за ембриогенен потенциал в D. 

glomerata L. суспензионни култури. В настоящата работа EP48 беше идентифициран, 

като за тази цел, след разделяне на 2-DE, беше изрязан от оцветен с Colloidal CBB G-

250 гел (Фиг. 3) и след третиране с трипсин, беше подложен на LC-MS/MS анализ.  

 

 

Фиг. 3. 2-DE на екстрацелуларни белтъци от D. glomerata L. ембриогенни суспензионни 

култури. Белтъците (40 µg) бяха разделени с използване на линеен градиент pH 2.5-8 в първо 

направление и 13% SDS-PAGE във второ направление. Белтъците бяха оцветени с colloidal 

CBB-G 250. Стрелката показва 48-kDа белтък, идентифициран чрез LC-MS/MS анализ. 

Белтъчни маркери за мол. маса са посочени отляво. 
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Пептидите, получени от анализа, са представени на Таблица 3. 

Идентифицираните пептиди показаха 43% покритие с изоензим на α-амилаза AMY2 

(PDB ID: 1avaB) от Hordeum vulgare. По този начин EP48 беше идентифициран като 

предполагаема α-амилаза и изследванията бяха продължени с опит за неговото 

клониране и хетероложна експресия в E. coli. 

4.3.1.2. In silico aнализ на нуклеотидната и аминокиселинна секвенция на α-

амилаза 

След секвениране на продуктите от 3΄- и 5΄RACE, както и в резултат на 

допълнително секвениране на фрагмента, намножен с FwAmy-3 и ReAmy-3 (вж 

Раздел 4.2), беше определена нуклеотидната последователност на пълноразмерната 

кДНК на гена за α-амилазата. Тя е с дължина от 1538 нд и съдържа 5´ нетранслиран 

участък (UTR) от 60 нд, отворена рамка на четене (ОRF) от 1281 нд и 3´ UTR от 192 

нд, който включва поли (А) опашка от 22 нд. Предполагаем сигнал за 

полиаденилиране (AATAAA) е разположен 13 нд наляво от поли (А) опашката (Фиг. 

4).  

 

 

Така клонираната α-амилаза беше означена като DgAmy1 и получената 

информация за нейната секвенция е депозирана в GenBank
®
 на NCBI и публикувана 

под номер GU187336.1. 

Всички пептиди, идентифицирани с LC-MS/MS (Табл. 3), съвпадат напълно с 

аминокиселинната секвенция, покривайки 43% от цялата дължина на белтъка, което е 

доказателство за това, че изолираната кДНК кодира DgAmy1 (Фиг. 4). 

Таблица 3. 

 

Peptide sequence obtained by enzymatic digestion and LC-MS/MS 
Start -End Observed Mr (expt) Mr (calc) Miss Sequence 

1 - 13 835.70 1669.38 1667.81 0 -.QVLFQGFNWESWK.H 

26 - 55 1046.82 3137.42 3135.54 0 K.VDDIAAAGITHVWLPPASQSVAEQGYMPGR.L 

56 – 63 461.97 921.93 923.46     0 R.LYDLDASK.Y 

64 - 71 461.49    920.97 920.51      1 K.YGNKAQLK.S 

72 - 80 448.05    894.08 894.53     0 K.SLIGALHGK.G 

81 - 93 469.18   1404.51 1404.82     1 K.GVKAIADIVINHR.T 

84 - 93 1121.57   1120.56 1120.64     0 K.AIADIVINHR.T 

94 - 101 305.43    913.27 912.44      1 R.TAEHKDGR.G 

102 - 115 778.27   1554.52 1554.71     0 R.GIYCIFEGGTPDAR.L 

116 - 125 428.52   1282.54 1283.59     0 R.LDWGPHMICR.D 

159 - 168 1329.53   1328.52   1328.71     0 K.ELVEWLNWLK.A 

178 - 182 627.23    626.22    626.31     0 R.FDFAK.G 

183 - 190 810.23    809.22    809.39     0 K.GYSADVAK.I 

265 - 269 477.00    475.99    476.22     0 R.GTDGK.A 

281 - 303 881.82   2642.44   2644.18     0 K.AVTFVDNHDTGSTQHMWPFPSDR.V 

337 - 341 573.29    572.28    572.36     0 R.LVSVR.T 
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Фиг. 4. Нуклеотидна секвенция на кДНК, кодираща α-амилаза (DgAmy1) от D. glomerata L. 

ОRF e транслиранa в аминокиселинна секвенция. Стартовият и стоп кодон са в болд, като 

последният е означен със звездичка. Полиаденилиращият сигнал е подчертан с двойна черта. 

5' и 3' нетранслираните области са показани с малки букви. ORF, кодираща DgАmy1 с 

дължина от 427 аминокиселини, e с главни букви. Сигналният пептид от 24 аминокиселини е 

в син цвят. Аминокиселините от активния център са оградени. Пептидните секвенции, 

получени от LC-MS/MS и използвани за дизайн на праймерите FwAmy-1 и ReAmy-1, са 

подчертани. 

 

Отворената рамка на четене на DgAmy1 кодира белтък от 427 аминокиселини с 

теоретична молекулна маса 44.42 kDa и pI 5.12. Теоретичната молекулна маса се 

отличава от експериментално определената след разделяне в SDS-PAGE - 48 kDa, като 

                  аtcagtttccatcgtcctcttccatagaacagctagagctgagctcctagtgcaggcgaac    61 

 

ATG GCA AAC AAA CAC TTG TCC CTG TCC CTG TTC CTC GTC CTC CTC GGC CTG TCG TCC AGC   121 

 M   A   N   K   H   L   S   L   S   L   F   L   V   L   L   G   L   S   S   S     20 

TTG GCC TCC GGA CAA GTC CTG TTT CAG GGT TTC AAC TGG GAG TCG TGG AAG CAG AAC GGC   181 

 L   A   S   G   Q   V   L   F   Q   G   F   N   W   E   S   W   K   Q   N   G     40 

GGG TGG TAC AAC CTC CTG ATG AGC AAG GTG GAT GAC ATC GCC GCC GCG GGC ATC ACG CAC   241 

 G   W   Y   N   L   L   M   S   K   V   D   D   I   A   A   A   G   I   T   H     60 

GTC TGG CTC CCA CCG GCG TCG CAC TCC ATC GCC GAG CAA GGG TAC ATG CCT GGC CGG CTG   301 

 V   W   L   P   P   A   S   H   S   I   A   E   Q   G   Y   M   P   G   R   L     80 

TAC GAT CTG GAC GCG TCC AAG TAC GGC AAC GAG GCG CAG CTC AAG GCC CTG ATC GAG GCG   361 

 Y   D   L   D   A   S   K   Y   G   N   E   A   Q   L   K   A   L   I   E   A    100 

CTC AAG GGC AAG GGC GTC AAG GCC ATC GCC GAC ATC GTC ATC AAC CAC CGC ACG GCG GAG   421 

 L   K   G   K   G   V   K   A   I   A   D   I   V   I   N   H   R   T   A   E    120 

CAC AAG GAC GGC CGC GGC ATC TAC TGC CTC TTC GAG GGC GGC ACC TCC GAC GCC CGC CTC   481 

 H   K   D   G   R   G   I   Y   C   L   F   E   G   G   T   S   D   A   R   L    140 

GAC TGG GGC CCA CAC ATG ATC TGC CGC GAC GAC CGC CCC TAC GCC GAC GGC ACG GGC AAC   541 

 D   W   G   P   H   M   I   C   R   D   D   R   P   Y   A   D   G   T   G   N    160 

CCG GAC ACC GGC GCC GAC TTC GGC GGC GCC CCG GAC ATC GAC CAC CTC AAC CCG ACC GTC   601 

 P   D   T   G   A   D   F   G   G   A   P   D   I   D   H   L   N   P   T   V    180 

CAG AAG GAG CTC GTC GAG TGG CTC AAC TGG CTC AAG ACC GAC ATC GGC TTT GAT GCC TGG   661 

 Q   K   E   L   V   E   W   L   N   W   L   K   T   D   I   G   F   D   A   W    200 

CGC CTG GAC TTC GCC AAG GGA TAC TCC GCC GAC GTT GCC AAG GTA TAC ATC GAC GGC ACG   721 

 R   L   D   F   A   K   G   Y   S   A   D   V   A   K   V   Y   I   D   G   T    220 

GAG CCC AAC TTT GCG GTG GCC GAG ATA TGG ACA TCG CTA GCC TAC GGC GGG GAC GGC AAG   781 

 E   P   N   F   A   V   A   E   I   W   T   S   L   A   Y   G   G   D   G   K    240 

CCG AAC CTG AAC CAG GAC GAG CAC CGG CAG GAG CTG GTG AAC TGG GTG AAC CGT GTC GGC   841 

 P   N   L   N   Q   D   E   H   R   Q   E   L   V   N   W   V   N   R   V   G    260 

GCC TCC GGC CCG GCC ACC ACG TTC GAC TTT ACC ACC AAG GGT GTC CTC AAC GTC GCC GTG   901 

 A   S   G   P   A   T   T   F   D   F   T   T   K   G   V   L   N   V   A   V    280 

GAA GGC GAG CTG TGG CGG CTG CGC GGC GCC GAT GGC AAG GCG CCC GGC ATG ATC GGG ACG   961 

 E   G   E   L   W   R   L   R   G   A   D   G   K   A   P   G   M   I   G   T    300 

TTG CCC GGC AAG GCC GTC ACC TTC GTC GAC AAC CAT GAC ACC GGC TCC ACG CAG CAC ATG  1021 

 L   P   G   K   A   V   T   F   V   D   N   H   D   T   G   S   T   Q   H   M    320 

TGG CCA TTC CCC TCC GAC AGG GTC ATG CAG GGA TAC GCA TAC ATC CTC ACG CAC CCG GGG  1081 

 W   P   F   P   S   D   R   V   M   Q   G   Y   A   Y   I   L   T   H   P   G    340 

ACA CCG TGC ATC TTC TAC GAC CAC TTC TTT GAC TGG GGC CAT AAG GAG GAG ATC GAA CGC  1141 

 T   P   C   I   F   Y   D   H   F   F   D   W   G   H   K   E   E   I   E   R    360 

CTG GTG TCC ATT AGG ACA CGG CAT GAA ATT CAC AGC GAA AGC GAG CTG CGG ATC ATG GAG  1201 

 L   V   S   I   R   T   R   H   E   I   H   S   E   S   E   L   R   I   M   E    380 

GCC GAC GCC GAC CTT TAC CTC GCC GAG ATT GAC GGC AAG GTC ATC GTT AAG CTC GGG ACA  1261 

 A   D   A   D   L   Y   L   A   E   I   D   G   K   V   I   V   K   L   G   T    400 

AGA TCC GAT GTT GAG CAC CTC ATT CCT GGA GGC TTC CAG GTG GTG GCG CAC GGC GAT GGA  1321 

 R   S   D   V   E   H   L   I   P   G   G   F   Q   V   V   A   H   G   D   G    420 

TAT GCC GTT TGG GAG AAA ACA TGA ACT GAA TTA CCG GAG CAG CTC TAC AAT TTT CTA ACT  1381 

 Y   A   V   W   E   K   T   *                                                    427 

atacatgtatgagatgcatattattgtcgggactcatattgtccacatagtacggtttagtacttcctccgggtaaaag  1460 

 

tgaggatgagggacatccattgtgtttttgagaaatcaataaacaatttactcgtcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   1538 
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за тази разлика най-вероятно допринасят посттранслационни модификации на 

нативния белтък (гликозилиране и/фосфорилиране), предсказани от съответните 

програми (вж по-късно). Съгласно InterProScan DgAmy1 е растителна α-амилаза (EC 

3.2.1.1) и принадлежи към семейство 13 на гликозид хидролази (GH13). 

Програмата SignalP 4.0 показва, че DgAmy1 притежава сигнален пептид от 24 нд, 

като най-вероятното място на скъсване е между Gly
24

 и Gln
25

. Вероятността е 0.886 

при максимална стойност от 1. Присъствието на сигнален пептид e индикация, че 

DgAmy1 е екстрацелуларна α-амилаза в потвърждение на предишни изследвания, 

които локализират белтъка в клетъчната стена и културалната среда на микрокластери 

от D. glomerata L. ембриогенни суспензионни култури. 

Съгласно данните от NetPhos, DgAmy1 притежава 17 предполагаеми места за 

фосфорилиране, 7 при Ser и по 5 места при Thr и Tyr. Също така се откриват 3 

предполагаеми места за N-гликозилиране и 15 такива за О-гликозилиране според 

Glycosylation Predictor.  

Анализът с ClustalW показва, че DgAmy1 е хомоложна с α-амилази от Hordeum 

vulgare (89%), Eleusine coracana (86%), Zea mays (84%), Oryza sativa (82%), Phaseolus 

vulgaris (63%), и Arabidopsis thaliana (59%). Четири консервативни области (I, II, III, 

IV), които са характерни за GH13 семейство на гликозид хидролази, са съхранени в 

DgAmy1 като ADIVINH, AWRLDFAK, AVAEIWTS и FVDNHD съответно за I, II, III 

and IV области (оградени на Фиг. 5). 

Изключително консервативните каталитични остатъци аспартат (Asp
179

) като 

каталитичен нуклеофил, глутамат като донор на протони (Glu
204

) и аспартат (Asp
289

) 

като стабилизатор на преходно състояние са изцяло запазени в DgAmy1. Четирите 

области съдържат повечето от функционално важните остатъци, включващи 

каталитичната триада. Три допълнителни области, открити по-късно (V, VI, VII), също 

така са запазени в DgAmy1: област V, 
171

APDID
175

; област VI, 
56

GITHVNLPP
64

 и 

област VII, 
340

GTPCIFYDH
348

. Смята се, че тези области са свързани с поддържане на 

структурата и че вариации в тях биха могли да детерминират определени ензимни 

специфичности. Типично консервативната област II често съдържа важен Lys-His 

дипептид, разположен три остатъка след каталитичния нуклеофил. Наличието на 

(Lys/Arg)-(His/Gly) дипептид в това място е характерно за ензими от семейство 13, 

способни да късат α-1,4 гликозидна връзка. Установено е, че замяната на His в края на 

област II с Gly е характерна черта, присъща само на растителни α-амилази и такива от 

Аrchaea. DgAmy1 притежава дипептида Lys-Gly в тази позиция. 
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Фиг. 5. Сравнение на транслираната аминокиселинна секвенция на DgАmy1 (ACZ72923.1) с 

тази на α-aмилази от четири едносемеделни растителни видове (в скоби са посочени номерата 

за достъп на съответните видове, както и техният % хомология с DgAmy1): Hordeum vulgare 

(AAA98615.1, 89%), Zea mays (NP_001150278.1, 84%), Eleusine coracana (AAM09952.1, 86% ), 

Oryza sativa (NP_001048220.1, 82%), и два двусемеделни растителни вида: Phaseolus vulgaris 

(BAA33879.1, 63%) и Arabidopsis thaliana (NP_567714.1, 59%). Консервативните области I, II, 

III, IV са оградени. Със С са маркирани вероятните места за свързване на калциев йон, с i са 

означени вероятните места за свързване с α-aмилазния инхибитор акарбоза. Сравнителният 

анализ е направен с помощта на CLUSTALW2. Визуализацията на консервативните остатъци 

е извършена с помощта на Jalview. 

 

Добре известно е, че за структурния интегритет, термичната стабилност и 

ензимната активност на α-амилазите е необходим калциев йон. Мястото на свързване 

е разположено между С-терминалния край на централния β-цилиндър и домен B, 

служейки като връзка между двата домена. Предсказаните за образуване на калций-

свързващото място остатъци (N
115

, D
172

, G
207

) в DgAmy1, са изключително 

консервативни в α-амилази от житни. Всички секвенции, известни за свързване на α-

амилазния инхибитор акарбоза, съвпадат също в DgAmy1 (Фиг. 5).  

Триизмерната структура на DgAmy1, представена на Фиг. 6, показва, че 

структурата на ензима е сходна с тази на други растителни α-амилази. Всички те 

притежават обща нагъната структура, състояща се от три домена: централен домен 

 
Фиг. 3. Множествено сдвояване на анинокиселинната секвенция на DgAmy1 с α-амилази от 

други растителни видове (едно- и двусемеделни).  
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O. sativa
A. thaliana
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(домен А), образуващ (β/α)8 цилиндър, (домен В) - бримка с различна дължина и С-

терминален домен (домен С), образуващ антипаралелен β –лист, съставен от 5 -10 

вериги. Субстрат-свързващото място на ензима е съставено от участъци от домените 

А и В, като трите каталитични аминокиселинни остатъка са разположени в С-

краищата на β-вериги 4, 5 и 7 (Фиг. 6). Мотивът (β/α)8 цилиндър (домен А) е общ за 

много α-глюкан-хидролази. 

 

 

 

Фиг. 6. Модел на 3D структура на DgAmy1 с използване на α-амилаза AMY2 (PDB ID: 1avaB) 

от Hordeum vulgare като матрица. Домен А, B и C са показани съответно в синьо, жълто и 

червено заедно с трите инвариантни аминокиселинни остатъка Asp
179

, Glu
204

 and Asp
289

 от 

активния център. 

 

Някои полизахарид-процесиращи ензими притежават вторични въглехидрат-

свързващи места, разположени на известно разстояние от активния център. Един от α-

амилазните изоензими на Hordeum vulgare - α-амилаза 1 (AMY1), притежава две 

такива места, означавани като SBS1 и SBS2 (substrate-binding sites). SBS1, наричано 

още „място за свързване с повърхността на скорбелното зърно“, е въглехидратна 

платформа, образувана от два съседни триптофанови остатъка - Trp
278 

и
 
Trp

279
, която 

се намира върху каталитичния (β/α)8 цилиндър. SBS1 е особено важно място за 

адсорбиране към скорбелното зърно. Второто място, присъстващо в AMY1, наречено 

„захарни щипки“ („a pair of sugar tongs“), е локализирано върху некаталитичния домен 

С и се състои от Tyr
380

. И двете места действат синергично в деградацията на 

скорбелните зърна, като мутации и в двете места нарушават значително афинитета на 

AMY1 към скорбелни зърна от ечемик. Сравнителни структурни изследвания сочат, 
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че Trp
278

 и Trp
279

 в мястото SBS1 се намират във всички α-амилази от житни и че 

Tyr
380

 е уникален за растителните α-амилази. Интересно е да се отбележи, че нито 

една от посочените по-горе аминокиселини не е запазена в DgAmy1. Вместо това, Pro 

и Gly се намират на местата на двойката триптофанови остатъци, а Val е на мястото на 

AMY1 Tyr
380

 (Фиг. 5). Това може да е показател за различна субстратна специфичност 

на DgAmy1, която я отличава от другите α-амилази от житни или за намален афинитет 

или дори невъзможност за свързване на скорбелни зърна. 

4.3.1.3. Експресия, пречистване и функционална активност на DgAmy1  

4.3.1.3.1. Клониране на ORF за DgAmy1 в експресионен вектор pET20-b(+) 

За клониране на кодиращата част на DgAmy1 в експресионния вектор pET20-

b(+)(Novagen) беше използвана информацията от проведените реакции на RACE и 

анализа, извършен със SignalP. На база на тази информация бяха синтезирани прав 

(FwAmy-4) и обратен праймер (ReAmy-4), със съответно включени рестриктазни 

сайтове за NdeI и XhoI. Продуктът на тези праймери беше клониран в pTZ57R/T и 

секвениран. Плазмидна ДНК от положителен клон беше рестрицирана с двете 

рестриктази и полученият инсерт беше субклониран в предварително рестрициран със 

същите рестриктази експресионен вектор pET20-b(+). Полученият конструкт беше 

проверен чрез секвениране и обозначен като pET-DgAmy. 

4.3.1.3.2. Хетероложна експресия и пречистване на рекомбинантна α-

амилаза DgAmy1 

За свръхекспресия на рекомбинантна α-амилаза DgAmy1 (rDgAmy1), 

компетентни клетки на E. coli BL21(DE3) бяха трансформирани с конструкта pET-

DgAmy и рекомбинантният белтък беше експресиран по метода на Studier, 

използвайки среда за автоиндукция и температура 20°C. След индукция клетките бяха 

озвучени с ултразвук, центрофугирани и получената утайка и супернатанта бяха 

анализирани чрез SDS-PAGE. По-голямата част от рекомбинантния белтък беще 

намерена в разтворимата фракция, което позволи неговото пречистване при нативни 

условия (Фиг. 7А, старт 1). Очевидно по-ниската температура на индукция 

благоприятства правилното нагъване на rDgAmy1, значително подобрявайки 

експресията й в разтворима форма при 20°C в сравнение с 25°C, 30°C and 37°C 

(данните не са показани). Рекомбинантната DgAmy1 беше експресирана като слят 

белтък с поли-His6 tag в С-терминалния край на ензима, което позволи пречистването 

му в една стъпка с използване на Ni
2+

 Sepharose (HisTrap HP column, GE Healthcare). 

Задържането на белтъка върху смолата е оптимално, за което показва отсъствието му 
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от flow through (Фиг. 7А, старт 2). Рекомбинантната DgAmy1 беше елуирана 

ефективно с 500 mM имидазол, доказателство за което е присъствието само на една 

ивица от rDgAmy1 в събраната фракция (Фиг. 7А, старт 4). 

Молекулната маса на rDgAmy1 е 46 kDa, което ясно показва, че белтъкът не е 

процесиран или деградирал в цитозола на E. coli. Имунодетекция с anti-His антитяло 

допълнително потвърждава интегритета и идентичността на rDgAmy1 (Фиг. 7А, старт 

5).  

 

 

 

Фиг. 7. Експресия и пречистване на рекомбинантна DgAmy1 (rDgAmy1). (А), SDS-PAGE 

(10%) анализ на пречистена rDgAmy1, експресирана в E. coli BL21(DE3) в среда за 

автоиндукция при 20°C за 24 h. Старт 1, разтворима фракция на индуциран клетъчен лизат от 

E. coli след ултразвук; старт 2, flow-through от Ni
2+-

Sepharose колона; старт 3, промивка с 20 

mM imidazole; старт 4, пречистен рекомбинантен белтък след елуиране с 500 mM имидазол; 

старт 5, имунодетекция на пречистена rDgAmy1 върху Уестърн блот с моноклонално anti-His-

HRP антитяло. (Б), Афинитетно-пречистена rDgAmy1, след разделяне в 10% SDS-PAGE, 

съдържащ разтворима скорбяла като субстрат, беше ренатурирана и оцветена с кисел йоден 

разтвор. (В, Г), 2-DE анализ на пречистена rDgAmy1. Белтъкът беше разделен с 

изоелектрично фокусиране във вертикален минигел, съдържащ Pharmalyte (4-6.5) и в 13% 

SDS-PAGE във второ направление. Пречистената rDgAmy1 беше оцветена с CBB-R250 (В) 

или с моноклонално антитяло MAb 3G2 след пренос върху PVDF мембрана (Г). 

Рекомбинантната DgAmy1 е белтък с мол. маса 46 kDa. 
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Пречистената рекомбинантна форма на DgAmy1 беше тествана за функционална 

активност чрез зимография, при която в полиакриламидния гел като субстрат се 

включва скорбяла. След ренатурация in situ, гелът се оцветява за ензимна активност с 

кисел разтвор на йод (Фиг. 7Б). Резултатът показва, че rDgAmy1 се експресира като 

активен белтък, притежаващ функционална активност, което означава, че по време на 

своята експресия, белтъкът се е нагънал правилно, формирайки функционален 

активен център. Този резултат предполага също, че липсата на посттранслационни 

модификации, най-вече гликозилиране, каквото е предсказано за DgAmy1, не са 

необходими за ензимната функция или за стабилността на белтъка и неговата 

нечувствителност към протеазна атака в цитозола на E. coli. Това е в съгласие с 

изследване на други автори, които показват, че въглехидратните остатъци не са 

есенциални за каталитичната активност и стабилност на екстрацелуларни амилази, 

секретирани от гъби.  

Хомогенността на пречистената рекомбинантна α-амилаза беше допълнително 

потвърдена с 2-DE, която показва само един белтък с мол. маса 46 kDa и pI 5.4 (Фиг. 

7В). 

Теоретично изчислената молекулна маса на слетия белтък rDg Amy1 - His6 tag e 

45.93 кDa и се покрива напълно с наблюдаваната мол. маса след разделяне в гел. В 

допълнение, рекомбинантната α-амилаза се разпознава и от моноклонално антитяло 

MAb 3G2, специфично за EP48 (Фиг. 7 Г), което е още едно потвърждение за 

успешното клониране на EP48, идентифициран с LC-MS/MS като α-амилаза.  

Типичният добив от култури с висока плътност, постигната след отглеждане 

върху авто-индукционна среда, е 200 мг rDgAmy1 от 1 л културална среда след 

пречистване с Ni
2+

 Sepharose. Нашите резултати показват, че авто-индукцията, 

съчетана с pET вектор с високо ниво на експресия и оптимизирано време на индукция 

при ниска температура значително подобряват добива на таргетния белтък. Това от 

своя страна улеснява изключително много бъдещи структурно-функционални 

изследвания.  

Идентифицирането на EP48 като α-амилаза повдига въпроса за ролята на тази 

екстрацелуларна α-амилаза в ранни стадии на соматична ембриогенеза при D. 

glomerata L. α –амилазите (EC 3.2.1.1) от хидролазно семейство 13 (GH13) 

хидролизират вътрешни α-(1, 4) гликозидни връзки в скорбяла и подобни на нея 

въглехидрати. Установени са три генни фамилии на α-амилаза в представители на 

едно- и двусемеделни, както и голосеменни растения, като ензимите се насочват към 
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различни клетъчни компартменти: апопласта и други екстрацелуларни компартменти 

(фамилия 1), цитозола (фамилия 2) и пластидите (фамилия 3). α-Амилазите от 

фамилия 1 се характеризират с предсказан секреторен сигнален пептид, като всички α-

амилази от житни принадлежат към това семейство. Секрецията на тези ензими 

(синтезирани в скутелума и алейроновия слой) в ендосперма на покълващи семена, 

където хидролизират резервната скорбяла, е известна и много добре изучена. Малко 

се знае обаче за функцията на α-амилазите от това семейство в други тъкани и при 

други растения. В апопласта на стъбла на грах е идентифицирана по-голяма част от α-

амилазна активност. Секретираната α-амилаза се индуцира от различни видове стрес, 

включващи стареене, продължително затъмнение и висока температура. При тютюн 

се наблюдава повишена α-амилазна активност вследствие на вирусна инфекция. 

Експресията на апопластна α-амилаза AtAMY1 от Arabidopsis се индуцира при 

температурен стрес, по време на стареене и след инфекция с авирулентен P. syringae 

pv. tomato (avrRpm1). Повишената индукция на апопластни α-амилази предполага 

роля в защитни реакции. Ензимите биха могли да мобилизират скорбяла от мъртвите 

клетки, инхибирайки по този начин патогените чрез елиминиране на хранителния им 

източник или чрез сигнализиране на съседни клетки, които развиват реакциите на 

защита. 

При Dactylis, двата типа култури - ембриогенни и неембриогенни суспензионни 

култури произлизат от един и същ генотип и се развиват при едни и същи условия на 

стрес, и присъствието на α-амилазата само в ембриогенни култури изключва 

евентуална нейна функция в стресов отговор. 

В растителни суспензионни култури клетките нямат развити зрели пластиди и не 

са способни да фотосинтезират. По тази причина клетките зависят от захарозата в 

хранителната среда като единствен източник на въглерод. В суспензионни култури от 

ориз експресията на гените се регулира от нивото на захароза в средата. При 

нормални условия на растеж с подходящо осигуряване на захари в средата, 

експресията на α-амилазните гени е предмет на метаболитна репресия. Когато 

клетките навлязат в стационарна фаза, изчерпването на захари от средата индуцира 

експресията на α-амилазните гени.  

При DgAmy1 случат не е такъв. В предишни наши изследвания, при 

проследяване на промяната на профила на екстрацелуларните белтъци за определен 

период на развитие, беше установена секреция в средата на ембриогенни 

суспензионни култури от Dactylis на няколко α-амилазни изоензима, като една част от 
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тях с мол. маса 40-46 kDa са общи и показват конститутивна експресия през целия 30-

дневен период на развитие на културите, докато три изоформи с мол. маса 75-150 kDa 

се появяват на по-късни стадии от развитие. Резултатите от разделените с 2D 

електрофореза и оцветени in situ за α-амилазна активност секреторни белтъци 

показват, че това са кисели белтъци с pI 4.6-5.2. Интересна е появата на една изоформа 

с мол. маса 48 kDa, която е специфична за най-ранните стадии на развитие, през които 

микрокластерите се развиват до проембрионални маси. Допълнително, с използване 

на моноклонално антитяло MAb 3G2, беше доказано, че тази изоформа е идентична с 

установения преди това от нас EP48. Апопластната α-амилаза се появява на 6-ти ден 

след субкултивиране, когато суспензионната култура е в експоненциална фаза на 

растеж и нивото на захароза в средата е все още относително високо. Нивото на 

захароза намалява постепенно по време на развитие на клетките и се изчерпва 

напълно, когато клетките навлязат в стационарна фаза на развитие, което се случва 14 

-15 дни след субкултивиране. Стареенето на D. glomerata L. суспензионни култури се 

наблюдава 17-20 дни след субкултивиране (непубликувани данни). По тези причини, 

изглежда експресията на DgAmy1 не е свързана с въглехидратния метаболизъм, както 

е тази на апопластни α-амилази в култивирани клетки от ориз.  

Интересно е да се отбележи, че α-амилазите, секретирани в ендосперма и тези, 

секретирани в апопласта след абиотичен и биотичен стрес, разграждат скорбяла в 

мъртви клетки. Все повече се натрупват данни, които сочат, че различен механизъм 

действа в живите клетки на растителните тъкани, които синтезират и разграждат 

пластидна скорбяла, използвайки пътища, които не включват α-амилазите. В 

култивирани клетки от ориз обаче е установена α-амилаза (αAmy3) с локализация в 

клетъчната стена и върху скорбелните зърна на амилопластите, при това авторите 

представят първото доказателство за транспорт на растителни белтъци в пластидите 

чрез зависим от сигнален пептид път. Друга α-амилаза (αAmy7, AmyI-1) от ориз е 

локализирана в хлоропластите на оризови листа и в амилопластите на калусни клетки, 

която участва в деградацията на пластидна скорбяла. Последната съдържа насочващ 

към пластидите сигнал, представляващ областта Trp
301

-Gln
369 

в С-терминалния край на 

белтъка. α-Амилазата от Dactylis (DgAmy1) се намира в клетъчната стена и 

културалната среда на ембриогенни микрокластери. Сравнението на секвенциите, 

отговорни за насочването към пластидите в αAmy3 and AmyI-1 от ориз с тези от 

DgAmy1 показа ниска хомология, едва 27%. Насочващата към пластидите област в 

AmyI-1 съдържа Trp
301

-Trp
302

 (аналогичен на Trp
278

-Trp
279

 в AMY1 от Hordeum) и 
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заедно с Tyr
404

 (Tyr
380

 в AMY1) допринася за високия й афинитет към скорбелни 

зърна. Вместо тях, DgAmy1 съдържа Pro
278

-Gly
279

 и Val
380

. Така тези различия в 

структурата на αAmy3, AmyI-1 и DgAmy1 правят малко вероятна локализацията на 

DgAmy1 в амилопластите на микрокластерните клетки и оттам, участието й в 

разграждането на скорбяла. 

Изследвания на соматичната ембриогенеза сочат, че асиметричното клетъчно 

делене и контролираната експанзия са важни механизми за образуване на 

ембриогенни растителни клетки, при което основна роля в тези процеси играе 

клетъчната стена. DgAmy1 показва временна експресия по време на соматична 

ембриогенеза. Намира се в клетъчната стена и културалната среда на единични клетки 

и делящи се микрокластери по време на тяхното развитие до проембрионални маси и 

не се наблюдава в диференциращи се ембриоиди. В делящи се клетки DgAmy1 е 

локализирана преимуществено в областта на близък клетъчен контакт Интересно е 

наблюдаваното избирателно белязане на клетките в клетъчната стена на една и съща 

клетка (Фиг. 8). 

 

 

 

Фиг. 8. Локализация на DgAmy1 с използване на индиректна имунофлуоресценция. 

Единични клетки (а) и микрокластери (б) от ембриогенна суспензионна култура на D. 

glomerata L. 6 дни след субкултивиране, третирани с моноклонално антитяло MAb 3G2, 

последвано от второ антитяло (анти-мише IgG, когирано с FITC). DgAmy1 е локализарана на 

отделни места в клетъчната стена, като се наблюдава силен сигнал в местата на близък 

клетъчен контакт (звездички), докато клетки без съседи остават небелязани (единични 

стрелки).  

 

Взети заедно, тези данни показват, че е по-вероятно секретираната DgAmy1 да 

въздейства на все още неизвестен въглехидрат в клетъчната стена, освобождавайки 

сигнали, необходими за развитието на микрокластерите до проембрионални маси или 

a

bб
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локално да модифицира клетъчната стена и да осигурява по този начин близък 

клетъчен контакт между развиващите се ембриогенни структури. Предстои тези 

възможности да бъдат проучени в бъдеще.  

В заключение, откритият в клетъчната стена и културалната среда на D. 

glomerata L. суспензионни култури 48 kDa-белтък с потенциал на ранен ембриогенен 

маркер беше идентифициран като α-амилаза и обозначен като DgAmy1. 

Пълноразмерната кДНК, кодираща DgAmy1, беше клонирана и рекомбинантният 

белтък беше експресиран в E. coli. DgAmy1 е сходна с други апопластни α-амилази от 

едно- и двусемеделни растения. При нея обаче липсват две области, които определят 

висок афинитет за свързване на скорбелни зърна, което е показател за друга 

субстратна специфичност, различна от тази на останалите α-амилази. Наличието на 

достатъчно пречистен и с добър добив рекомбинантен белтък са сериозна 

предпоставка за продължаване на изследванията за установяване на субстрата, върху 

който действа DgAmy1 в клетъчната стена, както и по-подробно изучаване на 

структурата на белтъка. По този начин би могла да се установи по-точно ролята, която 

апопластната α-амилаза изпълнява в ранните стадии на соматична ембриогенеза. 

 

4.3.2. Катепсин В 

4.3.2.1. In silico aнализ на нуклеотидната и аминокиселинна секвенция на 

DgCathB1 

В резултат на проведените реакции RACE беше получена пълноразмерна кДНК 

за гена на катепсин В с дължина от 1343 нд (Фиг. 2). За потвърждаване на получената 

в резултат на двете RACE реакции секвенция, беше конструирана нова двойка 

праймери (FwCathB-3 и ReCathB-3) за клониране и секвениране на пълноразмерна 

кДНК. Секвенираният катепсин В беше означен като D. glomerata L. cathepsin B - 

DgCathB1. Получената информация за секвенцията на катепсин В е публикувана в 

GenBank
®
 на NCBI под номер GU067465.1. 

След секвениране на пълноразмерната кДНК на DgCathB1, беше определена 

неговата ORF, която е с дължина 1047 нд. Освен ORF, бяха секвенирани и част от 5΄ 

(88 нд) и 3΄ (208 нд) нетранслираните области на кДНК на катепсин В (Фиг. 9). 

Анализът на аминокиселинната секвенция на DgCathB1, получена след 

транслиране на нуклеотидната секвенция, показва, че ORF на кДНК на DgCathB1 

кодира белтък с дължина от 348 аминокиселини. Програмата SignalP показа с 
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вероятност от 0.758 (при максимална стойност 1.000 и минимална стойност 0.450, 

зададени от програмата), че белтъкът има N-крайно разположен сигнален пептид, 

посочвайки мястото на неговото скъсване в позицията VGA
24

-↓-A
25

S.  

 

 

 

Фиг. 9. Нуклеотидна секвенция на кДНК, кодираща катепсин В (DgCathB1) от D. glomerata L. 

ОRF e транслиранa в аминокиселинна секвенция. Старт и стоп кодонът са в болд, като 

последният е означен със звездичка. Полиаденилиращият сигнал е подчертан с двойна черта. 

5' и 3' нетранслираните области са показани с малки букви. ORF, кодираща препроформата на 

DgCathB1 с дължина от 348 аминокиселини, e с главни букви. Сигналният пептид от 25 

аминокиселини е в син цвят, а пропептидът - в червен. Аминокиселините от каталитичната 

диада са оградени. Пептидите, използвани за дизайн на праймери FwCathB-1 и ReCathB-1, са 

подчертани. 

                                                                      aagcaaagc    9 

 

atcccagcaggaagagctactcctcctgcctgcttctcctccttgagctcctcccaccgtccgtcgccgatcgaggaag   88 

 

ATG AGG GGC GCC TCG CTT CTG CTG CTC GTC GTC CTC TCC GCC GCG GCT GCT GCC CCG CAG  148 

 M   R   G   A   S   L   L   L   L   V   V   L   S   A   A   A   A   A   P   Q    20 

CTT GTG GGA GCA GCG AGT GGA GAC CAT TCC CTA AGA ATC ATC CAG AAA GAC ATT ATA GAG  208 

 L   V   G   A   A   S   G   D   H   S   L   R   I   I   Q   K   D   I   I   E    40 

ACG ATC AAC AAG CAT CCC AAT GCC GGG TGG ACT GCT GGA CAC AAT GCC TAC TTG GCG AAC  268 

 T   I   N   K   H   P   N   A   G   W   T   A   G   H   N   A   Y   L   A   N    60 

TAT ACT ATT GAG CAA TTT AAG CAT ATC CTG GGA GTG AAG CCC ACA CCT CCG GGT TTA CTA  328 

 Y   T   I   E   Q   F   K   H   I   L   G   V   K   P   T   P   P   G   L   L    80 

GCT GGT GTT CCA ACC AAA ACT TAC TCA AAA TCA GAG GAG CTC CCG AAG CAG TTT GAT GCC  388 

 A   G   V   P   T   K   T   Y   S   K   S   E   E   L   P   K   Q   F   D   A   100 

AGA TCT AAG TGG TCT GGT TGC AGC ACA ATT GGG ACC ATA CTT GAT CAA GGT CAC TGT GGT  448 

 R   S   K   W   S   G   C   S   T   I   G   T   I   L   D   Q   G   H   C   G   120 

TCC TGC TGG GCT TTT GGT GCT GTG GAG TGT CTG CAA GAT CGT TTC TGC ATT CAT CAG AAC  508 

 S   C   W   A   F   G   A   V   E   C   L   Q   D   R   F   C   I   H   Q   N   140 

ATA AAT ATT TCA CTT TCT GCC AAT GAC CTA GTG GCT TGC TGT GGT TTT ATG TGT GGT GAT  568 

 I   N   I   S   L   S   A   N   D   L   V   A   C   C   G   F   M   C   G   D   160 

GGT TGT GAT GGA GGA TAT CCT ATC AAG GCA TGG CAA TAC TTT GTT CAG AGT GGT GTC GTT  628 

 G   C   D   G   G   Y   P   I   K   A   W   Q   Y   F   V   Q   S   G   V   V   180 

ACT GAG GAG TGC GAT CCA TAC TTT GAT CAG GTT GGC TGC AAA CAT CCT GGT TGT GAA CCT  688 

 T   E   E   C   D   P   Y   F   D   Q   V   G   C   K   H   P   G   C   E   P   200 

GCT TAT GAT ACG CCC AAG TGT GAA AAG AAA TGC AAG GTG CAG AAC CAA GTT TGG GAG GAA  748 

 A   Y   D   T   P   K   C   E   K   K   C   K   V   Q   N   Q   V   W   E   E   220 

AAG AAA CAT TTC AGC ATC AAT GCA TAC AGA GTA AAC TCT GAT CCT CAT GAC ATC ATG GCA  808 

 K   K   H   F   S   I   N   A   Y   R   V   N   S   D   P   H   D   I   M   A   240 

GAG GTC TAC AAG AAT GGC CCT GTA GAA GTT GCT TTC ACA GTT TAT GAG GAC TTT GCA CAC  868 

 E   V   Y   K   N   G   P   V   E   V   A   F   T   V   Y   E   D   F   A   H   260 

TAC AAA TCA GGA GTA TAC AAG CAT GTC ACA GGT GGC GTG ATG GGA GGT CAT GCC GTC AAG  928 

 Y   K   S   G   V   Y   K   H   V   T   G   G   V   M   G   G   H   A   V   K   280 

TTG ATT GGA TGG GGA ACC AGT GAT GCT GGC GAG GAT TAC TGG CTT CTT GCA AAT CAG TGG  988 

 L   I   G   W   G   T   S   D   A   G   E   D   Y   W   L   L   A   N   Q   W   300 

AAC AGA GGC TGG GGA GAT GAC GGC TAC TTC AAG ATC ATA AGA GGC AAG AAT GAA TGT GGC.1048 

 N   R   G   W   G   D   D   G   Y   F   K   I   I   R   G   K   N   E   C   G   320 

ATT GAA GAA GAA GTT GTT GCC GGT ATG CCA TCG ACA AAG AAC ATG GCC GGA AAC CAT GGC 1108 

 I   E   E   E   V   V   A   G   M   P   S   T   K   N   M   A   G   N   H   G   340 

AGC GCT TTT GGA ACT GCT ATA CTT TGA agtttgaacagcgccctgacctcagatgctggcggaattagct 1178 

 S   A   F   G   T   A   I   L   *                                               348 

atttgcatgtcaaatgaagcgggtaaattagcttgtggtggttccaggattgtgtatctggtacaatagcacacgttcc 1257 

 

aatgctgatatgttgttgaaaccacaacagttgttcagaaataaaaaaacgcataatatctaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1336 

 

aaaaaaa                                                                         1346 
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Използвайки паралелно онлайн програмите CD-search и InterProScan, 

клонираният DgCathB1 беше определен като цистеинова ендопротеиназа. Според 

класификацията на базата данни MEROPS, DgCathB1 е представител на клан СА, 

семейство С1, подсемейство С1А, холотип катепсин B. Каталитичната диада на това 

семейство протеинази се формира от двете аминокиселини - Cys и His. В молекулата 

на DgCathB1 те съответстват на Cys
122

 и His
277

. Освен каталитичната диада, други две 

аминокиселини - Gln
116

 и Asn
298

, имат ключово значение за реализиране на 

каталитичния акт. CD-search показва наличието на характерна за това семейство 

протеинази област– т. нар. S2 subsite, имащa отношение към субстратната 

специфичност. S2 е изграденa от следните аминокиселинни остатъци: Tyr
166

, Pro
167

, 

Ala
251

, Gly
275

, Val
278

, Glu
324

. 

Тези аминокиселини формират привиден джоб, в който преимуществено 

попадат хидрофобни или ароматни аминокиселинни остатъци от субстратната 

молекула. Изключение прави именно катепсин B, който поради наличието на 

отрицателно заредения Glu
324

 в тази позиция, може да приема аргинилов остатък от 

страна на субстрата. И двете програми показаха наличие в N- края на DgCathB1 на С1 

пропептид, което означава, че той се експресира под формата на неактивен 

препроензим. Пропептидът обхваща аминокиселините от Ile
34

-Pro
77

. В случая с 

катепсин B, пропептидът блокира достъпа на субстрата до вече сформирания активен 

център. Активна форма на протеиназата се генерира само след срязване на 

пропептида, което може да бъде както автокаталитично, така и от друга протеиназа. 

Анализът на определената на база нуклеотидна последователност 

аминокиселинна секвенция разкрива също така, че DgCathB не съдържа мотива 

ERFNIN, който е база за разделяне на семейството на цистеиновите протеинази С1А 

на две подсемейства: протеинази, които притежават този мотив и са сходни с 

папаините, се причисляват към катепсин L и H и тези, които не го съдържат, като към 

това подсемейство принадлежи катепсин В. Също така DgCathB съдържа 

инвариантния мотив GCNGG, типичен за всички цистеинови протеинази. Освен това е 

известно, че катепсин В освен ендопептидазна активност, притежава и 

карбоксипептидазна активност. Критична роля за последната играе т. нар. 

изключваща бримка (occluding loop), която ръководи свързването със субстрата. В 

състава на тази бримка влизат два тандемни His остатъка, които са инвариантни при 

всички гръбначни и безгъбначни. Бримката използва His остатък/ци за докинг на С-

терминалната карбоксилна група на пептидил субстрата. При растенията тази бримка 
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е по-къса и в нея е запазен само единият His, но са необходими допълнителни 

изследвания, които да покажат специфичността на растителните катепсин В и техните 

субстрати за екзопептидазна активност. Освен това, свързването с инхибитори като 

цистатини налага първо свързване на N-края на цистатина с тази бримка, което води 

до нейното изместване и възможност инхибиторът да прояви своята функция. 

DgCathB съдържа мотивa FDQVGCKH, който е част от изключващата бримка, 

запазена при растения.  

Сравнителният анализ на аминокиселинната последователност на DgCathB1 с 

цистеинови протеинази от други растителни видове показа, че транслираната 

аминокиселинна секвенция на DgCathB1 притежава висока степен на хомология с 

други растителни катепсин B протеинази, както и че описаните по-горе 

аминокиселини от активния център са консервативни при всички анализирани 

протеинази (Фиг. 10).  

 

 

Фиг. 10. Сравняване на транслираната аминокиселинна секвенция на DgCathB1 (ACY38050.1) 

с цистеинови протеинази от четири едносемеделни растителни видове (в скоби са посочени 

номерата за достъп на съответните видове, както и тяхната % хомология с DgCathB1): 

Hordeum vulgare (CAC83720.1, 91%), Triticum aestivum (CAA46810.1, 91%), Oryza sativa 

(AAX11351.1, 82%), Zea mays (NP_001150152.1, 83%), и четири двусемеделни растителни 

вида: Medicago truncatula (ACJ84734.1, 66%), Populus trichocarpa (XP_002320244.1, 70%), 

Nicotiana tabacum (CAA57522.1, 67%), Vitis vinifera (XP_002281936.1, 69%). Консервативните 

аминокиселини, вземащи пряко участие в каталитичния акт, са оградени. Сравнителният 

анализ е направен с помощта на CLUSTALW2. Визуализацията на консервативните остатъци 

е извършена с помощта на Jalview. 
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Степента на идентичност на секвенцията на DgCathB1 е в диапазона от 83-91% 

при сравнение с катепсин B от Hordeum vulgare, Zea mays, Triticum aestivum, Oryza 

sativa, като най-висока хомология DgCathB1 има с катепсин B от Hordeum vulgare - 

91%, а най-ниска такава - с този от Oryza sativa (83%). Степента на идентичност на 

DgCathB1 с двусемеделни растения като Medicago, Populus и Vitis е 66-70%.  

Теоретичната молекулна маса и pI на проензима са съответно 35.606 kDa и 5.90. 

Молекулната маса на зрялата форма е 29.746 kDa и pI e 5.46. 

Следните аминокиселинни остатъци са потенциални места за фосфорилиране: 

Ser
89

, Ser
91

, Ser
146

, Ser
233

, Thr
204

, Thr
253

, Tyr
166

, Tyr
187

, Tyr
202

, Tyr
243

, Tyr
255

, Tyr
293

, Tyr
309

.  

DgCathB1 притежава и възможни места за O-GlcNAc гликозилиране: Thr
85

; Thr
87

; 

Ser
105

, както и такива за N-гликозилиране: Asn
60

, Asn
142

. 

4.3.2.2. Клониране на ORF за DgCathB1 в експресионен вектор pET20-b(+) 

Поради липсата на експериментални данни за точното място на късане на 

сигналния пептид, както и на пропептида, за синтезиране на праймери, които да бъдат 

използвани за клонирането на DgCathB1, беше използвана информацията, получена 

при анализа на неговата аминокиселинна секвенция с програмите SignalP и 

Interproscan. На база на получената информация бяха синтезирани два прави 

праймера. Единият праймер (FwCathB-4.1) обхваща аминокиселините, намиращи се 

непосредствено след сигналния пептид, а вторият праймер (FwCathB-4.2) - областта 

след предвиденото място за процесиране на пропептида. Със секвенцията и на двата 

прави праймери беше въведено място за NdeI. Обратният праймер ReCathL-4 обхваща 

областта наляво от стоп кодона, като с неговата секвенция е въведено място за XhoI. 

Двата праймера бяха синтезирани с цел да се приготвят съответно два експресионни 

конструкта - единият, експресиращ проформата на DgCathB1 (белтъкът, съдържащ 

пропептид), а другият - неговата зряла форма. Върху кДНК матрица бяха проведени 

две PCR реакции, с всеки от двата прави праймера и общ обратен праймер. 

Намножените PCR продукти бяха пречистени и клонирани в pTZ57R/T. За 

секвениране бяха избрани по три положителни рекомбинантни клона. Плазмидната 

ДНК от избраните клонове беше рестрицирана с NdeI и XhoI, като двата получени 

фрагмента, отличаващи се по своя N-край, бяха лигирани в предварително обработен 

със същите рестриктази експресионен вектор pET-20b(+), в рамка на четене със С-

терминална полихистидилова опашка His6-tag. За проверка на точността на клониране, 

положителните рекомбинантни клонове бяха повторно секвенирани. Двата получени 

конструкта бяха означени съответно като pET-DgproCathB и pET-DgCathB. 
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4.3.2.3. Хетероложна експресия и пречистване на проформата и зрялата 

форма на рекомбинантен DgCathB1 

С двата получени конструкта, означени от нас като pET-DgproCathB и pET-

DgCathB, бяха трансформирани клетки на E. coli BL21(DE3) за последваща експресия 

в среда за автоиндукция. Рекомбинантните белтъци бяха установени преимуществено 

в разтворимата фракция на клетъчния лизат, което даде възможност да бъдат 

пречистени при нативни условия чрез афинитетна хроматография със смола Ni-NTA 

Superflow (Qiagen) (Фиг. 11). Двете рекомбинантни форми са обозначени като 

rDgproCathB и rDgCathB. 

 

Фиг. 11. SDS-PAGE (14%) анализ на експресия и пречистване на про- и зрялата форма на 

рекомбинантен DgCathB1. (А), тотален белтък от клетъчен лизат на празни клетки на E. coli 

BL21 (DE3) (1); клетъчен лизат от индуцирани E. coli BL21 (DE3) клетки с pET-DgproCathB 

(2) и pET-DgCathB (3); пречистена рекомбинантна проформа на DgCathB1 (4) и зряла форма 

на DgCathB1 (5) след елуиране от Ni
2+

-колона с 500 mM имидазол. Геловете са оцветени с 

CBB-G-250. (Б) Имуноблот на белтъците, подредени в същия ред, както в (А), с моноклонално 

анти-His антитяло, конюгирано с HRP. 
 

За да се установи степента на пречистване на двете елуирани форми на 

DgCathB1, рекомбинантните белтъци бяха разделени в SDS-PAGE електрофореза и 

оцветени с CBB (Фиг. 11А). Разликата в молекулната маса на хетероложно 

експресираните белтъци от тази на теоретично изчислените стойности се дължи на 

присъствието на 6-те хистидилови остатъка от His6-tag, както и на три допълнителни 

аминокиселини, внесени с рестриктазните сайтове. Теоретично изчислените 

молекулни маси за двете рекомбинантни форми на DgCathB1 са 36.802 kDa и 29.746 

kDa, съответно за проформата и зрелия белтък. Рекомбинантните белтъци бяха 

kDa kDa

30

39

30

39

1           2        3                          1         2         3
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допълнително идентифицирани в имунохимична реакция, използвайки анти-His 

антитяло (Фиг. 11Б). Резултатите показват, че и двата рекомбинантни белтъка, 

rDgproCathB и rDgCathB, са синтезирани в цитозола на E. coli като интактни белтъци. 

4.3.2.4. Функционална активност на rDgproCathB и rDgCathB  

Тъй като за правилното нагъване и формиране на функционален активен център 

на протеиназите е необходимо наличието на пропептид, първоначално и двете 

рекомбинантни протеинази, катепсин В и L, бяха експресирани като проензими. 

Пропептидът обаче действа като автоинхибитор за протеиназата, ограничавайки 

достъпа на субстрата до активния център на ензима. За активиране на 

рекомбинантните протеинази е необходимо пропептидът да бъде отстранен. За 

цистеиновите протеинази е характерен механизъм както на автопроцесиране, така и на 

активиране от друга протеиназа. По литературни данни катепсините се 

автопроцесират при оптимален диапазон на pH 3.5-5.5. Ето защо, за провеждане на 

опити за автопроцесиране на рекомбинантната проформа на DgCathB1 бяха подбрани 

буфери от посочения pH диапазон. При нито една от използваните стойности на рН не 

беше наблюдавано автопроцесиране. При опити с буфери с рН 6-8 също не беше 

наблюдавано автопроцесиране. Като алтернатива на автопроцесирането беше 

направен опит за активиране на прокатепсин B от друга протеиназа, в случая пепсин, 

но и той не даде резултат. От тези изследвания може да се заключи, че най-вероятно in 

vivo прокатепсин B се процесира от различна, специфична за него протеиназа. В 

литературата има редица примери, които показват, че катепсин B се активира чрез 

действието на други протеинази. В същото време са проведени изследвания, които 

демонстрират, че прибавянето на декстран сулфат или глюкозаминогликани (GAGs) в 

реакцията значително ускоряват процеса на автопроцесиране, при което той е 

концентрационно-зависим. GAGs оказват положителен ефект и при процесирането на 

мутантна форма на прокатепсин В, неспособна на автоактивация, от активиран 

катепсин В, с което изказват предположение, че GAGs индуцира конформационни 

промени в пропептида, превръщайки го в по-подходящ субстрат. Авторите смятат, че 

поради ко-локализацията на прокатепсин B и GAGs in vivo, GAGs може да оказват 

съществена физиологична роля при неговото активиране. Подобно обяснение може да 

се приложи и в нашия случай. Посттранслационни модификации, като напр. 

гликозилиране, допуснати от анализа in silico, могат да имат отношение както към 

правилното нагъване на ензима, така и към неговото активиране. DgCathB беше 

експресиран и като зряла форма, без пропептид, но и тази форма не показа активност. 
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Известно е, че за синтеза на активен катепсин В не е необходим целия пропептид, 

както е случая с много други катепсини. Смята се, че съдържащите се в структурата 

на зрялата форма на катепсин В малки бримки спомагат допълнително за правилно 

нагъване на молекулата. Възможно е за експресия на активен зрял катепсин В все пак 

да е необходим в някаква дължина и неговия пропептид, като отговор на това ще 

дадат бъдещи изследвания. 

 

4.3.3. Катепсин L  

4.3.3.1. In silico aнализ на нуклеотидната и аминокиселинна секвенция на 

DgCathL1 

Секвенцията на кДНК, получена след реакциите на 5'- и 3'RACE (описани в 

Раздел 4.2), беше намножена в пълния й размер, използвайки нова двойка праймери 

(FwCathL-3 и ReCathL-3), разположени непосредствено в 5΄- и 3΄ краищата на 

съответните нетранслиращи се области. 

Големината на пълноразмерната кДНК е 1276 нд. Секвенираният 

екстрацелуларен катепсин L беше означен като DgCathL1. Секвенцията на катепсин L 

е публикувана в GenBank
®
 на NCBI под номер GU067466.2. 

На Фиг. 12 е представена секвенцията на пълноразмерната кДНК на гена за 

DgCathL1. Oтворената рамка на четене е с големина 1096 нд. Освен ORF, бяха 

секвенирани и части от 5΄- и 3΄ UTR, съответно с дължини от 30 нд и 148 нд. 

Транслирането на нуклеотидната секвенция на ORF на DgCathL1 показа, че тя 

кодира белтък с големина от 365 аминокиселини. Сигналният пептид се процесира 

при GLA
20

-↓-L
21

G с вероятност от 0.926. С висока вероятност, при значителна 

надпрагова стойност от 0.450, SignalP показва и второ потенциално място за срязване, 

което е отместено с две аминокиселини надясно (АLG
22

-↓-V
23

P). Тези данни сочат, че 

DgCathL1 е секреторен белтък. 

Подобно на DgCathB1, и DgCathL1 беше класифициран като цистеинова 

протеиназа и според номенклатурата на базата данни MEROPS той също е 

представител на клан СА, семейство С1, подсемейство С1А. Каталитичната диада при 

DgCathL1 се състои от Cys
156

 и His
292

, а двете аминокиселини, пряко свързани с 

тяхното действие, са Gln
150

 и Asn
313

. И за DgCathL1 CD-search посочи активните 

аминокиселини, имащи отношение към изграждането на S2 subsite, който придава 

специфичност при избора на субстратна молекула. Това са аминокиселините Leu
199

, 

Met
200

, Asn
266

, Leu
290

, Gly
293

. 
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Фиг. 12. Нуклеотидна секвенция на кДНК, кодираща катепсин L (DgCathL1) от D. glomerata 

L. ОRF e транслиранa в аминокиселинна секвенция. Стартовият и стоп кодон са в болд, като 

последният е означен със звездичка. Полиаденилиращият сигнал е подчертан с двойна черта. 

5' и 3' нетранслираните области са с малки букви. ORF, кодираща препроформата на DgCathL 

1 с дължина от 365 аминокиселини, e с главни букви. Сигналният пептид от 20 

аминокиселини е показан в син цвят, а пропептидът - в червен. Аминокиселините от 

каталитичната диада са оградени. Пептидите, използвани за синтеза на праймери FwCathL-1 и 

ReCathL-1, са подчертани. 

 

DgCathL1 съдържа също така инвариантния мотив GCDGG, който е типичен за 

всички растителни цистеинови протеази.  

                                                 catccatcgctctaatccgcaccagtaaca   30 

 

ATG TGG AGG TGT ATC CTG CTC GCC GTG GTG GTC GCG ATG GCG GTG GCG CCG GGG CTG GCG   90 

 M   W   R   C   I   L   L   A   V   V   V   A   M   A   V   A   P   G   L   A    20 

CTG GGA GTC CCG TTC ACG GAG AAA GAC CTC GCC TCC GAA GAG AGC CTG CGG GGG CTC TAC  150 

 L   G   V   P   F   T   E   K   D   L   A   S   E   E   S   L   R   G   L   Y    40 

GAG ACG TGG AGG AGC CAC CAC ACG GTG TCC CGG AGG GGG CTC GGC GCC GAG GCG GAG GCG  210 

 E   T   W   R   S   H   H   T   V   S   R   R   G   L   G   A   E   A   E   A    60 

CGC CGG TTC AAC GTG TTC AAG GAG AAC GTG CGG TAC ATC CAC GAG GCC AAC AAG AAG GAC  270 

 R   R   F   N   V   F   K   E   N   V   R   Y   I   H   E   A   N   K   K   D    80 

AGG CCC TTC AGG CTG GCG CTC AAC AAG TTC GCC GAC ATG ACC ACC GAC GAG TTC CGC CGC  330 

 R   P   F   R   L   A   L   N   K   F   A   D   M   T   T   D   E   F   R   R   100 

ACG TAC GCC GGG TCA AGG GTG CGG CAC CAC CGC TCC CTG AGC GGC GGC CGT CGC CAG GGC  390 

 T   Y   A   G   S   R   V   R   H   H   R   S   L   S   G   G   R   R   Q   G   120 

GGT GGG AGC TTC ATG TAC GCC GAC GCC GAG AAC CTG CCC GCG GCG GTG GAC TGG CGG CAG  450 

 G   G   S   F   M   Y   A   D   A   E   N   L   P   A   A   V   D   W   R   Q   140 

AAG GGC GCG GTG ACA CCC ATC AAG GAC CAA GGC CAG TGC GGG AGC TGC TGG GCG TTC TCG  510 

 K   G   A   V   T   P   I   K   D   Q   G   Q   C   G   S   C   W   A   F   S   160 

ACG ATC GTG GCG GTG GAG GGC ATC AAC AAG ATC AGG ACG GGG AGG CTG GTG TCG CTG TCG  570 

 T   I   V   A   V   E   G   I   N   K   I   R   T   G   R   L   V   S   L   S   180 

GAG CAG GAG CTC ATG GAC TGT AAC ATC GGG GAG AAC GAC GGC TGC AAC GGA GGT CTC ATG  630 

 E   Q   E   L   M   D   C   N   I   G   E   N   D   G   C   N   G   G   L   M   200 

GAC GTC GCC TTC CAG TTC ATC CAG CAA AAC GGA GGG ATC ACC ACC GAG GCC AGC TAT CCG  690 

 D   V   A   F   Q   F   I   Q   Q   N   G   G   I   T   T   E   A   S   Y   P   220 

TAT CAA GGC GAG CAG AAC AGT TGC GAC CAG TCC AAG GAA AAC TCT CAT GAT GTG TCC ATC  750 

 Y   Q   G   E   Q   N   S   C   D   Q   S   K   E   N   S   H   D   V   S   I   240 

GAC GGC TAC GAG GAT GTC CCT GCG AAT GAC GAG TCT GCT CTG CAG AAA GCG GTT GCA AAC  810 

 D   G   Y   E   D   V   P   A   N   D   E   S   A   L   Q   K   A   V   A   N   260 

CAG CCC GTG TCG GTT GCA ATA GAC GCC AGC GGC AAT GAT TTC CAG TTC TAC TCG GAG GGC  870 

 Q   P   V   S   V   A   I   D   A   S   G   N   D   F   Q   F   Y   S   E   G   280 

GTC TTC ACC ACA GAC GGC GGC ACG GAT CTC GAT CAT GGT GTC GCC GCC GTT GGG TAT GGT  930 

 V   F   T   T   D   G   G   T   D   L   D   H   G   V   A   A   V   G   Y   G   300 

ACT ACC CGA GAT GGA ACC AAG TAC TGG ATC GTG AAG AAC TCG TGG GGA GAG GAT TGG GGC  990 

 T   T   R   D   G   T   K   Y   W   I   V   K   N   S   W   G   E   D   W   G   320 

GAG AAG GGA TAC ATC AGG ATG CAG CGC GGC GTG AAG CAA GCA GAG GGG CTG TGT GGC ATC 1050 

 E   K   G   Y   I   R   M   Q   R   G   V   K   Q   A   E   G   L   C   G   I   340 

GCC ATG GAG GCG TCT TAC CCA ACC AAG TCA GCA CCA CAT GCT ATG ATA TTG GAA GGG TCT 1110 

 A   M   E   A   S   Y   P   T   K   S   A   P   H   A   M   I   L   E   G   S   360 

CTT ACT GAT GAG CTC TAG atggcatctgatccttcggagtgcaagctctgtaccgagggggaagtaaatatcc 1183 

 L   T   D   E   L   *                                                           365 

ccctgctacattatgtactttctacaaaatgtccttatcaacataataaagtttttattgaaaagaaaggcaaaaaaaa 1262 

 

aaaaaaaaaaaaaa                                                                  1276 
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И двете програми показаха, че непосредствено след сигналния пептид, в 

молекулата на DgCathL1 се открива пропептид, заемащ областта от Tyr
40

-E
97

,
 
което 

означава, че DgCathL1 също се експресира под формата на неактивен проензим. 

Проропептидът на DgCathL1 е различен от този на DgCathB1 и според 

класификацията на MEROPS, се причислява към семейството на I29 инхибитори. Този 

тип инхибиторни домени се открива в редица протеинази, където действа като 

пропептид и е характерен за катепсин L протеинази. Протеиназите се определят като 

катепсин L-подобни на база на присъствието на силно консервативния 

аминокиселинен мотив ER(F/W)N(I/V)N в пропептида. Смята се, че този мотив 

представлява съществена функционална единица, имаща пряко значение за 

инхибирането на ензима. Изграждащите го аминокиселини са разположени върху 

едната страна на α спирала, която попада в областта, където е разположен активния 

център. Такъв мотив присъства в пропептида на DgCathL1 и е изграден от следните 

аминокиселини: Glu
58

, Arg
61

, Phe
65

, Asn
68

, Ile
72

, Asn
76

. Втори мотив, GNFD, който 

участва в междумолекулното процесиране на други протеинази от клан СА, също 

присъства в пропептида на DgCathL1. По тези признаци клонираният от нас белтък 

беше класифициран като катепсин L-подобна протеиназа. 

Активна форма на DgCathL1 се получава след срязване на пропептида. Неговото 

срязване може да бъде както автокаталитично, така и от друга протеиназа. Интeресно 

явление е, че срязаният пропептид I29 може да продължи да действа като инхибитор 

както на същата протеиназа, така и на други протеинази. 

Сравнителният анализ на DgCathL1 с други растителни протеинази показа 

висока степен на хомология с представители на С1А подсемейството и силна 

консервативност на аминокиселините от активния център (Фиг. 13). Идентичността на 

DgCathL1 с едносемеделни представители е в диапазона 66-83%, като най-висока 

хомология DgCathL1 има с протеиназа от Hordeum vulgare - 86%, а най-ниска такава - 

със Zea mays - 66%. Също така, DgCathL1 притежава 55-66% степен на идентичност с 

двусемеделни растения като Arabidopsis, Medicago, Populus, Solanum и Vitis. 

Теоретичната молекулна маса на проензима е 37.967 kDa и неговата pI е 5.22. 

Молекулната маса на зрялата форма е 28.82 kDa и pI 4.79. Следните аминокиселинни 

остатъци са потенциални места за фосфорилиране: Ser
32

, Ser
50

, Ser
114

, Ser
178

, Ser
180

,
 

Ser
180

, Ser
321

, Ser
321

, Ser
360

, Thr
94

, Thr
301

, Thr
302

, Tyr
243

, Tyr
308

, Tyr
324

. NetOGly 

предсказва O-GlcNAc места за гликозилиране: Ser
105

, Ser
227

, Ser
264

. 
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Фиг. 13. Сравняване на транслираната аминокиселинна секвенция на DgCathL1 (ACY38051.2) 

с цистеинови протеинази от три едносемеделни растителни видове (в скоби са посочени 

номерата за достъп на съответните видове, както и техния % хомология с DgCathB1): Hordeum 

vulgare (CAB09697.1, 83%), Oryza sativa (NP_001067630.1, 71%), Zea mays (NP_001151278.1, 

66%) и пет двусемеделни растителни вида: Arabidopsis thaliana (NP_680113.3, 59%), Populus 

trichocarpa (XP_002316833.1, 59%), Medicago truncatula (XP_003607548.1, 55%), Solanum 

lycopersicum (ABV22590.1, 66%), Vitis vinifera (XP_002278323.1, 66%). Консервативните 

аминокиселини, вземащи пряко участие в каталитичния акт, са оградени. Сравнителният 

анализ е направен с помощта на CLUSTALW2. Визуализацията на консервативните остатъци 

е извършена с помощта на Jalview. 

 

4.3.3.2. Клониране на ORF за DgCathL1 в експресионен вектор pET20-b(+) 

За клониране на прокатепсин L в pET20-b(+) бяха извършени аналогични 

стъпки, както при катепсин B. Правият праймер FwCathL-4, използван за реклониране 

на прокатепсин L в pET20-b(+), беше синтезиран на база на информацията, получена 

от SignalP. Той обхваща аминокиселините непосредствено след предсказаното място 

за скъсване на сигналния пептид. Обратният праймер ReCathL-4 обхваща 

нуклеотидите преди стоп кодона. В FwCathL-4 има въведен сайт за NdeI, a в ReCathL-

3 - за XhoI. След проведена PCR реакция, полученият PCR фрагмент беше пречистен и 

клониран в pTZ57R/T. След секвениране на положителни клонове от новополучения 
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конструкт, от избран клон беше изолирана плазмидна ДНК и рестрицирана с NdeI и 

XhoI. Полученият фрагмент беше лигиран в pET20-b(+), обработен със същите 

рестриктази. Новополученият конструкт беше секвениран за проверка точността на 

клонирането. Той беше означен от нас като pET-DgprоCathL.  

4.3.3.3. Хетероложна експресия и пречистване на проформата на 

рекомбинантен DgCathL1 

При катепсин L е установена силна зависимост между структурния интегритет 

на пропептида, неговата инхибираща сила и възможността да катализира правилно 

нагъване на зрелия ензим  и по тази причина само проензимът беше експресиран в E. 

coli. С новополучения конструкт pET-DgprоCathL бяха трансформирани компетентни 

клетки на E. coli BL21(DE3), с цел последваща експресия в среда за автоиндукция. 

Рекомбинантният белтък се експресира в рамка на четене със С-крайно разположен 

поли-His6-tag. След експресия, рекомбинантният прокатепсин L беше пречистен чрез 

метал-афинитетна хроматография върху Ni-NTA агароза и означен като rDgprоCathL.  

 

 

Фиг. 14. Анализ на експресия и пречистване на рекомбинантния проензим DgCathL1 

(rDgprоCathL) след разделяне на 14% SDS-PAGE. (А), тотален белтък от клетъчен лизат на 

празни клетки на E. coli BL21 (DE3) (1); клетъчен лизат от индуцирани E. coli BL21 (DE3) 

клетки с pET-DgproCathL (2); пречистен рекомбинантен белтък след елуиране от Ni
2+

-колона 

с 500 mM имидазол (3). Белтъците са оцветени с CBB G-250. (Б), Имуноблот на белтъци, 

подредени в същия ред както в (А), с моноклонално анти-His антитяло, конюгирано с HRP.  
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На Фиг. 14 са показани резултатите от неговата експресия и пречистване. 

Резултатите от SDS-PAGЕ показаха, че по-голяма част от рекомбинантната протеаза е 

локализирана в супернатантата, т.е. белтъкът се експресира в разтворима форма. 

Количеството на rDgprоCathL в утайката беше незначително. Теоретично изчислената 

молекулна маса на rDgprоCathL е 39.051 kDa, която съвпада напълно с наблюдаваната 

мол. маса на разделения в гел рекомбинантен белтък (Фиг. 14А). 

В допълнение беше проведен имуноблот на пренесения върху NC мембрана 

белтък с моноклонално анти-His антитяло, резултатът от който доказва идентичността 

и интегритета на рекомбинантния белтък (Фиг. 14Б). 

4.3.3.4. Функционална характеристика на рекомбинантната проформа на 

DgCathL1 (rDgproCathL) 

Kакто вече беше споменато, оптималната рН стойност за автопроцесиране на 

цистеиновите протеинази е в диапазона 3.5-5.5. За автопроцесирането на прокатепсин 

L бяха използвани ацетатни буфери с рН, покриващ този диапазон. От получените 

резултати става ясно, че прокатепсин L се процесира най-ефективно при pH 4.5. Също 

така беше определено и оптималното време, за което rDgprоCathL преминава напълно 

в зряла форма. Същият се процесира напълно до зряла форма 20 мин след инкубиране 

на пропептида (Фиг. 15А). 

 

 

Фиг. 15. Функционална характеристика на рекомбинантен прокатепсин L. (А) Определяне на 

оптимално време за автопроцесиране чрез инкубиране на проензима в буфер за активност (pH 

5.0) за посочените интервали от време. (Б) Анализ на протеиназна активност в гел на проби, 

идентични с тези от А. (В) Анализ на инхибиране на активиран катепсин L от инхибиторите 

Cathepsin L inhibitor II (Z-FY-CHO), рекомбинантен цистатин DgCys1, E-64 и PMSF. 

 

Паралелно с експеримента за оптимално време за автопроцесиране, същите 

проби бяха тествани и за активност в гел. Резултатът от Фиг. 15Б показва, че 
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процесираната форма на катепсин L е функционално активна. Беше определено и 

оптималното рН за ензимната активност на катепсин L в разтвор, използвайки BANA 

като субстрат - рН 5.0.  

Анализът на инхибиране на процесиран катепсин L показва, че при условията на 

провеждане на експеримента, специфичният инхибитор за катепсин L, Cathepsin L 

inhibitor II (Z-FY-CHO) е с най-силно инхибиращо действие (85%), следван от Е-64 

(84%) и рекомбинантен растителен цистатин DgCys1 (82%), докато степента на 

инхибиране от PMSF е едва 24%.  

В предишни наши изследвания беше установена секреция в клетъчната стена и 

културалната среда на клетки от суспензионни култури на няколко изоформи на 

цистеинова протеиназа с мол. маса 36 kDa и pI 4-5.5, една серинова 70 kDa 

протеиназа, както и протеиназа/и с мол. маса 200 kDa, чийто тип не беше определен с 

наличните инхибитори. В настоящата работа са представени резултати от клонирането 

и хетероложната експресия на две от 36 kDa изоформи, идентифицирани структурно 

като катепсин В и катепсин L. Интересно е да се отбележи, че при сравнение на 

ембриогенни и неембриогенни суспензионни култури, изоформите на 36 kDa 

цистеинова протеиназа се експресират само в ембриогенни култури, което ги определя 

като белтъци, свързани със соматичната ембриогенеза. Отсъствието на тези изоформи 

в средата на неембриогенни суспензионни култури би могло да се дължи на блокирана 

синтеза или инхибиране на ензима по време на загуба на ембриогенния потенциал. 

При Medicago truncatula са идентифицирани три протеази, секретирани в клетъчната 

стена и културалната среда само в ембриогенна клетъчна линия. Също така е показано 

участието на екстрацелуларни цистеинова протеиназа OsCP и цистатин ОС1 в 

клетъчната пролиферация на суспензионни култури от Oryza sativa. Ранните стадии на 

развитие на суспензионните култури от D. glomerata L. - 3-6 дни след субкултивиране, 

се характеризират с интензивна клетъчна пролиферация и диференциация. По тази 

причина се изкушаваме да спекулираме за ролята на цистеиновите протеинази в 

соматичната ембриогенеза, като допускаме тяхно евентуално участие в локална 

модификация на клетъчната стена, която е изключително динамична структура, или в 

генериране на сигнали, необходими за развитието и диференциацията на клетките. 

Като цяло, присъствието на протеинази в клетъчната стена е много интересно, понеже 

те се явяват като възможни кандидати за апопластно процесиране и изследваннията 

досега сочат, че те играят важна роля в развитието на растенията.  
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За нас голям интерес представлява високата степен на инхибиране на катепсин L 

от рекомбинантния цистатин, клониран и анализиран в настоящата работа (Фиг. 15В). 

Еднаквата локализация на цистатин и катепсин L в културалната среда на 

ембриогенни суспензионни култури на D. glomerata L., както и високият процент 

инхибиране (82%) от страна на цистатина определят катепсин L като вероятна 

прицелна молекула на цистатина. Наличието на хетероложно експресирани и с 

достатъчна чистота рекомбинантни цистеинови протеинази катепсин В и катепсин L 

от една страна, и от друга - на рекомбинантен цистатин, е добра предпоставка за по-

подробното изучаване на поддържането на крехкия баланс между протеинази и 

инхибитори, необходим за правилното развитие и диференциация на растителните 

клетки. Освен това успешната експресия на рекомбинантните протеинази създава 

възможност да се изследват механизмите на контрол върху тяхната протеолитична 

функция и да се идентифицират прицелните молекули, с които те взаимодействат.  

4.3.4. Хитинази  

4.3.4.1. In silico aнализ на ну 

клеотидната и аминокиселинна секвенция на хитиназа клас III и хитиназа 

клас IV 

Клонирането на пълноразмерните кДНК на два вида хитинази - от клас III и клас 

IV, е описано в раздел 4.2. Секвенцията на хитиназа клас IV (означена като DgChiIV), 

беше публикувана в GenBank
®
 на NCBI под номер JN191351, а тази на хитиназа клас 

III, (означена като DgChiIII) - под номер JN191350.  

4.3.4.1.1. Хитиназа клас IV  

За DgChiIV са идентифицирани 73 нд от 5΄UTR, 209 нд от 3΄UTR, както и ORF, 

която е с дължина 828 нд. ORF кодира белтък с големина от 275 аминокиселини (Фиг. 

16). SignalP показва, че DgChiIV съдържа сигнален пептид при вероятност от 0.868, 

като посочва позицията на неговото скъсване AAA
27

-↓-Q
28

N. 

Анализът на аминокиселинната секвенция на DgChiIV с InterProScan и CD-search 

класифицира белтъка като представител на гликозид хидролазите от семейство 19 

(GH19). Ензимите, представители на GH19, са само с една известна функция – 

хитиназна активност (EC 3.2.1.14). Хитиназите са ензими, които хидролизират 

връзката β-1,4-N-ацетил-D-глюкозамин. InterProScan показа и присъствие в 

хитиназната молекула на хитин-свързващ домен тип-1, разположен непосредствено 

след сигналния пептид (С
29

-С
60

). 
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Фиг. 16. Нуклеотидна секвенция на кДНК на DgChiIV. ОRF e транслиранa в аминокиселинна 

секвенция. Стартовият и стоп кодон са в болд, като последният е означен със звездичка. 5΄ и 

3΄ нетранслираните области са показани с малки букви. ORF е с главни букви. Сигналният 

пептид от 27 аминокиселини е в син цвят. Пептидът, върху който е направен праймер ReChi-1, 

е подчертан. Каталитично-активната аминокиселина е оградена. Полиаденилиращият сигнал е 

подчертан с двойна черта. 

 

Този домен е характерен за редица растителни белтъци, включително и за 

растителните ендохитинази. Той има отношение към разпознаването и свързването на 

N-ацетилглюкозамин и неговите полимерни форми (хитин). CD-search също така 

показа позицията на каталитично активната аминокиселина Glu
138

. Според анотациите 

на CD-search и базата данни CAZY (Carbohydrate-Active Enzymes, http://afmb.cnrs-

mrs.fr/CAZY/), хитиназите от семейство GH19 са предимно растителни и се разделят 

на три класа – I, II и IV. I и IV клас съдържат N-крайно разположен хитин-свързващ 

домен и притежават сходна ензимна активност. Различават се по това, че 

      acaccaccgcctcgtagcaagcttcaagcctgcaacagaaaactagctatcttgtgacctcaagtagtttggc   73 

 

ATG GCG AGA TCA CCA ATG GCG GTG TTC GTG GCT CTT GGG CTA GCA GCA GCA CTC CTC TCC  133 

 M   A   R   S   P   M   A   V   F   V   A   L   G   L   A   A   A   L   L   S    20 

GCC GCC GGT CCC GCT GCC GCG CAG AAC TGC GGC TGC CAG GCG GAC TTT TGC TGC AGC AAA  193 

 A   A   G   P   A   A   A   Q   N   C   G   C   Q   A   D   F   C   C   S   K    40 

TTC GGT TTC TGC GGC AAG ACC GAC GAT TAC TGT GGC GAC GGG TGC CAG TCC GGC CCG TGT  253 

 F   G   F   C   G   K   T   D   D   Y   C   G   D   G   C   Q   S   G   P   C    60 

AAA AGC GGC GGT GGA AGC AGC GGC GGC GGC GGA GAT GTG GGC AGC ATC GTC ACC GAT GAT  313 

 K   S   G   G   G   S   S   G   G   G   G   D   V   G   S   I   V   T   D   D    80 

TTC TTC AAC GGA ATC AAG TCT CAG TCC GGC AGC GGC TGC GCA GGC CAG AGC TTC TAC ACC  373 

 F   F   N   G   I   K   S   Q   S   G   S   G   C   A   G   Q   S   F   Y   T   100 

CGC CAG GCG TTT CTG AGC GCC GTC GGT TCC CCT TCC GGC TCC GGC TTC GGG TCG GGA AGC  433 

 R   Q   A   F   L   S   A   V   G   S   P   S   G   S   G   F   G   S   G   S   120 

TCC GAC GCC GCC AAG CGC GAG ATC GCC GCC TTC TTC GCC CAC GTC ACG CAC GAG ACC GGA  493 

 S   D   A   A   K   R   E   I   A   A   F   F   A   H   V   T   H   E   T   G   140 

CAT TTC TGC TAC ATC GAG GAG ATC AAC GGT GCG AGC CAG AAC TAC TGC GAC ACC GGG TTC  553 

 H   F   C   Y   I   E   E   I   N   G   A   S   Q   N   Y   C   D   T   G   F   160 

CCG CAG TGG CCG TGC TCA TCG GGG GCG AAG TAC TAC GGC CGC GGG CCG CTG CAG CTC ACC  613 

 P   Q   W   P   C   S   S   G   A   K   Y   Y   G   R   G   P   L   Q   L   T   180 

TGG AAC TAC AAC TAC GGA GCA GCG GGG AAG GCC ATC GGC TTC GAC GGG CTG AAC AAC CCA  673 

 W   N   Y   N   Y   G   A   A   G   K   A   I   G   F   D   G   L   N   N   P   200 

CAG ATT GTG GCG CAG GAC AAT GTG GTG GCG TTC AAG ACG GCG CTG TGG TAC TGG ATG ACC  733 

 Q   I   V   A   Q   D   N   V   V   A   F   K   T   A   L   W   Y   W   M   T   220 

AAC GTT CAC GGG GTG CTG CCG CAG GGA TTC GGC GCC ACC ATC AGG GCC ATC AAC GGC GCC  793 

 N   V   H   G   V   L   P   Q   G   F   G   A   T   I   R   A   I   N   G   A   240 

GTG GAG TGC GAC GGC AAG AAC ACC GCG CAG ATG AAC GCG CGG GTG GGC TAC TAC CAG GCC..853 

 V   E   C   D   G   K   N   T   A   Q   M   N   A   R   V   G   Y   Y   Q   A   260 

TAC TGC CGC CAG TTC GGC ATC GAC GCC GGG GGC AGC CTC ACT TGC TAG acactcatcgccatc  916 

 Y   C   R   Q   F   G   I   D   A   G   G   S   L   T   C   *                   275 

tatggctcgatcctgaggaataatttgttttcaaataaatgtgtggatcgtaaaatgtctacgatatagtatctgaata  995 

 

atggaacatcaataatattctgtacgacaccgggccgccgcatatttgctagtcaactcaatgctccatgtgtatcaac 1074 

 

ttgtttttcacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1110 

 

http://afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/
http://afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/
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представителите на IV клас са с по-ниска молекулна маса. Клас II се отличава от 

останалите два по липсата на хитин-свързващ домен.  

 

 

 

Фиг. 17. Сравняване на транслираната аминокиселинна секвенция на DgChiIV (AET86623.1) с 

хитинази клас IV от четири едносемеделни растителни видове (в скоби са посочени номерата 

за достъп на съответните видове, както и техния % хомология с DgChiIV): Zea mays 

(AAT39997.1, 69%), Oryza grandiglumis (ACJ24349, 64%), Triticum aestivum (AAD28733, 62%), 

Hordeum vulgare (AAD28733, 59%) и пет двусемеделни растителни вида: Arabidopsis thaliana 

(NP_191010.1, 59%), Medicago truncatula (AAR87869, 55%), Nicotiana tabacum (BAF44533, 

57%), Vitis vinifera (AAB65776, 67%), Daucus carota (AAB08470, 57%). Консервативният 

аминокиселинен остатък с пряко участие в ензимната реакция е ограден.  

 

BLASTp и сравнителният анализ на DgChiIV с други растителни хитинази 

показа високо сходство на хомология с клас IV хитинази (Фиг. 17). Каталитично 

активният Glu от активния център е консервативен при всички анализирани хитинази 

от едно - и двусемеделни растения.  

Идентичността на DgChiIV с едносемеделни представители е в диапазона 59-

69%, като най-висока хомология DgChiIV има с хитиназа от Zea mays - 69%, а най-

ниска такава - с хитиназа от Hordeum vulgare - 59%. Също така DgChiIV притежава 

57-67% степен на идентичност с двусемеделни растения като Arabidopsis, Medicago, 

Nicotiana и Vitis. 

Идентифицирането на белтък № 8 (Фиг. 1) като кисела ендохитиназа, 

представител на семейство GH19, е в пълно съответствие с предишни резултати на 

Tchorbadjieva and Pantchev. Използвайки антитяло срещу хитиназа клас IV от D. 

carota, те показват специфично разпознаване на този белтък само в ембриогенни 
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култури и отсъствие на сигнал в неембриогенни такива на D. glomerata L. Установено 

е също така, че тази хитиназа се появява още в началните етапи от развитието на 

суспензионната култура, на етап микрокластери. Функцията на хитиназите се свързва 

предимно с разграждане на клетъчните стени на гъби, при които основен компонент 

на клетъчната стена е хитин, т.е. те играят основно защитна роля при растенията. В 

същото време обаче е показано, че гените, кодиращи хитинази, се експресират и в 

отсъствие на патогени. Също така има убедителни данни за това, че освен хитин, като 

техен субстрат биха могли да служат въглехидратните вериги в арабиногалактановите 

белтъци (AGPs), както и други N-ацетилглюкозамин-съдържащи гликопротеини в 

клетъчната стена. Предполага се, че използвайки гореспоменатите субстрати, 

хитиназите биха могли да имат регулаторна роля в процесите на соматична 

ембриогенеза посредством генерирането на специфични сигнални молекули. Поради 

съвпадението на молекулната маса и pI на установената от нас само в ембриогенни 

култури DgChiIV и ендохитиназа EP3 от D. carota, за която е доказано, че е способна 

да възстанови ембриогенния потенциал на неембриогенни култури, ние допускаме 

евентуална подобна роля и на DgChiIV в ембриогенните суспензионни култури на D. 

glomerata L.  

Теоретичната молекулна маса на проформата на DgChiIV е 28.4 kDa. 

Молекулната маса на зрялата форма на DgChiIV е 25.9 kDa, а pI e 5.75. NetPhos 

предвижда 9 потенциални места за фосфорилиране, а PAIL - 5 места за ацетилиране. 

4.3.4.1.2. Хитиназа клас III 

За кДНК на DgChiIII са определени 5΄ UTR с дължина 43 нд и 3΄UTR от 246 нд, 

както и ORF (888 нд), кодиращa белтък с големина от 295 аминокиселини (Фиг. 18). 

SignalP показва, че DgChiIII има сигнален пептид с вероятност от 0.839, посочвайки 

мястото на неговото срязване AAA
27

-↓-T
28

G. Проведеният паралелно със CD-Search и 

InterProScan анализ причислява DgChiIII към семейство 18 на гликозид хидролазите 

(GH18). Според базата данни CAZY, към семейството на GH18 принадлежат белтъци 

с няколко ензимни активности - хитиназна (EC 3.2.1.14); ендо-β-N-

ацетилглюкозаминидазна (EC 3.2.1.96), както и белтъци, които нямат ензимна 

активност – ксиланазен инхибитор; конканавалин B; нарбонин. Последните са 

загубили ензимната си активност в резултат на мутации в каталитичния домен. 

Хитиназите, представители на това семейство, се разделят в два класа – III и V. 

Хитиназите от клас III, за разлика от клас V, не притежават хитин-свързващ домен.  
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Фиг. 18. Нуклеотидна секвенция на кДНК на DgChiIII. ОRF e транслиранa в аминокиселинна 

секвенция. Стартовият и стоп кодони са в болд, като последният е означен със звездичка. 5΄ и 

3΄ нетранслираните области са показани с малки букви. ORF е с главни букви. Сигналният 

пептид от 27 аминокиселини е в син цвят. Пептидът, върху който е синтезиран праймера 

ReChi-1, е подчертан. Каталитично-активната аминокиселина е оградена. 
 

Анализът BLASTn на транслираната аминокиселинна секвенция на DgChiIII 

показа високо сходство с хитинази от клас III, както и с ксиланазни инхибитори. 

Aнотациите на CD search показаха присъствие в активния център на DgChiIII на 

консервативната каталитично-активна аминокиселина Glu
153

, чието присъствие е 

задължително за представителите на хитиназите от клас III. При някои от 

ксиланазните инхибитори тази аминокиселина е заменена с Gln, поради което те са 

загубили ензимната си активност. 

                                ggacagctagctagcagatactcctagttagcaagaaatcgta   43 

 

ATG GCG CTC GCA CAC AGT CGG TCA GCC TCC CTG CTA TTC CTC CTT GCG GTC ACA ACC  100 

 M   A   L   A   H   S   R   S   A   S   L   L   F   L   L   A   V   T   T    19 

TTC CTC GCC GGC CCG GCC GCG GCC ACG GGG AAG ACC GGG CAG GTG GCC GTG TTC TGG  157 

 F   L   A   G   P   A   A   A   T   G   K   T   G   Q   V   A   V   F   W    38 

GGC CGG AAC AAG AAC GAG GGC TCC CTG CGC GAG GCC TGC GAC TCC GGC ACG TAC ACC  214 

 G   R   N   K   N   E   G   S   L   R   E   A   C   D   S   G   T   Y   T    57 

ATC GCC ATC ATC TCC TTC CTC GAC GGC TTC GGC CAC GGC AAC CAC CAC CTC GAC CTC  271 

 I   A   I   I   S   F   L   D   G   F   G   H   G   N   H   H   L   D   L    76 

TCC GGC CAC GAC ATC TCC CGC GTA GGC GCC GAC ATC AAG CAC TGC CAA TCC AAG AGC  328 

 S   G   H   D   I   S   R   V   G   A   D   I   K   H   C   Q   S   K   S    95 

ATC CTC GTC TTC CTC TCC ACC GGC GGC TTC GGC GGG AAG TAC TTC ATG CCG AGC CCC  385 

 I   L   V   F   L   S   T   G   G   F   G   G   K   Y   F   M   P   S   P   114 

AGG GCG GTG GAG GCC GTG GCC GAC TAC CTC TGG AAC GCC TTC ATG CTC GGG ACG CGC  442 

 R   A   V   E   A   V   A   D   Y   L   W   N   A   F   M   L   G   T   R   133 

AAG GGC GTC TAC CGC CCT TTC GGC GAT GCC TAC GTG GAC GGC ATC GAC TTC TTC GTC  499 

 K   G   V   Y   R   P   F   G   D   A   Y   V   D   G   I   D   F   F   V   152 

GAG AAC GGC TCC CCG GAC AAC TAC GAC GAG CTG GCC AGG CGG CTG TGG AAC TAC AAC  556 

 E   N   G   S   P   D   N   Y   D   E   L   A   R   R   L   W   N   Y   N   171 

AAG GGC TTC CGC GCC AGG ACG CCG GTG CAG CTG ACG GCG ACG CCG CGG TGC GGG TTC  613 

 K   G   F   R   A   R   T   P   V   Q   L   T   A   T   P   R   C   G   F   190 

CCG GAC CGG CAC GTG GAG CGG GCG CTC GCC ACG GGG CTC TTC ACG CGC ATC TTC GTC  670 

 P   D   R   H   V   E   R   A   L   A   T   G   L   F   T   R   I   F   V   209 

AGG TTC TAC GAC GAC CCC CAC TGC GCC GCT GAC TGG CAG CAG GAG TGG GAC AGG TGG  727 

 R   F   Y   D   D   P   H   C   A   A   D   W   Q   Q   E   W   D   R   W   228 

ACG GCC GCG TTC GGG ACG TCG GCG CAG ATC TAC TTC GGC CTG CCG GCG TCG GAG AAG  784 

 T   A   A   F   G   T   S   A   Q   I   Y   F   G   L   P   A   S   E   K   247 

AAG GTC GGG TAC GTG TAC CCG AAG AAT CTT TAC TAC GGT ATT ATC CCG GTG GTG CAG  841 

 K   V   G   Y   V   Y   P   K   N   L   Y   Y   G   I   I   P   V   V   Q   266 

AAG GCG GCC AAC TAC GGC GGC ATC ATG GTC TGG GAA CGC TTC GAC GAC AAG CAG ACC  898 

 K   A   A   N   Y   G   G   I   M   V   W   E   R   F   D   D   K   Q   T   285 

GGC TAC AGC AGC TAT GCC ATC CAA TGG GCT TGA tcagtcttttcttagctgcagctacgtaaaa  962 

 G   Y   S   S   Y   A   I   Q   W   A   *                                   295 

tgtaggcgcacctgggttcgtccacactacatctaccactaatgccatgtatatgatgtgttgtctgtgtgtatt 1037 

 

tgttgtatactcctactttgcagtgtgtttatcctacggtaactatctagtaagatcagtgcgctcttgtgcagt 1112 

 

ccagtattctgcgaaaataagaggtctgtaatggaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaаaaaaa           1177 
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Теоретичната молекулна маса на пробелтъка е 32.8 kDa. Молекулната маса на 

зрялата форма на DgChiIII е 30.1 kDa, а pI e 8.24. NetPhos предвижда 16 потенциални 

места за фосфорилиране, а PAIL - 5 места за ацетилиране. 

Сравнителният анализ на DgChiIII с други растителни хитинази показа висока 

хомология с клас III хитинази и ксиланазни инхибитори (Фиг. 19). Също така 

каталитично активният Glu
153

 от активния център е консервативен при всички 

анализирани белтъци. Идентичността на DgChiIII с едносемеделни представители е в 

диапазона 64-80%, като най-висока хомология DgChiIV има с хитиназа от Hordeum 

vulgare – 80%. 

 Способността на различните растителни хитинази да разграждат хитин от 

клетъчната стена на гъбни патогени дълго време им е отреждала само защитна 

функция. Напоследък все повече се налага мнението, че освен тази, безспорно важна 

роля, хитиназите вземат участие също в растежа и развитието на растенията. Тази 

своя роля хитиназите изпълняват като генерират сигнални молекули, откъсвайки ги от 

по-големи прекурсорни молекули като полизахариди или гликопротеини.  

 

 

 

Фиг. 19. Сравняване на транслираната аминокиселинна секвенция на DgChiIII (AET86622.1) с 

хитинази клас III от три едносемеделни растителни видове (в скоби са посочени номерата за 

достъп на съответните видове, както и техния % хомология с DgChiIII): Triticum aestivum 

(BAF74364, 80%), Hordeum vulgare (BAK02218, 78%), Oryza sativa (ACJ24349, 64%) и пет 

двусемеделни растителни вида: Vigna unguiculata (CAA61279, 43%), Arabidopsis halleri 

(BAC11891, 39%), Medicago truncatula (XP_003628367, 39%), Glycine max (NP_001236709.1, 

40%), Vitis vinifera (XP_002266583.1, 40%). Консервативният аминокиселинен остатък с пряко 

участие в ензимната реакция, е ограден. Сравнителният анализ е направен с помощта на 

CLUSTALW2. Визуализацията на консервативните остатъци е извършена с помощта на 

Jalview. 
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С моноклонално антитяло LM2, селектирано срещу AGPs (предоставено ни 

любезно от Prof. Paul Knox, Plant Science Centre, Leeds, UK), бяха идентифицирани 

AGPs в средата на ембриогенни суспензионни култури на D. glomerata L. 

(непубликувани данни). В случай на успешна експресия на клонираните от нас 

хитинази от клас III и IV се предвиждат по-нататъшни изследвания за доказване на 

тяхно евентуално участие в разграждане на установените AGPs и идентифициране на 

продуктите на тяхната ензимна дейност и оттам установяване на тяхната роля за СЕ. ‚ 

 

4.3.5. Цистатин 

4.3.5.1. In silico aнализ на нуклеотидната и аминокиселинна секвенция на 

DgCys1 

Клонирането на пълноразмерната кДНК на цистатина е описано в Раздел 4.2. В 

резултат на проведените RACE реакции беше получена пълноразмерна кДНК за гена 

на цистатин с дължина от 774 нд (Фиг. 20).  

 

 

Фиг. 20. Нуклеотидна секвенция на кДНК, кодираща цистатин (DgCys1) от D. glomerata L. и 

транслираната от ORF аминокиселинна секвенция (GenBank accession number GU065373.1). 

Стартовият и стоп кодон са в болд, като последният е означен със звездичка. Двата 

потенциални полиаденилиращи сигнала са подчертани с двойна черта. 5΄ и 3΄ 
нетранслираните области са означени с малки букви. Отворената рамка на четене с дължина 

369 нд (121 - 489 позиция, показана с главни букви), кодира прекурсор на цистатина с 

дължина от 122 аминокиселини. Сигналният пептид от 20 аминокиселини е в син цвят. Трите 

силно консервативни мотива, отговорни за взаимодействието ензим-инхибитор, са оградени. 

Хептапептидът, използван за дизайн на праймер FwDgCys-1, е подчертан. 

                                      aaaccgccttcattcccggcacgcagacacagatccactcc   41 

 

accgcccccaatccttcctacattccccaatccccaccaccaccgactcgcctccaagacccccaccgagccgccgccc  120 

 

ATG GCG AAA CCC CTC CTC CTG CTC GCC CTC CTC GCC GCC ACC ATC ATC GCC GTC ACC GCC  180 

 M   A   K   P   L   L   L   L   A   L   L   A   A   T   I   I   A   V   T   A    20 

CTG GGC GGC GGC GGC CGC GGC GAC GGC GAG ATC GTC GGC GGG TGG TTT CCC ATC CCG GAC  240 

 L   G   G   G   G   R   G   D   G   E   I   V   G   G   W   F   P   I   P   D    40 

GTG ACG GAC CAG CAC ATC CAG GAG CTG GGC GGC TGG GCG GTG ACG CAG CAC GCC AAG CTG  300 

 V   T   D   Q   H   I   Q   E   L   G   G   W   A   V   T   Q   H   A   K   L    60 

GCC AGC GAC AGG CTG CAG TTC CGC CGG GTC ACG CGC GGC GAG GAG CAG GTG GTC TCC GGG  360 

 A   S   D   R   L   Q   F   R   R   V   T   R   G   E   E   Q   V   V   S   G    80 

ATG AAC TAC CGC CTC TTC GTC GAG GCG GTG GAC GGC GCC GGG AGC AGC GCG CCC TAC GTC  420 

 M   N   Y   R   L   F   V   E   A   V   D   G   A   G   S   S   A   P   Y   V   100 

GCG GAG GTC TAC GAG CAG TCC TGG ACC CGC ACC CGC GAG CTC ACC TCC TTC AAG CCG GCG  480 

 A   E   V   Y   E   Q   S   W   T   R   T   R   E   L   T   S   F   K   P   A   120 

CGC AAC TGA actgatgatccgtccccggccccgcgcgcatggcatctcctgctggatctcgatctgctagctcgtc  556 

 R  N    *                                                                       122 

cttgatctggtactagtacgaataaatgagcgcttttgctttcagtcgtgaggtttggtcgatcgcatgaggtgcagtt  635 

 

catcctgactagtataccagtagtacagtactgaatatttgtttagtactggtaaataaaattgtgagtactcagaaat  714 

 

cgctgtaatggaaggttctcctctgcgttcgaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                     774 
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Секвенираният цистатин беше означен като D. glomerata cystatin (DgCys1). 

Получената информация за секвенцията на цистатин е публикувана в GenBank
®
 на 

NCBI под номер GU065373.1. 

След секвениране на пълноразмерната кДНК на DgCys1, беше определена 

неговата ORF, която е с дължина от 369 нд. Освен ORF, бяха секвенирани и част от 5΄ 

(120 нд) и 3΄ (285 нд) UTR на кДНК на цистатин (Фиг. 20). 

 Предсказаване на сигнален пептид и определяне мястото на неговото 

процесиране 

Транслираната аминокиселинна секвенция на цистатин от D. glomerata L. беше 

анализирана със SignalP 4.0 за предсказване наличие на сигнален пептид и мястото на 

неговото скъсване. Извършеният анализ показва, че клонираният белтък съдържа 

сигнален пептид с вероятност от 0.884 (при максимална стойност 1.000 и минимална 

стойност 0.450, определени от програмата). За мястото на процесиране беше 

определена позицията VTA
20

-↓-L
21

G. Тези данни съвпадат с експерименталните 

резултати от N-крайното секвениране. 

 Определяне на молекулна маса и изоелектрична точка 

Анализът на аминокиселинната секвенция на DgCys1 след транслиране на 

нуклеотидната секвенция показва, че ORF на кДНК на DgCys1 кодира белтък с 

дължина от 122 аминокиселини. Теоретичната молекулна маса и pI на DgCys1 е 11.22 

кDa и 5.63, съответно. Теоретично изчислената молекулна маса е близка до тази на 

петте изоформи на цистатина от културалната среда на D. glomerata L., определени 

чрез SDS електрофореза в полиакриламиден гел (Фиг. 1). 

Наличието на изоформи на DgCys1 с различна изоелектрична точка би могло да 

се обясни с различни пост-транслационни модификации. В тази връзка, върху 

транслираната аминокиселинна секвенция на DgCys1 беше проведен in silico анализ, 

използвайки различни он-лайн алгоритми за предсказване на пост-транслационни 

модификации, които биха довели до промяна в изоелектричната точка. 

 предсказване на фосфорилиране 

Вероятните места за фосфорилиране бяха определени с NetPhos 2.0. Програмата 

показа шест потенциални за фосфорилиране аминокиселинни остатъка в DgCys1, 

представени в Табл. 4.  

С помощта на Scansite Molecular Weight & Isoelectric Point Calculator беше 

анализирана промяната на pI в даден белтък, след въвеждане на един или повече 

фосфатни остатъка в него, симулирайки фосфорилиране. 
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Немодифицираната форма на DgCys1 е с теоретична pI 5.63. Близка до тази 

стойност е и експериментално изчислената pI на най-алкалната изоформа на DgCys1, 

наблюдавана на 2D SDS-PAGE (Фиг. 1). Останалите няколко DgCys1 изоформи са с 

по-ниски pI, като най-киселата е с pI около 4.3. 

 

Таблица 4. Вероятни места за фосфорилиране 

на DgCys1 

Аминокиселинен 

остатък 

Вероятност* 

Тhr
71

 0.979
#
 

Tyr
99

 0.549
#
 

Ser
104

 0.567
#
 

Tyr
107

 0.765
#
 

Thr
115

 0.945
#
 

Ser
116

 0.994
#
 

 

На Табл. 5 е показана промяната в pI на DgCys1 при въвеждане на шест 

последователни фосфатни остатъка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 анализ на ацетилиране и метилиране 

Друга възможна пост-транслационна модификация е ацетилирането, което може 

да засегне α-NH2-група (Nα) на N-крайно разположената аминокиселина или ε- NH2- 

група (Nε) на вътрешен лизин. За предсказване на Nα 
ацетилиране беше използван 

Таблица 5. Ефект на фосфорилиране върху pI на DgCys1  

Брой фосфатни  

остатъци 
pI Молекулна маса (Da) 

0 5.63 11222.3056 

1 5.27 11300.2696 

2 5.02 11378.2336 

3 4.83 11456.1976 

4 4.66 11534.1616 

5 4.52 11612.1256 

6 4.38 11690.0896 
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NetAcet 1.0 Server, който не показа наличие на възможност за подобна модификация. 

За двата лизина от секвенцията на DgCys1 (K
59

, K
118

) програмата PAIL показа 

стойности, сочещи за вероятна модификация, но близки до прага на достоверност. 

Предсказване за метилиране на лизинови и аргининови остатъци беше 

извършено с BPB-PPMS. Алгоритъмът показа ниска вероятност за метилиране на R
26

.  

Тези анализи дават основание да се предполага, че фосфорилирането на 

аминокиселинни остатъци, като една от основните и широко застъпени пост-

транслационни модификации и предсказано с най-висока вероятност, би могло да е 

причина за наблюдаваните на 2D SDS-PAGE няколко изоформи на DgCys1. 

Фосфорилирани белтъци са установени в растителната клетъчна стена, като се 

предполага тяхно участие в процеси на сигнална трансдукция. Предвиждат се опити 

за доказване дали DgCys1, намиран в екстрацелуларната среда, е във фосфорилирано 

състояние.  

 Наличие на консервативни домени, характерни за инхибитори на цистеинови 

протеинази 

Анализът на транслираната аминокиселинна секвенция показа, че клонираният 

от нас цистатин DgCys1 съдържа всички типични инхибиторни мотиви на 

фитоцистатините, включващи консервативните два последователни глицилови 

остатъка G
33

G
34

 в N-крайния домен, силно консервативния мотив –Q
76

VVSG
80

 от 

първата инхибиторна бримка, както и консервативната ароматна аминокиселина Trp
108

 

в С-края на белтъка (Фиг. 20). В допълнение, в близост до N-края се намира и силно 

консервативният, характерен само за фитоцистатините домен ([LVI]-[AGT]-[RKE]-

[FY]-[AS]-[VI]-X-[EDQV]-[HYFQ]-N). Принадлежността на клонирания от нас белтък 

към семейството на цистатините беше потвърдено и от програмата InterProScan, 

обединяваща в себе си няколко алгоритъма, всички от които са свързани с 

разпознаване на характерни елементи от белтъчната структура. 

 Сравнителен анализ на аминокиселинната последователност на DgCys1 с 

цистатини от други растителни видове  

Сравнителният анализ с CLUSTALW показа висока степен на хомология на 

клонирания цистатин с други цистатини и висока консервативност на описаните по-

горе мотиви, характерни за фитоцистатините (Фиг. 21). Степента на идентичност на 

DgCys 1 е в диапазона от 35-82% с цистатини от H. vulgare, Zea mays, Triticum 

aestivum, Oryza sativa, като най-висока хомология DgCys 1 има с цистатин от Hordeum 

- 82%, а най-ниска такава - с оризацистатин (35%). Също така, спрямо двусемеделни 
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растения като Arabidopsis, Medicago и Vitis, DgCys 1 притежава 40-50% степен на 

идентичност. 

 

 

Фиг. 21. Сравняване на транслираната аминокиселинна секвенция на DgCys 1 (GenPept ID: 

ACY06329.1) със цистатини от шест едносемеделни растителни видове: Hordeum vulgare 

(GenPept ID: CAG38129.1), Oryza sativa (RefSeq ID: NP_001050419.1), Oryzacystatin-I (PDB ID: 

1EQK_A), Zea mays (GenPept: ACG48521.1), Sorghum bicolor (RefSeq ID: XP_002465061.1), 

Triticum aestivum (GenPept ID: AAL56401.1) и пет двусемеделни растителни вида: Arabidopsis 

thaliana (GenPept ID: AAM64661.1), Brassica oleracea (GenPept ID: ABD64972.1), Vitis vinifera 

(RefSeq ID: XP_002274494.1), Populus trichocarpa (RefSeq ID: XP_002307893.1), Medicago 

truncatula (GenPept ID: ABD28732.1). Консервативните мотиви GG, GxVxG и W, вземащи 

участие в протеиназното нхибиране, са оградени. I% показва идентични аминокиселинни 

остатъци, P% - остатъци със сходни физико-химични харaктеристики. Сравнителният анализ е 

направен с помощта на CLUSTALW2. Визуализацията на консервативните остатъци е 

извършена с помощта на Jalview. 

 

4.3.5.2. In silico анализ на аминокиселинната секвенция на DgCys1 с акцент 

върху неговия необичаен N-край 

На Фиг. 22 е показана схема на първичната структура на DgCys1, включваща 

различни области, чиито характеристики са представени подробно в този раздел.  
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Фиг. 22. Първична структура на DgCys1. 

 

 Наличие на хетерогенен N-край 

Резултатите от N-крайно секвениране на DgCys1 (белтъци № 1-5, Фиг. 1) 

показаха едновременно присъствие на два типа N-край, отличаващи се по първите две 

крайни аминокиселини (Табл. 6). Установените пептиди са застъпени в различно 

съотношение във всеки един от петте анализирани белтъка. Както беше обсъдено по-

горе, най-вероятна причина за различните изоелектрични точки са посттранслационни 

модификации. 

Белтъчните форми с различни N-крайни последователности биха могли да бъдат 

продукт на действие на различни аминопептидази. Най-добре изследвани и 

охарактеризирани аминопептидази, с широк набор от субстрати, са левциновите и 

аланиновите аминопептидази. Открити са и глицинови аминопептидази.  

Една от възможностите за получаване на изоформи е пептидните връзки между 

първите три аминокиселинни остатъка (Leu
1
-Gly

2
-Gly

3
) от секвенцията 

L
1
↓G

2
↓G

3
GGRGDGEIVGGWFPIPD

20
 да бъдат прицелни за последователното действие 

на посочените аминопептидази. Друга възможност за получаване на по-късата форма, 

в коята липсват първите две аминокиселини, е да се дължи на действието на 

ендопептидази. В литературата има описани глицилглицилови ендопептидази, чиято 

прицелна пептидна връзка е тази между два последователни глицилови остатъка. 
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Таблица 6. Анализ на белтъците, подложени на N-крайно секвениране 

(номерирани с 1-5 на Фиг. 1).  

Спот 

Nо 

Молекулна 

маса (kDa) 
pI Аминокиселинна секвенция 

Съотношение 

А:Б 

1 11 4.3 
А) LGGGGRGDGEIVGGWFPIPD 

Б)       GGGRGDGEIVGGWFPIPD 
5:1 

2 11 4.5 
А) LGGGGRGDGEIVGGWFPIPD 

Б)       GGGRGDGEIVGGWFPIPD 
3:1 

3 11 4.8 
А) LGGGGRGDGEIVGGWF 

Б)       GGGRGDGEIVGGWF 
1:0,75 

4 11 5.2 
А) LGGGGRGD 

Б)        GGGRGDGEIV 
1:3 

5 11 6,4 
А) LGGGGRGD 

Б)        GGGRGDGEIV 

1:4 

 

Потенциални N-крайно модифициращи ензими биха могли да бъдат и ензими от 

групата на дипептидил аминопептидазите 

Способността на аминопептидазите да генерират нови N-крайни секвенции може 

да се разглежда като вид регулаторен механизъм за клетката, чрез който се регулира 

стабилността на белтъците и тяхната активност. 

 Наличие на силно хидрофобен N-край 

Особено впечатление правят изразените хидрофобни свойства на N-края на 

DgCys1. Той е изграден от четири последователни глицилови остатъка, предшествани 

от левцин („hydrophobic fishing rod‟) (Фиг. 22). Поради хидрофобната си природа, 

левцинът обикновено е скрит във вътрешността на белтъците и не е експониран на 

повърхността, както е в случая. Тази хидрофобна последователност в N-края на 

белтъка би могла да бъде от критично значение за неговото взаимодействие с 

мембрани. В литературата са описани редица белтъци, взаимодействащи с мембрани 

посредством своя N-край. Така например, хексокиназата се свързва с 

митохондриалната мембрана посредством ‚свързващ домен„, представляващ самият N-

край на белтъчната молекула. В основата на това взаимодействие стои хидрофобна 

секвенция. Въпросната хексокиназа се открива както в свободна, така и в свързана 

към митохондриалната мембрана форма. Има данни, че ендогенни пептидази 
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процесират хидрофобния N-край на ензима, предотвратявайки по този начин неговата 

способност за контакт с мембрани. 

Двете форми на DgCys1, наблюдавани при N-крайното секвениране, подобно на 

споменатата по-горе хексокиназа, могат да имат различна локализация и функция. 

Интактната форма, със запазен N-краен левцин, при определени условия може да се 

насочва и да се инкорпорира в плазмената мембрана, оставайки мембранно 

асоциирана, докато по-късата би могла да остава в свободно състояние. Според 

локализацията си, двете форми биха могли да изпълняват и различни функции. Едната 

функция би могла да бъде обвързана с наличието на липокалинов домен (вж по-долу), 

а другата - с проява на характерната инхибиторна активност. Профилът на 

фосфорилиране би могъл да внася допълнителна стъпка на регулация, която да има 

отношение при преминаването от една форма в друга. Например, състоянието на 

фосфорилиране може да насочва действието на определени пептидази, които да 

отстраняват първите две N-крайни аминокиселини. 

 Наличие на RGD мотив 

В своя N-край DgCys1 притежава RGD мотив. RGD мотивът е добре известен 

като място за свързване с интегрини - процес, който е свързан с адхезия, миграция, 

сигнализиране, диференциация и растеж (Ruoslanti 1996). При растения са известни 

интегрин-подобни белтъци, както и витронектин-подобни белтъци, вероятно 

взаимодействащи с интегрините чрез RGD мотиви. Canut et al. (1998) показват, че в 

мембраната на клетки от Arabidopsis присъстват места за свързване на пептиди, 

притежаващи RGD мотив. Повече от половината известни гермин-подобни белтъци 

(GLP) носят RGD мотив, като се предполага, че взаимодействат с други 

извънклетъчни молекули-рецептори. Пептиди, получени от трипсинов инхибитор от 

B. rufa (BrTI), съдържащи RGD мотив, потискат адхезията на туморни клетки към 

гликопротеини на екстрацелуларния матрикс. Установено е също така, че 

диференциацията на ембриоиди се инхибира при добавяне на RGD-съдържащи 

пептиди.  

 Наличие на липокалинов домен (SCR1) 

Анализът на секвенцията с PROSITE неочаквано показа наличие на консенсусен 

липокалинов домен SCR1 (structurally conserved region) в N-края на белтъка, със 

следната характерна последователност - ([DENG]-{A}-[DENQGSTARK]-x(0,2)-

[DENQARK]-[LIVFY]-{CP}-G-{C}-W-[FYWLRH]-{D}-[LIVMTA]) (Фиг. 22). Ясно се 

вижда присъствието на GxW - най-консервативният мотив и ключов белег за SCR1. В 
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структурата на липокалините се срещат три консервативни домена, означавани като 

SCR1, SCR2 и SCR3. В зависимост от присъствието им, липокалините се разделят на 

два класа: kernel и outlier, като първите се характеризират с присъствие и на трите 

SCRs, докато за вторите е характерно наличие само на един (SCR1) или два от 

изброените консервативни доменa. Като цяло липокалините се характеризират с 

много ниска хомология помежду си, в някои случаи тя е едва 12%. Причисляването на 

белтък към групата на липокалините става или на база на 3D структура, или по 

присъствието на някои от SCRs мотивите. 

Липокалините са древно и функционално разнообразно семейство секреторни 

белтъци, които свързват малки хидрофобни лиганди като ретиноиди, мастни 

киселини, стероиди, одоранти и феромони. Вземат участие и в различни сигнални 

пътища като интерес представлява тяхната способност за директно взаимодействие с 

мембраната, както с липиди от нея, така и с мембранно свързани белтъци. 

В литературата е описан един случай на липокалинов белтък, представител на 

tear lipocalins (VEGh), който съдържа консервативни аминокиселини, характерни за 

цистатините и проявява инхибиторна активност спрямо папаин.  

Секвенираният от нас DgCys1 представлява необичаен цистатин, който наред с 

инхибиторния си център притежава и липокалинов домен. Интересно е да се 

отбележи, че липокалиновият домен включва мотива RGD и консервативния G
33

G
34

. 

Ако допуснем, че доменът притежава функционална активност, то свързването от 

страна на цистатина на лиганд в този домен, би довело до екраниране на 

гореспоменатите области. Това би елиминирало евентуална възможност за 

разпознаване на интегрин-подобни белтъци и би нарушило инхибиторната активност 

на DgCys1. Следователно, DgCys1 би могъл да изпълнява две фунции, които взаимно 

се изключват, което е пример за евентуална форма на контрол.  

Подобно необичайно съчетание на иначе известни мотиви върху един 

сравнително къс участък от белтъчната молекула, какъвто е N-краят на DgCys1, 

представлява определен интерес за бъдещи изследвания с цел установяване на тяхната 

роля както поотделно, така и в комплекс. Подобно съчетание ни позволява да 

предположим важна роля на DgCys1 в регулацията на процесите на соматична 

ембриогенеза при D. glomerata L. 

 Хидрофобност на DgCys1 

Компютърно моделиране на DgCys1 предсказва наличието на два хидрофобни 

суб-домена, единият от които (I) е в съседство с N-края, докато вторият (II) лежи в 



51 
 

браздата, формирана от β-листовете и α-спиралата (Фиг. 23). Най-вероятно вторият 

суб-домен има значение за поддържане стабилността на молекулата, докато първият 

би могъл да участва в свързването на хидрофобни, неполярни групи или повърхности. 

Затова допускаме, че наличието на липокалинов домен в N-края, заедно с 

намиращия се в съседство хидрофобен суб-домен, придава на DgCys1 необичайна 

способност да свързва хидрофобни повърхности или субстрати.  

 

 

 

Фиг. 23. Хидрофобни участъци на DgCys1. Възможните хидрофобни суб-домени са оградени 

в жълто: субдомен (I) е разположен в съседство с N-края, субдомен (II) е формиран от β-

листовете и единичната α-спирала в областта на браздата. 

 

 Предсказване на hinge области, ангажирани в процесите на обмен на домени 

(3D Domain Swapping, DS) 

Структурният феномен обмен на домени (3D Domain Swapping, DS) 

представлява механизъм за формиране на димери или високомолекулни олигомерни 

структури, при който две (или повече) единици (в смисъла на полипептидни вериги) 

си обменят идентични структурни елементи, наричани в конкретния случай домени. 

Вследствие на това в един димер/олигомер, един структурен елемент (домен) от една 

от участващите единици бива заменен от идентичен домен, предоставен от другата 

единица. При този обмен цялостната доменна организация и структура на отделните 

мономерни единици, вече част от новосформирания димер/олигомер, напълно се 

възстановява, с тази разлика, че отделни домени на един мономер са предоставени от 

различни единици/полипептидни вериги.  

Получената моделна 3D структура на DgCys1 беше анализиран с програма за 

предсказване на възможност един белтък да участва в DS и проведеният анализ 

I

II

I

II
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показа, че DgCys1 с висока степен на вероятност участва в процеси на DS. Бяха 

идентифицирани и вероятните т. нар. hinge области. Едната област в структурата на 

DgCys1 е тетрапептидът V
78

SGM
81

 (hinge 2), докато другата е мотивът Pro
37

-Xaa-Pro
39

 

(hinge 1) (Фиг. 22). Консервативният структурен мотив Pro
37

-I-Pro
39

 се намира в област 

от белтъчната молекула, където подвижният и неструктуриран N-край се свързва с 

основната/корова структура на цистатина. В редица изследвания е доказано, че 

присъствието на Pro остатъци в подобни hinge области оказва силно влияние при 

формиране на олигомерни структури, в резултат на т. нар. процес на ‚arm exchange„, 

който може да се разглежда като вариант на DS. Процесите на олигомеризация са 

важна стъпка за функционална регулация на редица белтъци, но механизмите, 

диктуващи процесите на arm exchange или DS, си остават все още енигма. 

 хомоложно моделиране на пространствената структура на DgCys1 

За предсказване на 3D структура на DgCys1 беше използвана интернет 

базираната програма I-TASSER. Най-близкият белтък в базата данни PDB, този на 

оризацистатин-I (PDB ID: 1EQK), притежава 35% степен на сходство с DgCys1. Това е 

една от основните матрици, подбрани от I-TASSER в процеса на молекулно 

моделиране. Програмата генерира няколко модела, като прецизността на най-

надежния модел се оценява на 2.5 ± 1.9Å RMSD (Фиг. 24). 

За по-нататъшна оценка на валидността на модела, белтъчната секвенция беше 

анализирана с HHfrag, като целта на изследването беше да се реконструира модела с 

помощта на структурни фрагменти, извлечени от други хомоложни или далечно-

хомоложни структури. Повечето фрагменти, извлечени с HHfrag, са в пълно 

структурно съгласие с модела, което потвърждава неговата валидност. Фрагментите 

покриват около 95% от аминокиселинната последователност на белтъка, като N-краят 

е единственият участък, непокрит от хомоложни фрагменти с известна структура 

(Фиг. 25). 

Тази силна вариабилност на N-края на белтъка се демонстрира и чрез структурна 

суперпозиция на 3D модела спрямо структурите на оризацистатин-I (PDB ID: 1EQK) и 

два други растителни цистатина: мултицистатин от Solanum tuberosum (PDB ID: 

2W9P) и тароцистатин от Colocasia esculenta (PDB ID: 3IMA). Като изключим N-края 

на белтъците, суперпозицията показва очевидно консервативна структура с типична 

алфа-спирална и бета-листова архитектура (Фиг. 25). 

 

http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=2W9P
http://www.rcsb.org/pdb/explore/explore.do?structureId=3IMA
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Фиг. 24. Хомоложен модел на пространствена структура на DgCys1, получен чрез програмата 

I-TASSER. 

 

  

Фиг. 25. Хомоложно моделиране на третичната структура на DgCys-I. (А), пространствен 

модел на DgCys1, използващ оризацистатин-I като матрица за хомоложно моделиране с I-

TASSER и валидиране чрез HHfrag. Структурата на DgCys1 е показана в син цвят, а 

останалите елементи са отделните фрагменти. (Б), суперпозиция на предложения от I-TASSER 

модел на DgCys1 (синьо) с три растителни цистатина: оризацистатин-I (червено, 1EQK), 

мултицистатин (зелено, 2W9P) и тароцистатин (оранжево, 3IMA). 

 

4.3.5.3. Клониране на ORF за DgCys1 в експресионен вектор pET20-b(+) 

Наличието на RGD мотив в секвенцията на DgCys1 представлява интерес във 

връзка с провеждане на бъдещи изследвания, свързани с установяване на евентуален 

партньор на взаимодействие и оттам - на неговата функция. Поради тази причина, 

паралелно с клонирането в експресионен вектор на гена за DgCys1, беше клониран и 

негов мутант, при който R от RGD мотива, намиращ се в N-края, беше заменен с H. 

Тази мутантна форма на DgCys1 беше означена като DgCys1R6H. 

А Б 
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За клониране на ORF на DgCys1 и DgCys1R6H бяха синтезирани праймери на 

база на резултатите от 5´ RACE и 3´ RACE. С двата прави праймера FwDgCys-3 (за 

DgCys1) и FWDgCys-5 (за DgCys1R6H) беше въведено NdeI рестриктазно място, a с 

общия и за двете форми обратен праймер ReDgCys-4 беше добавено XhoI 

рестриктазно място, непосредствено преди стоп кодона. Правите праймери обхващат 

аминокиселините непосредствено след А
20

. Намножените PCR продукти бяха 

пречистени и клонирани в pTZ57R/T. След тяхното секвениране, плазмидна ДНК от 

избрани клонове беше рестрицирана с NdeI и XhoI, като получените фрагменти бяха 

лигирани в предварително обработен със същите рестриктази експресионен вектор 

pET-20b(+), в рамка на четене със С-терминална полихистидилова опашка - His6-tag. 

Точността на клониране в експресионния вектор беше потвърдена чрез повторно 

секвениране. С получените конструкти, означени от нас като pET-DgCys1 и pET-

DgCys1R6H, бяха трансформирани клетки на E. coli BL21(DE3) за последваща 

експресия и на двете форми.  

4.3.5.4. Хетероложна експресия и пречистване на рекомбинантни DgCys1 и 

DgCys1R6H  

Рекомбинантните белтъци – рекомбинантен цистатин (rDgCys1) и 

рекомбинантен мутантен цистатин (rDgCys1R6H) бяха експресирани от E. coli 

BL21(DE3) клетки, трансформирани със съответните експресионни вектори, в среда за 

автоиндукция. И двете форми на рекомбинантния цистатин, експресирани като слети 

белтъци с His6-tag, бяха установени преимуществено в разтворимата фракция на 

клетъчния лизат и затова бяха директно пречистени чрез афинитетна хроматография с 

Ni-NTA Superflow смола (Qiagen)
 
(Фиг. 26). 

 За установяване чистотата на елуираните rDgCys1 и rDgCys1R6H, белтъците 

бяха разделени в SDS PAGE електрофореза и оцветени с CBB (Фиг. 26). Резултатът от 

електрофоретичното разделяне показа както различен профил между двете 

експресирани форми, така и присъствие на белтъчни ивици с по-високи молекулни 

маси, различни от очакваната 12 kDa ивица. Разликата в молекулната маса и pI на 

хетероложно експресираните белтъци и тази на теоретично изчислените стойности се 

дължи на присъствието на 6-те хистидилови остатъка от His6-tag, както и на три 

допълнителни аминокиселини, внесени с рестриктазните сайтове. Теоретично 

изчислената молекулна маса за рекомбинантния DgCys1 e 12.4 kDa. Молекулната маса 

на наблюдаваните по-високомолекулни белтъчни ивици е кратна на 12 - 24 kDa, 36 

kDa и 48 kDa.  
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Фиг. 26. Експресия и пречистване на rDgCys1 и rDgCys1R6H. Белтъците са разделени на 14% 

SDS PAGE електрофореза. 1, 6 старт – тотален белтък от клетъчен лизат от празни клетки на 

E. coli BL21 (DE3); 2, 4, 7. 9 старт – клетъчен лизат от индуцирани E. coli BL21(DE3), носещи 

съответните конструкти; 3, 5, 8, 10, 11, 12 старт – пречистен рекомбинантен белтък след 

елуиране от Ni
2+

-колона с 500 mM имидазол. След пренос върху NC мембрана, беше 

проведена имунодетекция с моноклонално анти-His антитяло, конюгирано с HRP.  

 

За допълнителна идентификация на експресираните и пречистени 

рекомбинантни белтъци беше използван и имуноблот (Фиг. 26) с анти-His антитяло, 

конюгирано с пероксидаза. Антитялото разпознава всички белтъчни ивици, които се 

виждат и на оцветените с CBB гелове, кореспондиращи с експресирания 

рекомбинантен белтък. Аминокиселинната секвенция на цистатина не съдържа 

цистеинови остатъци, което изключва наблюдаваните по-високомолекулни форми да 

са в резултат от образуване на интер-молекулни дисулфидни мостове. От тези 

резултати се вижда, че нативната форма на цистатина - rDgCys1, се експресира 

основно под формата на тетрамер (Фиг. 26, старт 3) и в малка степен като мономер и 

димер. При отделните експресии и пречиствания бяха наблюдавани мономер и димер 

в различни съотношения, понякога и тример, но тетрамерът винаги беше основната и 

в най-голямо количество форма. За разлика от rDgCys1, след пречистване на 

rDgCys1R6H, същият се експресира основно под формата на димер и в по-малка 

степен - на мономер (Фиг. 26, старт 8), а при отделни пречиствания в много ниски 

количества се наблюдават тример и тетрамер (Фиг. 26, старт 11). Впечатление прави, 

че тетрамерната форма на rDgCys1 присъства в голямо количество и в непречистения 

мономер

димер

тетрамер
тример

1        2       3              4        5                      6      7       8            9       10         11      12   

rDgCys1

CBB Имуноблот

rDgCys1R6H

48

24

12

kDa

CBB Имуноблот

36

CBB ИБ
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тотален белтък от клетъчен лизат на E. coli BL21(DE3) (Фиг. 26, старт 4), докато 

димерната форма на rDgCys1R6H се увеличава значително след стъпката на елуиране 

на рекомбинантния белтък (Фиг. 26, старт 9 и 10). Най-вероятно, последното се дължи 

на концентриране на His6-белязаните белтъци по време на тяхното хроматографско 

пречистване, докато формиране на тетрамера настъпва още по време на експресия на 

белтъка. Наблюдават се няколко белтъчни ивици, съответстващи по молекулна маса 

на мономера, които се виждат както при оцветяване с CBB, така и при имуноблот с 

анти-His антитяло (Фиг. 26, старт 8 и 10). Предполагаме, че това са различни 

конформерни форми на цистатина. При различни електрофоретични разделяния 

преобладава една или друга от формите, а понякога присъства само една форма. 

Нашето предположение относно появата на високомолекулни белтъчни ивици и 

при двете форми на цистатина е свързано с in silico предсказаната възможност той да 

участва в процеси на DS. Единствената разлика между rDgCys1 и rDgCys1R6H е 

замяна на една аминокиселина в N-края, която е вероятна причина за наблюдаваните 

промени в електрофоретичния профил след пречистване. Тези факти ни карат да 

предполагаме, че освен предсказаните hinge области, имащи отношение към процеси 

на DS, подвижният N-край също е с ключово значение за формиране на основната 

белтъчна форма (тетрамер), наблюдавана при нативния тип rDgCys1.  

4.3.5.5. Клониране и експресия на делеционен вариант на DgCys1 - 

DgCys1(1-19) 

Поради различният профил на rDgCys1R6H, отличаващ се само по една 

аминокиселина от rDgCys1, решихме да конструираме и експресираме негов 

делеционен вариант, в който да бъдат премахнати първите 19 аминокиселини от 

зрелия белтък, с цел определяне ролята на N-края в процесите на олигомеризация, 

както и за опит за минимизиране появата на високомолекулни форми в хода на 

експресия и пречистване на рекомбинантния белтък. Делеционната форма беше 

обозначена като DgCys1(1-19). Отделните стъпки по клониране и експресия на 

DgCys1(1-19) са аналогични, както за другите две форми на цистатина, като в 

допълнение беше синтезиран нов прав праймер FwDgCys-6, обхващащ областта след 

деветнадесетата аминокиселина от зрелия цистатин. Новият конструкт на pET-20(b)+, 

с клониран в него ген за делетирана форма на цистатина, беше означен като pET-

DgCys1(1-19). Теоретично изчислената молекулна маса на делетираната форма на 

рекомбинантния цистатин [rDgCys1(1-19)] е 10.6 kDa. 
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На Фиг. 27 са представени резултати от експресията и пречистването на 

rDgCys1(1-19). Подобно на картината от пречистване на rDgCys1R6H, след 

електрофоретично разделяне с последващо оцветяване с CBB и провеждане на 

имуноблот с анти-His антитяло, бяха наблюдавани няколко форми на мономера и 

присъствие на димер. За разлика от rDgCys1 и rDgCys1R6H, при rDgCys1(1-19) не 

бяха наблюдавани по-високомолекулни форми от димер – тример или тетрамер. 

Забелязва се, че преди и след пречистването, количеството на едната мономерна 

форма се увеличава за сметка на другата (Фиг. 27, 4, 5 старт). На същата фигура (Фиг. 

27, 1, 2 старт) е сравнена електрофоретичната подвижност на пречистени rDgCys1R6H 

и rDgCys1(1-19). В мономерните форми се наблюдава очакваната разлика в мол. 

маса от 2 kDa. Интересно за отбелязване е, че за разлика от мономерите, двата димера 

се движат като белтъци с еднаква молекулна маса, при очаквана разлика между тях 

около 4 kDa. 

 

 

Фиг. 27. Експресия и пречистване на rDgCys1(1-19). Белтъците са разделени на 14% SDS 

PAGE. Старт 3, тотален белтък от клетъчен лизат от празни клетки на E. coli BL21(DE3); 4, 6 

старт – клетъчен лизат от индуцирани E. coli BL21 (DE3), носещи pET-DgCys1(1-19); 1, 2, 5, 

7 старт – пречистен рекомбинантен белтък след елуране от Ni
2+ 

колона с 500 mM имидазол. 

Имуноблотът е проведен с използване на моноклонално анти-HRP антитяло, конюгирано с 

HRP. 

 

4.3.5.6. Oбмен на домени при цистатин 

Един от подходящите и достъпни методи за отличаване на различни 

конформационни форми на даден белтък е нативна електрофореза в полиакриламиден 

гел и същият беше успешно използван за сравняване на електрофоретичните профили 

на пречистените рекомбинантни белтъци rDgCysR6H и rDgCys1(1-19) (Фиг. 28А). 
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При rDgCysR6H се наблюдават четири белтъчни ивици (#1-4), докато при 

rDgCys1(1-19) се наблюдава една обособена ивица, обща с ивица #4 от rDgCys1R6H, 

както и една дифузна зона, локализирана в самото начало на разделящия гел (#5). При 

сравняване на двата белтъка нативната електрофореза показва доста различен 

белтъчен профил от този в SDS PAGE. След разделяне в първо направление на 

нативна електрофореза, стартове и от двата белтъка бяха разделени във второ 

напрaвление чрез SDS PAGE (Фиг. 28А, Б). Второто направление даде информация за 

молекулните маси на отделните белтъчни ивици, наблюдавани при разделянето им в 

първо направление. 

При електрофоретичното разделяне във второ направление на rDgCysR6H (Фиг. 

28Б) ясно се вижда присъствието на мономер (#2), два вида димери (#1, #4) и тетрамер 

(#3). За разлика от него, при rDgCys1(1-19) присъстват мономер (#5) и само един тип 

димер, наблюдаван и при rDgCysR6H (#4). Този резултат показва, че когато 

цистатинът е с интактен N- край, той е способен да формира два типа димери (#1, #4), 

за разлика от неговия делеционен вариант, формиращ само един тип димер (#4). 

Профилът на rDgCys1 е подобен на този на rDgCys1R6H с единствената разлика, че 

мономерът и двата вида димери са по-слабо изразени за сметка на тетрамер 

(резултатите не са представени). 

 

 

 

Фиг. 28. Анализ на различни конформационни форми на рекомбинантните белтъци. (А), 

нативна електрофореза на rDgCys1R6H (старт 1) и rDgCys1(1-19) (старт 2); 2D SDS-PAGE на 

rDgCys1R6H (Б) и rDgCys1(1-19) (В) след разделяне в нативна eлeктрофореза. С цифри от 1 

до 5 са показани белтъците, разделени в първо и второ направление. 
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Различна електрофоретична подвижност на двата типа димери понякога се 

наблюдава и по време на разделяне на rDgCys1R6H и rDgCys1(1-19) в SDS PAGE 

(Фиг. 27). 

Резултатите от нативната електрофореза показаха, че рекомбинантният цистатин 

е способен да формира два типа димери, демонстрирайки по този начин значението на 

N- края в тези процеси. Фактът, че делетираният вариант на цистатина не формира по-

високомолекулни форми от димер, ни кара да предполагаме, че за формирането на 

тетрамера, наблюдаван като основна форма при rDgCys1 и в по-малка степен при 

rDgCys1R6H, най-вероятно е необходимо присъствието или на двата вида димери или 

на единия вид димер, общ за rDgCys1R6H и rDgCys1(1-19), и форма на цистатина с 

напълно интактен N-край. Ролята на N-края за формиране на тетрамер може да обясни 

защо замяната само на една аминокиселина (R) с друга (H) в областта на N-края води 

до такава радикална промяна в профила на пречистените белтъци. Най- вероятно, с 

тази аминокиселинна замяна силно се понижава възможността за формиране на 

тетрамер, без това да води до пълното преустановяване на този процес. Резултатите 

показват, че за протичане на тези процеси ключова роля играят N-краят на молекулата 

и неговата първична структура. 

 Беше проведен и анализ на Рамачандран плот, който показа, че Pro
17

 (номериране 

в зрелия белтък) се намира в β-областта, докато Pro
19

 е в α-областта на плота. Поради 

уникалните си структурни характеристики, пролиновите остатъци в тези области 

внасят известно напрежение в полипептидната верига, особено когато са в cis 

конформация, водещо до релаксирана (‚extended„) форма на този участък от 

белтъчната молекула и преминаване на връзката от cis в trans конформация. Тези 

събития способстват процесите на олигомеризация.  

 Има редица примери, при които Pro остатъци се явяват ключови и определящи 

фактори за преминаване на белтъчните молекули от мономер към димер/олигомер, 

посредством DS, например p13
suc1

. При p13
suc1

 мотивът на hinge бримката е еднакъв с 

този при DgCys1 – Pro-Xaa-Pro. Първият пролин внася напрежение във веригата, 

когато белтъкът е в мономерна форма, докато вторият пролин внася напрежение, 

когато p13
suc1

 е в димерната си форма, така че при дивия тип съществува равновесие 

между двете форми. Установено е, че върху посоката на равновесие може да се влияе 

след мутации на двата пролилови остатъка и hinge бримката е определена като 

„молекулна пружина‟, освобождаваща генерираното напрежение, създадено от 
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пролиловите остатъци, което води до заемане от белтъчната молекула на 

алтернативни конформации. Тези данни ни дават основание да предположим сходна 

роля на структурния мотив Pro
17

-Xaa-Pro
19

 и при DgCys1. 

Предсказването in silico, че DgCys1 може да участва в процеси, свързани с 

формиране на димери/олигомери посредством механизмите на DS, напълно съвпадат с 

експерименталните данни за човешкия цистатин C. Човешкият цистатин C е един от 

широко изследваните белтъци във връзка с неговата способност да формира 

функционално неактивни димери, които са резултат на протекъл DS. Позицията на 

hinge областта за двата белтъка напълно съвпада, която за DgCys1 е V
78

SGM
81

. 

 Предполага се, че наблюдаването на няколко конформера на мономерните форми 

при белтъците, участващи в DS, обикновено се дължи на едновременното присъствие 

в системата на различни форми - отворена и затворена форма, които са с минимални 

разлики в електрофоретична подвижност. С това може да се обяснят наблюдаваните 

няколко форми на мономери при електрофоретично разделяне (Фиг. 26, 27).  

 Анализът на последните данни ни дава основание да предположим, че 

клонираният от нас rDgCys1 е способен да формира два вида димери. Единия вид 

димер (Фиг. 28, #4) е този, който се наблюдава също при rDgCys1R6H и при 

rDgCys1(1-19). Той е резултат на DS, като за него значение има hinge областта 

V
78

SGM
81

. При този тип димер премахването на N-края не оказва влияние. За 

формиране на втория тип димер (Фиг. 28, #2), важни са първите 19 аминокиселини от 

зрялата форма на rDgCys1, като най-вероятно мотивът Pro-Xaa-Pro е с ключово 

значение. Вторият тип димер може да се разглежда като продукт на втори тип DS. До 

момента в литературата има описан само един случай на белтък, който е способен да 

образува олигомерни структури в резултат на едновременното протичане в неговата 

молекула на два вида DS (Liu et al. 2002). 

 Получените от нас резултати позволяват да предположим, че за формиране на 

тетрамера е необходим първият тип димер (Фиг. 28, #4), към който да се свърже или 

вторият тип димер (Фиг. 28, #2), или два отделни мономера, обменяйки и в двата 

случая своите N-краища. За формиране на тетрамера е нужно Pro-Xaa-Pro областта да 

индуцира преход от затворена към отворена форма. За контакт с първия тип димер 

обаче от изключителна важност е първичната структура на експонирания N-край, 

което може да бъде наблюдавано при rDgCys1R6H. 
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 Точен отговор на въпроса дали DgCys1 олигомеризира чрез DS и какво е 

конкретното участие на hinge областите, може да се получи само след получаване на 

кристалната структура на белтъка (понастоящем се правят опити за това в групата на 

Prof. Papageorgiou, University of Turku, Finnland). 

 4.3.5.7. Функционална характеристика на рекомбинантен и ендогенен 

цистатин  

4.3.5.7.1. Установяване на инхибиторна активност в гел на рекомбинантен 

цистатин (oбратна зимография) 

Eкспресираните и пречистени форми на rDgCys1 и rDgCysR6H бяха тествани за 

инхибиторна активност спрямо цистеинови протеази. За целта беше използван метода 

на обратната зимография, при която в гела беше включен желатин (Фиг. 29). 

 
 

Фиг. 29. Анализ на инхибиторна активност на rDgCys1 и rDgCys1R6H. (А) Обратна 

зимография в 14% SDS-PAGE гел на rDgCys1 (1) и rDgCys1R6H (2); (Б) Обратна зимография в 

нативна електрофореза на DgCys1R6H (1) и съответен белтъчен профил след сребърно 

оцветяване (2). (В) Обратна зимография в 14% SDS-PAGE на rDgCys1R6H при двукратни 

падащи разреждания (1-9 старт; горе) и съответстващото количество белтък, визуализирано 

със сребърно оцветяване (долу). 

 

На Фиг. 29А се вижда, че експресираните белтъци показват инхибиторна 

активност, като замяната на аргинилов остатък от молекулата на rDgCys1 с 

хистидилов не оказва влияние върху инхибиторната активност на rDgCys1R6H. Този 

резултат не е изненадващ, тъй като R6 не е сред консервативните аминокиселини, 

които формират инхибиторния център на цистатина. За разлика от rDgCys1 и 

rDgCys1R6H, делеционният вариант rDgCys(∆1-19) не проявява инхибиторна 

активност, тъй като с делецията се премахват и два силно консервативни глицилови 
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остатъка, които са отговорни за разпознаване и взаимодействие със съответната 

протеиназа (данните не са представени). За отбелязване е, че инхибиторна активност 

проявяват само мономерните форми на двата рекомбинантни белтъка. Инхибиторна 

активност не беше забелязана при димерите, както и при по-високомолекулните 

олигомерни форми, наблюдавани след електрофоретично разделяне на пречистените 

рекомбинантни белтъци (Фиг. 29А). Аминокиселините, които изграждат 

протеиназното инхибиторно място (QVVSG), частично се припокриват с hinge 2 

областта – VSGM (подчертана). Добре известно е, че при процесите на DS 

единствената област от белтъчната молекула, която търпи конформационни промени, 

е именно hinge зоната. Наблюдаваната от нас липса на инхибиране може да се обясни 

като резултат на протекъл процес на DS при олигомерните форми, вследствие на 

който протеиназното инхибиторно място е с променена конформация и не може да 

взаимодейства с прицелната протеиназа. По този начин протичащите процеси на DS 

биха могли да се разглеждат като фин инструмент за регулиране на инхибиторната 

активност на цистатина. Олигомерните форми на цистатина биха могли да се 

интерпретират като едно своеобразно ‟депо‟ на активна мономерна форма, която при 

определени условия на екстрацелуларното пространство би могла да се освобождава. 

Както се вижда от Фиг. 29Б, само една от наблюдаваните конформерни форми показва 

инхибиторна активност.  

Условията, водещи до освобождаване на активен мономер, могат да бъдат най-

разнообразни, като общото между всички тях би било изместване на равновесието 

между мономер ↔ димер/олигомер към мономера. Това равновесие би могло да се 

повлиява например от промяна в pH на екстрацелуларната среда, което намалява в 

хода на култивиране (непубликувани данни).  

Друг възможен фактор, повлияващ прехода мономер↔димер/олигомер, би 

могло да бъде фосфорилиране на белтъка. Резултатите от анализа in silico показаха, че 

в молекулата на цистатина има няколко предполагаеми места за фосфорилиране. 

Добавянето на фосфатни групи би могло да се отрази на структурата по няколко 

начина. 

От една страна фосфорилирането може да доведе до потискане на 

олигомеризацията и стимулиране на деполимеризацията. Добавените фосфатни групи 

биха довели до възникване на електростатично отблъскване и разрушаване на 

създадени вече контакти/връзки между аминокиселинни остатъци от обменените 
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домени в рамките на олигомера, като резултатът от тези процеси би бил стимулиране 

на неговата деполимеризация. 

Възможно е фосфорилирането да има и точно противоположен ефект, а именно 

стимулиране на процесите на олигомеризация и потискане на деполимеризацията. В 

тези случаи добавянето на фосфатна група би улеснило взаимодействието между 

мономерите и би довело до стабилизиране на олигомерната структура. При 

посочените примери съответните белтъци формират димерни структури посредством 

процеси на DS, като в резултат на настъпилото фосфорилиране и в двата случая 

белтъците преминават от неактивна в активна форма. 

Рекомбинантните форми на цистатина нямат пост-транслационни модификации 

и са предимно в олигомерна форма, докато цистатинът, намиращ се в 

екстрацелуларната среда, е под формата на няколко посттранслационно 

модифицирани форми. Поради тези факти ние смятаме, че в нашия случай би бил 

възможен първия посочен пример, свързан с евентуално влияние на 

фосфорилирането.  

Резултатът от обратна зимография на DgCysR6H, проведена след разделяне при 

нативни условия, е представен на Фиг. 29Б. Наличието на активност в нативен гел още 

веднъж потвърждава, че само мономерната форма на цистатина притежава 

инхибиторна активност. 

Високата инхибиторна активност на цистатина беше демонстрирана с 

използване на двукратни падащи разреждания. Инхибиторна активност беше 

наблюдавана при 1-2 ng белтък на ивица – количество, което едва се визуализира след 

оцветяване дори със сребро (Фиг. 29В). 

4.3.5.7.2. Количествена характеристика на инхибиторна активност на 

рекомбинантен цистатин 

Предходните резултати показаха, че rDgCys1 и rDgCys1R6H притежават еднаква 

или близка инхибиторна активност, което ни позволи да използваме rDgCys1R6H за 

провеждане на следващите количествени анализи, понеже при него мономерната 

форма е в по-голямо количество в сравнение с rDgCys1. За изследване на активността 

не сме използвали пречистен мономер, понеже по-високите форми не притежават 

инхибиторна активност.  

За определяне на инхибиторната константа на rDgCys1R6H, еднакво количество 

папаин (47.6 pmol) беше инкубирано с различно количество rDgCys1R6H като 

инхибитор (3 pmol, 6 pmol, 12 pmol, 24 pmol, 48 pmol, 72.5 pmol) и след прибавяне на 
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BANA като субстрат за папаина, беше следена остатъчната активност на папаина по 

промяна в оптичната плътност при 540 нм. 

 

Таблица 7. 

Сравнителен анализ на Ki на растителни цистатини, представители на 

Poaceae, спрямо папаин при използване на BANA като субстрат  

Цистатин Ki (nM) Цитат 

rDgCys1R6H 0.15 Непубликувани данни 

HV-CPI 1 20 Abraham et al. (2006) 

HV-CPI 6 1.7 Abraham et al. (2006) 

CC-1 37 Abe et al. (1994) 

OCI 32 Kondo et al. (1990) 

OCII 830 Kondo et al. (1990) 

TaMDC1 580 Christova et al. (2006) 

 

На Табл. 7 са представени данни за инхибиторните константи на 

рекомбинантния цистатин и други цистатини от Poaceae, към които същият 

принадлежи и показва най-висока хомология. Интересно е да се отбележи на порядък  

 

 

 
 

Фиг. 30. Инхибиторна активност на r DgCysR6H. Папаин (47.6 pmol) беше инкубиран с 

различни количества (0-80 pmol) пречистен рекомбинантен цистатин и % инхибиторна 

активност на rDgCysR6H беше определяна с използване на BANA като субстрат. Данните са 

средни стойности от три независими повторения за различните концентрации на цистатина. 
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по-ниската стойност на Ki на rDgCys1R6H (0.15 nM) в сравнение с тази на Hv-CPI-6 

(1.7 nM), с който rDgCys1R6H показва 82% идентичност. 

Инхибиторната активност (в проценти) на различни количества rDgCystR6H 

спрямо папаин е показана на Фиг. 30. С еквимоларно количество рекомбинантен 

цистатин (48 pmol) се постига почти 90% инхибиране на използвания папаин, което 

означава, че рекомбинантният цистатин инхибира почти напълно папаина при 

стехиометрично съотношение 1:1. 

 

4.3.5.7.3. Качествена характеристика на инхибиторна активност на 

цистатин, изолиран от клетъчни култури (ендогенен цистатин) 

На Фиг. 31А са представени профилите на различни белтъчни фракции, които 

бяха изследвани за наличие на инхибитори на цистеинови протеинази. Резултатът от 

проведената обратна зимография показва, че сред екстрацелуларните белтъци от 

ембриогенна суспензионна култура Е1 се наблюдава силно активен ендогенен 

цистатин DgCys1. Сред белтъците от клетъчна стена също се установява инхибиторен 

белтък, макар и с по-слабо изразена активност. Интересно е да се отбележи 

отсъствието на активен ендогенен цистатин в неембриогенната суспензионна култура 

NE. Сред вътреклетъчните разтворими белтъци също отсъства ендогенен цистатин. За 

да се проследи кои от изоформите на ендогенния цистатин, установени чрез N-крайно 

секвениране, показват инхибиторна активност, екстрацелуларни белтъци от 

ембриогенна линия Е1 бяха разделени на 2D SDS-PAGE, комбинирана с обратна 

зимография (Фиг. 31В). От обратната зимограма личи, че всички изоформи имат 

инхибиторна активност, което показва, че какъвто и да е вида на посттранслационните 

модификации, те не повлияват функционалната активност на цистатина. 

От представените резултати може да се заключи, че ендогенният цистатин 

DgCys1 се експресира само в ембриогенни суспензионни култури на D. glomerata L., 

намира се в екстрацелуларното пространство, както и в клетъчната стена на клетки от 

същите култури. Тези резултати ни позволяват да предположим, че цистатинът е 

слабо свързан в растителната клетъчна стена, и че неговата функция е свързана с 

процесите на соматична ембриогенеза. 
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Фиг. 31. Анализ на инхибиторна активност на ендогенен цистатин. (А), екстрацелуларни 

белтъци от ембриогенна суспензионна култура Е1 (1); екстрацелуларни белтъци от 

неембриогенна суспензионна култура NE (2); белтъци от клетъчна стена на E1, изолирани с 

CaCl2 (3); вътреклетъчни разтворими белтъци от E1 (4) след разделяне 14% SDS-PAGE 

(сребърно оцветяване). (Б), белтъци, идентични на тези от (А), разделени в полиакриламиден 

гел, съдържащ 0.1% желатин. След електрофореза гелът е инкубиран в разтвор на папаин и 

оцветен с CBB G250. (В), екстрацелуларни белтъци от Е1, разделени на 2D SDS-PAGE и 

детекция на ендогенен цистатин чрез обратна зимография. 
 

4.3.5.8. Анализ на експресия на DgCys1 с използване на количествен PCR 

(qRT-PCR) 

За проследяване нивата на експресия на DgCys1 в различни морфологични 

структури от D. glomerata L. беше проведен количествен PCR (qRT-PCR). За тази цел 

от тотална РНК, изолирана от: ембриоиди, корени, листа, и семена; листа, сложени на 

среда за индукция за 12 дни; семена и соматични ембриоиди върху среда за 

регенерация, беше синтезирана кДНК и използвана като матрица в реакцията на 

qPCR. Резултатите от проведения qPCR бяха анализирани по метода на Livak et al. 

(2−
ΔΔCt

) (2001), който представлява метод за сравнителен количествен анализ на генна 

експресия. В случая за калибратор беше избрана пробата с листа, понеже в нея нивата 

на експресия на цистатина бяха изключително ниски, а като референтен ген беше 

избран гена на тубулина. При метода 2−
ΔΔCt

 резултатите се представят като промяна в 

пъти (fold change) на генната експресия на таргетен ген, нормализирана спрямо 

референтен ген и относителна към калибратор. За калибратора ΔΔCt е нула и 

следователно 2^0 e единица.  

На Фиг. 32 са представени промените в нивата на експресия на DgCys1 в 

различни морфологични структури спрямо неговата експресия в листа.  
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Фиг. 32. Анализ на експресия на DgCys1 с използване на количествен PCR (qRT-PCR). 

Разликите в нивото на експресия на DgCys1 в отделни морфологични структури са отнесени 

към неговата експресия в листа и изразени като промяна в пъти (fold change). 

 

В процеса на соматична ембриогенеза първоначално се наблюдава високо ниво 

на експресия на DgCys1, последвано от постепенното му намаляване в късните етапи. 

Най-високи нива се установяват в листни експланти, култивирани за 12 дни на среда 

за индукция, съдържаща дикамба. На този етап стартира процеса на соматична 

ембриогенеза. При формирането на микрокластери, което бележи най-ранния етап на 

ембриогенеза в суспензионни култури, нивото на експресия намалява наполовина 

спрямо това в индуцираните листа. При следващите етапи на соматична ембриогенеза 

– образуване на проембрионални маси и ембриоиди, експресията прогресивно пада до 

три-четири пъти по-ниски нива от тези в индуцираните листа. Високи нива на 

експресия се наблюдават в семена и корени.  

Тези резултати ни позволяват да предположим, че експресията на DgCys1 има 

отношение към процесите на клетъчно делене с последваща диференциация, частен 

случай на който е соматичната ембриогенеза. В диференцирани структури като листа, 

наблюдаваната ниска експресия на DgCys1 вероятно има отношение към малкия дял 

на меристемните клетки, осигуряващи растежа на листата. При култивиране на 

листата върху среда с дикамба експресията на DgCys1 рязко се увеличава, като 

считаме, че това е свързано със започващите процеси на дедиференциация на някои от 
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клетките за придобиване на ембриокомпетентност, които впоследствие ще формират 

соматични ембриоиди. Общоприето е мнението соматичната ембриогенеза да се 

интерпретира като изход от in vitro адаптацията на растителните клетки към новата 

заобикаляща среда. За индуциране на соматична ембриогенеза, листният експлант 

бива подлаган на стресово въздействие като: нараняване в резултат на срязване; 

изваждане от контекста на целия лист със съответния хормонален градиент и баланс; 

метаболитен стрес (различен тип хранителни вещества); постоянна тъмнина и др. 

След тези въздействия експлантът се платира върху среда с най-масово употребявания 

индуктор на СЕ - растежния хормон ауксин, чиято концентрация многократно 

надвишава нивото на ендогенен ауксин. В резултат на третиране на клетките с ауксин 

се експресират редица стрес-свързани гени, като ендохитинази, гермин-подобни 

белтъци, топлинно-шокови гени, β-глюканази и др. Възможно е повишената 

експресия на DgCys1 в индуцирани листни експланти от D. glomerata L. да е част от 

защитния механизъм на клетките при адаптирането им към новите условия.  

Постепенно намаляващото ниво на експресия на DgCys1 по време на 

диференциация ни кара да допуснем и възможността той да е локализиран в 

ембриокомпетентните клетки. В процеса на развитие на ембриогенните структури 

нараства броят на диференцирани 'соматични' клетки за сметка на 

ембриокомпетентните клетки, което се отразява в намаляващите нива на експресия на 

DgCys1.  

Нивото на експресия на DgCys1 в семена от D. glomerata L. съответства на 

резултатите от други автори. Установено е, че при зреене на семената, нивото на 

експресия на цистатините силно се повишава. Вследствие на акумулиране на 

транскрипти на цистатина се елиминира протеиназната активност, което осигурява 

запазване на количествата запасни белтъци до момента на покълване на семето. 

Нивото на експресия на DgCys1 в семена, поставени на среда за регенерация, 

драстично спада (около 6х). Този резултат може да се обясни с това, че в момента, в 

който семето започва да покълва, запасните белтъци се мобилизират. За тази цел е 

необходимо протеиназите, като основни действащи агенти, да се активират. Подобен 

спад на нивото на експресия на DgCys1 се наблюдава и при соматични ембриоиди, 

култивирани на среда без дикамба, при които започва регенерация. И в двата случая 

се развива цяло растение чрез органогенеза. Тази корелация в нивата на експресия на 

DgCys1 в зиготни ембриоиди, намиращи се в семената и соматичния ембриоид, 

получен в резултат на соматична ембриогенеза, потвърждава още веднаж мнението, че 
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между двата процеса на развитие –зиготна и соматична ембриогенеза, има известно 

сходство в експресията на гените. 

Високите нива на експресия в корени могат да бъдат обяснени с наличието на 

големия брой делящи се и диференциращи се клетки. В последния случай 

предполагаме, че част от активно делящите се клетки използват механизми, сходни с 

тези, протичащи при ембриогенезата и нуждаещи се от участието на DgCys1.  

Резултатите от количествения PCR предполагат регулирана във времето и 

пространството транскрипция на DgCys1. Наличието на високи нива на експресия на 

DgCys1 в ранните фази на индукция, още на ниво калус, го определят като надежден 

маркер за соматична ембриогенеза. 

4.4. Получаване на рекомбинантни антитела срещу rDgCys1 

4.4.1. Фагов дисплей 

Първоначално беше направен опит за селекция на едноверижни фагови антитела 

(single chain fragment variable, scFvs) с използване на човешка синтетична фагова 

библиотека Griffin.1 (любезно предоставена от Prof. Greg Winter, MRC, Cambridge, 

UK). Като антигени за селекцията бяха предложени екстрацелуларни 11-12 kDa 

белтъци с pI 4.3-6.4 от ембриогенна суспензионна култура на D. glomerata L., 

имобилизирани върху NC мембрана след SDS-PAGE (Rakleova et al. 2008). Белтъците 

бяха считани за неспецифични липид-пренасящи белтъци (LTPs) на база на 

имунологично сходство с антитела, получени срещу LTP от D. carota наред с други 

характеристики като мол. маса, локализация, експресия и др. Като краен резултат бяха 

селектирани три разтворими моноклонални scFvs – scFv#3, scFv#8 и scFv#12, които 

разпознават специфично 5 изоформи на 11-12 kDa екстрацелуларни белтъци (Фиг. 33).  

Впоследствие същите белтъци бяха идентифицирани с N-крайно секвениране 

като изоформи на цистатин (настоящата работа). От всичко това можеше да се 

заключи, че разполагаме с моноклонални фагови антитела срещу ендогенен цистатин. 

По технически причини антителата не бяха използвани веднага, а съхранявани на -

70°С. Фаговата библиотека Griffin.1 е приготвена в pHEN2 вектор и антителата се 

експресират като сляти белтъци с His-tag и c-myc-tag. След неуспешен опит за тяхното 

пречистване с афинитетна хроматография с цел използването им за 

имунолокализация, същите бяха секвенирани и резултатите показаха наличие на 

делеции и изместване на ORF, което води до генериране на стоп кодони и 

елиминиране на His-tag и c-myc-tag, откъдето възникват и проблемите с тяхното 

пречистване. 
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Фиг. 33. Пречистване и свързваща активност на моноклонални разтворими едноверижни 

фагови антитела scFv#3 и scFv#12. А, Пречистване на разтворими фагови антитела с никелова 

афинитетна хроматография след разделяне в 10%SDS-PAGE и оцветяване с CBB-R-250. 1, 

тотален клетъчен лизат от IPTG-индуцирани E. coli HB2151; 2, 3, 4 - пречистени scFv#3; 

scFv#8 и scFv#12, съответно. В, Детекция на изоформи на екстрацелуларен цистатин от 

ембриогенна суспензионна култура Е1 на D. glomerata L. с разтворими scFv фрагменти след 

разделяне на 2D-електрофореза. 

 

В литературата има данни за нестабилността на разтворимите моноклонални 

фагови антитела, която може да бъде преодоляна със субклониране в друг 

експресионен вектор. Междувременно експресията на рекомбинантен цистатин и 

наличието на най-новата фагова библиотека с подобрени характеристики, предложена 

от MRC, Cambridge, доведоха до опит за селектиране на антитела срещу 

рекомбинантен цистатин.  

За получаване на рекомбинантни антитела срещу rDgCys1 беше използвана 

библиотека от човешки рекомбинантни едноверижни антитела Human Domain 

Antibody Library (MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge, UK). Тези антитела 

притежават вариабилната област само на тежката верига (VH), поради което тяхната 

молекулна маса е в диапазона 12-15 kDа. 

След провеждане на 4 рунда на селекция на случаен принцип бяха подбрани 360 

клона и същите бяха тествани за разпознаване на рекомбинантния цистатин чрез 

фагова ELISA. Отделните клонове бяха идентифицирани като специфични за 

rDgCys1, ако показваха сигнал за свързване с цистатина най-малко 5х по-висок в 

сравнение с този на контролата. По този показател бяха отбрани и секвенирани 29 

положителни клона (Фиг. 34).  

Резултатите от секвенирането показаха, че сред 29-те клона са представени само 

три варианта на антитела. Един от клоновете е представен само веднъж (в синьо), 
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вторият клон се среща четири пъти (в червено), а третият вариант се повтаря 22 пъти 

(в сиво). Установени бяха и клонове с вътрешни amber-стоп кодони (в бяло). 

 

 

 

Фиг. 34. Анализ на свързване на положителни клонове с rDgCys1 след фагова ELISA. 

Еднаквите клонове, установени след секвениране, са групирани по цветове (червен, син и 

сив). В бяло са маркирани клоновете, които съдържат стоп кодони. 

 

Фаговата библиотека е конструирана във фагмиден вектор pR2, който е дериват 

на pHEN1, като антителата са клонирани в рамка на четене със C-терминално 

разположен c-myc епитоп, служещ за имунологична детекция на рекомбинантните 

антитела с анти-c-myc антитела. Векторът pR2 не съдържа His6-tag и за да могат 

антителата да се пречистват с афинитетна хроматография, по един клон от трите 

варианта с най-висок сигнал при ELISA (клонове 4, 26, 29) бяха избрани за 

реклониране в експресионен вектор pET-20b(+). За прехвърляне в pET-20b(+) бяха 

синтезирани прав и обратен праймер FwDab-NdeI и ReDab-HindIII, с които бяха 

въведени сайтове за NdeI и HindIII. Точността на субклониране в експресионния 

вектор беше потвърдена чрез секвениране. С получените конструкти, означени от нас 

като pET-Dab4, pET-Dab26 и pET-Dab29, бяха трансформирани клетки на E. coli 

BL21(DE3) за последваща експресия.  

4.4.2. Експресия и пречистване на рекомбинантно антитяло, селектирано 

срещу цистатин  
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За експресия и пречистване беше избран клон #29. Рекомбинантно антитяло 

Dab29 беше експресирано от клетки на E. coli BL21(DE3), носещи експресионния 

вектор pET-Dab29, в среда за автоиндукция. 

 

 

Фиг. 35. Анализ на експресия и пречистване на рекомбинантно антитяло Dab29 след 

разделяне на 14% SDS PAGE. 1, тотален белтък от клетъчен лизат от празни клетки на E. coli 

BL21(DE3); 2, клетъчен лизат от индуцирани E. coli BL21(DE3), носещи pET20Dab29; 3, 

пречистенo рекомбинантно антитяло Dab29 след елуиране от Ni
2+

колона с 500 mM имидазол; 

4, имуноблот с анти-His антитяло, конюгирано с пероксидаза. 

 

Рекомбинантното антитяло Dab29 беше експресирано като слят белтък с His6-tag, 

което позволи неговото пречистване чрез афинитетна хроматография с Ni-NTA 

Superflow смола (Qiagen). За оценка на ефективността на експресия и пречистване 

белтъците бяха разделени в SDS-PAGE електрофореза и оцветени с CBB (Фиг. 35). За 

имунологична детекция на успешно експресираното и пречистено антитяло, след 

разделяне на белтъка в едномерна гел електрофореза и последващ електропренос 

върху нитроцелулозна мембрана, беше използвано анти-His антитяло, конюгирано с 

пероксидаза (Фиг. 35). 

Успешното пречистване и експресия на Dab29 позволиха неговото използване за 

имунологична детекция на рекомбинантен и ендогенен цистатин. 

4.4.3. Имунологична детекция на рекомбинантен и ендогенен цистатин 

Пречистеното Dab29 беше използвано за имунодетекция на пренесени върху NC 

мембрана rDgCys1 и rDgCys1R6H. Антитялото разпознава както мономерната и 

димерна форма в rDgCys1R6H, така и тетрамера в rDgCys1, срещу който е 

селектирано. Това означава, че всички форми на рекомбинантните цистатини 

притежават общ епитоп (Фиг. 36А). Аналогични резултати бяха получени и с 

останалите успешно експресирани и пречистени антитела – Dab4 и Dab26. 
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За да проверим дали Dab29 разпознава и ендогенен цистатин, беше проведен 

имуноблот на белтъци, изолирани от културалната среда и клетъчна стена на 

ембриогенна Е1 и неембриогенна NE суспензионни култури след пренос върху NC 

мембрана и инкубиране с Dab29 (Фиг. 36Б). Резултатите показват, че Dab29 

разпознава както мономерната форма на цистатин (11 kDa), така и неговите 

мултимерни форми. При екстрацелуларните белтъци от Е1 се наблюдават три такива 

основни форми, които са с молекулни маси, кратни приблизително на тази на 

мономерната форма. И сред белтъците, изолирани от клетъчна стена, освен мономер 

се разпознават белтъчни ивици с молекулна маса от 33 kDa и 44 kDa, но липсва 

разпознаване на димерната форма. Разпознаването на мултимерни форми, освен при 

рекомбинантните белтъци, и при ендогенния цистатин показва, че този белтък 

олигомеризира in planta, в резултат на което се инактивира, съдейки по наличието на 

активен цистатин само в мономерна форма (Фиг. 36Б). Вследствие на това допускаме, 

че това е един възможен начин да се контролира неговата функция.  

 

 

Фиг. 36. Имунологична детекция на рекомбинантен и ендогенен цистатин с използване 

на пречистено рекомбинантно антитяло Dab29 (10µg /ml) след разделяне в 14% SDS 

PAGE. А, rDgCys1R6H (1) и rDgCys1 (2); Б, екстрацелуларни белтъци, изолирани от 

суспензионни култури на Е1 (1); белтъци от клетъчна стена на Е1 (2); екстрацелуларни 

белтъци от NE (3). Отдясно със стрелки са показани молекулните маси на мономерната и 

различни мултимерни форми на цистатина. 

 

Имуноблотът установи също така, че ендогенният цистатин се намира в 

културалната среда и клетъчната стена на клетки от ембриогенна суспензионна 
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култура, което предполага слабо свързване на цистатина с клетъчната стена, водещо 

до неговото отделяне в културалната среда. Същевременно, наличието му в 

клетъчната стена показва, че този инхибитор вероятно изпълнява функции и на двете 

места. Интересен е фактът, че антитялото не разпознава цистатин в неембриогенни 

суспензионни култури и това определя цистатина като белтък, специфичен за 

ембриогенни култури с вероятна функция/и в СЕ. 

Селектирането и успешната експресия на рекомбинантно антитяло дават 

възможност в бъдеще да се приготвят конструкти, в които секвенцията на антитялото 

ще бъде слята със секвенцията на флуоресцентен белтък (напр. GFP), което ще 

позволи изучаване на субклетъчната локализация и движението на DgCys1 in vivo в 

клетките на D. glomerata L., по време на соматична ембриогенеза. След експресия в 

цитоплазмата на E. coli и последващо пречистване с афинитетна хроматография, 

химерните GFP-Dab29 белтъчни молекули ще бъдат използвани за директно 

установяване на DgCys1 чрез имунофлуоресцентна микроскопия. Освен това, 

наличието на рекомбинантни фагови антитела дава възможност растителни клетки на 

D. glomerata L. да бъдат трансформирани с експресионния вектор, носещ Dab29 и да 

се проведе т. нар. имуномодулация за изследване ролята на DgCys1 по време на СЕ 

чрез изключване на неговата функция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

75 
 

ОБОБЩЕНИЕ 

 

Хипотетичен модел на действие на екстрацелуларните белтъци, 

идентифицирани в настоящата работа, в соматичната ембриогенеза 

 

Получените от нас резултати позволяват да предложим хипотетичен модел за 

ролята на цистатина и другите екстрацелуларни белтъци в ранните етапи на 

соматичната ембриогенеза. 

 

 

 

Фиг. 37. Хипотетичен модел на действие на идентифицираните екстрацелуларни белтъци в 

процесите на соматичната ембриогенеза при Dactylis glomerata L. Модул А – роля на α-амилаза 

и ендохитиназа IV; модул Б – роля на цистатина и протеазите в ембриокомпетентни клетки; 

модул В – роля на цистатина и протеазите в неембриокомпетентни клетки. 

 

Нашето предположение относно присъствието на α-амилаза (DgAmy1) и 

ендохитиназа (DgChiIV) в ембриогенни суспензионни култури е свързано с тяхната 

евентуална способност да генерират сигнални молекули, които да стимулират 

ембриокомпетентните клетки (Фиг. 37, модул А). 

Липсата на консервативните аминокиселини, изграждащи SBS1 и SBS2 и 

предходни наши изследвания сочат, че най-вероятно експресията на DgAmy1 не е 

свързана с разграждане на скорбяла в скорбелни зърна. Чрез индиректна 

флуоресценция беше установено, че DgAmy1 се намира в делящи се клетки и е 

локализирана преимуществено в областта на близък клетъчен контакт. Редица 
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изследвания на соматична ембриогенеза сочат, че асиметричното клетъчно делене и 

контролираната клетъчна експанзия са ключови механизми за образуване на 

ембриогенни растителни клетки, като основна роля в тези процеси играе клетъчната 

стена. На база на тези резултати ние изказваме предположението, че по-вероятно е 

секретираната DgAmy1 да въздейства на все още неизвестен въглехидрат в клетъчната 

стена, освобождавайки сигнали, необходими за развитие на микрокластерите до 

проембрионални маси или локално да модифицира клетъчната стена, като по този 

начин осигурява близък клетъчен контакт между развиващите се ембриогенни 

структури. 

Хитиназите са ензими, които хидролизират гликозидните връзки в хитина, 

неразтворим полимер, изграден от β-1,4-N-ацетил-D-глюкозамин. Редица 

експериментални данни показват, че освен хитин, техен субстрат биха могли да бъдат и 

въглехидратните вериги в арабиногалактановите белтъци (AGPs), както и други N-

ацетилглюкозамин-съдържащи гликопротеини в клетъчната стена на растенията. Ние 

допускаме, че използвайки подобни субстрати, ендохитиназа DgChiIV би могла да 

генерира сигнални молекули с регулаторна роля в процесите на соматична 

ембриогенеза. 

Относно ролята на катепсин В в растенията има данни, че тази цистеинова 

протеиназа се секретира в апопласта и взема участие в процесите на програмирана 

клетъчна смърт (PCD), свързани със защита от патогени (свръхчувствителен отговор, 

HR), както и във форми на PCD, регулирани в развитието (стареене, елиминиране на 

клетки от суспензора по време на ембриогенеза и др.). Понеже PCD съпровожда 

нормално ембрионалното развитие, ние допускаме подобна функция и на клонирания 

от нас катепсин В (DgCathB1). 

В настоящата работа беше установено, че катепсин L (DgCathL1) се инхибира от 

DgCys1. Това, наред с едновременната локализация на двата белтъка в клетъчната стена 

и екстрацелуларното пространство, прави вероятно DgCathL1 да бъде прицелна 

молекула за цистатина in vivo (Фиг. 37, модул В).  

Според нас основна роля на цистатина (DgCys1) се състои в потискане на 

клетъчното делене и диференциация на неембриокомпетентните клетки, осигурявайки 

по този начин формирането и развитието на соматичните ембриоиди. Понеже цистатин 

не е установен в неембриогенни линии, това ни дава основание да считаме, че той се 

синтезира от ембриокомпетентните клетки.  
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В резултат на N-крайно секвениране беше показано, че цистатинът, откриван в 

екстрацелуларното пространство, съществува под две форми, отличаващи се по 

първите две аминокиселини. Предполагаме, че двете форми биха могли да имат 

различна локализация и функция. Интактната форма, със запазен N-краен левцин 

(LGGGG), може да се насочва и инкорпорира в плазмената мембрана, оставайки 

мембранно свързана, докато по-късата (GGG) се намира в свободно състояние. Така, 

поради различната си локализация двете форми биха могли да изпълняват и различни 

функции. Едната функция би могла да бъде обвързана с наличието на липокалинов 

домен, а другата - с проява на характерната инхибиторна активност. 

В най-ранния етап на иницииране на соматична ембриогенеза – индукция на листа 

върху среда с дикамба, ембриокомпетентните клетки претърпяват промени в 

генетичната си програма, в резултат на което се доближават до зиготното състояние. 

След репрограмирането си ембриокомпетентните клетки започват да изпълняват 

генетична програма, идентична с тази при зиготата. На този най-ранен етап е важно да 

се осигури делене и диференциация само на клетките, формиращи бъдещия зародиш и 

да се ограничат тези процеси в съседните соматични клетки. За тази цел 

ембриокомпетентните клетки започват усилена синтеза и секреция на DgCys1. 

Ние предполагаме, че DgCys1 се синтезира от ембриокомпетентните клетки с 

LGGGG в своя N-край и е с най-висока степен на модификация (данните от N-крайното 

секвениране показват, че цистатинът с LGGGG е с най-ниска pI) (Фиг. 37, модул Б). 

Липокалините са изключително хетерогенна група екстрацелуларни белтъци, с няколко 

основни функции, някои от които са свързване на лиганд и свързване към мембранно 

разположени клетъчни рецептори. Възможно е цистатинът с LGGGG, благодарение на 

липокалиновия си домен, да свързва специфични лиганди (напр. брасиностероиди) и 

след разпознаването им от липокалинов рецептор, разположен по клетъчната 

повърхност, да се индуцира интернализиране на свързания лиганд. По този начин се 

създава положителна обратна връзка, която дава допълнителен стимул на клетката към 

делене и диференциация. Следователно, функцията на мембранно-асоциираната форма 

(LGGGG) е обвързана с наличието на липокалинов домен. При свързване на лиганд с 

липокалиновия си домен цистатинът би бил неактивен като протеиназен инхибитор, 

понеже двата консервативни глицилови остатъка, имащи пряко отношение към 

инхибиторната активност, попадат в областта на липокалиновия домен SCR1. 

Също така смятаме, че профилът на фосфорилиране би могъл да внася 

допълнителна стъпка на регулация, която да има отношение при преминаване на 
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цистатина от свързана в свободна форма. Изходната високомодифицирана и 

мембранно-асоциираната форма на DgCys1 претърпява две допълнителни 

модификации. Първо, тя се дефосфорилира, като профилът на посттранслационни 

модификации определя и насочва действието на евентуални N-аминопептидази, които 

отстраняват първите две аминокиселини, в резултат на което се получава свободна 

форма (GGG) (Фиг. 37, модул Б). Между тези две модификации има връзка – 

високомодифицираният цистатин е по-слабо процесиран от аминопептидазата, 

отколкото по-слабо модифицираната му форма. Също така предполагаме, че малка част 

от мембранно-асоциираната форма на цистатина може да се отделя от мембраната, 

докато двете форми не установят равновесие. Това случайно отделяне може да бъде и 

причина да откриваме при N-крайно секвениране LGGGG форми с различна pI. А 

фактът, че при N-крайното секвениране по-късата форма (GGG) на цистатина е в по-

високо съотношение в по-алкалните анализирани белтъчни петна, също е в 

потвърждение на изказаното предположение по-горе, а именно, че субстрат за 

аминопептидазата е цистатин, който е по-слабо модифициран. 

Нискомодифицираният свободен цистатин (GGG) в мономерната си форма е 

функционално активен инхибитор. Чрез дифузия той достига съседни 

неембриокомпетентни клетки, където инхибира катепсин L или други протеази от 

клетъчната стена. Свободният цистатин може да се насочва за действие към точно 

определени области в клетъчната стена чрез разпознаване и свързване чрез RGD 

мотива. Инхибирането на катепсин L, както и други протеинази в 

неембриокомпетентните клетки, може да води до преустановяване на ремоделирането 

на клетъчната стена и/или блокиране на клетъчния цикъл (Фиг. 37, модул В). 

Освен това допускаме, че немодифицираният свободен цистатин посредством 

domain swapping може да формира димери или по-високи олигомери, които са 

функционално неактивни. По този начин действието на цистатина се ограничава във 

времето, което позволява да се елиминира неговия ефект. В съответствие с последното 

предположение е и резултатът от количествения PCR, който показва най-високи нива 

на експресия на цистатина при етапа на индукция и постепенното му намаляване в 

последващите ембриогенни структури по време на диференциация. 

В заключение, ембриокомпетентните клетки синтезират α-амилаза и ендохитиназа 

IV, в резултат на чието действие върху съответните им субстрати се отделят сигнални 

молекули. Цистатинът в неговата високомодифицирана и мембранно-асоциирана 

форма упражнява една от своите функции, тази на липокалинов белтък, свързвайки 
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лиганд (напр. брасиностероид) и липокалинов рецептор, което води до интернализация 

на лиганда. Цистеиновата протеиназа катепсин L е активна в клетъчната стена. 

Резултатът от всички тези действия води до стимулиране на клетъчно делене и 

диференциация на ембриокомпетентните клетки. Активираният свободен цистатин в 

ембриокомпетентните клетки се секретира в неембриокомпетентните клетки, където 

инхибира действието на катепсин L (или друга протеиназа), в резултат на което се 

потиска избирателно тяхното клетъчно делене. Така, в резултат на баланса между две 

противоположни активности - тази на цистеинова протеиназа и протеиназен инхибитор, 

настъпва изолиране на ембриокомпетентните клетки от въздействието на съседните им 

неембриокомпетентни клетки и се осигурява ембрионалното развитие на 

ембриокомпетентните клетки. 

 

5. ИЗВОДИ 
 

В резултат нa проведената експериментална работа могат да се направят следните 

изводи: 

  

1. С информацията от проведен частичен секретомен анализ на екстрацелуларни 

белтъци от ембриогенни суспензионни култури на D. glomerata L., включващ LC-

MS/MS и N-крайно секвениране, бяха клонирани техните пълноразмерни кДНК 

чрез метода на RACE. Анализът in silico на транслираните аминокиселинни 

секвенции определи съответните белтъци като: инхибитор на цистеинови 

протеинази – фитоцистатин (DgCys1); цистеинови протеинази катепсин В 

(DgCathB1) и катепсин L (DgCathL1); α-амилаза (DgAmy1); ендохитиназа от клас III 

(DgChiIII) и ендохитиназа от клас IV (DgChiIV). 

2. Всички анализирани белтъци притежават сигнален пептид, което е доказателство за 

насочена секреция в апопласта на култивирани растителни клетки. 

3. След пречистване с афинитетна хроматография на реклонираните в експресионен 

вектор pET-20b(+) и експресирани в E. coli BL21 (DE3) DgCys1, DgCathB1, 

DgCathL1 и DgAmy1 се установява, че DgCys1, DgCathL1 и DgAmy1 притежават 

функционална активност. Това е показател за правилното нагъване и липса на 

деградация на хетероложно експресираните в цитозола на E. coli белтъци. 

4. Цистеиновите протеинази DgCathL1 и DgCathB1 се експресират като неактивни 

препробелтъци. DgCathL1 се автопроцесира при рН 5.0, при което се освобождава 
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активна протеиназа. Липсата на автопроцесиране на DgCathB1 показва, че белтъкът 

най-вероятно се процесира под действието на друга протеиназа. 

5. Екстрацелуларен гликопротеин ЕР48 с предполагаема клетъчно-адхезивна функция 

беше идентифициран като α-амилаза. Локализацията на ензима в места на близък 

клетъчен контакт между клетките на развиващи се микрокластери и липсата на 

домени за свързване със скорбелни зърна, характерни за останалите α-амилази от 

житни, определя като много вероятна ролята му за модифициране на неизвестен 

досега субстрат в клетъчната стена. 

6. Откритият нов фитоцистатин DgCys1 е с необичайно подреждане на иначе известни 

домени в N-края на молекулата, което определя евентуална двойна роля на белтъка. 

Наличието на хетерогенен N-край създава възможност за закотвяне на белтъка в 

мембрани (LGGGG) или освобождаване в апопласта (GGG); за свързване с 

интегрин-подобни белтъци (RGD); присъствието на липокалинов домен е 

предпоставка DgCys1 да пренася малки хидрофобни молекули.  

7. Интригуваща е допусканата възможност DgCys1 да олигомеризира посредством 

енигматичното явление, наречено „обмен на домени“ (“domain swapping”), което 

представлява форма за контрол на неговата инхибиторна активност. 

8. Наличието на рекомбинантни моноклонални фагови антитела, получени срещу 

рекомбинантен цистатин, дава възможност за проследяване динамиката на 

цистатина по време на ембрионалното развитие и прилагане на имуномодулация 

като алтернативен вариант за получаване на “knock-out” мутанти с цел установяване 

на неговата роля за соматичната ембриогенеза. 

9. Резултатите от количествен PCR предполагат регулирана във времето и 

пространството транскрипция на DgCys1. Наличието на високи нива на експресия 

на DgCys1 в ранните фази на индукция, още на етап калус, го определя като 

надежден маркер за соматична ембриогенеза. 

10. Получените в чист вид и функционално активни рекомбинантни белтъци дават 

възможност за анализ на тяхната кристална структура, разкриването на която 

недвусмислено ще определи конкретната им роля в процеса на уникалното явление 

соматична ембриогенеза. 
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6. ПРИНОСИ 

 
 Пълноразмерните кДНК секвенции на шест екстрацелуларни белтъка от 

ембриогенни суспензионни култури на D. glomerata L. - цистатин (DgCys1), 

катепсин В (DgCathB1), катепсин L (DgCathL1), α-амилаза (DgAmy1), ендохитиназа 

от клас III (DgChiIII) и ендохитиназа от клас IV (DgChiIV) са депозирани в GenBank
®
 

на NCBI под съответните номера за достъп. 

 Открит е нов протеиназен инхибитор, фитоцистатин (DgCys1) с интактен 

липокалинов домен, който предполага белтъкът да изпълнява двойна функция – на 

инхибитор и на транспортен белтък. 

 За първи път е установен фитоцистатин с хетерогенен N-край, който създава 

възможност за различна локализация, както и за свободно или мембранно-свързано 

състояние.  

 Допусканата възможност новооткритият фитоцистатин да олигомеризира 

посредством обмен на домени (domain swapping) го определя като модел за 

изучаване механизмите на този интригуващ, но неизучен добре процес. 

 Новооткритият фитоцистатин притежава най-висока инхибиторна активност в 

сравнение с всички фитоцистатини, известни досега. 

 

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСЕРТАЦИЯТА 
 

Rakleova G, Tsacheva I, Petkova M, Pantchev I, Tchorbadjieva M (2008) Generation of 

recombinant antibodies against orchardgrass аcidic nsLTP-like proteins. Zeitschrift für 

Naturforschung C, 63: 395-402 

 

Rakleova G, Tsacheva I, Tchorbadjieva M (2008) Analysis of extracellular proteins during 

somatic embryogenesis in suspension cultures of Dactylis glomerata L. Proc. Int. Scient. 

Conf., St. Zagora 

 

Rakleova G, Keightly A, Panchev I, Tsacheva I, Tchorbadjieva M (2010) Cysteine 

proteinases and somatic embryogenesis in suspension cultures of orchardgrass (Dactylis 

glomerata L.). General and Applied Plant Physiology, 36: 100-109 

 

Rakleova
 
G, Keightley

 
A, Pantchev

 
I, Tsacheva

 
I,

 
Tchorbadjieva

 
M (2012) Identification, 

molecular cloning, and recombinant gene expression of an extracellular α-amylase from 

Dactylis glomerata L. embryogenic suspension cultures. Biotechnology & Biotechnological 

Equipment (in press) 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rakleova%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tsacheva%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Petkova%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pantchev%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tchorbadjieva%20M%22%5BAuthor%5D


 

82 
 

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

Rakleova G (2008) Analysis of extracellular proteins during somatic embryogenesis in 

suspension cultures of Dactylis glomerata L. International Life Sciences Students‟ 

Conference 10-14 September, Warsaw, Poland (Oral presentation) 

 

Rakleova G, Tsacheva I, Tchorbadjieva M (2008) Detection of kinetically stable proteins by 

diagonal SDS-PAGE. Sofia school of protein science, 17-19 September, Sofia, Bulgaria 

 

Rakleova G, Tsacheva I, Tchorbadjieva M (2008) Analysis of extracellular proteins during 

somatic embryogenesis in suspension cultures of Dactylis glomerata L. Int. Scient. Conf., 5-6 

June, St. Zagora, Bulgaria 

 

Rakleova G, Tsacheva I, Panchev I, Tchorbadjieva M (2009) Selection, purification and 

characterization of recombinant antibodies against α-amylase from embryogenic suspension 

cultures of Dactylis glomerata L. XI Anniversary Scientific Conference with International 

Attendance “Biology – traditions and challenges”, May 27-29, Sofia, Bulgaria 

 

Rakleova G, Pantchev I, Kalev I, Tsacheva I, Tchorbadjieva M (2009) A partial secretome 

analysis of embryogenic suspension cultures of Dactylis glomerata L. COST FA0603 “Plant 

proteomics in Europe”, October 14-16, Nitra, Slovakia 

 

Rakleova G, Tsacheva I, Panchev I, Tchorbadjieva M (2009) Cysteine proteinases and 

somatic embryogenesis in suspension cultures of Dactylis glomerata L. XI Юбилейна 

национална конференция по физиология на растенията с международно участие 

„Физиологията на растенията - традиции и предизвикателства през 21 век”, 19-20 

Ноември 2009, София 

Rakleova G, I. Pantchev, B. Atanasov, N. Dobrev, I. Tsacheva, Tchorbadjieva M (2010) A 

novel extracellular cystatin from Dactylis glomerata L. embryogenic suspension cultures: 

cloning, recombinant gene expression and functional analysis. FESPB 2010 - XVII Congress 

of the Federation of European Societies of Plant Biology, 4-9 June, Valencia, Spain 

 

Rakleova G, Pantchev I, Kalev I, Tsacheva I, Tchorbadjieva M (2010) Molecular cloning and 

functional expression of extracellular cysteine proteinases DgCathB and DgCP1 from 

Dactylis glomerata L. embryogenic suspension cultures. Младежка научна конференция 

“КЛИМЕНТОВИ ДНИ”, 22-23 Ноември, София, България 

 

Rakleova G, Nikolov V, Pantchev I, Tsacheva I, Tchorbadjieva M (2011) Molecular cloning, 

expression and functional characterization of extracellular α-amylase from embryogenic 

suspension cultures of Dactylis glomerata L. 50 Years Institute of Molecular Biology 

Roumen Tsanev Anniversary Molecular Biology Conference, 6-7 Оctober, Sofia, Bulgaria 

 

Забелязани цитати: 

 

Rakleova G, Keightly A, Panchev I, Tsacheva I, Tchorbadjieva M (2010) Cysteine 

proteinases and somatic embryogenesis in suspension cultures of orchardgrass (Dactylis 

glomerata L.). General and Applied Plant Physiology, 36: 100-109 

 



 

83 
 

1. Zagorchev L and M Odjakova (2011) Hydroxyproline rich proteins in salt adapted 

embryogenic suspension cultures of Dactylis glomerata L. Biotechnol Biotechnol Eq 

25(2):2321-2328 

 

 




