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Περίληψη 
Η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης επιτελείται κυρίως στο επίπεδο της µεταγραφής των 

γονιδίων και είναι αποτέλεσµα της συνδυαστικής σχέσης των ρυθµιστικών στοιχείων cis 

και trans, δηλαδή των υποκινητών και ενεργοποιητών αντίστοιχα. Στη συγκεκριµένη 

εργασία διερευνήθηκε ο ρόλος των στοιχείων αυτών στη στρατολόγηση και δράση 

µεταγραφικών συµπλόκων in vivo. Αρχικά αντιµετωπίστηκε το ερώτηµα της 

συνεισφοράς της αρχιτεκτονικής του υποκινητή σε τέτοια φαινόµενα. Προέκυψαν 

συµπεράσµατα σε σχέση µε την πιθανότητα συµµετοχής της ποιότητας του στοιχείου 

ΤΑΤΑ σε θέµατα νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης, τροποποίησης των ιστονών αλλά 

και επιλογής για µεταγραφικούς συνενεργοποιητές. Από τέτοιες παρατηρήσεις 

αναδείχθηκε η ύπαρξη ενός συν-µεταγραφικού µηχανισµού που καθορίζει τα επίπεδα της 

Gcn5-εξαρτόµενης ακετυλίωσης των υποκινητών. Σε ένα δεύτερο επίπεδο 

αντιµετωπίστηκε το ακριβώς αντίστροφο ερώτηµα της συνεισφοράς του ενεργοποιητή 

σε θέµατα στρατολόγησης και δράσης µεταγραφικών συµπλόκων. Προέκυψαν 

συµπεράσµατα σε σχέση µε το ρόλο της θέσης ενεργοποίησης των ενεργοποιητών στον 

καθορισµό της απαίτησης και του τρόπου δράσης συστατικών του συµπλόκου SAGA 

ενώ αποκαλύφθηκε ένας µηχανισµός δράσης της υποµονάδας Spt3 του συµπλόκου 

αυτού, καθώς και της ΑΤΡάσης Μot1, στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση. Τέλος, η 

µελέτη του ρόλου των cis στοιχείων των υποκινητών αποκάλυψε τη δυνατότητα 

πρόσδεσης ενεργοποιητών σε ευχρωµατινικές θέσεις µη υποκινητών µέσα στο γένωµα. 

Η πρόσδεση αυτή έχει σαν αποτέλεσµα τη στρατολόγηση λειτουργικών συµπλόκων 

SAGA και Swi2/Snf2 ενώ η συγκρότηση των µεταγραφικών αυτών συµπλόκων δείχθηκε 

ότι δεν είναι παραγωγική λόγω της απουσίας από τις θέσεις αυτές  cis στοιχείων των 

υποκινητών, ανεξάρτητων του στοιχείου ΤΑΤΑ, που χρειάζονται για τη στρατολόγηση του 

συµπλόκου του Μediator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Regulation of gene expression opperates mainly at the level of transcription and 

results as a consequence of the co-ordinated activity of two categories of regulatory 

elements, promoters and activators. In this study the in vivo role of both these 

elements in the recruitment and function of transcriptional complexes was examined. 

Firstly, the contribution of the promoter architecture in such phenomena was studied. 

It was revealed that the quality of the TATA element plays a role in nucleosome 

modifications and selection of coactivators. More importantly this study revealed the 

existence of a co-transcriptional mechanism that determines the levels of Gcn5-

dependent histone acetylation within promoter nucleosomes. Secondly, studies on 

the contribution of the activator for the recruitment and function of transcriptional 

complexes revealed a role of the activation domains in determining the 

transcriptional requirement for specific SAGA components. In addition, a novel 

function of the Spt3 component of SAGA and of the Mot1 ATPase in nucleosome 

remodeling was demonstrated. In the last part the study of the contribution of cis-

elements revealed the ability of activators to associate in vivo with non promoter 

euhromatic sites. This association was shown to result in the functional recruitement of 

SAGA and Swi2/Snf2 complexes. This assemblage of coactivator complexes was 

proven not to be productive because of the absence of core promoter elements 

other than the TATA box that are required for stable recruitement of the Mediator.  
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Πρόλογος  
Ο σχηµατισµός και η ανάπτυξη ενός κυττάρου (ή πολυκύτταρου οργανισµού) και η 

προσαρµογή του σε διάφορες περιβαλλοντικές µεταβολές εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο 

βαθµό από τη χρονικά, ποσοτικά και τοπικά εντοπισµένη και ρυθµιζόµενη έκφραση των 

γονιδίων που βρίσκονται κωδικοποιηµένα στο DNA του. Η ρύθµιση της γονιδιακής 

έκφρασης επιτελείται κυρίως στο επίπεδο της µεταγραφής των γονιδίων και επιτυγχάνεται 

µε τη συµµετοχή ειδικών στοιχείων του κυττάρου που ανήκουν σε δύο ευρείες κατηγορίες: 

στα επονοµαζόµενα cis και trans στοιχεία. Τα cis στοιχεία αποτελούνται από δύο κύριες 

κατηγορίες αλληλουχιών DNA, τους υποκινητές (promoters) και τους ενισχυτές 

(enhancers) οι οποίοι λείπουν από το εξαιρετικά συµπαγές γένωµα του σακχαροµήκυτα. 

Οι υποκινητές αφορούν αλληλουχίες συγκεντρωµένες γύρω από το σηµείο έναρξης της 

µεταγραφής και ορίζονται συνήθως σαν οι ελάχιστες περιοχές που µπορούν να 

επιτρέψουν βασικά επίπεδα µεταγραφής και να καθορίσουν το σηµείο έναρξης της 

σύνθεσης του RNA. Ένας πρότυπος υποκινητής αποτελείται από το στοιχείο πρόσδεσης 

του ενεργοποιητή, ένα στοιχείο ΤΑΤΑ για την πρόσδεση του ΤΒΡ (TATA Binding Protein) και 

το σηµείο έναρξης της µεταγραφής.  

Η ικανότητα των υποκινητών να ελέγχουν τη µεταγραφή οφείλεται στη δυνατότητα 

µιας υποκατηγορίας trans στοιχείων, των επονοµαζόµενων ενεργοποιητών, να 

προσδένονται σε αυτούς µέσω µικρών αλληλουχιών (συνήθους µήκους 7-20 

νουκλεοτιδίων). Oι ενεργοποιητές είναι πρωτεΐνες µε χαρακτηριστική διττή δυνατότητα 

από τη µία πρόσδεσης στις θέσεις-στόχους τους και από την άλλη αλληλεπίδρασης µε 

µία επόµενη υποκατηγορία στοιχείων trans, τους συν-ενεργοποιητές. Η θεώρηση µιας 

αλληλοδιαδοχής γεγονότων πάνω στις ρυθµιστικές θέσεις των γονιδίων θέτει ως πρώτο 

βήµα για τη µεταγραφή ενός γονιδίου την πρόσδεση  του ενεργοποιητή που θα 

προκαλέσει τη στρατολόγηση συνενεργοποιητών µε τελικό και αποκλειστικό στόχο τη 

στρατολόγηση και την ενεργοποίηση του ενζύµου της RNA πολυµεράσης ΙΙ (Eικόνα 1). 

Εκτός από τους ενεργοποιητές οι υπόλοιποι παράγοντες που στρατολογούνται στα 

στοιχεία cis των γονιδίων έρχονται σε µεγάλα σύµπλοκα πρωτεϊνών.  Με βάση την ευρεία 

λειτουργική τους αξία τα σύµπλοκα αυτά εντάσσονται σε τρείς µεγάλες κατηγορίες: στο 

σύµπλοκο ή ολοένζυµο της RNA πολυµεράσης, στο σύµπλοκο του «διαµεσολαβητή» 

(Mediator) και στα σύµπλοκα τροποποίησης και αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης.  

Το σύµπλοκο της RNA πολυµεράσης αποτελείται από την ίδια την ενζυµική 

ενεργότητα της RNA πολυµεράσης, το ΤΒΡ καθώς και από µια κατηγορία στοιχείων trans 

που χαρακτηρίζονται ως «γενικοί» µεταγραφικοί παράγοντες ακριβώς γιατί, ως επί τω 

πλείστον, απαιτούνται για τη µεταγραφή του συνόλου των γονιδίων ενός κυττάρου. Το 

σύµπλοκο του «διαµεσολαβητή» (Mediator) αποτελείται από ένα σύνολο πρωτεϊνών µε 

γενική ή εξειδικευµένη δράση και λειτουργεί σαν «γέφυρα» επαφής µεταξύ των ειδικά 



προσδεµένων ενεργοποιητών και του συµπλόκου της πολυµεράσης. Τα σύµπλοκα 

αναδιαµόρφωσης και τροποποίησης της χρωµατίνης επάγουν µετατροπές στα 

νουκλεοσώµατα προκειµένου να δηµιουργηθεί χρωµατινικό περιβάλλον κατάλληλο για 

τη µεταγραφή. 

Ορισµένα από τα γενικά θέµατα περί µεταγραφής που θίχτηκαν σε αυτό το µικρό 

πρόλογο θα αναλυθούν στη συνέχεια σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια ώστε να είναι δυνατή η 

καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων που αφορούν τη 

συγκεκριµένη εργασία. 

 

 

Ενεργοποιητής

MED

RNA polIISWI SAGA
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Ενεργοποιητής

MED

RNA polIISWI SAGA
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Εικόνα 1. Οι ενεργοποιητές (activators) προσδένονται σε στοιχεία cis των υποκινητών και 

στρατολογούν σύµπλοκα αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης (πχ SWI), σύµπλοκα τροποίησης της 

χρωµατίνης (πχ ακετυλοτρανσφεράσες, SAGA), το σύµπλοκο του διαµεσολαβητή (Mediator, MED) 

και το σύµπλοκο της πολυµεράσης (RNA polII), (nuc: νουκλεόσωµα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Περί χρωµατίνης 
H χρωµατίνη (Εικόνα 2) θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα µάλλον 

αφιλόξενο περιβάλλον για τους µοριακούς εκείνους µηχανισµούς που χρησιµοποιούν 

το DNA σαν υπόστρωµα για την επιτέλεση διαφόρων κυτταρικών διεργασιών όπως 

είναι η αντιγραφή, η µεταγραφή, η επιδιόρθωση, ο ανασυνδυασµός. Πρώτο επίπεδο 

οργάνωσης της χρωµατίνης αποτελούν τα νουκλεοσώµατα που έχουν την ιδιότητα να 

οργανώνονται σε σειρές οι οποίες µε τη σειρά τους, και κάτω από φυσιολογικές 

συνθήκες, λαµβάνουν τέτοια διαµόρφωση ώστε να σχηµατίσουν ανώτερης τάξης 

δοµές. Οι δοµές αυτές τελικά συµπυκνώνονται έτσι µέσα στο κύτταρο ώστε να 

πετύχουν συγκεντρώσεις της τάξης των 50 mg/ml, καθιστώντας το DNA δύσκολα 

προσβάσιµο σε παράγοντες. Παρόλη τη φαινοµενική δοµική σταθερότητα και 

συµπύκνωση οι µεταβολικές διεργασίες που αφορούν το DNA συµβαίνουν µε απόλυτη 

επιτυχία in vivo. Αυτή η αντίθεση µεταξύ ανάγκης για αποθήκευση του DNA αλλά και 

απαίτησης για ευκολία στην προσέγγιση και χρησιµοποίησή του αντιµετωπίζεται από 

το κύτταρο µε ειδικούς µηχανισµούς που αντιστρεπτά µπορούν να τροποποιούν ή να 

αναδιαµορφώνουν τη χρωµατίνη. 

 

 

 
 

 

Εικόνα 2. Σχηµατική απεικόνηση του τρόπου σχηµατισµού της πολύπλοκης δοµής της 

χρωµατίνης σε µια σειρά γεγονότων από το γυµνό DNA, νουκλεόσωµα, ίνα των 30nm, 

χρωµατινική θηλειά, χρωµόσωµα στο µιτωτικό χρωµόσωµα.  

 



Σε ό,τι αφορά τη µεταγραφική τροποποίηση και αναδιαµόρφωση της χρωµατίνης, 

αρκετά πρόσφατα αναγνωρίστηκαν πρωτεΐνες στις οποίες αποδόθηκαν τέτοιοι ρόλοι 

και οι οποίες αρχικά είχαν συσχετιστεί µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο µε µεταγραφή. Οι 

πρωτεΐνες αυτές εντάχθηκαν σε 3 κατηγορίες πολυπρωτεϊνικών συµπλόκων: αυτά που 

ακετυλιώνουν ιστόνες, αυτά που απο-ακετυλιώνουν ιστόνες και αυτά που απαιτούν 

ΑΤΡ για να προκαλέσουν νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση. Ο νουκλεοσωµικός 

πυρήνας είναι ο στόχος πολλών τέτοιων ενεργοτήτων κι είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν 

αποτελεί µια στατική δοµική µονάδα αλλά µία δυναµική δοµή η οποία ρυθµίζεται είτε 

ενζυµατικά µε µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών είτε µε απευθείας 

πρόσδεση ρυθµιστικών πρωτεϊνών. Η κατάσταση του νουκλεοσωµικού πυρήνα 

εποµένως έχει κεντρικό ρόλο στο να καθορίζει τη δεκτικότητα της χρωµατίνης στους 

παράγοντες που απαιτούνται για µεταγραφή. 

Το νουκλεόσωµα (Εικόνα 3) αποτελεί τη βασική και επαναλαµβανόµενη µονάδα της 

χρωµατίνης. Ο πυρήνας του νουκλεοσώµατος συνίσταται από 146bp του DNA που 

τυλίγονται 1.65 φορές γύρω από το οκταµερές των ιστονών. Το DNA τυλίγεται 

αριστερόστροφα πραγµατοποιώντας επαφές ηλεκτροστατικής κυρίως φύσης ανά 

10bp του DNA. Το οκταµερές των ιστονών σχηµατίζει µια κυλινδρική σφήνα εξωτερικής 

διαµέτρου 6.5nm και περιλαµβάνει δύο αντίγραφα από καθεµία από τις ιστόνες Η2Α, 

Η2Β, Η3 και Η4 όπου το τετραµερές της Η3-Η4 βρίσκεται στο εξωτερικό της σφήνας ενώ 

τα δύο ετεροδιµερή Η2Α-Η2Β στα δύο άκρα του τετραµερούς (Κοrnberg and Thomas 

1974; Camerini-Otero et al. 1976; Eickbush and Moudrianakis 1978). Καθεµία από τις 

ιστόνες αποτελείται από δύο µικρές α-έλικες και µία µεγαλύτερη κεντρική 

διαχωριζόµενες από β-πτυχωτές επιφάνειες. Αυτές οι δοµές αποτελούν το µεγαλύτερο 

µέρος του οργανωµένου τµήµατος των ιστονών και έχουν ονοµαστεί «δίπλωµα των 

ιστονών» (histone fold) (Arents and Moudranakis 1995). To τµήµα αυτό περιλαµβάνει 

θέσεις για αλληλεπιδράσεις των ιστονών µε το DNA καθώς και των ιστονών µεταξύ 

τους κατά το διµερισµό τους όπου κάθε µονοµερές αλληλεπιδρά µε το ζευγάρι του 

κατά µία διευθέτηση κεφαλιού-ουράς (Luger et al. 1997).  

 

 
 

Εικόνα 3. Ο πυρήνας του νουκλεοσώµατος µετά τη λύση της δοµής του σε ανάλυση 2.8Å 

(Luger et al. 1997). 



Συνδετικό DNA ονοµάζεται το υπόλοιπο DNA έξω από τον πυρήνα των 

νουκλεοσωµάτων, που ενώνει παρακείµενα νουκλεοσώµατα. Αυτό συνεισφέρει στην 

ευκαµψία των ινιδίων της χρωµατίνης, που σχηµατίζονται µε το ακανόνιστο 

πακετάρισµα σειρών νουκλεοσωµάτων σε σωληνοειδείς δοµές µε διάµετρο περίπου 

30nm. Το συνδετικό DNA φαίνεται ότι επάγει το σχηµατισµό των ινιδίων µέσω περιέλιξής 

του ή αλληλεπίδρασής του µε τη συνδετική ιστόνη Η1 ή τα ανάλογά της. Η υψηλής 

τάξης δοµή χρωµατίνης που προκύπτει τελικά συντελεί στη συµπύκνωση του DNA κατά 

30-40 φορές. 

Οι Ν-τελικές ουρές αποτελούν το τµήµα των ιστονών που παίζει τον κυρίαρχο ρόλο 

στις ρυθµιστικές διαδικασίες της µεταγραφής. Γενετικές µελέτες στη ζύµη έχουν δείξει ότι 

µικρές ελλείψεις ή σηµειακές µεταλλαγές στις ουρές αυτές έχουν δραµατικά 

αποτελέσµατα. ∆εδοµένα από δοµικές µελέτες (Smith and Rill 1989) και ανάλυση της 

κρυσταλλικής δοµής (Εικόνα 3, βλ. επίσης Luger et al. 1997) υποστηρίζουν ότι οι ουρές 

δεν έχουν οργανωµένη δοµή σε κρυστάλλους και σε διάλυµα γεγονός που 

συνεπάγεται ότι δε σχηµατίζουν στατικές αλληλεπιδράσεις στα σηµεία στα οποία 

βρίσκονται. Αντίθετα, έχουν την ευχέρεια να αλληλεπιδρούν µε άλλες αλληλουχίες DNA 

(π.χ. συνδετικό) ή µε άλλες πρωτεΐνες κατά έναν τρόπο που να συµβάλλει στις 

διαφορετικές λειτουργικές ιδιότητες του νουκλεοσώµατος.  

Ο ρόλος των Ν-τελικών ουρών έχει διερευνηθεί µε το χαρακτηρισµό 

νουκλεοσωµάτων µε αυξηµένα επίπεδα ακετυλίωσης ή νουκλεοσωµάτων 

επεξεργασµένων µε θρυψίνη η οποία αποµακρύνει µέσω πρωτεόλυσης τις ουρές 

(Workman and Kingston 1998). Τέτοιου είδους πειράµατα δηµιουργούν µιά έντονη 

υποψία για την ύπαρξη πολύ κρίσιµων διανουκλεοσωµικών αλληλεπιδράσεων που 

λαµβάνουν χώρα καθώς η εκτεταµένη νουκλεοσωµική αλυσίδα συµπυκνώνεται για να 

σχηµατίσει τη χρωµατινική ίνα αλλά και καθώς οι χρωµατινικές ίνες αυτοσυγκροτούνται 

για να σχηµατίσουν ανώτερης τάξης δοµές (Luger et al. 1997). Οι αλληλεπιδράσεις 

αυτές που αναφέρθηκαν αναπτύσσονται µεταξύ των ουρών και του συνδετικού DNA 

ή/και των ιστονών γειτονικών νουκλεοσωµάτων. Εποµένως, είναι σχεδόν βέβαιο, ότι οι 

ουρές δεν περιορίζουν τις αλληλεπιδράσεις τους στο ίδιο το νουκλεόσωµα στο οποίο 

ανήκουν αλλά µένουν διαθέσιµες για αλληλεπιδράσεις µε ιστόνες γειτονικών 

νουκλεοσωµάτων ή και µε άλλες πυρηνικές πρωτεΐνες. Η παρατήρηση αυτή σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι αυτές οι ουρές έχουν τη δυνατότητα µετα-

µεταφραστικών τροποιήσεων (ακετυλίωση, φωσφορυλίωση, µεθυλίωση, 

ουµπικιτινίωση, ADP-ριβοζυλίωση, γλυκοζυλίωση) (Strahl and Allis 2000) οδήγησε στη 

διατύπωση της υπόθεσης του κώδικα ιστονών (histone code hypothesis) (Jenuwein 

and Allis 2001). Σύµφωνα µ’ αυτόν, οι τροποιήσεις που υφίστανται οι ουρές δεν 

συµµετέχουν άµεσα στην αλλαγή της δοµής των νουκλεοσωµάτων, όπως 



υποστηριζόταν παλαιότερα, αλλά παίζουν σηµατοδοτικό ρόλο για την αλληλεπίδραση 

ή µη µε ρυθµιστικές πρωτεΐνες της µεταγραφής.   

 

Γενικοί µηχανισµοί µετατροπής της χρωµατινικής δοµής 
Όπως ήδη αναφέρθηκε η χρωµατίνη δεν αποτελεί µία στατική κατασκευή αλλά µία 

δυναµική δοµή, µε δυνατότητα µεταβολής, που αποτελεί στόχο πολλών ενζυµικών 

δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές προκαλούν τοπικές αλλαγές στη δοµή των 

νουκλεοσωµάτων που σχετίζονται άµεσα είτε µε ενεργοποίηση είτε µε καταστολή της 

µεταγραφής οπότε και τα τροποποιητικά µόρια αναφέρονται σαν θετικοί ή αρνητικοί 

ρυθµιστές της µεταγραφής, αντίστοιχα. Προς χάρην µίας σύντοµης ιστορικής 

ανασκόπησης αξίζει να αναφέρουµε ότι από τις µετα-µεταφραστικές τροποιήσεις των 

Ν-τελικών άκρων των ιστονών η πρώτη που συνδέθηκε µε τη µεταγραφική ρύθµιση 

ήταν η ακετυλίωση (Allfrey 1964). Συγκεκριµένα, είχε συνδυαστεί άµεσα η ακετυλίωση 

ειδικών θέσεων στις ουρές των ιστονών µε µεταγραφική ενεργοποίηση in vivo, ενώ 

αντίθετα η απακετυλίωσή τους µε το σχηµατισµό ετεροχρωµατίνης. Ο προσδιορισµός 

των ενζύµων που καταλύουν αυτές τις τροποποιήσεις επιβεβαίωσε την παραπάνω 

συσχέτιση καθώς αρκετά από αυτά είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως συν-ενεργοποιητές 

ή συν-καταστολείς της µεταγραφής.  Πρός ενίσχυση της παραπάνω συσχέτισης, 

παράγοντες που είχαν αποµονωθεί ως θετικοί ρυθµιστές της έκφρασης γονιδίων 

τελικά δείχθηκε ότι είχαν την ικανότητα να υδρολύουν ΑΤΡ και µε αυτόν τον τρόπο να 

προκαλούν δοµικές αλλαγές στα νουκλεοσώµατα in vitro.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω µπορούµε να διακρίνουµε δύο κατηγορίες ενεργοτήτων 

που σαν ιδιότητα έχουν τη µεταβολή της χρωµατινικής δοµής: πρωτεΐνες µε ικανότητα 

µετα-µεταφραστικής τροποίησης των Ν-τελικών άκρων των ιστονών (Strahl and Allis 

2000) και ένζυµα µε ικανότητα υδρόλυσης του ΑΤΡ και επακόλουθης αναδιαµόρφωσης 

της χρωµατίνης (Havas et al. 2001). Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που ακολουθεί 

περιορίζεται στο χαρακτηρισµό ενζύµων µε ενεργότητα ακετυλίωσης,  απακετυλίωσης 

των ιστονών και νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης χωρίς να αναφερθούν οι 

περιπτώσεις άλλων τροποποιητικών ενεργοτήτων που ξεφεύγουν από τα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας.  

 

 

 

 

 

 



Χαρακτηρισµός και τρόπoι δράσης των συµπλόκων 

ακετυλίωσης των ιστονών 

 
Α. Τύποι ακετυλοτρανσφερασών 

Οι ακετυλοτρανσφεράσες των ιστονών (ΗΑΤ, Histone Acetyl Transferases) είναι 

ένζυµα που καταλύουν τη µεταφορά µίας ακετυλοµάδας από το ακετυλο-συνένζυµο Α 

στην ε-αµινο οµάδα συντηρηµένων καταλοίπων λυσίνης που βρίσκονται στις Ν-τελικές 

ουρές των ιστονών.  

∆ιακρίνονται σε δύο τύπους, ανάλογα µε τη θέση στο κύτταρο στην οποία δρουν: 

oι ΗΑΤ τύπου Β, που δε θα µας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία, καταλύουν 

την ακετυλίωση των ελεύθερων ιστονών στο κυτταρόπλασµα, διαδικασία απαραίτητη 

για τη συγκρότησή τους µετέπειτα σε νουκλεοσώµατα στον πυρήνα, ενώ οι ΗΑΤ τύπου 

Α ακετυλιώνουν τις ουρές των πυρηνικών, νουκλεοσωµικών ιστονών οπότε 

συσχετίζονται µε τη µεταγραφική ρύθµιση (Grunstein 1997). 

Η οµολογία µεταξύ διαφορετικών ακετυλοτρανσφερασών, η οποία συνήθως 

καθορίζεται µε το χαρακτηρισµό στο µόριό τους συντηρηµένων, διακριτών περιοχών 

έχει οδηγήσει στην κατάταξή τους σε οικογένειες. Έτσι διακρίνουµε τις οικογένειες GNAT 

(Gcn5-related N-acetyltransferase), και MYST (προς χάρην των ιδρυτικών της µελών 

MOZ, Ybf2/Sas3, Sas2, Tip60) (Roth et al. 2001).  

 

Β. Ακετυλοτρανσφεράσες τύπου Α  
H πρώτη ακετυλοτρανσφεράση τύπου Α που χαρακτηρίστηκε ήταν η πρωτεΐνη p55 

της Tetrahymena thermophila (Brownell et al. 1996). Η µεγάλη οµολογία της 

πρωτεΐνης αυτής µε την πρωτεΐνη Gcn5 του Saccharomyces cerevisiae, µιας 

πρωτεΐνης στην οποία είχαν αποδοθεί ρόλοι µεταγραφικού συνενεργοποιητή, 

αποκάλυψε την άµεση σύνδεση µεταξύ ακετυλίωσης και µεταγραφικής ενεργοποίησης. 

Πιο αναλυτικά, η πρωτεΐνη Gcn5 είχε αρχικά αποµονωθεί -µέσω γενετικών επιλογών 

στη ζύµη- ως παράγοντας που απαιτείται για την πλήρη δράση των όξινων 

ενεργοποιητών VP16 και Gcn4 (Georgakopoulos and Thireos 1992). Έλεγχος της 

ενζυµικής ενεργότητας του Gcn5 έδειξε ότι πράγµατι η ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη έχει 

την ικανότητα ακετυλίωσης in vitro ελεύθερων ιστονών (Kuo et al. 1996). Στη συνέχεια, 

δείχθηκε ότι και άλλοι παράγοντες (hGcn5, PCAF, p300/CBP, ACTR, TAFII250), που 

αρχικά είχαν χαρακτηριστεί ως συν-ενεργοποιητές της µεταγραφής, είχαν ικανότητα 

ακετυλίωσης  in vitro (Πίνακας 1, βλ. επίσης Sterner and Berger 2000). H διαπίστωση ότι 

η ενεργότητα ακετυλοτρανσφεράσης όλων αυτών των παραγόντων είναι απαραίτητη 

για την δράση τους in vivo οδήγησε στην υπόθεση ότι η συν-ενεργοποιητική τους 



δράση οφείλεται στη ικανότητά τους να τροποποιούν τις ουρές των ιστονών. Μετέπειτα 

µελέτες απέδωσαν ενεργότητα ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών και σε πρωτεΐνες που 

παίζουν µεν ρόλο στη µεταγραφή αλλά όχι σαν συν-ενεργοποιητές. Έτσι αποδόθηκε 

ρόλος ακετυλοτρανσφεράσης στη βασική υποµονάδα TAFII250 του γενικού 

µεταγραφικού συµπλόκου TFIID (Mizzen et al. 1997), στην πρωτεΐνη Nut1 του 

συµπλόκου του διαµεσολαβητή (Mediator) (Lorch et al. 2000), στην υποµονάδα Elp3 

του συµπλόκου επιµήκυνσης του ολοενζύµου της RNA πολυµεράσης ΙΙ (Wittschieben 

et al. 1999). 

 
 

Πίνακας 1. Αναφέρονται τα ονόµατα των ακετυλοτρανσφερασών τύπου Α που έχουν 

χαρακτηριστεί έως σήµερα, οι οργανισµοί στους οποίους έχουν βρεθεί, οι πιθανοί βιολογικοί 

τους ρόλοι,  τα υποστρώµατά τους και τα σύµπλοκα στα οποία ανήκουν.  

 

Οι ακετυλοτρανσφεράσες τύπου Α που αναφέρθηκαν παρουσιάζουν διαφορετική 

κάθε φορά εξειδίκευση για το υπόστρωµα οπότε και προσδίδουν διαφορετικά πρότυπα 

ακετυλίωσης στις θέσεις στις οποίες δρουν, ένα φαινόµενο που φαίνεται να έχει 

σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο. Σε πολλές περιπτώσεις η εξειδίκευση καθορίζεται 

διαφορετικά όταν οι ακετυλοτρανσφεράσες βρίσκονται µέσα στα φυσικά τους 

σύµπλοκα. Η κατανόηση του ακριβή ρόλου των διακριτών προτύπων ακετυλίωσης και 



η εύρεση ενός πιθανού κώδικα ιστονών που αυτές ορίζουν αποτελούν αντικείµενα  

έντονης µελέτης στο πεδίο.  

Η εξειδίκευση για το υπόστρωµα που δείχνουν οι ακετυλοτρανσφεράσες σε αρκετές 

περιπτώσεις διευρύνεται ώστε να περιλάβει και στόχους πέραν των ιστονών.  Πυρηνικές 

πρωτεΐνες έχουν αναφερθεί συχνά να αποτελούν υποστρώµατα τέτοιων ενζύµων. 

Αναφορικά, έχει δειχθεί ότι το Gcn5 µπορεί να ακετυλίωνει in vitro την πρωτεΐνη Sin1 της 

ζύµης (Pollard and Peterson 1997) και το PCAF την HMG17 (Herrera et al. 1999). 

Υποστρώµατα ακετυλίωσης των PCAF και P300 αποτελούν και οι γενικοί µεταγραφικοί 

παράγοντες TFIIE, TFIIF (Imhof et al. 1997) ενώ οι ίδιες πρωτεΐνες έχουν και ικανότητα 

αυτο-ακετυλίωσης (Herrera et al. 1999). Σε ορισµένες περιπτώσεις έχει δειχθεί και ο 

λειτουργικός ρόλος αυτών των τροποιήσεων: η ακετυλίωση των παραγόντων p53, 

GATA-1, MyoD, E2F1, EKLF από τις παραπάνω ακετυλοτρανσφεράσες αυξάνει την 

ικανότητα πρόσδεσής τους στο DNA (Kouzarides 2000) ενώ η ακετυλίωση της HMGI(Y) 

από τις ίδιες ακετυλοτρανσφεράσες διασπά την πρόσδεσή τους µε το DNA (Munshi et 

al. 1998). 

 

Γ. Σύµπλοκα του Gcn5 στο Saccharomyces cerevisiae 
H πρωτεΐνη Gcn5 της ζύµης είναι µία από τις καλύτερα χαρακτηρισµένες 

ακετυλοτρανσφεράσες, τόσο in vitro όσο και in vivo, και δρα ως παράδειγµα για τις 

περαιτέρω µελέτες στο πεδίο των ακετυλοτρανσφερασών. Όπως έχει δειχθεί, η 

ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη Gcn5, έχει την ικανότητα να ακετυλιώνει in vitro 

αποτελεσµατικά ελεύθερες ιστόνες, δεν επιδεικνύει όµως την ίδια ικανότητα για ιστόνες 

οργανωµένες σε νουκλεοσώµατα. Για την ακετυλίωση τέτοιων υποστρωµάτων είναι 

προϋπόθεση η συγκρότηση του Gcn5 σε σύµπλοκο µε άλλες πρωτεΐνες, γεγονός που 

υποδηλώνει πως αυτή είναι και η φυσιολογική κατάσταση στην οποία το  Gcn5 

βρίσκεται µέσα στο κύτταρο (Grant et al. 1997). Πειράµατα ανάλυσης της δράσης της 

ακετυλοτρανσφεράσης σε επίπεδο συνολικού γενώµατος έχουν δείξει ότι απαιτείται για 

τη µεταγραφή του 5% των γονιδίων της ζύµης (Holstege et al. 1998). 

Γενετικές προσεγγίσεις για την επιλογή στη ζύµη µεταλλαγών που να δηµιουργούν 

ανθεκτικότητα στην τοξικότητα που προέρχεται από την υπερέκφραση GAL4 ή VP16 

µέσα στα κύτταρα αποκάλυψαν µια σειρά από γονίδια τα προϊόντα των οποίων 

θεωρήθηκαν ότι θα πρέπει να συνδέονται λειτουργικά µε το Gcn5. Ta γονίδια που 

βρέθηκαν ήταν τα ADA2, ADA3, ADA5/SPT20, ADA1 (ADA: adaptor=διασυνδετής). Oι 

πρωτεΐνες Ada2, Ada3, Gcn5 βρέθηκε ότι αλληλεπιδρούν φυσικά µεταξύ τους, 

γεγονός που ήταν µια ένδειξη ότι αυτές οι πρωτεΐνες λειτουργούν σαν µέρος ενός 

πολυπρωτεϊνικού συµπλόκου. Με βιοχηµική ανάλυση επιβεβαιώθηκαν τα γενετικά 

δεδοµένα και δείχθηκε ότι το Gcn5 βρίσκεται σε ένα µεγαλοµοριακό σύµπλοκο 

µεγέθους 1.8 ΚDa µαζί µε τις παραπάνω πρωτεΐνες (Grant et al. 1997, βλ. επίσης 



Εικόνα 4). Το σύµπλοκο αυτό ονοµάστηκε SAGA (Spt/Ada/Gcn5/Acetyltransferase) 

επειδή µέλη του αποτελούν και οι πρωτεΐνες Spt3, Spt7, Spt8 (Spt: Suppressor of Ty 

insertion) οι οποίες, όπως είχε χαρακτηριστεί γενετικά, αλληλεπιδρούν λειτουργικά µε 

την πρωτεΐνη ΤΒΡ (Eisenmann et al. 1994). Ο προσδιορισµός άλλων µελών του 

συµπλόκου SAGA αποκάλυψε την ύπαρξη σε αυτό και των πρωτεϊνών TAFII90, 60, 17, 

25, 68/61 (TAF: TBP Associated Factors) -πρωτεΐνες που αρχικά είχαν χαρακτηριστεί ως 

συστατικά του συµπλόκου του TFIID (Grant et al. 1998a; Burley and Roeder 1996). 

Tέλος, σαν µέλος του συµπλόκου χαρακτηρίστηκε και η πρωτεΐνη Τra1, η οποία ανήκει 

στην οικογένεια των ATM/PI κινασών (Grant et al. 1998b).  

Παράλληλα µε τη βιοχηµική αποµόνωση του συµπλόκου SAGA αποµονώθηκε και 

ένα άλλο σύµπλοκο που περιείχε την ενεργότητα ακετυλοτρανσφεράσης Gcn5 και 

ονοµάστηκε σύµπλοκο ADA (Grant et al. 1997). Το σύµπλοκο αυτό είναι µεγέθους 0.8 

KDa και περιλαµβάνει τις πρωτεΐνες Ada1, Ada2, Ada3, όχι όµως τις Spts. Το σύµπλοκο 

αυτό διαφοροποιείται ως προς το  SAGA και στην παρουσία ενός άλλου συστατικού, 

του Ahc1 (ADA HAT Complex  Component 1), το οποίο δε βρίσκεται στο SAGA 

(Eberharter et al. 1999). Αποτελεί ανοιχτό ερώτηµα η ανάγκη ύπαρξης αυτών των δύο 

διαφορετικών συµπλόκων ενώ δεν έχουν αναφερθεί έως σήµερα συγκεκριµένα γονίδια 

των οποίων η έκφραση να εξαρτάται ειδικά από το ADA σύµπλοκο και όχι από το 

SAGA ή το αντίθετο.  

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης των επιµέρους υποµονάδων τέτοιων 

πολυπρωτεϊνικών συµπλόκων αποτελεί σηµαντικό ερώτηµα και πολλές σύγχρονες 

µελέτες κινούνται προς την κατεύθυνση της διερεύνησης του πιθανού ρόλου των 

συστατικών αυτών. Εκτεταµένη λειτουργική ανάλυση έχει αποδώσει τις παρακάτω 

δράσεις στα επιµέρους συστατικά των συµπλόκων που αναφέρθηκαν (Εικόνα 4): 

 

 
 

Εικόνα 4. Σχηµατική απεικόνηση του συµπλόκου SAGA του σακχαροµήκυτα. Αναφέρονται οι 

ρόλοι του συµπλόκου στη µεταγραφική διαδικασία. 



→ Η άµεση ενεργότητα της ακετυλίωσης νουκλεοσωµικών ιστονών in vivo οφείλεται 

αποκλειστικά στο συστατικό Gcn5, την ακετυλοτρανσφεράση του συστήµατος (Kuo et 

al. 1998). 

 

→ Οι πρωτεΐνες ADA2, ADA3 ρυθµίζουν την ενεργότητα της ακετυλοτρανσφεράσης εξ’ 

ου και ο φαινότυπος των στελεχών αda2, ada3 είναι ίδιος µε το φαινότυπο του 

στελέχους gcn5 (Balasubramian et al. 2002; Sterner et al. 2002).   

 

→ Οι πρωτεΐνες Spt7, Spt20 απαιτούνται για την ακεραιότητα του συµπλόκου (Sterner 

et al. 1999). Ο φαινότυπος των στελεχών spt7, spt20 είναι πολύ πιο ισχυρός από το 

φαινότυπο των παραπάνω στελεχών γεγονός που υπονοεί λειτουτoυργικότητα/ες του 

SAGA ανεξάρτητη της ακετυλίωσης.    

 

 → Η πρωτεΐνη Tra1 και πιθανά και η πρωτεΐνη TAFII61 συµµετέχουν στη στρατολόγηση 

του συµπλόκου στους υποκινητές των γονιδίων-στόχων και στην αλληλεπίδραση µε 

τους ενεργοποιητές (Natarajan et al. 1998; Brown et al. 2001). Αξίζει να αναφερθεί ότι η 

πρωτεΐνη Tra1 της ζύµης λειτουργεί µε ακριβώς αντίστοιχο τρόπο και ως συστατικό 

ενός άλλου συµπλόκου ακετυλοτρανσφεράσης, του NuA4, που διαθέτει ως καταλυτική 

υποµονάδα την πρωτεΐνη Esa1 και ακετυλιώνει την ιστόνη Η4.  

 

→ Οι πρωτεΐνες Spt8, Spt3 έχουν συσχετιστεί άµεσα µε το ΤΒΡ. Για το Spt3 έχουν δοθεί 

γενετικά και βιοχηµικά δεδοµένα άµεσης και θετικής αλληλεπίδρασης µε το ΤΒΡ οπότε 

και έχει θεωρηθεί υπεύθυνο για τη στρατολόγηση του ΤΒΡ πάνω στους υποκινητές 

(Eisenmann et al. 1992; Eisenmann et al. 1994; Madison and Winston 1997; Dudley et 

al. 1999; Larschan and Winston 2001; Bhaumik and Green 2002; Barbaric et al. 2003) . 

Στο Κεφάλαιο 2 της συγκεκριµένης εργασίας δίνονται στοιχεία που υποστηρίζουν την 

αναπάντεχη συµµετοχή της πρωτεΐνης αυτής στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση. 

Στο Spt8 έχει αποδοθεί αρνητικός ρόλος και κατασταλτική συµµετοχή του στη 

µεταγραφή (Belotserkovsaya et al. 2000).   

 

→ Οι πρωτεΐνες ΤΑFs συνεισφέρουν στην αναγνώριση στοιχείων του ελάχιστου 

υποκινητή (στοιχείο ΤΑΤΑ και σηµείο έναρξης) ή στη σταθεροποίηση του συµπλόκου 

SAGA µέσω αλληλεπιδράσεων µε άλλες πρωτεΐνες όπως το ΤFIIB ή/και µε το DNA 

(Green 2000). Η τελευταία πρόταση προέκυψε µετά από παρατηρήσεις για ύπαρξη 

δοµικών οµολογιών µεταξύ των TAFII17, TAFII60, TAFII68 µε τις περιοχές του διπλώµατος 

των ιστονών Η3, Η4 και Η2Β αντίστοιχα οπότε και θεωρήθηκε ότι τα TAFs σχηµατίζουν 

δοµές όµοιες µε τετραµερή ή οκταµερή και υποκαθιστούν τις επαφές του DNA µε αυτά 

(Xie et al. 1997).   



∆. Σύµπλοκα του Gcn5 στα σπονδυλωτά 
Στον άνθρωπο έχουν χαρακτηριστεί αντίστοιχες ακετυλοτρανσφεράσες του Gcn5 

της ζύµης βάσην οµολογίας στην αλληλουχία αλλά και ανάλογης ΗΑΤ ενεργότητας in 

vitro. Πρόκειται για τις πρωτεΐνες PCAF (P300/CBP associated factor) και τις δύο 

µορφές του hGcn5 (hGcn5-S, hGcn5-L) που αποτελούν προϊόντα εναλλακτικής 

συρραφής του ίδιου γονιδίου (Candau et al. 1996; Yang et al. 1996; Smith et al. 1998). 

Αντίστοιχα, έχει χαρακτηριστεί η οµόλογη ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 στο ποντίκι και 

στη δροσόφιλα (Smith et al. 1998). Όλες οι πρωτεΐνες που αναφέρθηκαν, πέραν του 

Gcn5-S, διαφέρουν από το Gcn5 της ζύµης στην παρουσία στο µόριό τους µιας 

εκτεταµένης αµινο-τελικής περιοχής η οποία είναι σηµαντική για την αναγνώριση των 

νουκλεοσωµικών υποστρωµάτων (Xu et al 1998).  

Βιοχηµικές µελέτες έχουν δείξει ότι όλες αυτές οι πρωτεΐνες βρίσκονται σε 

µεγαλοµοριακά σύµπλοκα, υποµονάδες των οποίων εµφανίζουν οµολογία µε 

συστατικά του συµπλόκου SAGA της ζύµης. Συγκεκριµένα, το σύµπλοκο PCAF περιέχει, 

σε αναλογία µε το SAGA, τις οµόλογες πρωτεΐνες hAda2, hAda3 και hSpt3, πρωτεΐνες 

της οικογένειαςTAFII καθώς και την πρωτεΐνη ΤRRAP που είναι οµόλογη του TRA1 της 

ζύµης (Ogryzgo et al. 1998; Vassilev et al. 1998). Το σύµπλοκο TFTC (TBP free TAFII-

containing complex) έχει ως καταλυτική υποµονάδα το hGcn5-L και περιλαµβάνει τις 

πρωτεΐνες hAda3, hSpt3 και TRRAP. ∆εν περιέχει το hAda2 και διαφέρει από το 

σύµπλοκο SAGA και ως προς την σύσταση των TAFIIs (Brand et al. 1999). Το 

σύµπλοκο αυτό θεωρείται οµόλογο του STAGA που είχε χαρακτηριστεί βιοχηµικά από 

άλλους (Martinez et al. 1998). 

 

Ε. Λειτουργία των συµπλόκων ΗΑΤ-Ρόλος της ακετυλίωσης στη 

µεταγραφική ενεργοποίηση 
Παρόλη την ποικιλότητα στη σύσταση, όλα τα παραπάνω σύµπλοκα επιδεικνύουν 

την ίδια εξειδίκευση στην in vitro ενζυµική τους ενεργότητα: ακετυλιώνουν κατάλοιπα 

λυσινών, κυρίως της ιστόνης Η3, σε ελεύθερα ή νουκλεοσωµικά υποστρώµατα. Η 

παρουσία οµόλογων υποµονάδων υπονοεί έναν ανάλογο ρόλο των συµπλόκων 

αυτών και των εξειδικευµένων υποµονάδων τους στη µεταγραφική ρύθµιση. Παρόλα 

αυτά η ανάγκη ύπαρξης όλων αυτών των συµπλόκων αλλά και η διαφορετική 

απαίτηση για αυτά τα σύµπλοκα σε εξειδικευµένους κυτταρικούς τύπους ίσως 

καθορίζεται από την ειδική in vivo λειτουργία τους κυρίως όσον αφορά τις επαφές που 

κάνουν µε εξειδικευµένους παράγοντες προκειµένου να στρατολογηθούν πάνω στους 

υποκινητές ή να δράσουν αλλά και από τη χρονική και ιστοειδική διαθεσιµότητα 

κάποιων συστατικών τους. Η παραπάνω εκτίµηση δικαιολογεί φαινόµενα όπως τους 

διαφορετικούς αλλά αλληλοεπικαλυπτόµενους ρόλους τέτοιων οµόλογων πρωτεϊνών 



κατά τη διαδικασία εµβρυογένεσης του ποντικού: έµβρυα µε έλλειψη του γονιδίου Gcn5 

πεθαίνουν µεταξύ του διαστήµατος των 9.5-11.5 ηµερών κυοφορίας ενώ η έλλειψη του 

PCAF δεν επηρεάζει την εµβρυογένεση, καθώς η έκφρασή του εντοπίζεται χρονικά µετά 

τη 12η ηµέρα κυοφορίας (Yamauchi et al. 2000; Xu et al. 2000).  

Η στρατολόγηση των συµπλόκων ΗΑΤ στους υποκινητές των γονιδίων γίνεται 

µέσω αλληλεπίδρασής τους µε µεταγραφικούς ενεργοποιητές. Έτσι για παράδειγµα έχει 

δειχθεί ότι το SAGA στρατολογείται από ενεργοποιητές όπως οι Gcn4, Swi5 και Gal4 

(Cosma et al 1999; Krebs et al. 1999; Kuo et al. 2000; Bhaumik and Green 2001; 

Larschan and Winston 2001). H αντίστοιχη πρωτεΐνη TRRAP των θηλαστικών κατά 

ανάλογο τρόπο αλληλεπιδρά µε το µεταγραφικό παράγοντα c-Myc και στρατολογεί το 

σύµπλοκο του hGcn5 σε υποκινητές (McMahon et al. 2000).  

Οι παρατηρήσεις που προέκυψαν µετά την ανάπτυξη της ισχυρής  τεχνολογίας της 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης (ChIP), µεταξύ άλλων, είχαν σαν αποτέλεσµα την 

διευκρίνηση της αλληλουχίας των γεγονότων που οδηγούν στη στρατολόγηση τέτοιων 

συµπλόκων πάνω στους υποκινητές των υπό µεταγραφή γονιδίων. Από τέτοιες µελέτες 

έχει φανεί ότι στα περισσότερα γονίδια το πρώτο βήµα µετά τη στρατολόγηση του 

ενεργοποιητή είναι η απευθείας στρατολόγηση του συµπλόκου της 

ακετυλοτρανσφεράσης (Agalioti et al. 2000; Syntichaki et al. 2000; Soutoglou et al. 

2001). Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, στη ζύµη, φαίνεται ότι αποτελούν τα γονίδια που 

εκφράζονται κατά τη µιτωτική φάση του κυτταρικού κύκλου (Krebs and Peterson 2000). 

Σε αυτά, προϋπόθεση για τη στρατολόγηση του συµπλόκου ακετυλοτρανσφεράσης 

SAGA αποτελεί η προηγούµενη δράση του συµπλόκου αναδιαµόρφωσης της 

χρωµατίνης, Swi/Snf, προκειµένου να προκαλέσει µια πρώτη «χαλάρωση» της πολύ 

συµπυκνωµένης χρωµατίνης του συγκεκριµένου σταδίου του κύκλου. 

Ανεξαρτήτως της χρονικής αυτής διαδοχής των γεγονότων, η τελική στρατολόγηση 

του συµπλόκου ακετυλοτρανσφεράσης  πάνω στη χρωµατίνη θα έχει σαν αποτέλεσµα 

την ακετυλίωση των ιστονών των νουκλεοσωµάτων του υποκινητή. Σε αρκετές 

περιπτώσεις, περισσότερο στα θηλαστικά και λιγότερο στη ζύµη, έχει χρησιµοποιηθεί η 

τεχνολογία της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης ώστε να δειχθεί η σύγχρονη µε τη 

στρατολόγηση της ακετυλοτρανσφεράσης αύξηση της ακετυλίωσης των 

νουκλεοσωµάτων του υποκινητή (Chen et al. 1999; Krebs et al. 1999; Agalioti et al. 

2000; Kuo et al. 2000; Bouchard et al. 2001). Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα έχουν 

αποτελέσει περιπτώσεις υποκινητών στη ζύµη όπου και έχει φανεί  ότι δεν υπάρχει 

σαφής αναλογία ανάµεσα στη στρατολόγηση και απαίτηση µιας 

ακετυλοτρανσφεράσης για τη µεταγραφή και στην αύξηση των επιπέδων ακετυλίωσης 

(Deckert and Struhl 2001; Reinke et al. 2001). Το φαινόµενο διερευνήθηκε και αναλύεται 

στο Κεφάλαιο 1 της συγκεκριµένης εργασίας.  



Ο ρόλος της ακετυλίωσης και της απακετυλίωσης των ιστονών στη µεταγραφική 

ρύθµιση έχει προταθεί εδώ και χρόνια µε δεδοµένες παρατηρήσεις που ορίζουν ως 

ισχυρά ακετυλιωµένη την ευχρωµατινική και σταθερά υποακετυλιωµένη την 

ετεροχρωµατινική χρωµατίνη. Ο ακριβής µηχανισµός µε τον οποίο η ακετυλίωση 

ενεργοποιεί τη µεταγραφή δεν είναι γνωστός, εξ ου και κατά καιρούς έχουν γίνει 

διαφορετικές υποθέσεις που προσπαθούν να δώσουν απάντηση στο ερώτηµα:  

1.  Η ουδετεροποίηση του βασικού φορτίου των ιστονών µέσω της ακετυλίωσης έχει 

υποστηριχθεί ότι προκαλεί µια γενική χαλάρωση στη δοµή του νουκλεοσωµικού 

πυρήνα λόγω ασθενέστερης αλληλεπίδρασης του αρνητικά φορτισµένου DNA µε τις 

ιστόνες (Hong et al. 1993). Παρόλα αυτά, όπως ήδη αναφέρθηκε, η κρυσταλλική δοµή 

του νουκλεοσωµικού πυρήνα έχει δείξει ότι οι ουρές δεν συνεισφέρουν σηµαντικά στη 

σταθερότητα του αλλά µάλλον παίζουν ρόλο στην συγκρότηση των νουκλεοσωµάτων 

σε ινίδια χρωµατίνης (Luger et al. 1997). Η ενδεχόµενη χαλάρωση της δοµής της 

χρωµατίνης µπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση µεταγραφικών παραγόντων (Lee et 

al. 1993; Vettese-Dadey et al. 1996). 

2.   Εναλλακτικά, θα µπορούσε η ακετυλίωση να εξουδετερώνει την παρεµποδιστική δράση 

(Pazin and Kadonaga 1997), ή να υποβοηθά την ενεργοποιητική δράση άλλων 

συµπλόκων (Hassan et al. 2001).  

3.  Τέλος, η σύγχρονη υπόθεση της ύπαρξης κάποιου «κώδικα των ιστονών» δίνει στην 

ακετυλίωση, όπως και στις λοιπές χρωµατινικές τροποιήσεις καθώς και στους 

συνδυασµούς τους, ρόλο σηµατοδότη που κατευθύνει και σηµατοδοτεί, θετικά ή 

αρνητικά, την στρατολόγηση ή/και δράση πρωτεϊνών-ρυθµιστών που αναγνωρίζουν 

και «διαβάζουν» αυτόν τον κώδικα (Jenuwein and Allis 2001). Οι πρωτεΐνες αυτές τελικά 

θα προκαλέσουν δυναµικές µεταβάσεις µεταξύ της µεταγραφικά ανενεργής και 

µεταγραφικά ενεργής κατάστασης της χρωµατίνης. Έχει προταθεί µάλιστα τουλάχιστον 

ένας πιθανός µηχανισµός µε τον οποίο οι µεταγραφικές µηχανές µπορούν να 

διαβάζουν αυτόν τον κώδικα – µέσω της αναγνώρισης των τροποποιηµένων 

αµινοτελικών ουρών από ειδικά πρωτεϊνικά µοτίβα που υπάρχουν σε µέλη των 

µεταγραφικών συµπλόκων. Σαν παραδείγµατα µπορούν να αναφερθούν το µοτίβο 

bromodomain, το οποίο υπάρχει τόσο σε αναδιαµορφωτές της χρωµατίνης, όσο και 

σε ακετυλοτρανσφεράσες και µέλη της βασικής µεταγραφικής µηχανής και 

αναγνωρίζει και προσδένεται ειδικά σε ακετυλιωµένες ουρές ιστονών (Hassan et al. 

2002), και το µοτίβο chromodomain, το οποίο απαντάται σε πληθώρα παραγόντων 

και το οποίο έχει δειχθεί, τουλάχιστον στην περίπτωση της πρωτεΐνης ΗΡ1, ότι µπορεί να 

αναγνωρίζει το αµινοτελικό άκρο της ιστόνης Η3 µόνο όταν η λυσίνη 9 είναι 

µεθυλιωµένη (Fischle et al. 2003). 

 

 



Χαρακτηρισµός και τρόποι δράσης των συµπλόκων 

απακετυλίωσης των ιστονών 
Οι απακετυλάσες έχουν ενταχθεί σε δύο µεγάλες πρωτεϊνικές οικογένειες: την SIR2 

οικογένεια των ΝΑD+- εξαρτώµενων απακετυλασών και την κλασσική οικογένεια των 

HDAC. Η τελευταία οικογένεια, η οποία είναι και η περισσότερο µελετηµένη, χωρίζεται σε 

δύο διαφορετικές φυλογενετικές τάξεις, τις HDAC Ι και HDAC ΙΙ. Στην τάξη Ι ανήκουν 

όλες οι απακετυλάσες που έχουν οµοιότητες µε την Rpd3 του σακχαροµήκυτα ενώ 

στην τάξη ΙΙ όσες φέρουν οµοιότητες µε την HDA1 επίσης του σακχαροµήκυτα 

(reviewed in Thiagalingam et al. 2003). 

Ο µηχανισµός δράσης των απακετυλασών περιλαµβάνει αποµάκρυνση της 

ακετυλ-οµάδας από τις νουκλεοσωµικές ιστόνες. Η aπακετυλίωση έχει σαν αποτέλεσµα 

την συµπύκνωση της χρωµατίνης, τη µείωση της προσβασιµότητας µεταγραφικών 

παραγόντων πάνω στο DNA άρα και τη µεταγραφική καταστολή.  

Η απακετυλάση Rpd3, που έχει µελετηθεί εκτενώς, αποακετυλιώνει τις ιστόνες Η3 και 

Η4. Αρχικά είχε προταθεί ότι στρατολογείται στους υποκινητές σαν σύµπλοκο µε το Sin3 

µέσω του καταστολέα Ume6 (Kadosh and Struhl 1997; Rundlet et al. 1998), κατά έναν 

δηλαδή κατευθυνόµενο τρόπο. Πρόσφατα δεδοµένα στρατολόγησης της 

συγκεκριµένης απακετυλάσης έχουν δείξει ότι µπορεί να στρατολογείται και κατά έναν 

µη κατευθυνόµενο τρόπο καθώς και ότι συχνά απαντάται σε υποκινητές πολύ ενεργών 

γονιδίων, γεγονός µη αναµενόµενο σύµφωνα µε την υπερισχύουσα θεώρηση µιας 

κατασταλτικής της δράσης (Kurdistani et al. 2002). Νεότερες υποθέσεις βασισµένες σε 

πειραµατικές παρατηρήσεις δίνουν µεγαλύτερη ισχύ στη θεώρηση µίας κατάστασης 

γενικευµένης, µη-κατευθυνόµενης, ακετυλίωσης/απακετυλίωσης (global acetylation, 

deacetylation) στην οποία αποδίδεται η γρήγορη επαναφορά των επιπέδων 

ακετυλίωσης κατόπιν αποµάκρυνσης ενός σήµατος ενεργοποιητή ή του καταστολέα 

(Vogelauer et al. 2000; Forsberg and Bresnick 2001; Li et al. 2002). Σύµφωνη µε αυτήν 

την άποψη είναι η παρατήρηση ότι η απακετυλάση Rpd3 έχει φανεί να συσχετίζεται µε 

µεγαλύτερο αριθµό χρωµοσωµικών περιοχών από ότι είχε αρχικά υποτεθεί (Kurdistani 

et al. 2002; Robyr et al. 2002). 

Πρόσφατες παρατηρήσεις υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους γρήγορες επαναφορές 

των βασικών επιπέδων ακετυλίωσης θα µπορούσαν να προκύπτουν από την συν-

παρουσία ενζυµικών ενεργοτήτων µε αντίθετη δράση πάνω στο DNA: aπακετυλάσες, 

στις οποίες έχουν αποδοθεί κατασταλτικοί ρόλοι, βρίσκονται να αλληλεπιδρούν µε 

τους υποκινητές ιδιαίτερα ενεργών γονιδίων (Kurdistani et al. 2002) ενώ 

ακετυλοτρανσφεράσες και απακετυλάσες έχουν αναφερθεί να βρίσκονται σε κοινά 

µεταγραφικά σύµπλοκα (Yamagoe et al. 2002). Μία τέτοια ισορροπία ανάµεσα σε 

αντίθετες ενεργότητες θα µπορούσε να εξηγήσει την έλλειψη ενός ξεκάθαρου κανόνα 



στη ζύµη που να βρίσκει αναλογική τη σχέση ανάµεσα στην ανάγκη για ενεργότητα 

ακετυλοτρανσφεράσης µε τα αυξηµένα επίπεδα ακετυλίωσης (Deckert and Struhl 

2001). 

 

Χαρακτηρισµός και τρόποι δράσης των ΑΤΡ-εξαρτώµενων 

συµπλόκων αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης  
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν σύµπλοκα που χρησιµοποιούν την εκλυόµενη 

ενέργεια που παράγεται από την υδρόλυση του ΑΤΡ για να προκαλούν δοµικές 

αλλαγές στη χρωµατίνη. Τα µέλη των ΑΤΡ-εξαρτώµενων συµπλόκων 

κατηγοριοποιούνται σε δύο οµάδες ανάλογα µε την καταλυτική τους υποµονάδα. Στην 

πρώτη οµάδα ανήκουν τα µέλη της οικογένειας SWI/SNF που περιέχουν ως ΑΤΡάση την 

πρωτεΐνη Swi2/Snf2 της ζύµης ή κάποιο οµόλογό της. Στη δεύτερη οµάδα ανήκουν τα 

σύµπλοκα µε καταλυτική υποµονάδα την πρωτεΐνη ISWI, που έχει οµολογία µε την 

πρωτεΐνη Swi2/Snf2 της ζύµης αλλά διαφορετικές ιδιότητες (Havas et al. 2001, βλ. 

επίσης Εικόνα 5). 

 

 

 

 
 

 

Εικόνα 5. Σχηµατική απεικόνηση των ΑΤΡ-εξαρτώµενων συµπλόκων αναδιαµόρφωσης της 

χρωµατίνης. Οι συντηρηµένες πρωτεΐνες των συµπλόκων της οικογένειας Swi/Snf φαίνονται µε 

µωβ ενώ οι πρωτεΐνες οµόλογες της καταλυτικής υποµονάδας ISWI µε κόκκινο. 

 

 

 

 



Α. Σύµπλοκα Swi/Snf 
Το σύµπλοκο Swi/Snf της ζύµης, που αποτελεί και το ιδρυτικό µέλος της οµάδας, 

αποτελείται από 12 τουλάχιστον υποµονάδες και ως καταλυτική υποµονάδα έχει την 

ΑΤΡάση Swi2/Snf2 (Laurent et al. 1993). Ο λειτουργικός ρόλος των υπολοίπων 

συστατικών του συµπλόκου δεν έχει διευκρινιστεί, πιθανολογείται συµµετοχή τους στη 

συγκρότηση του συµπλόκου, στη στρατολόγησή του στους υποκινητές και στην 

αναγνώριση και πρόσδεση του σε νουκλεοσωµικά υποστρώµατα. Πειράµατα 

ανάλυσης της δράσης της ΑΤΡάσης σε επίπεδο συνολικού γενώµατος έχουν δείξει ότι 

απαιτείται για τη µεταγραφή του 6% των γονιδίων της ζύµης (Holstege et al. 1998).  

Οµόλογη µε την ΑΤΡάση Swi2/Snf2 είναι και η ΑΤΡάση Sth1 της ζύµης που αποτελεί 

την καταλυτική υποµονάδα του συµπλόκου RSC. Πέραν αυτής περίπου 6 συστατικά 

των 2 συµπλόκων εµφανίζουν µεγάλο ποσοστό οµολογίας ενώ 2 συστατικά (που 

αποτελούν και µέλη της οικογένειας των συγγενικών µε την ακτίνη πρωτεϊνών) είναι 

κοινά (Cairns et al. 1998). Στον άνθρωπο έχουν βρεθεί 2 ΑΤΡάσες οµόλογες του 

Swi2/Snf2 της ζύµης, η hBrm και hBrg1, που αποτελούν και καταλυτικές υποµονάδες 

δύο διαφορετικών συµπλόκων. Οµόλογη ΑΤΡάση έχει χαρακτηριστεί και στη 

δροσόφιλα και έχει ονοµαστεί Brm (Vignali et al. 2000).  

Τα µέλη της οικογένειας SWI/SNF προσδιορίστηκαν αρχικά µέσω γενετικών 

µεταλλαγών στη ζύµη ως θετικοί ρυθµιστές της έκφρασης των γονιδίων ΗΟ και SUC2 

(Winston and Carlson 1992). Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι συµµετέχουν θετικά στη 

ρύθµιση της έκφρασης πολλών γονιδίων  αλλά ακόµα και κατασταλτική δράση τους 

έχει αναφερθεί (Sudarsanam et al. 2000a). Οι γενετικές µελέτες που αναφέρθηκαν 

συσχέτισαν αρκετά νωρίς τη δράση του συµπλόκου SWI/SNF µε τη χρωµατίνη καθώς 

µεταλλαγές σε ιστόνες καταστέλλουν στη ζύµη swi/snf µεταλλαγές (Kruger and 

Herskowitz 1991; Winston and Carlson 1992). Αντίστοιχα, στη δροσόφιλα η µεταλλαγή 

brm καταστέλλει µεταλλαγές polycomb (που σχετίζονται µε το σχηµατισµό 

ετεροχρωµατίνης στους υποκινητές οµοιωτικών γονιδίων) (Tamkun et al. 1992). 

Βιοχηµικά δεδοµένα ενίσχυσαν τις γενετικές παρατηρήσεις καθώς δείχθηκε ότι τα 

σύµπλοκα SWI/SNF είχαν την ικανότητα να προκαλούν αλλαγές σε νουκλεοσωµικά 

υποστρώµατα in vitro αλλά και in vivo (Sudarsanam and Winston 2000b).  

 

Β. Προτεινόµενοι µηχανισµοί δράσης των ΑΤΡ-εξαρτώµενων 

συµπλόκων αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης  
Όπως ήδη αναφέρθηκε σύµπλοκα αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης έχουν 

συσχετιστεί τόσο αρνητικά όσο και θετικά µε τη µεταγραφή, όπως έχουν δείξει µε 

µεγάλη λεπτοµέρεια κυρίως σύγχρονες προσεγγίσεις ανάλυσης των επιπτώσεων που 



προκαλεί η έλλειψη τέτοιων καταλυτικών ενζύµων στη ζύµη σε επίπεδο συνολικού 

γενώµατος (Sudarsanam et al. 2000a).  

Το πρώτο βήµα για την in vivo δράση ενός συµπλόκου αναδιαµόρφωσης της 

χρωµατίνης είναι η στρατολόγησή του πάνω στους υποκινητές των γονιδίων στόχων 

του. Αρχικές βιοχηµικές µελέτες κυρίως στη ζύµη είχαν αναφέρει την 

ανοσοκατακρήµνιση των συµπλόκων SWI/SNF µε το ολοένζυµο της RNA πολυµεράσης 

ΙΙ. Μετέπειτα γενετικά και βιοχηµικά δεδοµένα διέψευσαν αυτήν την υπόθεση και 

ισχυροποίησαν την πεποίθηση της απευθείας στρατολόγησης των συµπλόκων από 

ενεργοποιητές (Peterson and Workman 2000). Για παράδειγµα έχουν δειχθεί απευθείας 

αλληλεπιδράσεις in vitro του SWI/SNF στη ζύµη µε όξινους ενεργοποιητές όπως το 

Gcn4 (Natarajan et al. 1999) ενώ µε πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης 

επιβεβαιώθηκε και η in vivo στρατολόγηση του από τέτοιους παράγοντες (Cosma et 

al. 1999; Syntichaki et al. 2000). Αξίζουν να αναφερθούν παρατηρήσεις in vitro που 

υπονοούν την ακετυλίωση σαν προϋπόθεση της σταθεροποίησης του συµπλόκου 

πάνω στους υποκινητές και οι οποίες δίνουν αξία στην υπόθεση του «κώδικα των 

ιστονών» που δίνει σηµατοδοτικό ρόλο στην ακετυλίωση στο να σταθεροποιεί 

σύµπλοκα όπως το SWI/SNF πάνω στη χρωµατίνη (Hassan et al. 2001). Η 

σταθεροποίηση έχει δειχθεί ότι επιτυγχάνεται µέσω του ειδικού πρωτεϊνικού τµήµατος 

που ονοµάζεται bromodomain και εντοπίζεται τόσο στην καταλυτική υποµονάδα Snf2, 

στην ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 και στην υποµονάδα Spt7 του συµπλόκου SAGA 

(Hassan et al. 2002). 

Τα σύµπλοκα SWI/SNF αφού στρατολογηθούν στους υποκινητές δρουν µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να προκαλέσουν δοµικές αλλαγές στη χρωµατίνη και να ευνοήσουν ή να 

καταστείλουν τη µεταγραφή. Οι προτεινόµενοι µηχανισµοί ενεργοποιητικής δράσης 

των ΑΤΡ-εξαρτώµενων συµπλόκων έχουν προκύψει κυρίως από in vitro παρατηρήσεις 

και αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια: 

1. Πρόκληση δοµικών αλλαγών στο ιστονικό οκταµερές (rotational phasing).  Το 

σύµπλοκο προκαλεί περιστροφή της διπλής έλικας του DNA µέσα στο νουκλεόσωµα  

έτσι ώστε να επανακατευθύνονται οι επαφές του DNA µε τις ιστόνες και να εκτίθενται 

νέες περιοχές στην πρόσδεση και δράση παραγόντων (Bazett-Jones et al. 1999; Lee et 

al. 1999b).   

2. Aποµάκρυνση των διµερών Η2Α-Η2Β. Το σύµπλοκο δηµιουργεί 

νουκλεοσώµατα που έχουν χάσει τα διµερή Η2Α-Η2Β και τα έχουν αντικαταστήσει µε 

διµερή Η3-Η4 ή δηµιουργεί σταθερά τροποποιηµένα νουκλεοσώµατα που σε in vitro 

πειράµατα εµφανίζονται σαν διµερή ιστονών (Lorch et al. 1998; Schnitzler et al. 1998). 

3. Αποµάκρυνση νουκλεοσωµάτων. Το σύµπλοκο προκαλεί µεταφορά 

ολόκληρου του ιστονικού οκταµερούς σε ένα νέο κοµµάτι DNA που λειτουργεί ως 

δέκτης (µεταφορά in trans). Πρόσφατα, πειράµατα in vivo υποστηρίζουν έναν 



µηχανισµό απώλειας νουκλεοσωµάτων(nucleosome loss) κατά την ενεργοποίηση  του 

υποκινητή ΡΗΟ5 της ζύµης (Boeger et al. 2003; Reinke and Horz 2003). 

4. Ολίσθηση του ιστονικού οκταµερούς (sliding). To σύµπλοκο προκαλεί αλλαγές 

στην αλληλεπίδραση του DNA µε τις ιστόνες αυξάνοντας την κινητικότητα του 

οκταµερούς κατά µήκος του DNA (in cis). Ο µηχανισµός αυτός έχει δειχθεί ότι ισχύει 

στην περίπτωση ενεργοποίησης του υποκινητή ΙFN-β (Lomvardas and Thanos 2001). 

 

Επίλογος 
 Η µεγάλη ποικιλοµορφία στον αριθµό, στη σύσταση, στους τρόπους δράσης των 

µεταγραφικών συµπλόκων που αναφέρθηκαν καθώς και η µεταγραφική επιλογή για  

τη χρήση αυτών ή επιµέρους υποµονάδων τους µπορούν να δικαιολογηθούν αν λάβει 

κανείς υπόψιν τις προϋποθέσεις δράσης αυτών. Οι τελευταίες ορίζονται από τη φύση 

του ενεργοποιητή (δυνατότητα αλληλεπίδρασής του µε µεταγραφικά σύµπλοκα), τη 

δοµή του υποκινητή (ποιότητα του στοιχείου ΤΑΤΑ, νουκλεοσωµική οργάνωση) καθώς 

και τις ειδικές, χρονικές, τοπικές συνθήκες επαγωγής του κάθε γονιδίου (φάση του 

κυτταρικού κύκλου, ιστός). Παρά τα έως τώρα γνωστά στοιχεία σχετικά µε τη 

λειτουργία των συµπλόκων αυτών παραµένουν ακόµα ανοιχτά ερωτήµατα τα οποία 

εστιάζονται κυρίως στη διερεύνηση των παραπάνω προϋποθέσεων στρατολόγησης 

και δράσης τους, των µηχανισµών αλληλεπίδρασής τους πάνω στους υποκινητές 

γονιδίων αλλά και του τρόπου µε τον οποίο τελικά κατευθύνουν τη µεταγραφική 

διαδικασία. 

 



Στόχος 
Στη συγκεκριµένη εργασία διερευνήθηκε ο ρόλος των στοιχείων cis (υποκινητής) και 

trans (ενεργοποιητής) στη στρατολόγηση και δράση µεταγραφικών συµπλόκων in 

vivo. Ο απώτερος στόχος µιας τέτοιου είδους ανάλυσης υπήρξε η διερεύνηση του 

µεταγραφικού ρόλου των συµπλόκων αυτών ή επιµέρους συστατικών τους και η µε 

αυτόν τον τρόπο πιθανή αποκάλυψη νέων στοιχείων της µεταγραφικής διαδικασίας. 

Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν συστήµατα-µοντέλα συνθετικών υποκινητών ενώ τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν από τέτοια αναγωγικά συστήµατα τελικά 

επιβεβαιώθηκαν και γενικεύτηκαν µε παρατηρήσεις σε ενδογενή, πιο πολύπλοκα 

συστήµατα. Για πρακτικούς λόγους η εργασία χωρίστηκε σε τρία θεµατικά κεφάλαια-

µέρη. Αν και πολλά από τα στοιχεία που περιέχονται στα επιµέρους κεφάλαια 

αλληλοσυνδέονται, για λόγους καλύτερης κατανόησης κάθε κεφάλαιο έχει 

αντιµετωπιστεί σαν αυτούσια ιστορία µε δικό της πρόλογο, αποτελέσµατα και 

συζήτηση. Στο πρώτο κεφάλαιο αντιµετωπίζεται το ερώτηµα της συνεισφοράς της 

αρχιτεκτονικής του υποκινητή σε θέµατα στρατολόγησης και δράσης µεταγραφικών 

συµπλόκων και κυρίως του συµπλόκου SAGA. Στο δεύτερο κεφάλαιο αντιµετωπίζεται 

το ακριβώς αντίστροφο ερώτηµα της συνεισφοράς του ενεργοποιητή σε τέτοιου 

είδους θέµατα. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, διερευνάται η πιθανότητα στρατολόγησης 

και δράσης ενεργοποιητών και µεταγραφικών συµπλόκων σε τυχαίες θέσεις µη 

υποκινητών  µέσα στο γένωµα της ζύµης.  



  

 
 

Κεφάλαιο 1 
 

«Συν-µεταγραφικός µηχανισµός 
αναίρεσης της Gcn5-εξαρτώµενης 

ακετυλίωσης των ιστονών» 
 

 
 
 
 

 
 
 



Πρόλογος  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι τροποποιήσεις των ιστονών παίζουν πολύ σηµαντικό 

ρόλο στη ρύθµιση της µεταγραφής στους ευκαρυώτες και µάλιστα έχει προταθεί ότι τα 

εκάστοτε τροποποιηµένα πρότυπα των ιστονών στα νουκλεοσώµατα συνιστούν έναν 

κώδικα ιστονών (histone code) που χαρακτηρίζει κάθε δεδοµένη µεταγραφική 

κατάσταση (Strahl and Allis 2000; Jenuwein and Allis 2001). Σαν συµπέρασµα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι σε µεταγραφικά συστήµατα µε απαραίτητο το γρήγορο 

επαναπρογραµµατισµό η δυναµική της επαναφοράς αυτών των τροποιήσεων θα είναι 

µέρος του µοριακού διακόπτη που καθορίζει τα γονιδιακά πρότυπα έκφρασης. 

Στη ζύµη, ένα από τα καλύτερα µελετηµένα αντιστρεπτά συστήµατα τροποποίησης 

ιστονών είναι η ακετυλίωση των καταλοίπων λυσίνης που βρίσκονται στο αµινο-τελικό 

άκρο των ιστονών Η3 και Η4 (Kuo and Allis 1998). Ένας µεγάλος αριθµός πυρηνικών 

ακετυλοτρανσφερασών ή απακετυλασών ιστονών στρατολογούνται σε περιοχές 

υποκινητών, µέσω αλληλεπιδράσεων µε ενεργοποιητές, και προκαλούν τροποποιήσεις 

σε αυτές τις δύο ιστόνες που συσχετίζονται είτε µε ενεργοποποίηση είτε µε καταστολή 

της µεταγραφής (Pazin and Kadonaga 1997; Struhl 1998). Μεταξύ των 

ακετυλοτρανσφερασών, το Gcn5 ακετυλιώνει την ιστόνη Η3 και στρατολογείται στους 

υποκινητές σαν µέρος του συµπλόκου SAGA (Sterner et al., 1999) µέσω των 

ενεργοποιητών Gcn4, Gal4, Swi5 (Cosma et al. 1999; Krebs et al. 1999; Kuo et al. 2000; 

Bhaumik and Green 2001; Larschan and Winston 2001). Από την άλλη πλευρά η 

απακετυλάση Rpd3 απακετυλιώνει τις ιστόνες Η3 και Η4 και στρατολογείται στους 

υποκινητές σαν σύµπλοκο µε το Sin3 µέσω του καταστολέα Ume6 (Kadosh and Struhl 

1997).  

Τέτοιου είδους κατευθυνόµενες στρατολογήσεις και οι ακόλουθες τροποιήσεις 

ιστονών δίνουν έναν µηχανισµό µέσω του οποίου µία δεδοµένη κατάσταση 

ακετυλίωσης αλλάζει σαν απόκριση σε κάποιο σήµα ενεργοποίησης ή καταστολής. Ο 

µηχανισµός επαναφοράς στην αρχική κατάσταση ακετυλίωσης κατόπιν 

αποµάκρυνσης του σήµατος είναι λιγότερο κατανοητός. Τέτοια φαινόµενα αναίρεσης 

της επαγόµενης υπερακετυλίωσης κατόπιν αποµάκρυνσης του επαγόµενου σήµατος 

έχουν αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις (Chen et al. 1999; Krebs et al. 1999; Agalioti 

et al. 2000; Shang et al. 2000; Bouchard et al. 2001). Σε κάποιες απ’ αυτές, η 

κατευθυνόµενη στατολόγηση της αντίθετης ενεργότητας προσφέρει µια µηχανιστική 

εξήγηση (Kadosh and Struhl, 1997; Xu et al. 1999) αν και νεότερα δεδοµένα δίνουν 

µεγαλύτερη ισχύ στην θεώρηση µίας κατάστασης γενικευµένης, µη-κατευθυνόµενης, 

ακετυλίωσης/απακετυλίωσης (global acetylation) στην οποία αποδίδεται η γρήγορη 

επαναφορά των επιπέδων ακετυλίωσης κατόπιν αποµάκρυνσης του ενεργοποιητή ή 

του καταστολέα (Vogelauer et al. 2000; Forsberg and Bresnick 2001; Li et al. 2002). 



Σύµφωνη µε αυτήν την άποψη είναι η παρατήρηση ότι απακετυλάσες έχει φανεί να 

συσχετίζονται µε µεγαλύτερο αριθµό χρωµοσωµικών περιοχών από ότι είχε υποτεθεί 

αρχικά (Kurdistani et al. 2002; Robyr et al. 2002). 

Πρόσφατες παρατηρήσεις υποστηρίζουν ότι τέτοιου είδους γρήγορες επαναφορές 

των βασικών επιπέδων ακετυλίωσης θα µπορούσαν να προκύπτουν από την συν-

παρουσία ενζυµικών ενεργοτήτων µε αντίθετη δράση πάνω στο DNA: aπακετυλάσες, 

στις οποίες έχουν αποδοθεί κατασταλτικοί ρόλοι, βρίσκονται να αλληλεπιδρούν µε 

τους υποκινητές ιδιαίτερα ενεργών γονιδίων (Kurdistani et al. 2002) ενώ 

ακετυλοτρανσφεράσες και απακετυλάσες έχουν αναφερθεί να βρίσκονται σε κοινά 

µεταγραφικά σύµπλοκα (Yamagoe et al. 2002). Μία τέτοια ισορροπία ανάµεσα σε 

αντίθετες ενεργότητες θα µπορούσε να εξηγήσει την έλλειψη ενός ξεκάθαρου κανόνα 

στη ζύµη που να βρίσκει αναλογική τη σχέση ανάµεσα στην ανάγκη για ενεργότητα 

ακετυλοτρανσφεράσης µε τα αυξηµένα επίπεδα ακετυλίωσης (Deckert and Struhl 

2001). Το πιο αξιοσηµείωτο παράδειγµα είναι αυτό του υποκινητή PHO8 του οποίου η 

απόλυτη εξάρτηση για την ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 δεν συνοδεύεται µε µετρήσιµη 

ακετυλίωση των ιστονών του (Reinke et al. 2001). Στην περίπτωση αυτή υψηλά επίπεδα 

ακετυλίωσης µετρήθηκαν µόνο στο γενετικό υπόβαθρο του µεταγραφικά ανενεργού 

στελέχους snf2 οπότε και προτάθηκε ότι µία στιγµιαία δράση του Gcn5 (µη 

ανιχνεύσιµη) είναι αρκετή για την ενεργοποίηση και ότι αυτή σβήνεται µε τον 

επερχόµενο µηχανισµό νουκελοσωµικής αναδιαµόρφωσης. Εναλλακτικά, θα ήταν 

πιθανό η περίπτωση του PHO8 να υποστηρίζει την ύπαρξη ενός µηχανισµού συν-

µεταγραφικής αναίρεσης της Gcn5-εξαρτώµενης ακετυλίωσης που διατηρεί την 

ισορροπία των επιπέδων ακετυλίωσης της χρωµατίνης.  

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία που αποδεικνύουν την 

ύπαρξη ενός τέτοιου συν-µεταγραφικού µηχανισµού που καθορίζει τα βασικά επίπεδα 

της Gcn5-εξαρτώµενης ακετυλίωσης υποκινητών επαγόµενων από τους 

ενεργοποιητές Gcn4, Pho4, Gal4. Τέλος, παρατίθενται στοιχεία που υποστηρίζουν την 

συν-παρουσία και δυναµική δράση τέτοιων ενεργοτήτων τροποποίησης της 

χρωµατίνης µε αντίθετη δράση πάνω στους υποκινητές.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσµατα 
Λειτουργική απαίτηση των συµπλόκων SAGA και Swi/Snf για τη µεταγραφή και 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του συνθετικού υποκινητή gPHO5 
Προκειµένου να διερευνηθεί η συµµετοχή της αρχιτεκτονικής του  υποκινητή σε 

θέµατα επιλογής για συστατικά µεταγραφικών συµπλόκων χρησιµοποιήθηκε ο 

τεχνητός, πρότυπος υποκινητής gPHO5. Ο τρόπος κατασκευής του αναφέρεται 

αναλυτικά στη διδακτορική διατριβή της Καλλιόπης Συντιχάκη (βλ. επίσης Syntichaki et 

al. 2000), αξίζει µόνο να τονιστεί ότι αποτελείται από δύο αυστηρά οργανωµένα 

νουκλεοσώµατα προερχόµενα από τον ενδογενή υποκινητή PHO5 της ζύµης, ένα εκ 

των οποίων περιλαµβάνει και το στοιχείο ΤΑΤΑ. Σε κατάλληλη θέση πάνω (upstream) 

των δύο νουκλεοσωµάτων τοποθετήθηκε η θέση πρόσδεσης για τον ενεργοποιητή 

Gcn4 (Εικόνα 1Α). Ο λόγος που επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος ενεργοποιητής είναι γιατί 

είναι καλά χαρακτηρισµένος, αλληλεπιδρά µε γνωστά µεταγραφικά σύµπλοκα (SAGA, 

Swi/Snf, Mediator) και επάγεται µόνο σε συνθήκες έλλειψης αµινοξέων, µια κατάσταση 

που πειραµατικά εύκολα µπορεί να προκύψει µε την προσθήκη του φαρµάκου ΑΤ (3-

αµινοτριαζόλη) σε κύτταρα ανεπτυγµένα σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο. Το ΑΤ δρα ως 

συναγωνιστικός αναστολέας του προϊόντος του HIS3 γονιδίου οπότε και δηµιουργεί µια 

κατάσταση πείνας για αµινοξέα που έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της 

συγκέντρωσης του Gcn4 µέσα στα κύτταρα (Thireos et al. 1984). Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 1Β ο υποκινητής αυτός επάγεται κατά έναν τρόπο απόλυτα εξαρτώµενο τόσο 

από τον ενεργοποιητή όσο και από τα σύµπλοκα τροποποίησης και 

αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης SAGA και Swi/Snf. Η νουκλεοσωµική οργάνωση του 

υποκινητή αυτού επέτρεψε την παρακολούθηση των γεγονότων µεταβολής της 

χρωµατίνης του παρουσία ή απουσία αυτών των συµπλόκων. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 1Γ το νουκλέοσωµα -2 του υποκινητή αναδιαµορφώνεται κατά έναν τρόπο 

απόλυτα εξαρτώµενο τόσο από την ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 όσο και από την 

ΑΤΡάση Snf2. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε η κατάσταση ακετυλίωσης της ιστόνης 

Η3 του συγκεκριµένου υποκινητή (Εικόνα 1∆): όπως ήταν αναµενόµενο ήταν απόλυτα 

εξαρτώµενη από την ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 ενώ απουσία της ΑΤΡάσης 

παρατηρήθηκε ένα ανεξήγητο φαινόµενο Gcn5-εξαρτώµενης υπερακετυλίωσης. 

Όπως θα φανεί παρακάτω η κατάσταση αυτή συσσωρευµένης ακετυλίωσης 

συσχετιζόταν άµεσα µε τη µεταγραφική αδυναµία του στελέχους snf2.  
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Εικόνα 1. Σχηµατική δοµή, έκφραση και νουκλεοσωµικές µετατροπές του συνθετικού υποκινητή 

gPHO5. (Α) Σχηµατική απεικόνιση του συνθετικού υποκινητή gPHO5: σηµειώνονται τα 

οργανωµένα νουκλεοσώµατα (-2, -1), η θέση πρόσδεσης για τον ενεργοποιητή Gcn4 (GCRE), 

το στοιχείο ΤΑΤΑ και το σηµείο έναρξης της µεταγραφής (βέλος). Επίσης δείχνεται η θέση 

αναγνώρησης της περιοριστικής ενδονουκλεάσης (ClaI) που χρησιµοποιήθηκε για τα πειράµατα 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης. (Β) Μεταγραφική ενεργοποίηση µέσω του υποκινητή 

gPHO5 µετρηµένη σαν το ποσό της β-γαλακτοσιδάσης που παρήχθηκε διαµέσου του γονιδίου 

αναφοράς gPHO5-lacZ. Στελέχη αγρίου τύπου ή στελέχη που φέρουν έλλειψη στα γονίδια Gcn4 

(gcn4), Gcn5 (gcn5) ή Snf2 (snf2) αναπτύχθηκαν για 12 ώρες σε συνθήκες έλλειψης αµινοξέων. 

Οι τιµές διαφοροποιούνται κατά ένα ποσοστό +/- 10% µεταξύ διαφορετικών πειραµάτων. (Γ) 

Αντιπροσωπευτικό πείραµα ευαισθησίας στην πέψη µε την περιοριστική ενδονουκλεάση ClaI του 

νουκλεοσώµατος -2, στα δεικνυόµενα στελέχη, ανεπτυγµένα είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ) 

είτε για 12 ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ). Το γράµµα P αντιπροσωπεύει το άκοπο 

τµήµα DNA ενώ το U το µεγαλύτερο τµήµα DNA που παράγεται µετά την δράση του ενζύµου στη 

χρωµατίνη και κατόπιν δευτερογενούς διπλής πέψης µε τα ένζυµα EcoRI και HindIII. Η 

υβριδοποίηση έχει γίνει µε το ραδιοσηµασµένο τµήµα DNA που εµπεριέχεται µεταξύ των ενζύµων 

EcoRI και HindIII. (∆) Αντιπροσωπευτικό πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης των 

δεικνυόµενων στελεχών, αναπτυγµένων σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης, µε χρήση αντισώµατος 

έναντι δι-ακετυλιωµένης ιστόνης Η3. Το ολικό (ΙΝ) και το ανοσοκατακρηµνισµένο DNA (ΙΡ) 

ανιχνεύτηκαν µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης παρουσία ραδιενεργού  

α[32P]-dATP και µε τη βοήθεια των ανιχνευτών Ν1/Lacz (gPHO5) και N1/N3 (PHO5, για τον 

ποσοτικό έλεγχο της µεθόδου). Τα νούµερα αντιπροσωπεύουν την αύξηση του ποσού του 

πολλαπλασιασµένου gPHO5 DNA σε σχέση µε το ολικό DNA και κανονικοποιηµένο για το 

ενδογενές PHO5.  



Μεταγραφικές απαιτήσεις του συνθετικού υποκινητή bPHO5 
Mε σκοπό την αντιµετώπιση προβληµάτων επιλογής για συστατικά µεταγραφικών 

συµπλόκων δηµιουργήθηκε ένας νέος τεχνητός υποκινητής ο οποίος διέφερε από τον 

προηγούµενο µόνο στην τοποθέτηση της θέσης πρόσδεσης του ενεργοποιητή. Ο 

υποκινητής που κατασκευάστηκε ονοµάστηκε bPHO5 και o τρόπος κατασκευής του 

αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Κατασκευές». Όπως φαίνεται στην εικόνα 2Α 

στον υποκινητή bPHO5 η θέση πρόσδεσης για το Gcn4 βρίσκεται στη συνδετική 

περιοχή ανάµεσα στα δύο νουκλεοσώµατα. Ο υποκινητής αυτός, όπως και ο gPHO5, 

επάγεται κατά έναν τρόπο απόλυτα εξαρτώµενο από τον ενεργοποιητή (Εικόνα 2Β). H 

έλλειψη µεταγραφής στο γενετικό υπόβαθρο των στελεχών spt7 (όπου αναιρείται η 

συγκρότηση του συµπλόκου SAGA) και snf2 υπονοεί την αποκλειστική απαίτηση των 

συµπλόκων SAGA και Swi/Snf για την ενεργοποίηση του υποκινητή. Όταν όµως 

ελέγχθηκε η απαίτηση για τις επιµέρους υποµονάδες του συµπλόκου SAGA, Gcn5 και 

Spt3, διαπιστώθηκε µια σχετική απεξάρτηση από τα συστατικά αυτά. Ενώ η έλλειψη του 

καθενός µεµονωµένου συστατικού δεν αναιρούσε τη δυνατότητα µεταγραφής, η 

απουσία ταυτόχρονα και των δύο (στο διπλά µεταλλαγµένο στέλεχος gcn5 spt3) την 

εξάλειφε πλήρως.  

Φαίνεται ότι η µεταφορά της θέσης πρόσδεσης του ενεργοποιητή σε θέση πιο 

κοντά στο στοιχείο ΤΑΤΑ ή στο σηµείο έναρξης της µεταγραφής έχει σαν αποτέλεσµα 

την εύρεση εναλλακτικών δρόµων µεταγραφής, ελλείψει των συστατικών αυτών του 

SAGA. Η έλλειψη του ενός καλύπτεται κατά ένα ποσοστό από την παρουσία του άλλου 

όπως προκύπτει από τον αθροιστικό φαινότυπο του διπλά µεταλλαγµένου στελέχους.   
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Εικόνα 2. Σχηµατική δοµή και έκφραση του συνθετικού υποκινητή bPHO5. (Α) Σχηµατική 

απεικόνιση του συνθετικού υποκινητή bPHO5:  σηµειώνονται τα οργανωµένα νουκλεοσώµατα (-

2, -1), η θέση πρόσδεσης για τον ενεργοποιητή Gcn4 (GCRE), το στοιχείο ΤΑΤΑ και το σηµείο 

έναρξης της µεταγραφής (βέλος). Επίσης δείχνoνται οι θέσεις αναγνώρησης των περιοριστικών 

ενδονουκλεασών (ClaI, DdeI) που χρησιµοποιήθηκαν για τα πειράµατα νουκλεοσωµικής 



αναδιαµόρφωσης. Με µικρά βέλη σηµειώνονται οι θέσεις των ανιχνευτών που 

χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης. (Β) Μεταγραφική 

ενεργοποίηση µέσω του υποκινητή bPHO5 µετρηµένη σαν το ποσό της β-γαλακτοσιδάσης που 

παρήχθηκε διαµέσου του γονιδίου αναφοράς bPHO5-lacZ. Τα στελέχη που δείχνονται 

αναπτύχθηκαν για 12 ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης. Οι τιµές διαφοροποιούνται κατά ένα 

ποσοστό +/- 10% µεταξύ διαφορετικών πειραµάτων.  

 

Απαιτήσεις για τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του συνθετικού υποκινητή 

bPHO5 
Η νουκλεοσωµική οργάνωση του υποκινητή bPHO5 επέτρεψε τον έλεγχο της 

νουκλεοσωµικής του αναδιαµόρφωσης. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ευαισθησίας 

στην πέψη περιοριστικών ενζύµων κατόπιν αξιοποίησης της παρουσίας των θέσεων 

αναγνώρισης για τα ένζυµα περιορισµού ClaI και DdeI που βρίσκονται στα 

νουκλεοσώµατα -2 και -1, αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση η δευτερογενής πέψη έγινε µε 

τα ένζυµα EcoRI/HindIII ενώ η υβριδοποίηση µε το ραδιοσηµασµένο προϊόν της πέψης 

του πλασµιδίου αναφοράς µε τα ίδια ένζυµα.  

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3Α, στις συνθήκες επαγωγής, τα δύο νουκλεοσώµατα 

του υποκινητή αναδιαµορφώνονται κατά έναν τρόπο απόλυτα εξαρτώµενο από τα 

σύµπλοκα τροποποίησης της χρωµατίνης SAGA και Swi/Snf, όπως φαίνεται από τη 

µεταγραφική αδυναµία των στελεχών spt7 και snf2 αντίστοιχα. Το νουκλεόσωµα -2 

αναδιαµορφώνεται κατά έναν τρόπο εξαρτώµενο από την ακετυλοτρανσφεράση 

Gcn5, όχι όµως από το Spt3, γεγονός σύµφωνο µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία που 

υποστηρίζει συµµετοχή της ακετυλοτρανσφεράσης αλλά όχι του Spt3 σε φαινόµενα 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης (Bhaumik and Green 2002). Αντίθετα, το 

νουκλεόσωµα -1 δείχνει µια κατάσταση µερικής αναδιαµόρφωσης και στις δύο 

περιπτώσεις, πιο έντονη στη µεταγραφικά πιο ισχυρή κατάσταση του στελέχους gcn5. 

Η παρατήρηση ότι το ποσοστό νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης του -1 

νουκλεοσώµατος συµβαδίζει µε το ποσοστό µεταγραφής υπονοεί πιθανή συµµετοχή 

του ΤΒΡ ή της ίδιας της µεταγραφικής µηχανής στη συγκεκριµένη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση.  

Προκειµένου να ελεγχθεί αν το ποσοστό αυτό συνέπιπτε πράγµατι µε το ποσοστό 

στρατολόγησης του ΤΒΡ εφαρµόθηκε πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης. 

Xρωµατίνη αποµονωµένη από κύτταρα των στελεχών WT, gcn5, spt3, snf2 

µετασχηµατισµένων µε το πλασµίδιο αναφοράς bPHO5 και ανεπτυγµένων σε 

συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης ανοσοκατακρηµνίστηκε παρουσία αντισώµατος έναντι 

του ΤΒΡ ζύµης. Το ανοσοκατακρηµνισµένο DNA πολλαπλασιάστηκε µε τη µέθοδο της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού παρουσία ραδιενεργού α[32P]-dATP και µε 

εκκινητές ειδικούς για τον πολυµερισµό του -1 νουκλεοσώµατος (ανιχνευτές GCR1 και 



PHO5) και µέρους της κωδικής περιοχής του γονιδίου της ακτίνης (ανιχνευτές ΑCT1 και 

ACT2, για τον ποσοτικό έλεγχο της µεθόδου). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3Β το ΤΒΡ 

στρατολογείται στον υποκινητή κατά έναν τρόπο ακριβώς αντίστοιχο µε τη 

µεταγραφική δυνατότητα των στελεχών και τη δυνατότητα νουκλεοσωµικής 

αναδιαµόρφωσης του -1 νουκλεοσώµατος. Η παρατήρηση αυτή υπονοεί τη 

συµµετοχή του ΤΒΡ ή γεγονότων που έπονται αυτής στην αναδιαµόρφωση του 

συγκεκριµένου νουκλεοσώµατος και θα επιβεβαιωθεί µε πειράµατα που θα 

αναφερθούν στη συνέχεια. 

 

WT 

spt7

spt3

gcn5

snf2

ClaI (-2)   DdeI (-1)

M    AT     M    AT

P

U

P

U

P

U

P

U

P

U

A

WT  gcn5  spt3  snf2

100    55      30      14

IN

IP
ACT1

-1

ACT1

-1

B
WT 

spt7

spt3

gcn5

snf2

ClaI (-2)   DdeI (-1)

M    AT     M    AT

P

U

P

U

P

U

P

U

P

U

A

WT  gcn5  spt3  snf2

100    55      30      14

IN

IP
ACT1

-1

ACT1

-1

B

 
 

Εικόνα 3. Νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση στον συνθετικό υποκινητή bPHO5. (Α) 

Αντιπροσωπευτικό πείραµα ευαισθησίας στην πέψη µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες ClaI και 

DdeI των νουκλεοσωµάτων -2 και -1 αντίστοιχα, στα δεικνυόµενα στελέχη, ανεπτυγµένα είτε σε 

ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ) είτε για 12 ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ). Το γράµµα P 

αντιπροσωπεύει το άκοπο τµήµα DNA ενώ το U το µεγαλύτερο τµήµα DNA που παράγεται µετά 

την δράση του ενζύµου στη χρωµατίνη, όπως και στην Εικόνα 1.  (Β) Αντιπροσωπευτικό πείραµα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης των δεικνυόµενων στελεχών, ανεπτυγµένων σε συνθήκες 

έλλειψης ιστιδίνης, µε χρήση αντισώµατος έναντι του ΤΒΡ ζύµης. Το ολικό (ΙΝ) και το 

ανοσοκατακρηµνισµένο DNA (ΙΡ) ανιχνεύτηκαν µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης παρουσία ραδιενεργού  α[32P]-dATP και µε τη βοήθεια των εκκινητών GCR1/PHO5 

(-1) και ACT1/ACT2 (ACT1, για τον ποσοτικό έλεγχο της µεθόδου). Ta νούµερα δείχνουν την 

ποσοτικοποίηση του πειράµατος εκφραζόµενη σαν το ποσοστό του aνοσοκατακρηµνισµένου -

1 DNA σε σχέση µε αυτό που ανοσοκατακρηµνίζεται στο αγρίου τύπου στέλεχος.  



Συµµετοχή του ΤΒΡ στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του -1 

νουκλεοσώµατος 
Η πιθανή συµµετοχή του ΤΒΡ στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του -1 

νουκλεοσώµατος διερευνήθηκε µε τη δηµιουργία υποκινητών µεταλλαγµένων για το 

στοιχείο ΤΑΤΑ (Εικόνα 4Α). Ο αναλυτικός τρόπος κατασκευής των υποκινητών αυτών 

αναφέρεται στο κεφάλαιο «Κατασκευές». Ο πρώτος υποκινητής που κατασκευάστηκε 

ονοµάστηκε ΤGTA-bPHO5 και έφερε µία σηµειακή µεταλλαγή που µετέτρεπε το ΤΑΤΑ σε 

TGTA µε αποτέλεσµα την εξασθένιση, όχι όµως και εξάλειψη της µεταγραφής (Εικόνα 

4Β βλ. επίσης Strubin and Struhl, 1992; Patikoglou et al. 1999). Η µεταγραφή µέσω του 

εξασθενηµένου για το στοιχείο ΤΑΤΑ υποκινητή ήταν απόλυτα εξαρτώµενη όχι µόνο 

από τα σύµπλοκα SAGA και Swi/Snf αλλά και από τα επιµέρους συστατικά Gcn5 και 

Spt3, γεγονός που υποδηλώνει την αναγκαιότητα στη χρήση αυτών των συστατικών 

όταν οι αλληλεπιδράσεις της µεταγραφικής µηχανής µε τον υποκινητή είναι ασθενικές. 

Ο δεύτερος υποκινητής που κατασκευάστηκε ονοµάστηκε bPHO5-CGTA και έφερε 

διπλή µεταλλαγή που είχε σαν αποτέλεσµα την πλήρη εξάλειψη της µεταγραφής 

(Εικόνα 4Β).  

Εφαρµόστηκε πείραµα ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη µε τα περιοριστικά 

ένζυµα ClaI και DdeI σε πυρήνες κυττάρων αγρίου τύπου µετασχηµατισµένων µε τα 

πλασµίδια αναφοράς bPHO5, bPHO5-TGTA ή bPHO5-CGTA. Όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 4Γ το νουκλεόσωµα -2 αναδιαµορφώνεται κατά όµοιο τρόπο και στις τρείς 

περιπτώσεις, γεγονός που δηλώνει ότι το ΤΒΡ δεν απαιτείται για τη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση του νουκλεοσώµατος αυτού.  Αντίθετα, η προσβασιµότητα του 

ενζύµου DdeI είναι ανάλογη µε τη µεταγραφική δυνατότητα των διαφορετικών 

υποκινητών. Προκειµένου να ελεγχθεί εάν το ποσοστό αναδιαµόρφωσης του 

νουκλεοσώµατος -1 συνπίπτει πράγµατι µε το ποσοστό στρατολόγησης του ΤΒΡ 

εφαρµόστηκε πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης, ακριβώς όπως και 

προηγουµένως. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4∆ το ΤΒΡ στρατολογείται στους 

διαφορετικούς υποκινητές κατά έναν τρόπο ακριβώς αντίστοιχο µε τη µεταγραφική 

δυνατότητα των υποκινητών και τη δυνατότητα νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης 

του νουκλεοσώµατος -1.  

Προκειµένου να αποκλειστεί η πιθανότητα η αδυναµία πρόσβασης του ενζύµου 

DdeI, στην περίπτωση των µεταλλαγµένων υποκινητών, να οφείλεται σε αδυναµία του 

DNA να υποστεί πέψη εξαιτίας των µεταλλαγών εφαρµόστηκε πείραµα ελέγχου της  

προσβασιµότητας του ενζύµου σε µία κατάσταση τεχνητής αποµάκρυνσης των 

νουκλεοσωµάτων από τους υποκινητές. Εκµεταλλευτήκαµε ένα στέλεχος ζύµης το 

οποίο φέρει ένα µοναδικό αντίγραφο του γονιδίου της ιστόνης Η4 κλωνοποιηµένο υπό 

τον έλεγχο του υποκινητή GAL1. O υποκινητής αυτός επάγεται µόνο παρουσία 

γαλακτόζης ενώ έχει δειχθεί ότι 3 ώρες µετά τη µεταφορά του στελέχους από γαλακτόζη 



σε γλυκόζη περίπου το 50% των νουκλεοσωµάτων έχουν χαθεί. Μετασχηµατήστηκε το 

στέλεχος αυτό µε το πλασµίδιο αναφοράς bPHO5-CGTA και τα κύτταρα 

αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο µε γαλακτόζη ή µεταφέρθηκαν για 3 ώρες σε 

θρεπτικό  µέσο µε γλυκόζη. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 4Ε παρουσία γαλακτόζης και 

τα δύο περιοριστικά ένζυµα έχουν αδυναµία πρόσβασης στα νουκλεοσώµατα του 

υποκινητή. Αντίθετα, η µεταφορά σε γλυκόζη έχει σαν αποτέλεσµα την 

προσβασιµότητα και των δύο ενζύµων, αποτέλεσµα της απώλειας των 

νουκλεοσωµάτων. Ο µεταλλαγµένος υποκινητής συνεπώς διατηρεί τη δυνατότητα 

πέψης µε το ένζυµο DdeI οπότε η αδυναµία πέψης του στην περίπτωση της επαγωγής 

µέσω του Gcn4 οφείλεται αποκλειστικά στην αδυναµία στρατολόγησης του ΤΒΡ. Από 

τα παραπάνω αποτελέσµατα αποδεικνύεται η συµµετοχή του ΤΒΡ, ή γεγονότων που 

έπονται της στρατολόγησής του, σε ένα µηχανισµό νουκλεοσωµικής 

αναδιαµόρφωσης που επιτυγχάνεται µέσω της ΑΤΡάσης Snf2.  
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Εικόνα 4. Σχηµατική δοµή, έκφραση και νουκλεοσωµικές µετατροπές των µεταλλαγµένων  

υποκινητών bPHO5-TGTA, bPHO5-CGTA. (Α) Σχηµατική απεικόνιση των µεταλλαγµένων  

υποκινητών (βλ. Εικόνα 2Α). ∆είχνεται η θέση αντικατάστασης του στοιχείου ΤΑΤΑ µε την 

αλληλουχία TGTA ή CGTA (NGTA). (Β) Μεταγραφική ενεργοποίηση µέσω των µεταλλαγµένων 

υποκινητών µετρηµένη σαν το ποσό της β-γαλακτοσιδάσης που παρήχθηκε διαµέσου των 



γονιδίων αναφοράς  bPHO5-TGTA-lacZ ή  bPHO5-CGTA-lacZ. Τα στελέχη που δείχνονται 

αναπτύχθηκαν για 12 ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (Γ) Αντιπροσωπευτικό πείραµα 

ευαισθησίας στην πέψη µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες ClaI και DdeI σε αγρίου τύπου 

κύτταρα µετασχηµατισµένα µε τα πλασµίδια αναφοράς bPHO5-lacZ (ΤΑ), bPHO5-TGTA-lacZ (ΤG) 

ή bPHO5-CGTA-lacZ (CG), ανεπτυγµένα είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ) είτε για 12 ώρες σε 

συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ). Το γράµµα P αντιπροσωπεύει το άκοπο τµήµα DNA ενώ το U 

το µεγαλύτερο τµήµα DNA που παράγεται µετά την δράση του ενζύµου στη χρωµατίνη. Ta 

νούµερα εκφράζουν το ποσοστό νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης εκφραζόµενη σαν το 

ποσοστό πέψης από το κάθε ένζυµο (∆) Αντιπροσωπευτικό πείραµα ανοσοκατακρήµνισης 

χρωµατίνης αγρίου τύπου στελεχών µετασχηµατισµένων µε τα πλασµίδια αναφοράς bPHO5-

lacZ (ΤΑ), bPHO5-TGTA-lacZ (ΤG) ή bPHO5-CGTA-lacZ (CG) ανεπτυγµένων σε συνθήκες 

έλλειψης ιστιδίνης, µε χρήση αντισώµατος έναντι του ΤΒΡ ζύµης. Το ολικό (ΙΝ) και το 

ανοσοκατακρηµνισµένο DNA (ΙΡ) ανιχνεύτηκαν µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης παρουσία ραδιενεργού  α[32P]-dATP και µε τη βοήθεια των ανιχνευτών 

GCR1/ΡΗΟ5 (-1) και ΑCT1/ACT2 (ACT1, για τον ποσοτικό έλεγχο της µεθόδου). Τα νούµερα 

αντιπροσωπεύουν την αύξηση του ποσού του πολλαπλασιασµένου -1 DNA σε σχέση µε το 

ολικό DNA και κανονικοποιηµένο ως προς την ακτίνη. (Ε) Αντιπροσωπευτικό πείραµα 

ευαισθησίας στην πέψη µε τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες ClaI και DdeI σε κύτταρα του 

στελέχους UK403 µετασχηµατισµένα µε το πλασµίδιο αναφοράς bPHO5-CGTA-lacZ και 

ανεπτυγµένα είτε σε θρεπτικό µέσο γαλακτόζης (Gal) είτε για τρείς ώρες σε θρεπτικό µέσο 

γλυκόζης (Glu). Το γράµµα P αντιπροσωπεύει το άκοπο τµήµα DNA ενώ το U το µεγαλύτερο 

τµήµα DNA που παράγεται µετά την δράση του ενζύµου στη χρωµατίνη. 

 

Κατάσταση ακετυλίωσης του υποκινητή bPHO5 
Όπως ήδη αναφέρθηκε η ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 απαιτείται για τη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του νουκλεοσώµατος -2 του υποκινητή bPHO5 και 

µερικώς για τη µεταγραφή του. Εφόσον το προϊόν της δράσης του ενζύµου αυτού είναι 

η ακετυλιωµένη χρωµατίνη µεθοδεύτηκε πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης 

προκειµένου να εντοπίστουν τέτοιου είδους τροποποιήσεις στα νουκλεοσώµατα του 

υποκινητή. Το πείραµα εφαρµόστηκε σε στελέχη αγρίου τύπου και gcn5 

µετασχηµατισµένων µε το πλασµίδιο αναφοράς bPHO5 και ανεπτυγµένων σε 

συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης. Το αντίσωµα που χρησιµοποιήθηκε αναγνώριζε δι-

ακετυλιωµένη Η3 ιστόνη (το φυσικό στόχο του Gcn5 µέσα στα κύτταρα σύµφωνα µε 

τους Grant et al. 1999). To aνοσοκατακρηµνισµένο DNA πολλαπλασιάστηκε µε τη 

µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού παρουσία ραδιενεργού α[32P]-

dATP και µε ανιχνευτές ειδικούς για τον πολυµερισµό του -1 νουκλεοσώµατος 

(ανιχνευτές GCR1 και PHO5) ή του -2 νουκλεοσώµατος (ανιχνευτές GCR2 και Ν1) και 

µέρους της κωδικής περιοχής του γονιδίου της ακτίνης (ανιχνευτές ΑCT1 και ACT2, για 

τον ποσοτικό έλεγχο της µεθόδου). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5Α η κατάσταση 

ακετυλίωσης του υποκινητή παραµένει εντυπωσιακά η ίδια  ανάµεσα στα δύο στελέχη, 



γεγονός που δηλώνει την απουσία ανιχνεύσιµης ακετυλίωσης στην περιοχή των δύο 

νουκλεοσωµάτων του υποκινητή. Οι µόνες περιπτώσεις στις οποίες παρατηρήθηκε 

Gcn5-εξαρτώµενη ακετυλίωση στην ίδια περιοχή ήταν στα γενετικά υπόβαθρα των 

στελεχών snf2 και spt3 στα οποία η µεταγραφή του bPHO5 είναι ελλιπής (Εικόνα 5Β). 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει το συµπέρασµα ότι αν και η 

ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 απαιτείται µερικώς για τη µεταγραφή και τη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του -2 νουκλεοσώµατος του υποκινητή παρόλα 

αυτά το άµεσο αποτέλεσµα της δράσης της (η ακετυλίωση) αποκαλύπτεται µόνο σε 

περιπτώσεις γενετικών στελεχών που επιβάλλουν ελλιπή µεταγραφή.  
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Εικόνα 5. Η ακετυλίωση της ιστόνης Η3 στον υποκινητή bPHO5 παρατηρείται µόνο στο γενετικό 

υπόβαθρο των στελεχών snf2 και spt3. (Α) Αντιπροσωπευτικό πείραµα ανοσοκατακρήµνισης 

χρωµατίνης στελεχών αγρίου τύπου (WT) και gcn5 µετασχηµατισµένων µε τo πλασµίδιo 

αναφοράς bPHO5-lacZ και ανεπτυγµένων σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης, µε χρήση 

αντισώµατος έναντι δι-ακετυλιωµένης ιστόνης Η3. Το ολικό (ΙΝ) και το ανοσοκατακρηµνισµένο 

DNA (ΙΡ) ανιχνεύτηκαν µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης παρουσία 

ραδιενεργού  α[32P]-dATP και µε τη βοήθεια των ανιχνευτών GCR1/ΡΗΟ5 (-1), GCR2/N1 (-2) και 

ΑCT1/ACT2 (ACT1, για τον ποσοτικό έλεγχο της µεθόδου). Τα νούµερα αντιπροσωπεύουν την 

αύξηση του ποσού του πολλαπλασιασµένου -1 ή -2 DNA σε σχέση µε το ολικό DNA και 

κανονικοποιηµένο ως προς την ακτίνη. 

 

Στο συνθετικό υποκινητή bPHO5 η λειτουργικότητα της 

ακετυλοτρανσφεράσης Gcn5 αποκαλύπτεται µόνο σε περιπτώσεις όπου 

παρεµποδίζεται η στρατολόγηση του ΤΒΡ 
Τα αποτελέσµατα αυτά οδήγησαν στη διερεύνηση της ύπαρξης πιθανής 

συσχέτισης ανάµεσα στο ρυθµό µεταγραφής και στα επίπεδα ακετυλίωσης του 

υποκινητή. Αξιοποιήσαµε τους µεταλλαγµένους για το στοιχείο ΤΑΤΑ υποκινητές 

bPHO5-TGTA και bPHO5-CGTA για τους οποίους είχε ήδη επιβεβαιωθεί η εξασθένιση ή 

εξαφάνιση, αντίστοιχα, της µεταγραφής και της στρατολόγησης του ΤΒΡ (Εικόνες 4B 



και 4∆). Όταν ελέγχθηκαν τα επίπεδα της Gcn5-εξαρτώµενης ακετυλίωσης σε αυτούς 

τους υποκινητές διαπιστώθηκε η αρνητική συσχέτιση της µε τη στρατολόγηση του ΤΒΡ 

(Εικόνα 6Α, ΑΤ). Μάλιστα, αυτά τα αυξηµένα επίπεδα ακετυλίωσης των µεταλλαγµένων 

υποκινητών ήταν απόλυτα εξαρτώµενα από τον ενεργοποιητή (Εικόνα 6Α, Μ) και 

περιορίζονταν στην περιοχή του υποκινητή χωρίς να επεκτείνονται σε απόσταση +/- 1 

Κb από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής (Εικόνα 6Β). Να σηµειωθεί ότι για τον 

πολυµερισµό των περιοχών αυτών χρησιµοποιήθηκαν ανιχνευτές που αναγνωρίζουν 

περιοχές του πλαισίου ανάγνωσης της β-γαλακτοσιδάσης (+1 Kb, ανιχνευτές Lacz-1 

και Lacz-2) ή του γονιδίου της β-λακταµάσης (-1 Kb, ανιχνευτές Amp-1 και Amp-2).  

Τα αυξηµένα επίπεδα ακετυλίωσης που παρατηρήθηκαν στις περιπτώσεις αυτές θα 

µπορούσαν να ήταν αποτέλεσµα αυξηµένης στρατολόγησης της 

ακετυλοτρανσφεράσης Gcn5. Για να αποκλειστεί µια τέτοια περίπτωση ελέγχθηκε το 

ποσό της στρατολογηµένης, πάνω στους υποκινητές, ακετυλοτρανσφεράσης. 

Χρησιµοποιήθηκε πλασµιδιακά εκφραζόµενο Gcn5 που έφερε 3 επιτόπους ΗΑ 

συνδεδεµένους στο αµινοτελικό του άκρο (Syntichaki et al. 2000). Στέλεχος gcn5 

µετασχηµατισµένο µε το ΗΑ-Gcn5 πλασµίδιο και τα πλασµίδια αναφοράς bPHO5 ή 

CGTA-bPHO5 αναπτύχθηκε σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης και η χρωµατίνη του 

ανοσοκατακρηµνίστηκε παρουσία αντισώµατος έναντι του επιτόπου ΗΑ. Για την 

ανίχνευση του ανοσοκατακρηµνισµένου DNA χρησιµοποιήθηκαν οι ανιχνευτές Ν1 και 

Lacz που πολλαπλασιάζουν περίπου µια περιοχή 3 νουκλεοσωµάτων του υποκινητή. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 6Γ, η ακετυλοτρανσφεράση στρατολογείται σε ίδια 

ποσοστά στους δύο υποκινητές.  

Τέλος, προκειµένου να ελεγχθεί η πιθανότητα οι διαφορές αυτές στην ακετυλίωση 

να οφείλονται σε µεταβολές στην νουκλεοσωµική κατάσταση µεταξύ των υποκινητών 

(πχ. απώλεια ή µετατόπιση ιστονών), ελέγχθηκε εάν, κατά όµοιο τρόπο µε την Η3, 

επηρεάζονται και τα επίπεδα ακετυλίωσης της ιστόνης Η4. Χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα 

έναντι τετρα-ακετυλιωµένης ιστόνης Η4 και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καµία 

µεταβολή στην κατάσταση ακετυλίωσης της ιστόνης αυτής µεταξύ των δύο 

υποκινητών (Εικόνα 6∆) γεγονός που αποκλείει την περίπτωση οι διαφορές στην 

ακετυλίωση της ιστόνης Η3 να οφείλονται σε διαφορές στη νουκλεοσωµική παρουσία 

µεταξύ των δύο υποκινητών.  

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει το συµπέρασµα ότι στον τεχνητό 

υποκινητή bPHO5 υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στα επίπεδα ακετυλίωσης και 

στο ποσοστό στρατολόγησης του ΤΒΡ πάνω στον υποκινητή ή στον ίδιο το ρυθµό 

µεταγραφής.  
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Εικόνα 6. Τα επίπεδα ακετυλίωσης της ιστόνης Η3 στον υποκινητή bPHO5 είναι αντιστρόφως 

ανάλογα µε το ποσοστό στρατολόγησης του ΤΒΡ. (Α) Αντιπροσωπευτικό πείραµα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης στελεχών αγρίου τύπου και gcn5 µετασχηµατισµένων µε τα 

πλασµίδια αναφοράς ΤΑΤΑ, ΤGTA, CGTA-bPHO5 και ανεπτυγµένων είτε σε ελάχιστο θρεπτικό 

µέσο (Μ) είτε σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ), µε χρήση αντισώµατος έναντι δι-

ακετυλιωµένης ιστόνης Η3. Το ολικό (ΙΝ) και το ανοσοκατακρηµνισµένο DNA (ΙΡ) ανιχνεύτηκαν µε 

τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης παρουσία ραδιενεργού  α[32P]-dATP και 

µε τη βοήθεια των ανιχνευτών GCR1/ΡΗΟ5 (-1) και ΑCT1/ACT2 (ACT1, για τον ποσοτικό έλεγχο 

της µεθόδου). Τα νούµερα αντιπροσωπεύουν την αύξηση του ποσού του πολλαπλασιασµένου -

1 DNA σε σχέση µε το ολικό DNA και κανονικοποιηµένο ως προς την ακτίνη. (Β) 

Αντιπροσωπευτικό πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης και ανίχνευσης της ακετυλίωσης 

της ιστόνης Η3 σε απόσταση +/- 1Κb από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής του bPHO5 σε 

στελέχη αγρίου τύπου (WT) και gcn5 µετασχηµατισµένων µε τα πλασµίδια αναφοράς ΤΑΤΑ ή 

CGTA-bPHO5 και ανεπτυγµένων σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης. Το ολικό (ΙΝ) και το 

ανοσοκατακρηµνισµένο DNA (ΙΡ) ανιχνεύτηκαν µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης παρουσία ραδιενεργού  α[32P]-dATP και µε τη βοήθεια των ανιχνευτών 

Αmp1/Amp2 (-1Κb), Lacz1/Lacz2 (+1Kb) και ΑCT1/ACT2 (ACT1, για τον ποσοτικό έλεγχο της 

µεθόδου). Τα νούµερα αντιπροσωπεύουν την αύξηση του ποσού του πολλαπλασιασµένου +/-1 

Kb DNA σε σχέση µε το ολικό DNA και κανονικοποιηµένο ως προς την ακτίνη. (Γ) Ανίχνευση της 

πρωτεΐνης ΗΑ-Gcn5 πάνω στους υποκινητές bPHO5 (TA) ή bPHO5-CGTA (CG), µε τη µέθοδο 



της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης, σε στελέχη gcn5 ανεπτυγµένα σε συνθήκες έλλειψης 

ιστιδίνης. Το πολλαπλασιασµένο τµήµα bPHO5 καταλαµβάνει περιοχή 3 νουκλεοσωµάτων και 

λαµβάνεται µε τους ανιχνευτές Ν1/Lacz. (∆) Αντιπροσωπευτικό πείραµα ανοσοκατακρήµνισης 

χρωµατίνης µε χρήση αντισώµατος έναντι τετρα-ακετυλιωµένης ιστόνης Η4 στα δεικνυόµενα 

στελέχη, µετασχηµατισµένα είτε µε το πλασµίδιο αναφοράς bPHO5 (TA) είτε µε το bPHO5-CGTA 

(CG) και ανεπτυγµένα σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης. Το ολικό (ΙΝ) και το 

ανοσοκατακρηµνισµένο DNA (ΙΡ) ανιχνεύτηκαν µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµεράσης παρουσία ραδιενεργού  α[32P]-dATP και µε τη βοήθεια των ανιχνευτών 

GCR1/PHO5 (-1) και ΑCT1/ACT2 (ACT1). 

 

Η αποτελεσµατικότητα στη στρατολόγηση του ΤΒΡ καθορίζει τα επίπεδα 

ακετυλίωσης της Η3 ιστόνης δύο ενδογενών υποκινητών 
Προκειµένου να γενικευτούν οι αρχικές παρατηρήσεις που αφορούσαν στο 

σύστηµα του συνθετικού υποκινητή και να ελεγχθεί η ισχύς τους σε περιπτώσεις 

φυσικών υποκινητών αναλύθηκαν δύο πολύ καλά µελετηµένοι ενδογενείς υποκινητές, 

οι  PHO5 και GAL1. Οι λόγοι που επιλέγχθηκαν αυτοί οι υποκινητές ήταν γιατί και οι δύο 

χρειάζονται σε κάποιο βαθµό την ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 προκειµένου να 

µεταγραφούν (Gregory et al. 1998; Barbaric et al. 2001; Papamichos-Chronakis et al. 

2002) αλλά παρόλα αυτά δεν παρουσιάζουν αυξηµένα επίπεδα Gcn5-

διαµεσολαβούµενης ακετυλίωσης (Barbaric et al. 2001; Deckert and Struhl, 2001). 

Κατασκευάστηκαν στελέχη ζύµης που να περιέχουν µεταλλαγµένο το στοιχείο ΤΑΤΑ 

στην ενδογενή τους θέση. Τα στελέχη ονοµάστηκαν PHO5-CGTA και GAL1-CGTA και ο 

τρόπος κατασκευής τους αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Στελέχη ζύµης». Οι 

µεταλλαγές αυτές είχαν σαν αποτέλεσµα την πλήρη εξάλειψη της µεταγραφής των δύο 

γονιδίων (Εικόνα 7Α, πάνω µέρος) αλλά και τη µείωση της στρατολόγησης του ΤΒΡ 

(Εικόνα 7Α, κάτω). Να σηµειωθεί ότι για τον πολλαπλασιασµό της περιοχής του 

στοιχείου ΤΑΤΑ των υποκινητών των δύο γονιδίων χρησιµοποιήθηκαν τα ζεύγη 

ανιχνευτών  Ν2/PHO5 και GAL1-TATA(1)/GAL1-TATA(2).  

Στη συνέχεια ελέγχθηκε η κατάσταση ακετυλίωσης των φυσιολογικών και 

µεταλλαγµένων υποκινητών. Για τον αρνητικό έλεγχο, στις περιπτώσεις αυτές, 

χρησιµοποιήθηκε µια περιοχή του τελοµερικού άκρου του χρωµοσώµατος VI που έχει 

αναφερθεί από τους Vogelauer et al. 2001 ότι είναι ετεροχρωµατινική άρα 

υποακετυλιωµένη. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7Β PRO, σε κατάσταση επαγωγής, οι 

µεταλλαγµένοι υποκινητές και των δύο γονιδίων παρουσιάζουν µια κατάσταση 

υπερακετυλίωσης πλήρως εξαρτώµενης από την ακετυλοτρανσφεράση Gcn5. Η 

υπερακετυλίωση αυτή είναι απόλυτα εξαρτώµενη από τον ενεργοποιητή και 

περιορίζεται στην περιοχή του υποκινητή εφόσον δεν εντοπίζεται στο πλαισίο 

ανάγνωσης των δύο γονιδίων σχεδόν 1Κb κάτω από το σηµείο έναρξης της 



µεταγραφής (Εικόνα 7Β, ΟRF. Ανιχνευτές PHO5-ORF(1)/PHO5-ORF(2) και GAL1-

ORF(1)/GAL1-ORF(2)).  

Η κατάσταση διαφορετικής ακετυλίωσης που παρατηρήθηκε ανάµεσα στους 

φυσιολογικούς και στους µεταλλαγµένους υποκινητές θα µπορούσε να οφείλεται σε 

διαφορές στην νουκλεοσωµική κατάσταση ή στη δυνατότητα των υποκινητών να 

υφίστανται αναδιαµόρφωση. Προκειµένου να αποκλειστεί µια τέτοια περίπτωση 

ελέγχθηκε η νουκλεοσωµική κατάσταση και η δυνατότητα των υποκινητών να 

υφίστανται νουκελοσωµική αναδιαµόρφωση στις συνθήκες επαγωγής (βλ. επίσης 

Lohr, 1997). Στην περίπτωση του ΡΗΟ5 µεθοδεύτηκε πείραµα ελέγχου της ευαισθησίας 

στην πέψη µε περιοριστικά ένζυµα, οπότε και ελέγχθηκε η προσβασιµότητα των ClaI και 

DdeI που εντοπίζονται στα νουκλεοσώµατα -2 και -1 αντίστοιχα. Οι δεύτερες πέψεις 

έχουν γίνει µε τα ένζυµα  ΒαmHI/EcoRV ενώ η υβριδοποίηση µε το προϊόν 

πολυµερισµού γενωµικού DNA µε τους ανιχνευτές Ν1 και ΡΗΟ5. Για την περίπτωση του 

GAL1 εφαρµόστηκε πείραµα ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη µε µικροκοκκική 

νουκλεάση. ∆εύτερη πέψη έγινε µε το ένζυµο PvuII ενώ για την υβριδοποίηση 

χρησιµοποιήθηκε το BsaI/PvuII τµήµα του γονιδίου GAL1. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 

7Γ η νουκλεοσωµική κατάσταση αλλά και το πρότυπο νουκλεοσωµικής 

αναδιαµόρφωσης των υποκινητών δεν επηρεάστηκε από τις µεταλλαγές στο στοιχείο 

ΤΑΤΑ. Επιπλέον να σηµειωθεί ότι πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε 

αντίσωµα έναντι του C-τελικού άκρου της ιστόνης Η3 και σύγκριση µεταξύ των δύο 

ειδών υποκινητών, µεταλλαγµένου και µη, απέδειξε ότι δεν υπάρχει διαφορά ούτε στην 

παρουσία των νουκλεοσωµάτων των δύο υποκινητών. Τα παραπάνω  πειράµατα 

αποδεικνύουν ότι οι παρατηρούµενες διαφορές στα επίπεδα ακετυλίωσης δεν µπορεί 

να οφείλονται σε διαφορές στη χρωµατινική δοµή. 
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Εικόνα 7. Gcn5-εξαρτώµενη ακετυλίωση της Η3 παρατηρείται στους υποκινητές PHO5 και GAL1 

µόνο όταν η µεταγραφή εξαλείφεται µέσω µεταλλαγών στο στοιχείο ΤΑΤΑ. (Α) Πάνω: τα επίπεδα 

των PHO5 (αριστερά) και GAL1 (δεξιά) mRNA εξαλείφονται από τις µεταλλαγές στο στοιχείο ΤΑΤΑ. 

Ολικό RNA αποµονώθηκε από στελέχη αγρίου τύπου (WT) ή gcn5 που περιέχουν το κανονικό 

(ΤΑΤΑ) ή το µεταλλαγµένο (CGTA) στοιχείο ΤΑΤΑ στους υποκινητές PHO5 και GAL1 και 

αναπτύχθηκαν σε επαγωγικές συνθήκες. Κάτω: Τυπικό πείραµα που δείχνει στρατολόγηση του 

ΤΒΡ στους υποκινητές PHO5 (αριστερά) και GAL1 (δεξιά) που περιέχουν το κανονικό (ΤΑ) ή το 

µεταλλαγµένο (CG) στοιχείο ΤΑΤΑ. Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν κάτω από επαγωγικές συνθήκες. 

Το ολικό (ΙΝ) και το ανοσοκατακρηµνισµένο DNA (ΙΡ) ανιχνεύτηκαν µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµεράσης παρουσία ραδιενεργού  α[32P]-dATP και µε τη βοήθεια των 

ανιχνευτών N2/PHO5 (PHO5 PRO) ή GAL1-TATA(1)/ GAL1-TATA(2) (GAL1 PRO) και ΑCT1/ACT2 

(ACT1). Τα νούµερα αντιπροσωπεύουν το ποσοστό εµπλουτισµού του DNA της περιοχής του 

ΤΑΤΑ των υποκινητών σε σχέση µε το ολικό DNA και κανονικοποιηµένο ως προς την ακτίνη. (Β) 

Αντιπροσωπευτικό πείραµα µέτρησης της Η3 ακετυλίωσης µέσω ανοσοκατακρήµνισης 

χρωµατίνης στους υποκινητές PHO5 (αριστερά) και GAL1 (δεξιά) που περιέχουν είτε το κανονικό 

(ΤΑΤΑ) είτε το µεταλλαγµένο (CGTA) στοιχείο ΤΑΤΑ και στο γενετικό υπόβαθρο των στελεχών 

αγρίου τύπου (WT) ή gcn5 (g5) ανεπτυγµένων σε συνθήκες ενεργοποίησης ή καταστολής. Η 



ακετυλίωση µετρήθηκε επίσης για τα ΤΑΤΑ κατάλοιπα και των δύο γονιδίων σε µια περιοχή που 

βρίσκεται µέσα στο πλαίσιο ανάγνωσης (ORF) στα στελέχη αγρίου τύπου και gcn5 

ανεπτυγµένων κάτω από συνθήκες επαγωγής. Οι ανιχνευτές PHO5-ORF(1)/PHO5-ORF(2) και 

GAL1-ORF(1)/GAL1-ORF(2) χρησιµοποιήθηκαν. Σε όλες τις παραπάνω  περιπτώσεις µία περιοχή 

τελοµερική και εποµένως υποακετυλιωµένη χρησιµοποιήθηκε για τον αρνητικό έλεγχο (Tel1, 

ανιχνευτές TEL1/TEL2). Τα νούµερα αντιπροσωπεύουν το ποσοστό εµπλουτισµού του 

ανοσοκατακρηµνισµένου DNA σε σχέση µε το ολικό DNA και κανονικοποιηµένο ως προς την 

περιοχή του τελοµερούς. (Γ) Η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση στους υποκινητές PHO5 και 

GAL1 δεν εξαρτάται από την ποιότητα του στοιχείου ΤΑΤΑ. Αριστερά: τα νουκλεοσώµατα -2 και -1 

του υποκινητή PHO5 που περιέχει το κανονικό (ΤΑΤΑ) ή το µεταλλαγµένο (CGTA) στοιχείο ΤΑΤΑ 

ελέγχθηκαν σε σχέση µε την ευαισθησία τους στην πέψη µε τα ένζυµα ClaI και DdeI. Τα στελέχη 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες ενεργοποίησης (LP) ή καταστολής (HP). ∆εξιά:  Ta νουκλεοσώµατα -

2 και -1 του υποκινητή GAL1 που περιέχει το κανονικό (ΤΑΤΑ) ή το µεταλλαγµένο (CGTA) στοιχείο 

ΤΑΤΑ ελέγχθηκαν σε σχέση µε την ευαισθησία τους στην πέψη µε µικροκοκκική νουκλεάση, σε 

κύτταρα ανεπτυγµένα σε συνθήκες επαγωγής (Gal) ή καταστολής (Glu).  

 

Αύξηση του ρυθµού µεταγραφής του γονιδίου TRP3 οδηγεί σε µείωση των 

επιπέδων της ακετυλίωσης του υποκινητή του 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα προβλέπουν την ύπαρξη ενός, πιθανώς 

γενικευµένου, µηχανισµού ο οποίος, µε κάποιο τρόπο ελεγχόµενο από τη 

στρατολόγηση του ΤΒΡ, «σβήνει» την Gcn5-εξαρτώµενη ακετυλίωση. Προκειµένου να 

διερευνηθεί αυτή η πρόβλεψη χρησιµοποιήθηκε ένα τελείως διαφορετικό σύστηµα 

υποκινητή, αυτό του γονιδίου TRP3. Η επιλογή βασίστηκε στο γεγονός ότι ο 

συγκεκριµένος υποκινητής είναι εξαρτώµενος από Gcn4 και Gcn5 και κατά την 

επαγωγή του παρατηρούνται σχετικά υψηλά επίπεδα ακετυλίωσης της Η3 ιστόνης (Kuo 

et al. 2000). Η υπόθεση που έγινε ήταν ότι αυτά τα υψηλά επίπεδα οφείλονται στο πολύ 

κακό στοιχείο ΤΑΤΑ που περιέχει ο υποκινητής (Martens and Brandl 1994). Για να 

ελεγχθεί αυτή η υπόθεση αντικαταστάθηκε το στοιχείο ΤΑΤΑ του υποκινητή (GATATTA)  

µε το βέλτιστο για την πρόσδεση του ΤΒΡ, ΤΑΤΑΤΑΑ. Το στέλεχος που δηµιουργήθηκε 

(αναφέρεται σαν TRP3-TATA στο σχετικό κεφάλαιο) υποστήριζε υψηλότερα επίπεδα 

µεταγραφής του γονιδίου (Εικόνα 8Α) και στρατολογούσε περισσότερο ΤΒΡ (Εικόνα 

8Β). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 8Γ ο µεταγραφικά πιο ισχυρός αυτός υποκινητής 

παρουσίαζε µειωµένη ακετυλίωση της ιστόνης Η3 σε σχέση µε τον φυσιολογικό 

υποκινητή. Από την άλλη πλευρά, ο αγρίου τύπου υποκινητής και στο γενετικό 

υπόβαθρο του  στελέχους spt3, όπου η µεταγραφή (Εικόνα 8Α) αλλά και η 

στρατολόγηση του ΤΒΡ (Εικόνα 8∆, κάτω) είναι µειωµένες, παρουσιάζε ακόµα πιο 

αυξηµένα επίπεδα ακετυλίωσης της Η3 (Εικόνα 8∆, πάνω). 

Οι παρατηρήσεις αυτές ισχυροποίησαν την πεποίθηση της ύπαρξης κάποιου 

γενικού κανόνα του µηχανισµού µεταγραφικής ενεργοποίησης που ορίζει ως 



αντίστροφη τη σχέση ανάµεσα στα επίπεδα της Gcn5-εξαρτώµενης ακετυλίωσης και 

στους ρυθµούς µεταγραφής. 
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Εικόνα 8. Τα επίπεδα της Gcn5-εξαρτώµενης ακετυλίωσης στον υποκινητή TRP3 είναι 

αντιστρόφως ανάλογα µε το ρυθµό µεταγραφής. (Α) Επίπεδα του TRP3 mRNA παραγόµενα στα 

δεικνυόµενα στελέχη ανεπτυγµένα σε συνθήκες επαγωγής είτε από το κανονικό γονίδιο (ΤΑΤΤΑ) 

είτε από το φέρον το βελτιωµένο στοιχείο ΤΑΤΑ (ΤΑΤΑΑ). Τα επίπεδα του DED1 RNA 

χρησιµοποιήθηκαν για τον ποσοτικό έλεγχο. (Β) Αντιπροσωπευτικό πείραµα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε αντίσωµα έναντι του ΤΒΡ ζύµης στον υποκινητή TRP3 

φέροντα είτε το κανονικό (ΤΤΑ) είτε το µεταλλαγµένο (ΤΑΑ) στοιχείο ΤΑΤΑ. Τα στελέχη 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες επαγωγής. Το ολικό DNA (ΙΝ) ήταν το ίδιο όπως στο (Γ) για τα 

αγρίου τύπου στελέχη (WT). Το ολικό (ΙΝ) και το ανοσοκατακρηµνισµένο DNA (ΙΡ) ανιχνεύτηκαν 

µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης παρουσία ραδιενεργού  α[32P]-dATP 

και µε τη βοήθεια των ανιχνευτών ΤRP3(1)/TRP3(2) (TRP3) και ΑCT1/ACT2 (ACT1). Τα νούµερα 

αντιπροσωπεύουν το ποσοστό αύξησης του ποσού του ανοσοκατακρηµνισµένου DNA σε 

σχέση µε το ολικό και κανονικοποιηµένο για την ακτίνη. (Γ) Αντιπροσωπευτικό πείραµα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε αντίσωµα έναντι ακετυλιωµένης Η3 στον υποκινητή TRP3 

φέροντα είτε το κανονικό (ΤΑΤΤΑ) είτε το µεταλλαγµένο (ΤΑΤΑΑ) στοιχείο ΤΑΤΑ και στο γενετικό 

υπόβαθρο των δεικνυόµενων στελεχών ανεπτυγµένων σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης. Το ολικό 



(ΙΝ) και το ανοσοκατακρηµνισµένο DNA (ΙΡ) ανιχνεύτηκαν όπως πριν. Τα νούµερα 

αντιπροσωπεύουν την ποσοστικοποίηση του πειράµατος εκφραζόµενη σαν το ποσοστό του 

ανοσοκατακρηµνισµένου DNA σε σχέση µε αυτό που ανοσοκατακρηµνίζεται από το αγρίου 

τύπου στέλεχος που περιέχει τον κανονικό στοιχείο ΤΑΤΑ (ΤΑΤΤΑ). (∆) Αντιπροσωπευτικό πείραµα 

που δείχνει τα επίπεδα ακετυλίωσης (πάνω) ή στρατολόγησης του ΤΒΡ (κάτω) στον κανονικό 

υποκινητή TRP3 στα γενετικά υπόβαθρα των στελεχών αγρίου τύπου (WT), gcn5 και spt3 

ανεπτυγµένων υπό συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης. 

 

Απαίτηση για δράση του ενζύµου της RNA πολυµεράσης II για τον καθορισµό 

των τελικών επιπέδων ακετυλίωσης  
Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι είτε η στρατολόγηση του ΤΒΡ, είτε 

γεγονότα που έπονται αυτής και που ενδεχοµένως έχουν να κάνουν µε το σχηµατισµό 

του προεναρκτηρίου συµπλόκου της πολυµεράσης, είτε γεγονότα συνδεδεµένα µε την 

σύνθεση του RNA, συµµετέχουν στον καθορισµό των τελικών επιπέδων ακετυλίωσης 

στους υποκινητές που αναφέρθηκαν. Προκειµένου να διευκρινιστεί µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια το σηµείο στο οποίο ενεργοποιείται ο µηχανισµός που οδηγεί σε αυτήν την 

αναίρεση της ακετυλίωσης χρησιµοποιήθηκε ένα στέλεχος ζύµης που περιείχε 

θερµοευαίσθητη µεταλλαγή στη µεγάλη υποµονάδα του ενζύµου πολυµερισµού της 

RNA πολυµεράσης II, την Rpb1. Αυτή η µεταλλαγή δεν εµποδίζει τον σχηµατισµό του 

προεναρκτηρίου συµπλόκου αλλά επηρεάζει την ενζυµική ενεργότητα της 

πολυµεράσης (Kolodziej and Young 1991). Λόγω της µεγάλης αστάθειας της 

πρωτεΐνης Gcn4 (Meimoun et al. 2000) ελέγχθηκε τι συµβαίνει µόνο στην περίπτωση 

τον υποκινητών που ρυθµίζονται µέσω Pho4 και Gal4. Κύτταρα των στελεχών rpb1-1 

και rpb1-1gcn5 αναπτύχθηκαν σε συνθήκες επαγωγής στους 23οC και κατόπιν 

µεταφέρθηκαν για µία ώρα στην περιοριστική θερµοκρασία (37οC). Στη θερµοκρασία 

αυτή και στους υποκινητές PHO5 (Εικόνα 9Α) και GAL1 (Εικόνα 9Β) παρατηρήθηκαν 

αυξηµένα επίπεδα της ακετυλίωσης της ιστόνης Η3, χωρίς η υψηλή θερµοκρασία να 

επηρεάζει τα επίπεδα ακετυλίωσης των ίδιων υποκινητών στο γενετικό υπόβαθρο του 

αγρίου τύπου στελέχους. Επιπλέον, στη θερµοκρασία περιορισµού δεν επηρεάζεται 

αρνητικά η στρατολόγηση του ΤΒΡ, όπως φαίνεται στις Εικόνες 9Α, 9Β, δεξί µέρος. 

Τέλος, η αδρανοποίηση της PolII δεν επηρεάζει τα επίπεδα της ακετυλίωσης του 

µεταλλαγµένου PHO5-CGTA υποκινητή (Εικόνα 9Γ), γεγονός που αποκλείει την 

περίπτωση το φαινόµενο της υπερακετυλίωσης στο θερµοευαίσθητο στέλεχος να 

οφείλεται σε κάποια παρενέργεια του στελέχους. 

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι η ενεργοποίηση του µηχανισµού 

αναίρεσης της ακετυλίωσης συµβαίνει κατόπιν της πρόσδεσης του ΤΒΡ και του 

σχηµατισµού του προεναρκτηρίου συµπλόκου και απαιτεί τη λειτουργικότητα του 

ενζύµου της πολυµεράσης.  



 

 

WT
Tel1

PHO5

Tel1

PHO5

IN

IP TBP

2.7 2.5   2.6  2.8   7.2 2.7                       6.2   6.3

gc
n5

rpb1 rpb1rp
b1

gc
n5

rp
b1

gc
n5

rpb1

23o 37o37o 37o23o

rp
b1

gc
n5

IN

IP H3Ac

Α

B

23o 37o37o 37o23o

IN

IP TBP
Tel1

Tel1

GAL1

GAL1
1.0   0.8  1.1  1.0   3.9 1.0                    4.5   4.8

WT gc
n5

rpb1 rpb1 rp
b1

gc
n5

rpb1

IN

IP H3Ac

WT
Tel1

PHO5

Tel1

PHO5

IN

IP TBP

2.7 2.5   2.6  2.8   7.2 2.7                       6.2   6.3

gc
n5

rpb1 rpb1rp
b1

gc
n5

rp
b1

gc
n5

rpb1

23o 37o37o 37o23o

rp
b1

gc
n5

IN

IP H3Ac

Α

B

23o 37o37o 37o23o

IN

IP TBP
Tel1

Tel1

GAL1

GAL1
1.0   0.8  1.1  1.0   3.9 1.0                    4.5   4.8

WT gc
n5

rpb1 rpb1 rp
b1

gc
n5

rpb1

IN

IP H3Ac

WT
Tel1

PHO5

Tel1

PHO5

IN

IP TBP

2.7 2.5   2.6  2.8   7.2 2.7                       6.2   6.3

gc
n5

rpb1 rpb1rp
b1

gc
n5

rp
b1

gc
n5

rpb1

23o 37o37o 37o23o

rp
b1

gc
n5

IN

IP H3Ac

Α

B

23o 37o37o 37o23o

IN

IP TBP
Tel1

Tel1

GAL1

GAL1
1.0   0.8  1.1  1.0   3.9 1.0                    4.5   4.8

WT gc
n5

rpb1 rpb1 rp
b1

gc
n5

rpb1

IN

IP H3Ac

23o 37o37o 37o23o

IN

IP TBP
Tel1

Tel1

GAL1

GAL1
1.0   0.8  1.1  1.0   3.9 1.0                    4.5   4.8

WT gc
n5

rpb1 rpb1 rp
b1

gc
n5

rpb1

IN

IP H3Ac

 
 

 

Εικόνα 9. Η ενεργότητα της πολυµεράσης απαιτείται για την εγκαθίδρυση των βασικών 

επιπέδων ακετυλίωσης στους υποκινητές PHO5 και GAL1. Αντιπροσωπευτικό πείραµα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε αντίσωµα έναντι ακετυλιωµένης ιστόνης Η3 στους 

υποκινητές PHO5 (Α, αριστερά) και GAL1 (Β, δεξιά) στα θερµοευαίσθητα στελέχη rbp1-1  και 

rpb1-1gcn5 ανεπτυγµένα σε συνθήκες επαγωγής είτε στην επιτρεπόµενη (23οC) είτε για µία ώρα 

στην περιοριστική θερµοκρασία (37oC). Ταυτόχρονα επιβεβαιώθηκε ότι η ανάπτυξη του αγρίου 

τύπου στελέχους (WT) ή του gcn5 στην περιοριστική θερµοκρασία (37oC) δεν οδηγεί σε 

υπερακετυλίωση (πρώτες δύο γραµµές σε κάθε σειρά). Το δεξί µέρος και στις δύο περιπτώσεις 

(Α, Β) δείχνει ότι η στρατολόγηση του ΤΒΡ και στους δύο υποκινητές στο γενετικό υπόβαθρο του 

στελέχους rpb1-1 δεν επηρεάζεται από την µεταφορά στην περιοριστική θερµοκρασία. Τα 

νούµερα αντιπροσωπεύουν το ποσοστό αύξησης του ποσού του ανοσοκατακρηµνισµένου 

DNA σε σχέση µε το ολικό και κανονικοποιηµένο ως προς το DNA του τελοµερούς. (Γ) Η 

µεταφορά στην περιοριστική θερµοκρασία δεν επηρεάζει τα επίπεδα της ακετυλίωσης του 

µεταλλαγµένου PHO5-CGTA υποκινητή. Αντιπροσωπευτικό πείραµα ανοσοκατακρήµνισης 

χρωµατίνης µε αντίσωµα έναντι ακετυλιωµένης ιστόνης Η3 στον µεταλλαγµένο για το στοιχείο 

ΤΑΤΑ υποκινητή PHO5-CGTA και στο γενετικό υπόβαθρο των στελεχών rbp1-1  και rpb1-1gcn5 

ανεπτυγµένων σε συνθήκες επαγωγής είτε στην επιτρεπόµενη (23οC) είτε για µία ώρα στην 

περιοριστική θερµοκρασία (37oC). Τα νούµερα είναι όπως πριν. Σε όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν οι ανιχνευτές που αναφέρονται στην Εικόνα 7. 

 



Συµµετοχή της απακετυλάσης Rpd3 στο φαινόµενο 
Προκειµένου να προσδιοριστεί ο µηχανισµός αυτής της συν-µεταγραφικής 

αναίρεσης της ακετυλίωσης διερευνήθηκε η πιθανή συµµετοχή απακετυλασών στο 

φαινόµενο. Εφόσον η απακετυλάση Rpd3 εµπλέκεται στις χρωµατινικές τροποιήσεις 

του υποκινητή PHO5 (Vogelauer et al. 2000) ελέγχθηκε η πιθανή συµµετοχή της. 

Χρησιµοποιήθηκε ένα στέλεχος rpd3 και το διπλά µεταλλαγµένο rpd3gcn5 και 

ελέγχθηκε η κατάσταση ακετυλίωσης των υποκινητών PHO5 και GAL1 στα 

συγκεκριµένα γενετικά υπόβαθρα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10Α υψηλά επίπεδα 

ακετυλίωσης παρατηρήθηκαν µόνο στην περίπτωση του ΡΗΟ5 αλλά όχι του GAL1 

(Εικόνα 10Β). H παρατήρηση αυτή είναι σύµφωνη µε το γεγονός ότι δεν έχει αναφερθεί 

η απακετυλάση αυτή να συµµετέχει σε τροποποιήσεις της Η3 ιστόνης στον υποκινητή 

GAL1 (Wang et al. 2002). Αυτή η υψηλή ακετυλίωση του PHO5 δεν αντιπροσώπευε 

κάποια µη στοχευµένη λειτουργικότητα του Gcn5 εφόσον ήταν εξαρτώµενη από τον 

ενεργοποιητή (παρατηρήθηκε µόνο στην κατάσταση επαγωγής) και περιορισµένη 

στην περιοχή του υποκινητή (Εικόνα 10Α, ΡΗΟ5c). To γεγονός ότι η συγκεκριµένη 

απακετυλάση κατείχε τον πρωταρχικό ρόλο στο συγκεκριµένο φαινόµενο φάνηκε και 

από το γεγονός ότι η έλλειψη του Rpd3 στο στέλεχος που περιείχε τον µεταλλαγµένο 

για το ΤΑΤΑ υποκινητή ΡΗΟ5 δεν είχε σαν αποτέλεσµα επιπλέον αύξηση της 

ακετυλίωσης (Εικόνα 10Α). 

Με δεδοµένη τη συµµετοχή της συγκεκριµένης απακετυλάσης στη διαδικασία 

σβησίµατος της ακετυλίωσης του υποκινητή ΡΗΟ5 κατά τη διαδικασία µεταγραφής 

προέκυψε το ερώτηµα µήπως στον µεταλλαγµένο για το ΤΑΤΑ υποκινητή (ή γενικα σε 

καταστάσεις «παγώµατος» της µεταγραφής) η απακετυλάση «διώχνεται» από τον 

υποκινητή οπότε και παρατηρείται το φαινόµενο υπερακετυλίωσης. Για να προσεγγιστεί 

αυτό το ερώτηµα εφαρµόστηκε πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης και 

εντοπισµού της απακετυλάσης στους δύο διαφορετικούς υποκινητές, µεταλλαγµένο 

και µη. Εφόσον δεν υπήρχε διαθέσιµο αντίσωµα για την απακετυλάση, 

δηµιουργήθηκαν στελέχη τα οποία περιείχαν 9 Μyc επιτόπους τοποθετηµένους στο 

καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης. Ο τρόπος δηµιουργίας των στελεχών αναφέρεται 

στο σχετικό κεφάλαιο. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10Γ η απακετυλάση στρατολογείται 

στην περιοχή του µεταλλαγµένου υποκινητή PHO5 τόσο σε κατάσταση επαγωγής όσο 

και σε κατάσταση καταστολής και µάλιστα κατά όµοιο ποσοτικά τροπό όπως και στον 

φυσιολογικό υποκινητή.  

Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποστηρίζουν την ύπαρξη ενός γενικού µηχανισµού 

συν-µεταγραφικής αναίρεσης της Gcn5-εξαρτώµενης ακετυλίωσης αλλά και 

ταυτόχρονης δράσης (αλλά και παρουσίας) ενζύµων τροποποίησης της χρωµατίνης 

µε αντίθετη δράση, πάνω στους υποκινητές. 
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Εικόνα 10. Η απακετυλάση Rpd3 συµµετέχει στον µηχανισµό αναίρεσης της ακετυλίωσης στον 

υποκινητή PHO5.  (A) Αντιπροσωπευτικό πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης έναντι 

αντισώµατος για ακετυλιωµένη ιστόνη Η3 µέσα στον υποκινητή PHO5 (PHO5p) ή στο πλαίσιο 

ανάγνωσης (PHO5c) του συγκεκριµένου γονιδίου που περιέχει είτε το κανονικό (ΤΑΤΑ) είτε το 

µεταλλαγµένο (CGTA) στοιχείο ΤΑΤΑ στο γενετικό υπόβαθρο των στελεχών rpd3 (r3) και 

rpd3gcn5 (r3g5). (B) Aντιπροσωπευτικό πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης έναντι 

αντισώµατος για ακετυλιωµένη ιστόνη Η3 µέσα στον υποκινητή GAL1 στο γενετικό υπόβαθρο 

των στελεχών rpd3 (r3) και rpd3gcn5 (r3g5) ανεπτυγµένων υπό επαγωγικές συνθήκες. (Γ)  

Αντιπροσωπευτικό πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης και στρατολόγησης της 

απακετυλάσης Rpd3 είτε στον κανονικό (ΤΑ) είτε στον µεταλλαγµένο (CG) υποκινητή PHO5 σε 

αγρίου τύπου στελέχη ανεπτυγµένα υπό συνθήκες καταστολής (HP) ή επαγωγής (LP). Όλοι οι 

ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν όπως στην Εικόνα 7 ενώ σε κάθε περίπτωση τα 

νούµερα αντιπροσωπεύουν το ποσοστό αύξησης του ποσού του ανοσοκατακρηµνισµένου 

DNA σε σχέση µε το ολικό και κανονικοποιηµένο για το τελοµερικό DNA. 

 

 

 

 



Πιθανός βιολογικός ρόλος του συν-µεταγραφικού µηχανισµού αναίρεσης της 

ακετυλίωσης 
Η βιολογική σηµασία της ύπαρξης ενός τέτοιου συν-µεταγραφικού µηχανισµού θα 

µπορούσε να αναζητηθεί σε δύο επίπεδα: είτε δρα βοηθητικά προς την ίδια τη 

µεταγραφή είτε είναι µέρος του συστήµατος που διασφαλίζει την γρήγορη επάνοδο 

της µεταγραφικής κατάστασης κατόπιν αποµάκρυνσης του σήµατος επαγωγής. Για 

να ελεγχθεί µια τέτοια πιθανότητα µελετήθηκε η κινητική επαναφοράς των βασικών 

επιπέδων µεταγραφής του γονιδίου του ΡΗΟ5 παρουσία ή απουσία της απακετυλάσης 

Rpd3, κατόπιν αποµάκρυνσης του σήµατος επαγωγής. Συγκεκριµένα, κύτταρα των 

στελεχών αγρίου τύπου (WT) και rpd3 αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έλλειψης 

φωσφορικών και κατόπιν µεταφέρθηκαν σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο για 10, 15, 20, 45 

λεπτά. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 11 απουσία της απακετυλάσης παρατηρείται µια 

αξιοσηµείωτη καθυστέρηση στην κινητική σβησίµατος της µεταγραφής του γονιδίου 

PHO5.  

Φαίνεται εποµένως ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο σύµφωνα µε το οποίο ο 

ακριβής τερµατισµός της µεταγραφικής απόκρισης διασφαλίζεται µε έναν µηχανισµό 

που ενεργοποιείται από την ίδια την διαδικασία της µεταγραφής. 
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Eικόνα 11. Η απακετυλάση Rpd3 απαιτείται για την γρήγορη επαναφορά των βασικών επιπέδων 

µεταγραφής του υποκινητή PHO5 µετά την αποµάκρυνση του επαγωγικού σήµατος.  Ανάλυση 

κατά Northern ολικού RNA αποµονωµένου από κύτταρα των στελεχών αγρίου τύπου (WT) και 

rpd3. Ta κύτταρα αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έλλειψης φωσφορικών (LP) και κατόπιν 

µεταφέρθηκαν σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (HP) για 10, 15, 20, 45, 60 λεπτά. Το µετάγραφο TR1 

(Transcript 1) χρησιµοποιήθηκε για τον ποσοτικό έλεγχο. 

 

 

 

 

 

 

 



Συζήτηση 
O συνθετικός υποκινητής bPHO5 λειτούργησε σαν υποκινητής-µοντέλο µέσω του 

οποίου αποκαλύφθηκαν σηµαντικά στοιχεία της µεταγραφικής ρύθµισης όπως η 

συµµετοχή της αρχιτεκτονικής του υποκινητή σε θέµατα επιλογής µεταγραφικών 

συνενεργοποιητών, ένας ρόλος του ΤΒΡ ή/και της µεταγραφής στη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση καθώς και η ύπαρξη και λειτουργία ενός συν-µεταγραφικού 

µηχανισµού καθορισµού των βασικών επιπέδων ακετυλίωσης των υποκινητών.  

Η µετάβαση από τον υποκινητή gPHO5 στον υποκινητή bPHO5 είχε σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση των τελικών επιπέδων µεταγραφής και την µερική απεξάρτηση 

από τα συστατικά Spt3 και Gcn5 του συµπλόκου SAGA.  Φαίνεται πως η µεταφορά της 

θέσης πρόσδεσης του ενεργοποιητή σε θέση πιο κοντά στο στοιχείο ΤΑΤΑ ή στο 

σηµείο έναρξης της µεταγραφής έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία πιο ισχυρών 

αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στον ενεργοποιητή και στη βασική µεταγραφική µηχανή 

που έχουν σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός πιο «ισχυρού» υποκινητή µε 

εντονότερη µεταγραφική δυνατότητα. Επιπλέον, η µετατόπιση αυτή της θέσης 

πρόσδεσης στην πιο πλεονεκτική θέση έχει σαν αποτέλεσµα την εύρεση πιθανών 

εναλλακτικών δρόµων µεταγραφής, ελλείψει των συστατικών Spt3 και Gcn5  του SAGA. 

Η έλλειψη του ενός καλύπτεται κατά ένα ποσοστό από την παρουσία του άλλου όπως 

προκύπτει από τον αθροιστικό φαινότυπο του διπλά µεταλλαγµένου στελέχους.  

Σύµφωνη µε την παραπάνω θεώρηση είναι η παρατήρηση ότι εξασθένηση του 

στοιχείου ΤΑΤΑ στον παραπάνω υποκινητή έχει σαν αποτέλεσµα τόσο τη µείωση των 

τελικών επιπέδων µεταγραφής όσο και την επαναφορά της απόλυτης εξάρτησης από 

τα συστατικά Spt3 και Gcn5. Η ποιότητα των αλληλεπιδράσεων, εποµένως, του 

ενεργοποιητή ή συν-ενεργοποιητών µε τη βασική µεταγραφική µηχανή ή/και η 

αποτελεσµατικότητα στρατολόγησης και σχηµατισµού του προεναρκτηρίου 

συµπλόκου καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό όχι µόνο τη µεταγραφική δυνατότητα των 

υποκινητών αλλά και την αναγκαιότητα για συγκεκριµένα συστατικά του συµπλόκου 

SAGA.   

Η ανάλυση του µηχανισµού νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης του υποκινητή 

αυτού αποκάλυψε έναν απρόσµενο ρόλο του ΤΒΡ ή γεγονότων που έπονται της 

στρατολόγησής του στο φαινόµενο. Η λειτουργικότητα αυτή υπονοήθηκε αρχικά µε 

την παρατήρηση της ύπαρξης αναλογικής σχέσης ανάµεσα στο ποσοστό 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης του -1 νουκλεοσώµατος και στη µεταγραφική 

δυνατότητα του υποκινητή στο γενετικό υπόβαθρο των στελεχών spt3, gcn5, snf2. Το 

φαινόµενο αυτό επιβεβαιώθηκε µε τη δηµιουργία των µεταλλαγµένων για το στοιχείο 

ΤΑΤΑ υποκινητών όπου δείχθηκε η απόλυτη σχέση ανάµεσα στο ποσοστό 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης και στο ποσοστό στρατολόγησης του ΤΒΡ. Η 



παρατήρηση της συµµετοχής του ΤΒΡ στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση 

περιγράφηκε, σχεδόν σύγχρονα µε την εκτέλεση των παραπάνω πειραµάτων, από 

τους Lomvardas and Thanos, 2001. Στην περίπτωση αυτή το σύµπλοκο 

αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης Swi/Snf επάγει έναν πρώτο µηχανισµό 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης και κατόπιν το ΤΒΡ προκαλεί µετακίνηση του 

νουκλεοσώµατος (sliding) µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση του σηµείου έναρξης της 

µεταγραφής.  Στο δικό µας σύστηµα δεν παρατηρήσαµε µηχανισµό κίνησης του 

νουκλεοσώµατος και δεν µπορέσαµε να διαχωρίσουµε τη δράση του ΤΒΡ από τη 

δράση του συµπλόκου αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης Swi/Snf στο φαινόµενο.  

Η ανάλυση των νουκλεοσωµικών τροποιήσεων στον υποκινητή bPHO5 αποκάλυψε 

ιδιαίτερα σηµαντικά στοιχεία σε σχέση µε τη δυναµική της εγκαθίδρυσης  βασικών 

επιπέδων ακετυλίωσης στους υποκινητές κατά τη διαδικασία της µεταγραφικής 

ενεργοποίησης και αποκάλυψε την ύπαρξη ενός συν-µεταγραφικού µηχανισµού που 

καθορίζει αυτά τα επίπεδα. Οι αρχικές παρατηρήσεις που υποστήριζαν αυτό το 

µηχανισµό προέκυψαν ήδη από την ανάλυση του υποκινητή gPHO5 όπου είχε 

παρατηρηθεί ένα φαινόµενο υπερακετυλίωσης στο µεταγραφικά ανενεργό γενετικό 

υπόβαθρο του στελέχους snf2. Ακόµα πιο ακραία ήταν η περίπτωση του υποκινητή 

bPHO5 όπου αν και ήταν εµφανής η απαίτηση για την ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 για 

τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του -2 νουκλεοσώµατος και µερικώς για τη 

µεταγραφική ενεργοποίηση, παρόλα αυτά δεν υπήρχε η δυνατότητα ανίχνευσης Gcn5-

εξαρτώµενης ακετυλίωσης στα νουκλεοσώµατα του υποκινητή αυτού παρά µόνο στο 

γενετικό υπόβαθρο των µεταγραφικά αδρανών στελεχών spt3 και snf2. Η παρατήρηση 

αυτή ενισχύθηκε µε τη χρησιµοποίηση των µεταλλαγµένων για το στοιχείο ΤΑΤΑ 

υποκινητών από όπου και φάνηκε η ύπαρξη µιας αντίστροφης σχέσης ανάµεσα στα 

επίπεδα της Gcn5-εξαρτώµενης ακετυλίωσης και στη µεταγραφική δυνατότητα των 

υποκινητών.  

Χρησιµοποιήθηκε ακριβώς όµοια µεθοδολογία και παρατηρήθηκαν παρόµοια 

φαινόµενα σε ενδογενείς υποκινητές. Τόσο ο υποκινητής ΡΗΟ5 όσο και ο GAL1, των 

οποίων η µεταγραφή εξαρτάται από την ακετυλοτρανσφεράση Gcn5, δεν εµφάνησαν 

Gcn5-εξαρτώµενη ακετυλίωση των νουκλεοσωµάτων τους παρά µόνο όταν η 

µεταγραφή τους διακόπηκε µέσω των ΤΑΤΑ µεταλλαγών. Αυτά  τα αποτελέσµατα ήταν 

ιδιαίτερα σηµαντικά εφόσον αποσύνδεσαν το φαινόµενο από έναν δεδοµένο 

ενεργοποιητή ή µία δεδοµένη χρωµοσωµική θέση. Ακόµα πιο σηµαντική ήταν η 

γενίκευση καθώς και η επιβεβαίωση της δυνατότητας των αρχικών µας παρατηρήσεων 

για πρόβλεψη, που προέκυψαν µε τη χρησιµοποίηση ενός άλλου Gcn5-εξαρτώµενου 

υποκινητή, του TRP3. Στην περίπτωση αυτή η βελτίωση του εξασθενηµένου στοιχείου 

ΤΑΤΑ του υποκινητή είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των µεταγραφικών επιπέδων 

αλλά τη µείωση της ακετυλίωσης του υποκινητή. Από την άλλη πλευρά η µείωση της 



µεταγραφής στο γενετικό υπόβαθρο του στελέχους spt3 οδήγησε σε αύξηση των 

επιπέδων της Gcn5-εξαρτώµενης ακετυλίωσης. 

Παρόµοιες παρατηρήσεις έχουν αναφερθεί πρόσφατα για τον υποκινητή PHO8 

(Reinke et al. 2001). Στην περίπτωση αυτή και πάλι η αποκλειστική απαίτηση για την 

ακετυλοτρανσφεράση δεν συνοδεύεται µε παρατηρούµενη ακετυλίωση των 

νουκλεοσωµάτων του υποκινητή παρά µόνο στο γενετικό υπόβαθρο του στελέχους 

snf2 όπου δεν είναι δυνατή η µεταγραφή και η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του 

υποκινητή. Λόγω αυτής της τελευταίας παρατήρησης το φαινόµενο εξηγήθηκε σαν το 

αποτέλεσµα µιας στιγµιαίας, µη ανιχνεύσιµης, δραστικότητας του Gcn5 η οποία 

αναιρείται, σβήνεται µε την επερχόµενη νουκελοσωµική αναδιαµόρφωση. Με τα νέα 

δεδοµένα που προέκυψαν από τη συγκεκριµένη εργασία φαίνεται ότι αυτή η 

υπερακετυλίωση που ανιχνεύεται στο στέλεχος snf2 είναι το αποτέλεσµα της 

µεταγραφικής αδυναµίας και όχι της έλλειψης νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης στο 

συγκεκριµένο γενετικό υπόβαθρο. Πράγµατι, στους υποκινητές PHO5 και GAL1 η 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση µεταξύ των δύο ειδών υποκινητών, µεταλλαγµένου 

και µη, είναι ακριβώς η ίδια, γεγονός που αποκλείει την ύπαρξη λειτουργικής 

συσχέτισης ανάµεσα στη χρωµατινική αναδιαµόρφωση και στα επίπεδα ακετυλίωσης. 

∆υστυχώς δεν µπορέσαµε να διερευνήσουµε το φαινόµενο και στην περίπτωση του 

PHO8 γιατί, για άγνωστο λόγο, ακόµα και σοβαρές µεταλλαγές στο στοιχείο ΤΑΤΑ δεν 

οδήγησαν σε εξάλειψη της µεταγραφής.  

Πρόσφατες µελέτες απέδειξαν ότι η χρωµατινική αναδιαµόρφωση στον υποκινητή 

ΡΗΟ5 συνοδεύεται από δυναµική απώλεια των νουκλεοσωµάτων του (Boeger et al. 

2003; Reinke and Horz 2003). Συγκεκριµένα, κάτω από συνθήκες επαγωγής, το -2 

νουκλεόσωµα του υποκινητή χάνεται σχεδόν πλήρως ενώ το -1 διατηρείται κατά ένα 

ποσοστό περίπου 60%. Σύµφωνα µε αυτές τις παρατηρήσεις, µία πιθανή εξήγηση του 

φαινοµένου που παρατηρήσαµε θα µπορούσε να είναι η εξαρτώµενη από τη 

στρατολόγηση του ΤΒΡ διαφορά στο ποσοστό απώλειας των νουκλεοσωµάτων. Η 

περίπτωση αυτή δεν υποστηρίζεται από σχετικές µετρήσεις που αποδεικνύουν ότι το 

ποσοστό νουκλεοσωµικής απώλειας είναι το ίδιο ανάµεσα στον φυσιολογικό και σε 

ένα µεταλλαγµένο για το στοιχείο ΤΑΤΑ ΡΗΟ5 υποκινητή (Boeger et al. 2003). 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί αυτήν η παρατήρηση εφαρµόστηκε πέιραµα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε αντίσωµα έναντι του C-τελικού άκρου της 

ιστόνης Η3 και πράγµατι διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα µικρό ποσοστό 

νουκλεοσωµικής απώλειας το οποίο όµως είναι το ίδιο ανάµεσα στο φυσιολογικό και 

στο µεταλλαγµένο για το στοιχείο ΤΑΤΑ ΡΗΟ5 υποκινητή. Να τονίσουµε βέβαια ότι όλες 

οι παρατηρήσεις και οι µετρήσεις που έγιναν αφορούσαν το νουκλεόσωµα -1 που 

επιδεικνύει και το µεγαλύτερο ποσοστό σταθερότητας. Παρόµοια πειράµατα στο 

νουκλεόσωµα -2 αποδεικνύουν τη συντριπτική νουκλεοσωµική απώλεια που 



αναφέρθηκε στις δύο µελέτες. Αντίστοιχες µετρήσεις στην περίπτωση του υποκινητή 

GAL1 αποδεικνύουν ότι και σε αυτήν την περίπτωση παρατηρείται νουκλεοσωµική 

απώλεια όµως δεν υπάρχει καµία διαφορά στη νουκλεοσωµική παρουσία ανάµεσα 

στο φυσιολογικό και στο µεταλλαγµένο υποκινητή. 

Οι υποκινητές ΡΗΟ5 και GAL1 πρόσφεραν και τη δυνατότητα για επιπλέον 

διερεύνηση του φαινοµένου. Κάνοντας χρήση ενός θερµοευαίσθητου στελέχους που 

επηρεάζει άµεσα την ενεργότητα του ενζύµου της πολυµεράσης (PolII) και όχι τη 

δυνατότητά της να οργανώνεται σε προεναρκτήριο σύµπλοκο µεταγραφής (Kolodziej 

and Young 1991) αποδείχθηκε ότι γεγονότα που έπονται της στρατολόγησης του ΤΒΡ 

και του σχηµατισµού του προεναρκτηρίου συµπλόκου απαιτούνται για την 

ενεργοποίηση αυτού του µηχανισµού αναίρεσης της ακετυλίωσης.  

Με δεδοµένο ότι το σβήσιµο της ακετυλίωσης πραγµατοποιείται από 

απακετυλάσες, διερευνήθηκε η πιθανή συµµετοχή τέτοιων γνωστών ενεργοτήτων στο 

φαινόµενο. Η απακετυλάση Rpd3 στρατολογείται στον υποκινητή ΡΗΟ5 και είναι ένας 

από τους καθοριστές των επιπέδων ακετυλίωσής του (Kurdistani et al. 2002; Vogelauer 

et al. 2000). ∆ιαπιστώθηκε ότι αυτή η απακετυλάση είναι υπέυθυνη για το µηχανισµό 

συν-µεταγραφικής αναίρεσης της ακετυλίωσης στην περίπτωση του συγκεκριµένου 

υποκινητή.  Πράγµατι, σε ένα στέλεχος rpd3 τα επίπεδα της Gcn5- εξαρτώµενης 

ακετυλίωσης στον υποκινητή ΡΗΟ5 και µόνο κάτω από συνθήκες επαγωγής είναι 

υψηλά και µάλιστα δεν αυξάνουν περαιτέρω στην περίπτωση του µεταλλαγµένου για 

το στοιχείο ΤΑΤΑ υποκινητή. Φαίνεται εποµένως ότι τα επίπεδα ακετυλίωσης στον 

υποκινητή αυτόν καθορίζονται από την συνδυαστική δράση των Gcn5 και Rpd3 και 

µάλιστα η απακετυλάση ενεργοποιείται από άγνωστο µηχανισµό κατά την ίδια τη 

διαδικασία µεταγραφής. Στην περίπτωση του υποκινητή GAL1 µια άλλη απακετυλάση 

θα εµπλέκεται στο φαινόµενο. 

∆ύο πιθανά µοντέλα θα µπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόµενο. Στο πρώτο, η 

ενεργότητα του Gcn5 είναι στιγµιαία και αναιρείται αυτόµατα από κάποια 

απακετυλάση. Στη δεύτερη περίπτωση η ακετυλοτρανσφεράση παραµένει διαρκώς 

ενεργή, δρα σε κάθε νέο κύκλο µεταγραφής, αλλά το προϊόν της δράσης της 

αναιρείται από την αντίθετη ενεργότητα µιας απακετυλάσης. Και στις δύο περιπτώσεις 

ο µηχανισµός αναίρεσης εξαρτάται από το ρυθµό µεταγραφής. Το δεύτερο µοντέλο 

υποστηρίζει την ταυτόχρονη ύπαρξη και δράση ακετυλοτρανσφερασών και 

απακετυλασών των οποίων η δράση εναλλάσσεται σε κάθε κύκλο 

έναρξης/επανέναρξης της µεταγραφής. Η ενεργοποίηση της απακετυλάσης ή η 

απενεργοποίηση της ακετυλοτρανσφεράσης συµβαίνει σε ένα συγκεκριµένο σηµείο 

στον κύκλο µεταγραφής µετά ή σύγχρονα µε την έναρξη της µεταγραφής. 

Εξασθενηµένη ή µπλοκαρισµένη µεταγραφή θα σηµαίνει αύξηση του αριθµού των 

υποκινητών που βρίσκονται σε σηµείο του κύκλου πριν την ενεργοποίηση της 



απακετυλάσης ή την απενεργοποίηση της ακετυλοτρανσφεράσης. Ο µηχανισµός 

αυτός θα µπορεί να πραγµατοποιείται πρακτικά αν θεωρήσουµε µια κατάσταση 

κατευθυνόµενης στρατολόγησης της ακετυλοτρανσφεράσης και µόνιµα 

προσδεδεµένης απακετυλάσης, όπως ακριβώς συµβαίνει στην περίπτωση του 

υποκινητή ΡΗΟ5.  Να τονίσουµε ότι πράγµατι διαπιστώθηκε µια µόνιµη παρουσία της 

απακετυλάσης πάνω στον συγκεκριµένο υποκινητή ανεξάρτητα από τις συνθήκες 

µεταγραφής ή την ποιότητα του ΤΑΤΑ.  

Αυτή η, κατά κάποιο τρόπο παράδοξη, παρουσία ενεργοτήτων που αναιρούν τις 

συνέπειες της µεταγραφικά σηµαντικής λειτουργικότητας του Gcn5 προσοµοιάζει µε 

φαινόµενα που περιγράφηκαν πρόσφατα σχετικά µε την ύπαρξη ενός µηχανισµού, 

εξαρτώµενου από τη δράση της PolII, που πρωτεολύει τον ενεργοποιητή µετά την 

έναρξη της µεταγραφής (Thomas and Tyers 2000; Chi et al. 2001). Τέτοιου είδους 

ενεργότητες είτε βοηθούν την ίδια την διαδικασία της µεταγραφής είτε αποτελούν µέρος 

του συστήµατος που διασφαλίζει την γρήγορη επάνοδο της µεταγραφικής 

κατάστασης κατόπιν αποµάκρυνσης του σήµατος επαγωγής. Στην περίπτωση του 

συν-µεταγραφικού κύκλου ακετυλίωσης-απακετυλίωσης η τελευταία εκδοχή φαίνεται να 

είναι συµβατή µε τις αναφορές που υποστηρίζουν πολύ γρήγορη κινητική 

επαναφοράς της στοχευµένης ακετυλίωσης (Katan-Khaykovich and Struhl 2002; 

Waterborg 2002). Επιπλέον,  η βιολογική αξία τέτοιων φαινοµένων υποστηρίζεται και 

από το γεγονός της παρατηρούµενης καθυστέρησης στην επαναφορά των βασικών 

επιπέδων µεταγραφής του γονιδίου PHO5 στο στέλεχος rpd3 κατόπιν αποµάκρυνσης 

του επαγωγικού σήµατος. Συνεπώς, ο χρονικά ακριβής τερµατισµός µιας 

µεταγραφικής απόκρισης όπως και η διατήρηση των επιπέδων ακετυλίωσης της 

χρωµατίνης φαίνεται ότι διασφαλίζεται µε έναν µηχανισµό που ενεργοποιείται από την 

ίδια την διαδικασία της µεταγραφής.  
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Πρόλογος  
H πολυπλοκότητα των περισσότερων µεταγραφικών συστηµάτων των 

ευκαρυωτικών καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για εξαγωγή γενικευµένων κανόνων σε 

θέµατα µεταγραφικής ρύθµισης. Ένας βασικός παράγοντας που πολυπλοκεύει τέτοιου 

είδους αναλύσεις είναι ο διττός χαρακτήρας του φαινοµένου της επιλογής 

µεταγραφικών συνενεργοποιητών: από τη µια τα στοιχεία του υποκινητή και από την 

άλλη οι ίδιοι οι ενεργοποιητές και οι δυνατότητες που έχουν για αλληλεπίδραση µε 

διαφορετικούς συνενεργοποιητές ή συστατικά της πολυµεριστικής µηχανής. 

Η επιλογή για συγκεκριµένα µεταγραφικά σύµπλοκα (SAGA, Mediator) ή για 

επιµέρους συστατικά των συµπλόκων αποτελεί αντικείµενο µελέτης, δεδοµένου ότι 

µέσω τέτοιων ερωτηµάτων αποκαλύπτονται τελικά οι λειτουργικοί ρόλοι τόσο των 

ενεργοποιητών όσο και των µεταγραφικών συµπλόκων ή/και των συστατικών τους.  

Σχετικά µε το σύµπλοκο του Mediator επισταµένες τέτοιου είδους αναλύσεις έχουν 

οδηγήσει στο συµπέρασµα της ύπαρξης 2 υποσυµπλόκων µε διαφορετική λειτουργική 

αξία (Lee et al. 1998b). Το υποσύµπλοκο Rgr1 αποτελείται από µία σειρά επιµέρους 

πρωτεϊνών (Gal11, Hrs1, Sin4) που απαιτούνται για τις ειδικές για κάθε ενεργοποιητή 

αλληλεπιδράσεις και τελικά τη στρατολόγηση του Mediator στους υποκινητές. Από την 

άλλη µεριά το σύµπλοκο που είναι υπεύθυνο για τη ρύθµιση της ενεργότητας της 

πολυµεράσης, απαραίτητο για τη µεταγραφή του 93% των γονιδίων και που δεν δείχνει 

εξειδίκευση ανάλογα µε τον ενεργοποιητή είναι το υποσύµπλοκο Srb4. Οι περισσότερες 

τέτοιου είδους µελέτες αφορούν κυρίως τους ενεργοποιητές Gcn4 και Gal4, όπου έχει 

δειχθεί και προταθεί η καθαρή συµµετοχή των συγκεκριµένων ενεργοποιητών στον 

καθορισµό της απαίτησης για τα εξειδικευµένα συστατικά του υποσυµπλόκου Rgr1 

(Han et al. 1999; Lee et al. 1999a; Park et al. 2000). Από τέτοιου είδους αναλύσεις 

µπορούν να προκύψουν συµπεράσµατα σε σχέση µε τη λειτουργία και την ανάγκη 

ύπαρξης εξειδικευµένων για κάθε ενεργοποιητή ή/και υποκινητή πρωτεϊνών. 

Παρόµοιες αναλύσεις στην περίπτωση του SAGA (Lee et al. 2000) αλλά και των 

TAF’s (ΤBP Associated Factors) (Κuras et al. 2000; Li et al. 2000) έχουν εστιαστεί κυρίως 

στη συµµετοχή του υποκινητή σε τέτοιου είδους φαινόµενα και όχι του ίδιου του 

ενεργοποιητή. Συγκεκριµένα έχει αναφερθεί η ύπαρξη SAGA-εξαρτώµενων αλλά και 

TAF-εξαρτώµενων υποκινητών χωρίς να έχει αναφερθεί συµµετοχή του ενεργοποιητή 

σ΄αυτήν την εξάρτηση. Όσον αφορά τα επιµέρους συστατικά του SAGA και πάλι έχουν 

αποδοθεί γενικευµένοι ρόλοι ώστε να αφορούν όλους τους SAGA-εξαρτώµενους 

υποκινητές, χωρίς ιδιαίτερη έµφαση στον παράγοντα ενεργοποιητή (Bhaumik and 

Green 2002). 

Σε γενικές γραµµές στο σύµπλοκο SAGA έχουν αποδοθεί 2 λειτουργικές 

ενεργότητες που καθορίζουν και το ρόλο του στη µεταγραφή: είτε ως απευθείας 



στόχος, διασυνδετής (adaptor) ανάµεσα στον ενεργοποιητή και στην πολυµεριστική 

µηχανή ή, µέσω της ενεργότητας ακετυλίωσης ιστονών που διαθέτει, ως τροποποιητής 

της χρωµατινικής δοµής, σε περιπτώσεις υποκινητών όπου η χρωµατίνη είναι ο 

ανασταλτικός παράγοντας για µεταγραφή (Βhaumik and Green 2002). Η πρώτη 

λειτουργικότητα έχει αποδοθεί στο συστατικό Spt3 του συµπλόκου, για το οποίο έχουν 

δειχθεί γενετικές αλλά και βιοχηµικές αλληλεπιδράσεις µε το ΤΒΡ (Eisenmann et al. 1992; 

Lee and Young 1998a; Dudley et al. 1999) ενώ η δεύτερη στο Gcn5, που διαθέτει την 

ενεργότητα ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών (Sterner et al. 1999).  

Σε αυτή την εργασία έγινε µια προσπάθεια διερεύνησης της συµµετοχής του 

ενεργοποιητή σε αυτό που ονοµάζουµε επιλογή για συστατικά µεταγραφικών 

συµπλόκων και κυρίως του SAGA. Προκειµένου να απλοποιηθεί το ερώτηµα και να 

αποφευχθεί ο «θόρυβος» από άλλα στοιχεία που επίσης παίζουν ρόλο στη 

µεταγραφική επιλογή (υποκινητής, συνεργατικότητα µεταξύ διαφορετικών 

ενεργοποιητών) δηµιουργήθηκε ένα τελείως αναγωγικό σύστηµα σύγκρισης µεταξύ 2 

ενεργοποιητών πολύ καλά χαρακτηρισµένων αλλά και µε πολλά κοινά στοιχεία µεταξύ 

τους.  

Οι ενεργοποιητές που επιλέχθησαν ήταν οι Gcn4 και Gal4, δύο όξινοι 

ενεργοποιητές µε δυνατότητες αλληλεπιδράσεων µε κοινά µεταγραφικά σύµπλοκα 

(SAGA, Mediator) (Brown et al. 2001; Jeong et al. 2001; Neely et al. 2002). Σύγκριση 

µεταξύ των δύο αυτών ενεργοποιητών έχει δείξει αρκετές διαφορές ως προς τις 

απαιτήσεις τους για συστατικά κυρίως του Mediator ενώ παρόµοια σύγκριση δεν έχει 

γίνει για συστατικά του συµπλόκου SAGA. Προκειµένου να ελεγχθεί η συνεισφορά 

µόνο της περιοχής ενεργοποίησης (activation domain) στην επιλογή διατηρήθηκε 

όµοια η περιοχή πρόσδεσης στο DNA (binding domain) αλλά και όλα τα cis στοιχεία 

ρύθµισης της µεταγραφής. Για να επιτευχθεί αυτό χρησιµοποιήθηκε σαν σηµείο 

αναφοράς ο γενωµικός κλώνος του Gcn4 και ανταλλάχθηκε η περιοχή ενεργοποίησης 

του κλώνου αυτού µε την περιοχή ενεργοποίησης του Gal4, οπότε δηµιουργήθηκε ένα 

Gal4-Gcn4 υβρίδιο.  

Με σκοπό την απλοποίηση του ερωτήµατος χρησιµοποιήθηκε σαν αρχικός 

υποκινητής ελέγχου ο υποκινητής του γονιδίου HIS3, ενός πολύ καλά χαρακτηρισµένου 

στόχου του Gcn4. Η ανάλυση που ακολούθησε αποκάλυψε σηµαντικά στοιχεία σχετικά 

µε τη συµµετοχή της πρωτεΐνης Spt3 του συµπλόκου SAGA σε φαινόµενα 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης, καθώς και την εµπλοκή της ΑΤΡάσης Mot1 στα 

φαινόµενα αυτά. 

 

 

 



Aποτελέσµατα 
Συγκριτική ανάλυση των µεταγραφικών απαιτήσεων των δύο ενεργοποιητών 

για συστατικά του συµπλόκου SAGA 
Σε µια προσπάθεια να διερευνηθεί η συµµετοχή του ενεργοποιητή στη µεταγραφική 

απαίτηση για συστατικά µεταγραφικών συµπλόκων, δηµιουργήθηκε µια πρωτεΐνη 

υβρίδιο µεταξύ των ενεργοποιητών Gcn4 και Gal4. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκε 

σαν µήτρα ένας γενωµικός κλώνος του Gcn4 που περιέχει κλωνοποιηµένο στον 

φορέα YCP50 όχι µόνο το πλαίσιο ανάγνωσης αλλά και όλα τα ρυθµιστικά στοιχεία 

που συµµετέχουν στο µεταφραστικό έλεγχο του µεταγράφου καθώς και τον υποκινητή 

του γονιδίου (Gcn4 in YCP50). Με πέψη µε τα περιοριστικά ένζυµα BamHI/XbaI 

aποµακρύνθηκε µόνο η περιοχή ενεργοποίησης του Gcn4 και αντικαταστάθηκε µε την 

περιοχή ενεργοποίησης του  GAL4 που βρίσκεται µεταξύ των κωδικών 768 και 881.  Mε 

τον τρόπο αυτό δηµιουργήθηκε η κατασκευή που αναφέρεται σαν Gal4-Gcn4 in 

YCP50 στο σχετικό κεφάλαιο. Μια σχηµατική απεικόνιση των 2 πρωτεϊνών, 

φυσιολογικής και υβριδικής, φαίνεται στην εικόνα 1Α. Ο τρόπος κατασκευής του 

υβριδίου είχε το πλεονέκτηµα της διατήρησης όλων των στοιχείων του κλώνου του 

Gcn4 (ρυθµιστικά στοιχεία, περιοχή πρόσδεσης στο DNA) πέραν της περιοχής 

ενεργοποίησης. Με αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε παρατηρούµενη διαφορά στον 

τρόπο ενεργοποίησης των 2 «ενεργοποιητών» θα οφείλεται αποκλειστικά και µόνο στην 

περιοχή αυτή.    

Για να ελεγχθεί, σε ένα πρώτο βήµα, ο τρόπος συµπεριφοράς αυτού του υβριδίου, 

σε σχέση πάντα µε τον φυσιολογικό ενεργοποιητή, χρησιµοποιήθηκε ένα πολύ καλά 

χαρακτηρισµένο γονίδιο στόχος του Gcn4, το HIS3. Το γονίδιο αυτό επάγεται σε 

συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης µέσα στα κύτταρα, µια κατάσταση που πειραµατικά 

µπορεί να προκύψει µε την προσθήκη του φαρµάκου ΑΤ (3-αµινοτριαζόλη) σε κύτταρα 

ανεπτυγµένα σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο. Το ΑΤ δρα σαν συναγωνιστικός αναστολές 

του προϊόντος του ίδιου του γονιδίου ΗΙS3 οπότε και επάγει απευθείας τη µεταγραφή 

του µε το να αυξάνει τη συγκέντρωση του Gcn4 µέσα στα κύτταρα (Thireos et al. 1984).  

Κύτταρα του στελέχους gcn4 µετασχηµατίστηκαν µε τα δύο πλασµίδια Gcn4 in 

Ycp50 ή Gcn4-Gal4 in YCP50 και αναπτύχθηκαν σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο απουσία 

(Μ) ή παρουσία του φαρµάκου ΑΤ (ΑΤ) για 3 ώρες. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1Β η 

υβριδική πρωτεΐνη ενεργοποιεί κατά έναν τρόπο εξαρτώµενο από την παρουσία του 

φαρµάκου τη µεταγραφή του γονιδίου HIS3 και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι 

η φυσιολογική πρωτεΐνη.  
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Εικόνα 1. Οι µεταγραφικές απαιτήσεις των δύο «ενεργοποιητών» για συστατικά του συµπλόκου 

SAGA. (A) Σχηµατική απεικόνιση των δύο πρωτεϊνών, του φυσιολογικού Gcn4 και του υβριδίου 

Gcn4-Gal4. H περιοχή ενεργοποίησης (AD: activation domain) του Gcn4 (κωδικά 54-168) 

αντικαταστάθηκε µε την περιοχή ενεργοποίησης του Gal4 (κωδικά 768-881). (Β) Ανάλυση κατά 

Northern ολικού RNA κυττάρων των δεικνυόµενων στελεχών µετασχηµατισµένων είτε µε το 

γενωµικό κλώνο του Gcn4 (GCN4) είτε µε τον υβριδικό κλώνο (GAL4). Ta κύτταρα αναπτύχθηκαν 

είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ), είτε για 3 ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ). Για την 

ανίχνευση των HIS3 και DED1 mRNA ραδιοσηµάνθηκε το προϊόν της πέψης µεγέθους 2kb του 

γενωµικού κλώνου Μ101, που αναφέρεται στις κατασκευές, µε το ένζυµο BamHI (Γ) Ανάλυση 

κατά Northern ολικού RNA κυττάρων του θερµοευαίσθητου στελέχους tsTAF17gcn4 

µετασχηµατισµένου είτε µε το γενωµικό κλώνο του Gcn4 (Gcn4) είτε µε τον υβριδικό κλώνο 

(Gal4) καθώς και του στελέχους gcn4. Ta κύτταρα αναπτύχθηκαν στους 250C είτε σε ελάχιστο 

θρεπτικό µέσο (Μ) ή για 3 ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ) και µετά µεταφέρθηκαν για 1 

ώρα στη θερµοκρασία περιορισµού (370C). Το ριβοσωµικό RNA από κάθε δείγµα 

χρησιµοποιήθηκε για τον ποσοτικό έλεγχο, οπότε ίσες ποσότητες RNA ηλεκτροφορήθηκαν σε 

κάθε περίπτωση. Η υβριδοποίηση έγινε όπως ήδη περιγράφηκε. 

 

 



Εφόσον διαπιστώθηκε µια φυσιολογική συµπεριφορά για το υβριδικό µόριο 

διερευνήθηκε αν οι δύο διαφορετικοί «ενεργοποιητές» µοιράζονται κοινές απαιτήσεις 

για µεταγραφικά σύµπλοκα ή για επιµέρους υποµονάδες αυτών των συµπλόκων. 

Ενδιέφεραν κυρίως υποµονάδες του συµπλόκου SAGA και του Mediator στις οποίες 

έχουν αποδοθεί διαφορετικοί ρόλοι.  

Αρχικά ελέγχθηκαν οι απαιτήσεις για τα δύο συστατικά Gcn5 και Spt3 του 

συµπλόκου SAGΑ στα οποία έχουν αποδοθεί οι δύο διαφορετικοί ρόλοι που έχουν 

προταθεί για το σύµπλοκο αυτό. ∆ηµιουργήθηκαν τα διπλά µεταλλαγµένα στελέχη 

gcn4gcn5 και gcn4spt3, µετασχηµατίστηκαν µε τα πλασµίδια Gcn4 in Ycp50 ή Gcn4-

Gal4 in YCP50 και ελέγχθηκαν τα επίπεδα επαγωγής του γονιδίου HIS3 σε συνθήκες 

καταστολής (ελάχιστο θρεπτικό µέσο) ή ενεργοποίησης (παρουσία ΑΤ για 3 ώρες). 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1Β παρατηρήθηκε µια αντιστροφή των απαιτήσεων για τα 

δύο αυτά συστατικά: ενώ, παρουσία του φυσιολογικού ενεργοποιητή Gcn4 για τη 

µεταγραφή του HIS3 απαιτείται η ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 και όχι το συστατικό 

Spt3, αντίθετα, παρουσία του υβριδίου, δηµιουργείται µία ισχυρότατη απαίτηση για το 

συστατικό Spt3 και µία απεξάρτηση από την ακετυλοτρανσφεράση. Αυτή η 

παρατήρηση είναι σύµφωνη µε τις υπάρχουσες αναφορές που υποστηρίζουν ότι η 

µεταγραφή του φυσικού γονιδίου στόχου του ενεργοποιητή Gal4, του GAL1, γίνεται 

κατά έναν τρόπο απόλυτα εξαρτώµενο από την πρωτεΐνη Spt3 και µερικώς 

εξαρτώµενο από την ακετυλοτρανσφεράση (Dudley et al. 1999). Αυτό όµως που 

επιπλέον αποδεικνύει η παραπάνω πειραµατική προσέγγιση είναι ότι η απόλυτη αυτή 

εξάρτηση του Gal4 για το Spt3 είναι ανεξάρτητη από τον υποκινητή και µάλιστα 

απεικονίζεται απόλυτα στην περιοχή ενεργοποίησής του. Επιπλέον, η εντυπωσιακή 

αυτή αντιστροφή των απαιτήσεων για τα δύο συστατικά του SAGA ενδεχοµένως 

υπονοεί µια κοινή λειτουργία τους στην ενεργοποίηση της µεταγραφής που στην 

περίπτωση του Gcn4 επιτελείται µέσω του Gcn5 ενώ στην περίπτωση του Gal4 µέσω 

του Spt3.  

Η διαφορικότητα στην απαίτηση για τα δύο αυτά συστατικά προέτρεψε στον έλεγχο 

της απαίτησης για άλλο ένα συστατικό του SAGA, που αποτελεί και συστατικό του 

συµπλόκου TFIID, µε άγνωστη λειτουργία, το TAF17.  Ήταν ήδη γνωστό ότι ο, 

ελεγχόµενος από τον Gal4, υποκινητής GAL1, έχει χαρακτηριστεί σαν TAF-ανεξάρτητος 

υποκινητής ενώ ο, ελεγχόµενος από το Gcn4, υποκινητής HIS3 σαν TAF-εξαρτώµενος 

(Kuras et al. 2000, Li et al. 2000). Υποθέσαµε ότι αυτές οι εξαρτήσεις µπορεί να 

επιβάλλονται από τον ίδιο τον ενεργοποιητή και όχι από τον υποκινητή, κάτι που 

φαίνεται να ισχύει για την περίπτωση των Gcn5 και Spt3.  Χρησιµοποιήθηκε το 

θερµοευαίσθητο στέλεχος tsTAF17 από το οποίο και δηµιουργήθηκε το διπλά 

µεταλλαγµένο στέλεχος tsTAF17gcn4. Ακριβώς όπως και πριν, µετασχηµατίστηκε το 

στέλεχος µε τα δύο πλασµίδια και ελέγχθηκε σε κατάσταση καταστολής (Μ) ή 



ενεργοποίησης (ΑΤ) η επαγωγή του γονιδίου HIS3 πριν ή µετά τη µεταφορά στη 

θερµοκρασία περιορισµού (370C) για 1 ώρα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1Γ, το 

συστατικό TAF17 φαίνεται να απαιτείται και από τους δύο ενεργοποιητές για τη 

µεταγραφή του γονιδίου HIS3 και κατά όµοιο, ποσοτικά, τρόπο. Φαίνεται ότι στην 

περίπτωση αυτή η ισχυρή απαίτηση για το συστατικό αυτό επιβάλλεται από τον ίδιο τον 

υποκινητή, αντίθετα από την περίπτωση των 2 άλλων συστατικών του SAGA.   

 

Το Gcn5 διατηρεί την ενεργότητα της ακετυλοτρανσφεράσης παρότι δεν 

απαιτείται για τη µεταγραφή του γονιδίου HIS3 στην περίπτωση του υβριδίου 
Η µη αναγκαιότητα της ακετυλοτρανσφεράσης Gcn5 για τη µεταγραφή του 

γονιδίου ΗΙS3 µέσω του υβριδίου ώθησε στη διερεύνηση του κατά πόσον 

αντανακλούσε και στη γνωστή λειτουργικότητα της πρωτεΐνης αυτής σαν 

ακετυλοτρανσφεράση ιστονών. Το ερώτηµα που τέθηκε ήταν αν στην κατάσταση 

µεταγραφής του ΗIS3 µέσω του υβριδίου η ακετυλοτρανσφεράση δρα, δηλαδή 

χρησιµοποιείται από τη µεταγραφική µηχανή, παρότι δεν απαιτείται για τουλάχιστον το 

50% της µεταγραφής.  

Μεθοδεύτηκε πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε αντίσωµα έναντι 

ακετυλιωµένης Η3 ιστόνης (ο φυσικός στόχος του Gcn5 µέσα στα κύτταρα σύµφωνα 

µε τους Grant et al. 1999) σε κύτταρα των στελεχών gcn4 και gcn4gcn5 

µετασχηµατισµένων µε τα δύο πλασµίδια και ανεπτυγµένων σε συνθήκες έλλειψης 

ιστιδίνης. Το ανοσοκατακρηµνισµένο DNA πολλαπλασιάστηκε µε τη µέθοδο της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού παρουσία ραδιενεργού  a[32P]-dATP και µε 

ανιχνευτές ειδικούς για τον πολυµερισµό του υποκινητή του γονιδίου HIS3 και µέρους 

της κωδικής πειοχής του γονιδίου της ακτίνης (για τον ποσοτικό έλεγχο της µεθόδου). 

Οι ανιχνευτές αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτηµα «Ολιγονουκλεοτίδια». Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2, ο υποκινητής του γονιδίου HIS3 ακετυλιώνεται κατά έναν τρόπο 

εξαρτώµενο από το  Gcn5 και στις δύο περιπτώσεις «ενεργοποιητών».  Μάλιστα η 

κατάσταση ακετυλίωσης, όσο µπορεί να εκτιµηθεί ποσοτικά, ήταν εντυπωσιακά η ίδια. 

Το αποτέλεσµα αυτό υποδηλώνει την διατήρηση της ενεργότητας της 

ακετυλοτρανσφεράσης από το Gcn5 ακόµα και στην περίπτωση του υβριδίου, παρότι 

αυτή δεν απαιτείται για τη µεταγραφή του γονιδίου HIS3. 

 



 
Εικόνα 2. Η ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 δρα, στην περίπτωση του υβριδίου, παρότι δεν 

απαιτείται για τη µεταγραφή. Ανοσοσκατακρήµνιση χρωµατίνης (ChIP) των στελεχών gcn4 (g4) 

και gcn4gcn5 (g5) µετασχηµατισµένων είτε µε το γενωµικό κλώνο του Gcn4 (GCN4) είτε µε τον 

υβριδικό κλώνο (GAL4), µε χρήση αντισώµατος έναντι ακετυλιωµένης ιστόνης Η3. Τα κύτταρα 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης για 6 ώρες ενώ η ανίχνευση του ολικού DNA (ΙΝ) 

και των ανοσοκατακρηµνισµένων τµηµάτων (IP) του υποκινητή HIS3 και µέρους του πλαισίου 

ανάγνωσης της ακτίνης (ACT1) έγινε µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού, 

όπως περιγράφεται στο κείµενο. 

 

 

Συγκριτική ανάλυση των µεταγραφικών απαιτήσεων των δύο ενεργοποιητών 

για συστατικά του συµπλόκου Mediator 
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το υποσύµπλοκο Rgr1 του Mediator 

αποτελείται από µια σειρά πρωτεϊνών που σαν βασικό ρόλο τους έχουν τη δηµιουργία 

επαφών ανάµεσα στον ενεργοποιητή και στο υπόλοιπο τµήµα του Mediator που 

διαθέτει τη ρυθµιστική προς την πολυµεράση δράση (Lee et al. 1999a). Για κάποιες 

από τις πρωτεΐνες του υποσυµπλόκου Rgr1 έχουν αποδοθεί ιδιαίτερα εξειδικευµένοι 

ρόλοι στη δηµιουργία επαφών µε συγκεκριµένους µόνο ενεργοποιητές και όχι µε 

άλλους. ∆ύο πρωτεΐνες του συµπλόκου αυτού στις οποίες έχουν αποδοθεί τέτοιοι 

ρόλοι είναι η Gal11 και η Hrs1. Η υποµονάδα  Gal11 έχει υποστηριχθεί ότι συµµετέχει 

κυρίως στην ενεργοποίηση της µεταγραφής µέσω Gal4 ενώ δεν λαµβάνει µέρος στην 

ενεργοποίηση γονιδίων µέσω Gcn4, γεγονός που έχει αποδοθεί στη λειτουργία της 

θέσης πρόσδεσης του Gcn4 (Lee et al. 1999a; Park et al. 2000). H Hrs1, αντίθετα, 

συµµετέχει στην ενεργοποίηση µέσω αµφότερων των ενεργοποιητών (Park et al. 2000). 

Προκειµένου να συγκριθούν οι µεταγραφικές απαιτήσεις των δύο «ενεργοποιητών» 

για τα δύο αυτά συστατικά του συµπλόκου Mediator δηµιουργήθηκαν τα διπλά 

µεταλλαγµένα στελέχη hrs1gcn4 και gal11gcn4. Τα στελέχη µετασχηµατίστηκαν µε τα 

δύο πλασµίδια και ελέγχθηκε σε συνθήκες επαγωγής (ΑΤ) ή καταστολής (Μ) η 

παραγωγή του RNA µεταγράφου του γονιδίου HIS3. 



Στην εικόνα 3Α επιβεβαιώνεται η σχεδόν απόλυτη απαίτηση για το συστατικό Hrs1 

του Mediator, τόσο από τον ενεργοποιητή Gcn4 όσο και από το υβρίδιο, παρατήρηση 

που συµφωνεί µε τις αναφερθείσες µελέτες. Αντίθετα, η µεταγραφή του HIS3 είναι 

σχεδόν ανεξάρτητη από το συστατικό Gal11 (Εικόνα 3Β). Φαίνεται ότι σε αυτήν την 

περίπτωση είτε ο υποκινητής HIS3 καθορίζει τη µη απαίτηση του συγκεκριµένου 

συστατικού, είτε η θέση πρόσδεσης δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικών δρόµων, κάτι 

που έχει προταθεί για την περίπτωση του Gcn4 (Park et al. 2000). Από τέτοιου είδους 

παρατηρήσεις επιβεβαιώνεται το ενδεχόµενο συνεισφοράς τόσο του ενεργοποιητή 

όσο και του υποκινητή στην επιλογή για µεταγραφικούς συνενεργοποιητές και δίνεται 

µια ιδιαίτερη πιθανή λειτουργικότητα των θέσεων πρόσδεσης των ενεργοποιητών στη 

δηµιουργία εναλλακτικών δρόµων µεταγραφής. 
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Εικόνα 3. Οι µεταγραφικές απαιτήσεις των δύο «ενεργοποιητών» για συστατικά του συµπλόκου 

Μediator. (A) Ανάλυση κατά Northern ολικού RNA κυττάρων των στελεχών gcn4 και hrs1gcn4 

µετασχηµατισµένων είτε µε το γενωµικό κλώνο του Gcn4 (GCN4) είτε µε τον υβριδικό κλώνο 

(GAL4). Ta κύτταρα αναπτύχθηκαν είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ), είτε για 3 ώρες σε 

συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ). H υβριδοποίηση έγινε όπως περιγράφηκε στην Εικόνα 1. (Β) 

Ανάλυση κατά Northern ολικού RNA κυττάρων των στελεχών gcn4 και gal11gcn4 

µετασχηµατισµένων είτε µε το γενωµικό κλώνο του Gcn4 (GCN4) είτε µε τον υβριδικό κλώνο 

(GAL4). Ta κύτταρα αναπτύχθηκαν είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ), είτε για 3 ώρες σε 

συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ). 



∆ιερεύνηση του λειτουργικού ρόλου της πρωτεΐνης Spt3 µέσα από τεχνητά 

µεταγραφικά συστήµατα 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε σχετικά µε τη διαφορικότητα στη χρήση 

επιµέρους υποµονάδων των συµπλόκων SAGA και Mediator από τους δύο 

«ενεργοποιητές», µόνο στις περιπτώσεις των συστατικών Spt3 και Gcn5 διαπιστώθηκαν 

αξιοσηµείωτες διαφορές. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αντιστροφή αυτή της απαίτησης 

για τα δύο συστατικά ενδεχοµένως να υποδηλώνει συµµετοχή τους σε κοινή λειτουργία 

που στην περίπτωση του Gal4 επιτελείται από το Spt3 ενώ στην περίπτωση του Gcn4 

από το Gcn5. Το Gcn5, σαν ακετυλοτρανσφεράση συµµετέχει σε φαινόµενα 

ανδιαµόρφωσης της χρωµατίνης ενώ στο Spt3 έχουν αποδοθεί κυρίως ρόλοι 

διασυνδετή (αdaptor) του ενεργοποιητή µε το ΤΒΡ (Bhaumik and Green 2002). Πώς 

όµως αυτές οι δύο διαφορετικές δράσεις οδηγούν στο ίδιο τελικό αποτέλεσµα, δηλαδή 

στην ενεργοποίηση της µεταγραφής; Πώς το Spt3, στην περίπτωση του Gal4, µέσω 

της δράσης του ως διασυνδετής µπορεί να ανταπεξέρχεται µια κατάσταση 

κατασταλτικής χρωµατίνης και να επιτρέπει µεταγραφή;  

Για να προσεγγιστούν τέτοιου είδους ερωτήµατα ήταν απαραίτητη η χρήση ενός 

συστήµατος υποκινητή που να περιέχει θέση πρόσδεσης για το Gcn4 (άρα και για το 

υβρίδιο) αλλά να έχει οργανωµένη χρωµατίνη µε δυνατότητα ελέγχου της 

νουκλεοσωµικής του αναδιαµόρφωσης. Ο υποκινητής bPHO5 ήταν ιδανικό σύστηµα 

γι’ αυτό το σκοπό. Η κατάσταση ενεργοποίησης του υποκινητή αυτού αλλά και οι 

απαιτήσεις του για µεταγραφή και νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση, στην περίπτωση 

ενεργοποίησης από το Gcn4, αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. Προκειµένου 

να ελεγχθεί η κατάσταση ενεργοποίησης του υποκινητή αυτού αλλά και οι απαιτήσεις 

του παρουσία του υβριδίου µεταφέρθηκε, αρχικά, ο κλώνος του υβριδίου σε έναν LEU2 

φορέα ώστε να µπορεί να γίνει συν-µετασχηµατισµός µε το πλασµίδιο αναφοράς που 

βρισκόταν σε φορέα URA3. Η κατασκευή που προέκυψε ονοµάστηκε Gal4-Gcn4 in 

YCplac111 και αναφέρεται στο σχετικό παράρτηµα. Για να ελέγχθεί σε µεγαλύτερη 

λεπτοµέρεια και ακρίβεια η επαγωγή χρησιµοποιήθηκε το πλασµίδιο αναφοράς 

bPHO5-HIS3 (βλ. σχετικό παράρτηµα), όπου ο υποκινητής bPHO5 ενεργοποιεί την 

µεταγραφή ενός µέρους του γονιδίου HIS3 και όχι το ένζυµο της β-γαλακτοσιδάσης. 

Αυτό έχει σαν πλεονέκτηµα την ανίχνευση απευθείας του RNA µεταγράφου. 

Στελέχη των γονοτύπων gcn4, gcn4gcn5 και gcn4spt3 µετασχηµατίστηκαν διπλά µε 

τα πλασµίδια Gal4-Gcn4 in YCplac111 και bPHO5-ΗΙS3 και αναπτύχθηκαν απουσία (Μ) 

ή παρουσία του φαρµάκου ΑΤ (ΑΤ) για 3 ώρες. Στην Εικόνα 4Α, επιβεβαιώνεται, για 

ακόµα µια φορά, η αποκλειστική απαίτηση του Spt3 συστατικού για τη 

διαµεσολαβούµενη από τη θέση ενεργοποίησης του Gal4 µεταγραφή και µάλιστα σε 

ένα σύστηµα µε απόλυτα οργανωµένα νουκλεοσώµατα. Αντίθετα η 

ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 δεν απαιτείται καθόλου για αυτή τη µεταγραφή.  
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Eικόνα 4. Η πρωτεΐνη Spt3 απαιτείται για τη µεταγραφή αλλά και τη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση του τεχνητού υποκινητή bPHO5. (Α) Στελέχη των δεικνυόµενων γονοτύπων 

µετασχηµατίστηκαν διπλά µε τα πλασµίδια Gal4-Gcn4 in YCplac111 και bPHO5-ΗΙS3 και 

αναπτύχθηκαν απουσία (Μ) ή παρουσία του φαρµάκου ΑΤ (ΑΤ) για 3 ώρες. Η υβριδοποίηση του 

DED1 mRNA και της ελλειπούς µορφής του ΗΙS3 έγινε όπως περιγράφηκε στην Εικόνα 1. (Β) 

Αριστερό µέρος. Σχηµατική απεικόνιση του υποκινητή bPHO5. ∆είχνεται η θέση αναγνώρισης του 

Gcn4 (GCRE), το στοιχείο ΤΑΤΑ και η θέση αναγνώρισης του ενζύµου ClaI που χρησιµοποιήθηκε 

για τον έλεγχο της νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης. ∆εξί µέρος. H πρωτεΐνη Spt3 απαιτείται 

για την νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή bPHO5. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη του ενζύµου ClaI, όπως αναφέρεται στο κείµενο. Κύτταρα 

των στελεχών gcn4 (WT), gcn4gcn5 (gcn5) και gcn4spt3 (spt3) µετασχηµατισµένων µε το 

υβρίδιο και το πλασµίδιο αναφοράς bPHO5 αναπτύχθηκαν είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ) 

είτε για 12 ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ). Με το γράµµα P σηµειώνεται η 

προστατευµένη από την πέψη ζώνη DNA ενώ µε U η µία ζώνη που προκύπτει µετά την 

πρόσβαση του ενζύµου. 

 

Με δεδοµένη την αυστηρή νουκλεοσωµική οργάνωση του υποκινητή bPHO5 και 

την απαίτηση για νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση, ώστε να επιτευχθεί η µεταγραφή, 

αναρωτηθήκαµε αν αυτή συµβαίνει στην περίπτωση του υβριδίου. Μεθοδεύτηκε 

πείραµα ελέγχου της ευαισθησίας στη δράση περιοριστικών ενζύµων που θα 



αποκάλυπτε τη νουκλεοσωµική κατάσταση στις διάφορες συνθήκες επαγωγής. Για να 

µην περιπλέχθεί η κατάσταση ελέγχθηκε µόνο η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του   

-2 νουκλεοσώµατος του υποκινητή bPHO5 που, τουλάχιστον στην περίπτωση του 

Gcn4 ενεργοποιητή, συµβαίνει κατά έναν τρόπο ανεξάρτητο από την παρουσία του 

TBP (βλ. Κεφάλαιο 1). Στο αριστερό µέρος της Εικόνας 4Β φαίνεται µια σχηµατική 

απεικόνιση του υποκινητή µε ενδεδειγµένη την περιοριστική θέση αναγνώρισης του 

ενζύµου ClaI που χρησιµοποιήθηκε στην ανάλυση. Στο δεξί µέρος δείχνεται ένα 

αντιπροσωπευτικό πείραµα ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη µε το ένζυµο ClaI σε 

αποµονωµένους πυρήνες των στελεχών gcn4, gcn4gcn5 και gcn4spt3, 

µετασχηµατισµένων µε τα πλασµίδια Gal4-Gcn4 in YCplac111 και bPHΟ5. Οι δεύτερες 

πέψεις σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoRI/HindIII ενώ η 

υβριδοποίηση µε το ραδιοσηµασµένο προϊόν της πέψης του πλασµιδίου αναφοράς µε 

τα ίδια ένζυµα.  

Από το πείραµα αυτό φαίνεται ότι η µεταγραφική κατάσταση του γονιδίου 

αναφοράς αντιπροσωπεύει πλήρως και την κατάσταση νουκλεοσωµικής 

αναδιαµόρφωσης: πλήρως ανεξάρτητη της δράσης του Gcn5 και απόλυτα 

εξαρτώµενη από τη δράση του Spt3. Το αποτέλεσµα αυτό υπονοεί µια δράση και 

συµµετοχή του συστατικού αυτού του SAGA, άµεση ή έµµεση, στη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση και όχι µόνο στη στρατολόγηση του ΤΒΡ, όπως έχει προταθεί. 

 

Η συµµετοχή της πρωτεΐνης Spt3 στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση είναι 

απολύτως ανεξάρτητη της παρουσίας του  TBP  
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προηγούµενες µελέτες έχουν υποστηρίξει, σαν 

λειτουργικό ρόλο για την πρωτεΐνη Spt3, τη στρατολόγηση του ΤΒΡ πάνω στους 

υποκινητές (Dudley et al. 1999, Larschan and Winston 2001, Bhaumik and Green 

2002). Ως εκ τούτου, η πιθανή συµµετοχή του Spt3 στη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση, που υπονοήθηκε µε τα προηγούµενα πειράµατα, θα ήταν έµµεση αν 

στην νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση συµµετέχει και το ίδιο το ΤΒΡ.  

Προκειµένου να αποκλειστεί µια τέτοια περίπτωση ελέγχθηκε αν πράγµατι στη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του νουκλεοσώµατος -2 όπου λαµβάνει µέρος το 

Spt3 συµµετέχει και το ΤΒΡ. Σε ένα πρώτο βήµα, χρησιµοποιήθηκε ο υποκινητής bPHO5-

CGTA, ο οποίος έχει προκύψει µε εισαγωγή 2 µεταλλαγών στο στοιχείο ΤΑΤΑ του 

φυσιολογικού υποκινητή που έχουν µετατρέψει την αλληλουχία ΤΑΤΑΤΑΑ σε TACGTAA. 

Μια σχηµατική απεικόνιση του υποκινητή φαίνεται στο αριστερό µέρος της Εικόνας 5Α. 

Ο υποκινητής αυτός, όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, στρατολογεί µόνο ένα 10% 

του ΤΒΡ που στρατολογεί ο κανονικός υποκινητής. Εφαρµόστηκε πείραµα ελέγχου της 

ευαισθησίας στην πέψη του περιοριστικού ενζύµου ClaI σε αποµονωµένους πυρήνες 

των στελεχών gcn4, gcn4gcn5 και gcn4spt3, µετασχηµατισµένων µε τα πλασµίδια 



Gal4-Gcn4 in YCplac111 και bPHΟ5-CGTA. Οι δεύτερες πέψεις σε κάθε περίπτωση 

έχουν γίνει µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoRI/HindIII ενώ η υβριδοποίηση µε το 

ραδιοσηµασµένο προϊόν της πέψης του πλασµιδίου αναφοράς µε τα ίδια ένζυµα. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5Β (δεξί µέρος) η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του -2 

νουκλεοσώµατος ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση επιτελείται κατά έναν τρόπο 

απόλυτα εξαρτώµενo από το συστατικό Spt3 και όχι από την ακετυλοτρανσφεράση 

Gcn5. Φαίνεται δηλαδή ότι η πρωτεΐνη Spt3 συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης χωρίς να απαιτεί και δράση του ΤΒΡ. 
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Εικόνα 5. Το ΤΒΡ δεν συµµετέχει στην εξαρτώµενη από το Spt3 νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση 

των τεχνητών συστηµάτων. (Α) Αριστερό µέρος. Σχηµατική απεικόνιση του υποκινητή bPHO5-

CGTA. ∆είχνεται η θέση αναγνώρισης του Gcn4 (GCRE), το µεταλλαγµένο στοιχείο ΤΑΤΑ (CGTA) 

και η θέση αναγνώρισης του ενζύµου ClaI που χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο της 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης. ∆εξί µέρος. H πρωτεΐνη Spt3 απαιτείται για την 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή bPHO5-CGTA. Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος 

ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη του ενζύµου ClaI, όπως αναφέρεται στο κείµενο. Κύτταρα 

των στελεχών gcn4 (WT), gcn4gcn5 (gcn5) και gcn4 spt3 (spt3) µετασχηµατισµένων µε το 

υβρίδιο και το πλασµίδιο αναφοράς bPHO5-CGTA αναπτύχθηκαν είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο 

(Μ) είτε για 12 ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (ΑΤ). Με το γράµµα P σηµειώνεται η 

προστατευµένη από την πέψη ζώνη DNA ενώ µε U η µία ζώνη που προκύπτει µετά την 

πρόσβαση του ενζύµου. (B) Σχηµατική απεικόνιση του -2 µονονουκλεοσώµατος. Στην κατασκευή 

αυτή έχει διατηρηθεί µόνο η θέση πρόσδεσης του Gcn4 (GCRE) και το νουκλεόσωµα -2. 

∆είχνεται η θέση αναγνώρισης του ενζύµου ClaI που χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο της 



νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης. ∆εξί µέρος. H πρωτεΐνη Spt3 απαιτείται για την 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του συστήµατος του µη υποκινητή. Χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη του ενζύµου ClaI, όπως αναφέρεται στο κείµενο. 

Κύτταρα των στελεχών gcn4 (WT), gcn4gcn5 (gcn5) και gcn4 spt3 (spt3) µετασχηµατισµένων µε 

το υβρίδιο και την πλασµιδιακή κατασκευή -2 µονονουκλεόσωµα αναπτύχθηκαν όπως και 

προηγουµένως. (Γ) Το ΤΒΡ δεν στρατολογείται στο σύστηµα του µη υποκινητή.  

Ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης (ChIP) του στελέχους gcn4, µετασχηµατισµένου µε τον 

υβριδικό κλώνο και την πλασµιδιακή κατασκευή -2 µονονουκλεόσωµα, µε χρήση αντισώµατος 

έναντι του ΤΒΡ. Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης για 6 ώρες ενώ η 

προσβασιµότητα του ΤΒΡ στη θέση του υποκινητή (TRP3) ή στο µονονουκλεόσωµα (ΜΟΝΟ) 

µετρήθηκε µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου, όπως 

περιγράφεται στο κείµενο. 

 

Για να αποκλειστεί απόλυτα η δράση του Spt3 από το ΤΒΡ ελέγχθηκε η δράση του 

υβριδίου σε ένα πλήρως αναγωγικό σύστηµα µη-υποκινητή µε δεδοµένη την 

παρατήρηση των Bhaumik and Green, 2001 ότι ο ενεργοποιητής Gal4 όταν προσδεθεί 

σε ετερόλογη θέση αναγνώρισης του µέσα σε πλασµίδιο είναι ικανός να στρατολογεί 

SAGA όχι όµως τη µεταγραφική µηχανή (συµπεριλαµβανοµένου του TBP). Το ερώτηµα 

που τέθηκε ήταν εάν το στρατολογηµένο αυτό SAGA µπορεί να διατηρήσει τη 

λειτουργικότητά του και αν αυτή, στην περίπτωση του υβριδίου, διαµεσολαβείται µέσω 

Spt3.  

Προκειµένου να διερευνηθεί αυτό το ερώτηµα, µεταφέρθηκε η περιοχή του 

υποκινητή bPHO5, που περιλαµβάνει µόνο το νουκλεόσωµα -2 και τη θέση πρόσδεσης 

για τον ενεργοποιητή, σε έναν καινούργιο φορέα ζύµης (η κατασκευή αναφέρεται σαν 

-2 µονονουκλεόσωµα στο αντίστοιχο παράρτηµα). Αυτή η περιοχή ναι µεν προέρχεται 

από έναν υποκινητή αλλά δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που να µπορούν να 

υποστηρίξουν ακόµα και βασικά επίπεδα µεταγραφής. Σχηµατική απεικόνιση της 

κατασκευής φαίνεται στην Εικόνα 5Β (αριστερό µέρος). 

Προκειµένου να επιβεβαιωθεί η αδυναµία στρατολόγησης του ΤΒΡ, στο αναγωγικό 

αυτό σύστηµα εφαρµόστηκε πείραµα ανοσοκατακρηµνισµένης χρωµατίνης µε 

αντίσωµα έναντι του ΤΒΡ σε στέλεχος gcn4 µετασχηµατισµένο µε τα δύο πλασµίδια 

Gcn4-Gal4 in YCplac111 και -2 µονονουκλεόσωµα και ανεπτυγµένο για 6 ώρες 

παρουσία ΑΤ. Οι µετρήσεις έγιναν µε τη βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου (real time PCR amplification) των 

ανοσοκατακρηµνισµένων τµηµάτων DNA. Οι ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

ειδικοί είτε για την περιοχή του -2 µονονουκλεοσώµατος {ανιχνευτές N1 και GCR(2)} είτε 

για µία περιοχή του πλαισίου ανάγνωσης του γονιδίου PHO5{ανιχνευτές PHO5-ORF(1) 

και PHO5-ORF(2)}, είτε για τον υποκινητή του γονιδίου TRP3 {ανιχνευτές TRP3(1) και 

TRP3(2)}. Οι περιοχές του πλαισίου ανάγνωσης του PHO5 και του υποκινητή του TRP3 



χρησιµοποιήθηκαν για τον αρνητικό και θετικό έλεγχο της µεθόδου, αντίστοιχα. Η τιµή 

που δείχνεται στο διάγραµµα αντιπροσωπεύει το ποσοστό εµπλουτισµού του υπό 

ανάλυση τµήµατος DNA σε σχέση µε την περιοχή του PHO5 µετά από κανονικοποίηση 

µε τους αντίστοιχους λόγους των προϊόντων πολυµερισµού των δειγµάτων συνολικής 

χρωµατίνης (Ιnput). Όπως φαίνεται στην εικόνα 5Γ, το ΤΒP δεν στρατολογείται καθόλου 

στην περίπτωση του -2 µονονουκλεοσώµατος, ενώ στρατολογείται στην περίπτωση 

του υποκινητή TRP3.  

Αφού επιβεβαιώθηκε η απόλυτη απεξάρτηση του συστήµατος του µη-υποκινητή 

από το ΤΒΡ ελέγχθηκε η δυνατότητα αναδιαµόρφωσης των νουκλεοσωµάτων του ίδιου 

συστήµατος. Εφαρµόστηκε πείραµα ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη του 

περιοριστικού ενζύµου ClaI σε αποµονωµένους πυρήνες των στελεχών gcn4, 

gcn4gcn5 και gcn4spt3, µετασχηµατισµένων µε τα πλασµίδια Gal4-Gcn4 in YCplac111 

και -2 µονονουκλεόσωµα. Οι δεύτερες πέψεις σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει µε τα 

περιοριστικά ένζυµα PvuII/HindIII ενώ η υβριδοποίηση µε το ραδιοσηµασµένο προϊόν 

της πέψης του πλασµιδίου αναφοράς µε τα ίδια ένζυµα. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5Β 

(δεξί µέρος) το νουκλεόσωµα -2 ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση έχει τη δυνατότητα 

να αναδιαµορφώνεται και µάλιστα κατά έναν τρόπο εντυπωσιακά εξαρτώµενo από το 

συστατικό Spt3. Η πρόσδεση λοιπόν του υβριδίου στην ετερόλογη πλασµιδιακή θέση 

είναι ικανή να στρατολογήσει απόλυτα λειτουργικό σύµπλοκο SAGA. Η λειτουργικότητα 

του SAGA στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση στην ετερόλογη θέση είναι απόλυτα 

εξαρτώµενη από την υποµονάδα του Spt3 και όχι από την ακετυλοτρανσφεράση 

Gcn5.  

Το αναγωγικό σύστηµα του µη-υποκινητή απέκλεισε πλήρως το ενδεχόµενο 

συµµετοχής του ΤΒΡ στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση και ισχυροποίησε την 

άποψη περί συµµετοχής της πρωτεΐνης Spt3 σε φαινόµενα νουκλεοσωµικής 

αναδιαµόρφωσης, ρόλος που µέχρι τώρα έχει αποδοθεί µόνο στην υποµονάδα µε 

ενεργότητα ακετυλοτρανσφεράσης του SAGA. 

 

H συµµετοχή της πρωτεΐνης Spt3 στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση 

επιβεβαιώνεται στον ενδογενή υποκινητή GAL1 
Το γονίδιο GAL1 αποτελεί έναν από τους φυσικούς στόχους του ενεργοποιητή 

Gal4, µάλιστα έχει δειχθεί η απόλυτη εξάρτηση της ενεργοποίησής του από την 

πρωτεΐνη Spt3 (Dudley et al. 1999). Οι βασικές παρατηρήσεις και τα περισσότερα 

γενετικά δεδοµένα που υποστηρίζουν τη δράση του Spt3 στη στρατολόγηση του ΤΒΡ 

έχουν προέλθει από το σύστηµα αυτό (Eisenmann et al. 1992, Dudley et al. 1999). 

Προκειµένου να διερευνηθεί η πιθανότητα συµµετοχής του Spt3, και στην 

περίπτωση του υποκινητή GAL1, σε φαινόµενα νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης, 

εφαρµόστηκαν µια σειρά από τις πειραµατικές προσεγγίσεις που ήδη αναφέρθηκαν 



για το σύστηµα του συγκεκριµένου υποκινητή. Τα πειράµατα που ακολούθησαν έγιναν 

στα πλαίσια µιας εποικοδοµητικής συνεργασίας µε το εργαστήριο του ∆. Τζαµαρία και 

έχουν επιτελεστεί από τον Μ. Παπαµίχο-Χρονάκη, εξ’ ου και θα γίνει µια συνοπτική 

αναφορά σε αυτά. 

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση των τεχνητού υποκινητή bPHO5 διαπιστώθηκε 

ότι στην κατάσταση ενεργοποίησης του γονιδίου GAL1, τα νουκλεοσώµατα που 

βρίσκονται γύρω από το στοιχείο ΤΑΤΑ υφίστανται νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση 

κατά έναν τρόπο µάλιστα απόλυτα εξαρτώµενo από την πρωτεΐνη Spt3 (Εικόνα 6Α). Για 

να αποκλειστεί και στην περίπτωση αυτή η συµµετοχή του ΤΒΡ στη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση δηµιουργήθηκε ένα στέλεχος ζύµης στο οποίο η ενδογενής θέση του 

στοιχείου ΤΑΤΑ έχει αντικατασταθεί από τη µεταλλαγµένη αλληλουχία CGTA. Στην 

περίπτωση του  στελέχους GAL1-CGTA όπου δεν παρατηρείται µεταγραφή του 

γονιδίου GAL1 και το ΤΒΡ δεν προσδένεται πάνω στον υποκινητή, τα νουκλεοσώµατα 

του υποκινητή υφίστανται κανονικά νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση και µάλιστα 

απόλυτα εξαρτώµενη από την πρωτεΐνη Spt3 (Εικόνα 6Β). Να σηµειωθεί ότι η µόνη 

διαφορά που παρατηρήθηκε σε σχέση µε τα τεχνητά µεταγραφικά συστήµατα ήταν η 

επιπλέον απαίτηση για την ακτυλοτρανσφεράση Gcn5 για την επαγωγή αλλά και τη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1 (Εικόνα 6Β).  

Τα παραπάνω πειράµατα βοήθησαν στην ισχυροποίηση και γενίκευση της άποψη 

της συµµετοχής του Spt3, ανεξαρτήτως ΤΒΡ, σε φαινόµενα νουκλεοσωµικής 

αναδιαµόρφωσης ακόµα και σε ενδογενείς, φυσικές θέσεις. Η ισχυρή απαίτηση του 

ενεργοποιητή Gal4 για την πρωτεΐνη αυτή φαίνεται ότι επιβάλλεται από την ίδια τη θέση 

ενεργοποίησης του ενεργοποιητή ενώ η δράση της φαίνεται να αποσκοπεί σε 

γεγονότα νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης, που συµβαίνουν πριν τη στρατολόγηση 

του ΤΒΡ. 
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                                          εικόνα: M. Παπαµίχος-Χρονάκης 

 

 

 

Εικόνα 6. Η πρωτεΐνη Spt3 συµµετέχει στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1 

κατά έναν τρόπο ανεξάρτητο από το ΤΒΡ. (Α) Απαίτηση των συστατικών Gcn5 και Spt3 του 

συµπλόκου SAGA για τη µεταγραφή και νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή GAL1. 

Αριστερό µέρος. Ανάλυση κατά Northern ολικού RNA κυττάρων των δεικνυόµενων στελεχών 

αναπτυγµένων σε συνθήκες επαγωγής γαλακτόζης (GAL). ∆εξί µέρος. Μέθοδος ελέγχου της 

ευαισθησίας χρωµατινικού υποστρώµατος στην πέψη µε µικροκοκκική νουκλεάση. Τα 

δεικνυόµενα στελέχη αναπτύχθηκαν σε συνθήκες καταστολής (GLU) ή επαγωγής (GAL). 

∆είχνεται η περιοχή πρόσδεσης του ενεργοποιητή (UAS) καθώς και τα νουκλεοσώµατα -2 και -1 

του υποκινητή. (Β) Το ΤΒΡ δεν συµµετέχει στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή 

GAL1. Αριστερό µέρος. Ανάλυση κατά Northern ολικού RNA κυττάρων αγρίου τύπου στελεχών 

που φέρουν το φυσιολογικό (ΤΑΤΑ) ή το µεταλλαγµένο (CGTA) στοιχείο ΤΑΤΑ και ανεπτυγµένων 

σε συνθήκες επαγωγής γαλακτόζης (GAL). ∆εξί µέρος. Έλεγχος της ευαισθησίας στην πέψη µε 

µικροκοκκική νουκλεάση της χρωµατίνης των δεικνυόµενων στελεχών ανεπτυγµένων σε 

συνθήκες καταστολής (GLU) ή επαγωγής (GAL). Τα στελέχη φέρουν στο γονιδίωµά τους το 

φυσιολογικό (ΤΑ ή ΤΑΤΑ) ή το µεταλλαγµένο (CG ή CGTA) στοιχείο ΤΑΤΑ. 

 

 

 



Συµµετοχή της ΑΤPάσης Mot1 στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση µέσω του 

ενεργοποιητή Gal4 ή του υβριδίου 
Προκειµένου να διερευνηθεί ο µηχανισµός δράσης της πρωτεΐνης Spt3 στη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση αναζητήθηκαν πιθανά σύµπλοκα αναδιαµόρφωσης 

της χρωµατίνης που να συµµετέχουν σε αυτό το σκοπό. Ελέγχθηκε η πιθανότητα 

εξάρτησης της µεταγραφής του γονιδίου GAL1 από τις ΑΤPάσες Snf2 και Ino80 στις 

οποίες έχουν αποδοθεί ρόλοι νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης (Becker and Horz, 

2002) αλλά για καµία από τις δύο δεν παρατηρήθηκε σηµαντική συµµετοχή στη 

µεταγραφή του γονιδίου GAL1. Βασιζόµενοι σε παρατηρήσεις περί συµµετοχής του 

συµπλόκου του Mediator  στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση (Gaudreau et al. 

1997), ελέγξαµε την περίπτωση εξάρτησης από πρωτεΐνες αυτού του συµπλόκου για τη 

µεταγραφή και τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του GAL1. Τόσο οι πρωτεΐνες Hrs1 

όσο και η Srb4 παρότι απαιτούνται για τη µεταγραφή του γονιδίου δεν έδειξαν να 

χρειάζονται για τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση. 

H πρωτεΐνη Μοt1 είναι µια ΑΤPάση µε πολλές οµοιότητες µε Snf2/Swi2 και µε 

άγνωστο λειτουργικό ρόλο µέσα στα κύτταρα (Auble et al. 1994). Γενετικές και 

βιοχηµικές µέθοδοι την έχουν συσχετήσει λειτουργικά και φυσικά µε τόσο µε την 

πρωτεΐνη Spt3 όσο και µε το ΤΒΡ (Auble et al. 1994; Collart 1996; Auble et al. 1997; 

Madison and Winston, 1997; Andrau et al. 2002; Geisberg et al. 2002) ενώ είναι 

γνωστή από τη βιβλιογραφία η θετική εξάρτηση της µεταγραφής του γονιδίου GAL1 

από την πρωτεΐνη αυτή (Prelich 1997). 

Οι παραπάνω λόγοι δηµιούργησαν την υποψία της πιθανής συµµετοχής της 

πρωτεΐνης αυτής (ενδεχοµένως µέσω της δράσης της ως ΑΤΡάσης) στα φαινόµενα 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης στον υποκινητή GAL1. Πράγµατι ελέγχθηκε η 

κατάσταση επαγωγής και νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης του GAL1 όπου και 

διαπιστώθηκε µια απόλυτη απαίτηση από την πρωτεΐνη αυτή και για τα  δύο 

φαινόµενα. Να σηµειωθεί ότι τα πειράµατα έγιναν µε ένα στέλεχος που περιέχει µια 

µεταλλαγµένη µορφή της πρωτεΐνης γιατί η απόλυτη έλλειψή της είναι θνησιγόνος.  

Η παρατήρηση αυτή στον υποκινητή GAL1 οδήγησε στον έλεγχο αν και στην 

περίπτωση του αναγωγικού συστήµατος του µη υποκινητή η νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση ήταν εξαρτώµενη από την πρωτεΐνη αυτή. ∆ηµιουργήθηκε το 

στέλεχος gcn4mot1-1 αλλά και το ισογενές του FT5gcn4. Τα δύο αυτά στελέχη συν-

µετασχηµατίστηκαν µε τα πλασµίδια Gal4-Gcn4 in YCplac111 και -2 

µονονουκλεόσωµα. Για να προκληθεί επαγωγή, και επειδή τα στελέχη αυτά είναι 

αυξότροφα για ιστιδίνη, αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο παρουσία ιστιδίνης και µετά 

από αποµάκρυνση του θρεπτικού και πλύσιµο των κυττάρων µεταφέρθηκαν σε 

ελάχιστο µέσο απουσία ιστιδίνης για 6 ώρες. Όπως φαίνεται στην εικόνα 7, πείραµα 

ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη µε το ένζυµο ClaI έδειξε ότι η πρωτεΐνη Μοt1 



απαιτείται για τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του -2 νουκλεοσώµατος ακόµα και 

στην περίπτωση αυτή όπου καµία εµπλοκή του ΤΒΡ στο φαινόµενο δεν είναι πιθανή. 
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Εικόνα 7. Η πρωτεΐνη Mot1 απαιτείται για τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του 

µονονουκλεοσώµατος (ΝPS). Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη 

του ενζύµου ClaI, όπως αναφέρεται στο κείµενο. Κύτταρα των ισογενών στελεχών FT5gcn4 (WT) 

και gcn4mot1-1 (mot1-1) µετασχηµατισµένων µε το υβρίδιο και την κατασκευή -2 

µονονουκλεόσωµα αναπτύχθηκαν για 6 ώρες σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο απουσία ιστιδίνης (-

ΗΙS). Με το γράµµα P σηµειώνεται η προστατευµένη από την πέψη ζώνη DNA ενώ µε U η µία 

ζώνη που προκύπτει µετά την πρόσβαση του ενζύµου. 

 

Η πρωτεΐνη Μοt1 στρατολογείται στον υποκινητή GAL1 και στο σύστηµα του 

µη-υποκινητή κατά τρόπο εξαρτώµενo από το Spt3 
Οι µέχρι στιγµής παρατηρήσεις τόσο στον ενδογενή υποκινητή GAL1 όσο και στα 

τεχνητά συστήµατα αποδεικνύουν µια συµµετοχή των πρωτεΐνών Spt3 και Mot1 σε 

φαινόµενα νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης και όχι άµεσα στη στρατολόγηση του 

ΤΒΡ. Πώς όµως µηχανιστικά µπορεί να επιτυγχάνεται ένα τέτοιο αποτέλεσµα; Αν 

θεωρήσουµε, λόγω της δράσης της σαν ΑΤΡάση, την πρωτεΐνη Mot1 ως πιθανή 

υπεύθυνη της νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης, τότε το ερώτηµα περιορίζεται στο 

ποιός µπορεί να είναι ο ρόλος του  Spt3 σε αυτή τη διαδικασία. Με δεδοµένο ότι η 

πρωτεΐνη αυτή δεν έχει κάποια αναγνωρισµένη λειτουργικότητα οι µόνοι πιθανοί ρόλοι 

που θα µπορούσαν να της αποδοθούν είναι στην, έµµεση ή άµεση, ρύθµιση της 

στρατολόγησης ή της λειτουργίας της ATPάσης.   

Προκειµένου να ελεγχθεί η πιθανότητα το Spt3 να ρυθµίζει την στρατολόγηση της 

πρωτεΐνης Mot1 στον υποκινητή GAL1 και στο µονονουκλεόσωµα µεθοδεύτηκε 

πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης. ∆ηµιουργήθηκαν τα στελέχη gcn4Myc-

Mot1, gcn4gcn5Myc-Mot1 και gcn4spt3Myc-Mot1 στα οποία 9 επίτοποι Myc έχουν 

εντεθεί στο καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης Mot1.  

Αρχικά ελέγχθηκε η στρατολόγηση του Mot1, στον υποκινητή GAL1, στα γενετικά 

υπόβαθρα των στελεχών που αναφέρθηκαν, ανεπτυγµένων σε συνθήκες καταστολής 



(GLU) ή επαγωγής (GAL). Οι µετρήσεις έγιναν µε τη βοήθεια της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου (real time PCR amplification) των 

ανοσοκατακρηµνισµένων τµηµάτων DNA. Οι ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

ειδικοί είτε για την περιοχή του GAL1 γύρω από την περιοχή πρόσδεσης του 

ενεργοποιητή {ανιχνευτές GAL1-UAS(1) και GAL1-UAS(2)} είτε για την περιοχή του 

πλαισίου ανάγνωσης του γονιδίου PHO5 {ανιχνευτές PHO5-ORF(1) και PHO5-ORF(2)} 

που χρησιµοποιήθηκε για τον αρνητικό έλεγχο της µεθόδου. Η επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων έγινε όπως περιγράφηκε προηγουµένως. Όπως φαίνεται στην εικόνα 

8Α το Mot1 στρατολογείται στον υποκινητή GAL1 µόνο σε συνθήκες επαγωγής και 

κατά έναν τρόπο απόλυτα εξαρτώµενo από τις πρωτεΐνες Gcn5 και Spt3. Η 

παρατήρηση αυτή είναι σύµφωνη µε το γεγονός ότι η νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση στον GAL1 είναι απόλυτα εξαρτώµενη και από τις δύο αυτές 

υποµονάδες του SAGA.  
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Εικόνα 8. Η στρατολόγηση της πρωτεΐνης Mot1 στον υποκινητή GAL1 και στο σύστηµα του µη 

υποκινητή εξαρτάται από το Spt3. (Α) Η πρωτεΐνη Mot1 στρατολογείται στον υποκινητή GAL1  σε 

συνθήκες επαγωγής και κατά τρόπο εξαρτώµενo από το Spt3. Ανοσοσκατακρήµνιση 

χρωµατίνης (ChIP) των στελεχών gcn4Myc-Mot1 (WT), gcn4gcn5Myc-Mot1 (gcn5) και gcn4spt3 



Myc-Mot1 (spt3) µε χρήση αντισώµατος έναντι του επιτόπου Myc. Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν είτε 

σε πλούσιο θρεπτικό µέσο (GLU), είτε σε θρεπτικό µέσο µε γαλακτόζη (GAL) ενώ η 

προσβασιµότητα µετρήθηκε µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού 

πραγµατικού χρόνου, όπως περιγράφεται στο κείµενο. (B) Η πρωτεΐνη Mot1 στρατολογείται στο 

µονονουκλεόσωµα σε συνθήκες επαγωγής και κατά τρόπο εξαρτώµενo από το Spt3. 

Ανοσοσκατακρήµνιση χρωµατίνης (ChIP) των στελεχών gcn4Myc-Mot1 (WT), gcn4gcn5Myc-

Mot1 (gcn5) και gcn4spt3Myc-Mot1 (spt3) µε χρήση αντισώµατος έναντι του επιτόπου Myc. Τα 

κύτταρα αναπτύχθηκαν είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (GLU), είτε σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης 

για 6 ώρες (ΑΤ) ενώ η προσβασιµότητα µετρήθηκε µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης 

πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου, όπως περιγράφεται στο κείµενο. 

 

Προκειµένου να απεξαρτητοποιηθεί η δράση του Spt3 από του Gcn5 ελέγχθηκε η 

κατάσταση στρατολόγησης του Mot1 στο σύστηµα του µονονουκλεοσώµατος. Τα 

στελέχη που προαναφέρθηκαν µετασχηµατίστηκαν διπλά µε τα πλασµίδια Gal4-Gcn4 

in YCplac111 και -2 µονονουκλεόσωµα. Όπως ακριβώς και προηγουµένως 

ακολούθησε πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης σε κύτταρα ανεπτυγµένα είτε 

σε συνθήκες καταστολής (Μ) είτε σε συνθήκες επαγωγής (ΑΤ). Οι µετρήσεις έγιναν 

όπως και πριν µε τη βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού πραγµατικού 

χρόνου. Οι ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ειδικοί είτε για την περιοχή του 

µονονουκλεοσώµατος {ανιχνευτές Ν1 και GCR(2)} είτε για την περιοχή του πλαισίου 

ανάγνωσης του γονιδίου PHO5 {ανιχνευτές PHO5-ORF(1) και PHO5-ORF(2)}.    

Όπως φαίνεται στην εικόνα 8Β το Mot1 στρατολογείται στο σύστηµα του µη 

υποκινητή µόνο σε συνθήκες επαγωγής και κατά έναν τρόπο εξαρτώµενo µόνο από 

την πρωτεΐνη Spt3. Η παρατήρηση αυτή είναι απόλυτα σύµφωνη µε το γεγονός ότι η 

αναδιαµόρφωση του -2 νουκλεοσώµατος είναι εξαρτώµενη µόνο από την πρωτεΐνη 

αυτή και όχι από την ακετυλοτρανσφεράση.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδεικνύουν µία µηχανιστική ερµηνεία του ρόλου 

της πρωτεΐνης Spt3 στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση µέσω ρύθµισης της 

στρατολόγησης της ΑΤΡάσης και πιθανού νουκλεοσωµικού αναδιαµορφωτή του 

συστήµατος. 

 

Η πρωτεΐνη Spt3 στρατολογείται στον υποκινητή GAL1 και στο σύστηµα του 

µη-υποκινητή κατά τρόπο εξαρτώµενo από το Μοt1 
H παρατήρηση της ύπαρξης µηχανισµού στρατολόγησης της πρωτεΐνης Mot1 στο 

σύστηµα του µη-υποκινητή αλλά και του GAL1 εξαρτώµενη από το Spt3 οδήγησε στην 

διερεύνηση της πιθανότητας ύπαρξης ενός µηχανισµού αλληλοεξαρτώµενης 

συγκρότησης των παραγόντων αυτών πάνω στους υποκινητές κατά τη διαδικασία της 

µεταγραφής. Προκειµένου να ελεγχθεί µια τέτοια πιθανότητα µεθοδεύτηκε πείραµα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης ελέγχου της πιθανότητας εξάρτησης της 



στρατολόγησης της πρωτεΐνης Spt3, στον υποκινητή GAL1 και στο 

µονονουκλεόσωµα, από το Mot1. ∆ηµιουργήθηκαν τα στελέχη gcn4Myc-Spt3 και 

gcn4mot1-1 Myc-Spt3 στα οποία 9 επίτοποι Myc έχουν εντεθεί στο καρβοξυτελικό 

άκρο της πρωτεΐνης Spt3.  

Αρχικά ελέγχθηκε η στρατολόγηση του Spt3, στον υποκινητή GAL1, στα γενετικά 

υπόβαθρα των στελεχών που αναφέρθηκαν, ανεπτυγµένων σε συνθήκες καταστολής 

(GLU) ή επαγωγής (GAL). Οι µετρήσεις έγιναν µε τη βοήθεια της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου (real time PCR amplification) των 

ανοσοκατακρηµνισµένων τµηµάτων DNA. Οι ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 

ειδικοί είτε για την περιοχή του GAL1 γύρω από την περιοχή πρόσδεσης του 

ενεργοποιητή {ανιχνευτές GAL1-UAS(1) και GAL1-UAS(2)} είτε για την περιοχή του 

πλαισίου ανάγνωσης του γονιδίου PHO5 {ανιχνευτές PHO5-ORF(1) και PHO5-ORF(2)}, 

για τον αρνητικό έλεγχο της µεθόδου. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων έγινε όπως 

περιγράφηκε προηγουµένως. Όπως φαίνεται στην εικόνα 9Α το Spt3 στρατολογείται 

στον υποκινητή GAL1 µόνο σε συνθήκες επαγωγής και κατά έναν τρόπο απόλυτα 

εξαρτώµενη από το Mot1.  

Η εντυπωσιακή αυτή παρατήρηση υπονοεί την ύπαρξη ενός µηχανισµού 

αλληλοεξαρτώµενης συγκρότησης και παρουσίας των 2 αυτών συστατικών πάνω 

στον υποκινητή GAL1. Προκειµένου να ελεγχθεί εάν η παρατήρηση αυτή ισχύει και στην 

αναγωγική περίπτωση του µονονουκλεοσώµατος διερευνήθηκε η κατάσταση 

στρατολόγησης του Spt3 στο σύστηµα αυτό. Τα στελέχη που προαναφέρθηκαν 

µετασχηµατίστηκαν διπλά µε τα πλασµίδια Gal4-Gcn4 in YCplac111 και -2 

µονονουκλεόσωµα. Όπως ακριβώς και προηγουµένως ακολούθησε πείραµα 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης σε κύτταρα ανεπτυγµένα είτε σε συνθήκες 

καταστολής (Μ) είτε σε συνθήκες επαγωγής (ΑΤ). Οι µετρήσεις έγιναν όπως και πριν µε 

τη βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου. Οι 

ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ειδικοί είτε για την περιοχή του 

µονονουκλεοσώµατος {ανιχνευτές Ν1 και GCR(2)} είτε για την περιοχή του πλαισίου 

ανάγνωσης του γονιδίου PHO5 {ανιχνευτές PHO5-ORF(1) και PHO5-ORF(2)}. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 9Β, όπως και στην περίπτωση του υποκινητή  GAL1, το Spt3 

στρατολογείται στο σύστηµα του µη υποκινητή µόνο σε συνθήκες επαγωγής και κατά 

έναν τρόπο εξαρτώµενο από την πρωτεΐνη Mot1.  

Oι παραπάνω παρατηρήσεις υπονοούν την ύπαρξη ενός µηχανισµού 

αλληλοεξάρτησης της παρουσίας και ενδεχοµένως συγκρότησης των πρωτεϊνών 

αυτών πάνω στον υποκινητή GAL1 και στο σύστηµα του µονονουκλεοσώµατος που 

δικαιολογεί την καταγεγραµµένη γενετική τους αλληλεπίδραση καθώς και τον 

παρόµοιο φαινότυπο τους στη µεταγραφή και χρωµατινική αναδιαµόρφωση των 

νουκλεοσωµάτων των δύο συστηµάτων. 
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Εικόνα 9. Η στρατολόγηση της πρωτεΐνης Spt3 στον υποκινητή GAL1 και στο σύστηµα του µη 

υποκινητή εξαρτάται από το Mot1. (Α) Η πρωτεΐνη Spt3 στρατολογείται στον υποκινητή GAL1  σε 

συνθήκες επαγωγής και κατά τρόπο εξαρτώµενο από το Mot1. Ανοσοσκατακρήµνιση 

χρωµατίνης (ChIP) των στελεχών gcn4Myc-Spt3 (WT) και gcn4mot1-1Myc-Spt3 (mot1-1) µε 

χρήση αντισώµατος έναντι του επιτόπου Myc. Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν είτε σε πλούσιο 

θρεπτικό µέσο (GLU), είτε σε θρεπτικό µέσο µε γαλακτόζη (GAL) ενώ η προσβασιµότητα 

µετρήθηκε µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου, όπως 

περιγράφεται στο κείµενο. (B) Η πρωτεΐνη Spt3 στρατολογείται στο µονονουκλεόσωµα σε 

συνθήκες επαγωγής και κατά τρόπο εξαρτώµενο από το Mot1. Ανοσοσκατακρήµνιση 

χρωµατίνης (ChIP) των στελεχών gcn4Myc-Spt3 (WT) και gcn4mot1-1Myc-Spt3 (mot1-1) µε 

χρήση αντισώµατος έναντι του επιτόπου Myc. Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν είτε σε ελάχιστο 

θρεπτικό µέσο (GLU), είτε σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης για 6 ώρες (ΑΤ) ενώ η προσβασιµότητα 

µετρήθηκε µε τη µέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου, όπως 

περιγράφεται στο κείµενο. 

 

 



Συζήτηση 
Στη συγκεκριµένη εργασία αναζητήθηκαν απαντήσεις σε θέµατα επιλογής για 

µεταγραφικούς συνενεργοποιητές, δεδοµένου ότι µέσω τέτοιων προσεγγίσεων είναι 

δυνατή η αποκάλυψη των λειτουργικών ρόλων τόσο των ενεργοποιητών όσο και των 

µεταγραφικών συµπλόκων ή/και των συστατικών τους. Μέσα από την ανάλυση αυτή 

διαπιστώθηκε ο ενεργός ρόλος της θέσης ενεργοποίησης των ενεργοποιητών στον 

καθορισµό των επιλογών για συστατικά του συµπλόκου SAGA, αποκαλύφθηκε η 

λειτουργική συµµετοχή της υποµονάδας Spt3 του συµπλόκου αυτού στη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση καθώς και η εµπλοκή  της ΑΤΡάσης Mot1 στο ίδιο 

φαινόµενο. 

Το αρχικό ερώτηµα που τέθηκε ήταν της πιθανής συµµετοχής της θέσης 

ενεργοποίησης των ενεργοποιητών σε φαινόµενα επιλογής για µεταγραφικούς 

συνενεργοποιητές. Να τονιστεί ότι οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των δύο 

καταστάσεων αφορούσε αποκλειστικά και µόνο τη θέση ενεργοποίησης των δύο 

πρωτεϊνών γιαυτό και όπου για λόγους συγγραφικής διευκόλυνσης αναφερθεί «ο 

ενεργοποιητής» θα υπονοείται «η θέση ενεργοποίησής του». Για λόγους που έχουν ήδη 

αναφερθεί επιλέγχθηκε η σύγκριση ανάµεσα στους όξινους ενεργοποιητές Gcn4 και 

Gal4 και µε στόχο το γονίδιο HIS3, έναν γνωστό στόχο του ενεργοποιητή Gcn4.  

Αρχικά επιβεβαιώθηκε η άποψη ότι ο ενεργοποιητής Gal4 είναι πιο ισχυρός από τον 

ενεργοποιητή Gcn4 εφόσον οδηγεί σε πιο αυξηµένη παραγωγή του RNA µεταγράφου 

του HIS3. Η άποψη αυτή έχει υποστηριχθεί βιβλιογραφικά όπου και έχει προταθεί ότι η 

αιτία του φαινοµένου είναι η δηµιουργία διαφορετικής ποιότητας επαφών µε 

µεταγραφικά σύµπλοκα. Τέτοιες παρατηρήσεις υπονοούν µια δυνατότητα επιπλεόν, 

εναλλακτικών ή πολύ πιο ισχυρών αλληλεπιδράσεων του ενεργοποιητή  Gal4, άµεσων 

ή έµµεσων, µε τη µεταγραφική µηχανή, χωρίς σε αυτό το σηµείο να υπάρχουν άλλα 

διαθέσιµα στοιχεία που να επεξηγούν το φαινόµενο.  

Εφόσον και οι δύο ενεργοποιητές έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µε κοινά 

µεταγραφικά σύµπλοκα το ερώτηµα το οποίο ενδιέφερε ήταν σε ποιο βαθµό επιµέρους 

συστατικά των συµπλόκων αυτών θα χρησιµοποιούνται µε διαφορετικό τρόπο ή σε 

διαφορετικό βαθµό από τους δύο ενεργοποιητές. 

Όσον αφορά το σύµπλοκο του Mediator, αναζητήθηκαν διαφορές στην 

µεταγραφική απαίτηση, των 2 ενεργοποιητών, για τις υποµονάδες Gal11 και Hrs1 του 

συγκεκριµένου συµπλόκου. Τόσο στη µία όσο και στην άλλη περίπτωση διαπιστώθηκε 

ακριβώς η ίδια απαίτηση για τις δύο αυτές πρωτεΐνες: η µεν πρωτεΐνη Gal11 δεν 

απαιτείται για τη µεταγραφή του ΗΙS3 από τους δύο ενεργοποιητές ενώ η Hrs1 

απαιτείται.  



Σχετικά µε το συστατικό Hrs1, η παρατήρηση αυτή είναι απόλυτα σύµφωνη µε την 

ήδη υπάρχουσα πληροφορία σύµφωνα µε την οποία η πρωτεΐνη αυτή είναι 

απαραίτητη για τη διαµεσολαβούµενη από τους συγκεκριµένους ενεργοποιητές 

µεταγραφή (Lee et al. 1999a; Park et al. 2000). Aντίθετα, η υπάρχουσα βιβλιογραφία 

σε σχέση µε το συστατικό Gal11 υποστηρίζει ότι η µεταγραφή µέσω του Gal4 

ενεργοποιητή είναι απόλυτα εξαρτώµενη από αυτό το συστατικό (Park et al. 2000), κάτι 

που εµείς δεν το παρατηρήσαµε. Αυτό θα µπορούσε να σηµαίνει είτε ότι, στην 

περίπτωση αυτή, είναι ο υποκινητής που παίζει τον καθοριστικό ρόλο στη µεταγραφική 

επιλογή γι’ αυτό το συστατικό, είτε ότι η θέση πρόσδεσης του Gcn4 παίζει αυτό το 

ρόλο που και στις δύο περιπτώσεις µένει η ίδια. Πειράµατα των Park et al. 2000 έχουν 

δείξει ότι ενώ ο ενεργοποιητής Gcn4 αλληλεπιδρά, µέσω της περιοχής ενεργοποίησής 

του, µε το συστατικό Gal11, παρόλα αυτά δεν του είναι απαραίτητο για µεταγραφή, 

παρά µόνο αν στρατολογηθεί στον υποκινητή µέσω µιας ετερόλογης θέσης 

πρόσδεσης. Αυτή η παρατήρηση υπονοεί ότι η θέση πρόσδεσης του Gcn4 έχει 

δυνατότητα εναλλακτικών αλληλεπιδράσεων και µπορεί να ξεπεράσει την έλλειψη του 

Gal11. Από τις δικές µας παρατηρήσεις φαίνεται ότι πράγµατι κάτι τέτοιο συµβαίνει 

εξ’ου και ενώ η θέση ενεργοποίησης του Gal4 αλληλεπιδρά και χρειάζεται το Gal11 για 

ενεργοποίηση κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει όταν στρατολογηθεί στον υποκινητή µέσω της 

ετερόλογης θέσης πρόσδεσης του Gcn4. Στην περίπτωση αυτή φαίνεται ότι οι 

εναλλακτικές οδοί που παρέχουν κάποιες αλληλεπιδράσεις της θέσης πρόσδεσης του 

Gcn4 µε µεταγραφικά σύµπλοκα επιτρέπουν τη µεταγραφή απουσία αυτού του 

συστατικού. Εναλλακτικά, ο υποκινητής του ΗIS3 µέσω κάποιων ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του θα µπορούσε να δηµιουργήσει αυτή τη δυνατότητα 

εναλλακτικών επαφών. 

Η σύγκριση µεταξύ των δύο ενεργοποιητών είχε ακόµα περισσότερο ενδιαφέρον 

όταν αναλύθηκαν οι απαιτήσεις σε συστατικά του συµπλόκου SAGA. Στην περίπτωση 

του συστατικού TAF17 οι παρατηρήσεις µας ήταν απόλυτα σύµφωνες µε τη 

βιβλιογραφία σύµφωνα µε την οποία ο υποκινητής HIS3 είναι ένας TAF-εξαρτώµενος 

υποκινητής, σε αντίθεση µε τον GAL1 (Kuras et al. 2000, Li et al. 2000). Αν ο 

ενεργοποιητής ήταν αυτός που στις περιπτώσεις αυτές καθόριζε την απαίτηση γι΄αυτό 

το συστατικό τότε θα έπρεπε στην περίπτωση του Gal4-Gcn4 υβριδίου ο  υποκινητής 

HΙS3 να γίνει TAF-εξαρτώµενος, κάτι που όµως δε συνέβη. Φαίνεται ότι στις περιπτώσεις 

των ΤΑFs τα ιδιαίτερα στοιχεία του υποκινητή (καλό ή κακό στοιχείο ΤΑΤΑ, cis-στοιχεία 

του υποκινητή) είναι αυτά που καθορίζουν αυτού του είδους τη µεταγραφική επιλογή. 

Οι µοναδικές περιπτώσεις, απ’ αυτές που εξετάστηκαν, στις οποίες διαπιστώθηκαν 

έντονες διαφορές στις απαιτήσεις για µεταγραφή µεταξύ των δύο ενεργοποιητών ήταν 

οι περιπτώσεις των Gcn5 και Spt3. Η αντίθεση που παρατηρήθηκε ήταν ιδιαίτερα 

εντυπωσιακή: ο ενεργοποιητής Gal4 είχε απόλυτη εξάρτηση από το συστατικό Spt3 και 



ελάχιστη από την ακετυλοτρανσφεράση ενώ ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε στην 

περίπτωση του Gcn4. Oι απαιτήσεις του υβριδίου συνέπιπταν πλήρως µε τις 

απαιτήσεις του φυσιολογικού Gal4 για ενεργοποίηση της µεταγραφής του ενδογενούς 

γονιδίου GAL1 (Dudley et al. 1999), γεγονός που δηλώνει ότι η ισχυρή εξάρτηση του 

ενεργοποιητή αυτού από το Spt3 είναι ένα γεγονός ανεξάρτητο του υποκινητή που 

επιβάλλεται στον ενεργοποιητή από την ίδια τη θέση ενεργοποίησής του. Με άλλα 

λόγια, οι δυνατότητες επαφών που έχει ο Gal4 µέσω της θέσης ενεργοποίησής του 

είναι τέτοιες που καθιστούν άκρως απαραίτητη τη λειτουργικότητα του συστατικού 

αυτού του SAGA. Οι παρατηρήσεις αυτές δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο του 

ενεργοποιητή αντί του υποκινητή, στον καθορισµό της απαίτησης γι’ αυτά τα δύο 

συστατικά του SAGA. Περαιτέρω µελέτες απαιτούνται για να διευκρηνιστεί ποιό είναι 

αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της θέσης ενεργοποίησης του Gal4 που επιβάλλει τη 

χρήση του Spt3 συστατικού του SAGA έναντι του Gcn5 και που δεν χαρακτηρίζει τη 

θέση ενεργοποίησης του Gcn4. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 διατήρησε πλήρως τη 

ενεργότητά της για ακετυλίωση ακόµα και στην περίπτωση του υβριδίου παρότι δεν 

απαιτείτο για µεταγραφή. Η παρατήρηση αυτή υπονοεί την παρουσία αλλά και τη 

λειτουργία συστατικών των οποίων η αναγκαιότητα δεν είναι εµφανής µε κλασσικές 

γενετικές προσεγγίσεις.  

H aντίθεση στην απαίτηση των δύο αυτών συστaτικών υπονόησε και µια 

ανεξάρτητη αλλά κοινή λειτουργία για τα δύο αυτά συστατικά του SAGA που στην 

περίπτωση του Gal4 επιτελείται από το Spt3 ενώ στην περίπτωση του Gcn4 από το 

Gcn5. H παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα µε δεδοµένο ότι µέχρι στιγµής στη 

βιβλιογραφία έχουν αποδοθεί 2 διαφορετικοί ρόλοι για το σύµπλοκο SAGA, ο ένας σαν 

διασυνδετής µέσω Spt3 και ο άλλος σαν νουκλεοσωµικός αναδιαµορφωτής µέσω 

Gcn5 (Bhaumik and Green, 2002). Μάλιστα έχει θεωρηθεί ότι το Spt3 σαν µηχανή 

στρατολόγησης του ΤΒΡ χρειάζεται κατά µια γενικευµένη έννοια στη στρατολόγηση του 

ΤΒΡ σε υποκινητές που απαιτούν SAGA για τη µεταγραφή τους. Αντίθετα, οι 

συγκεκριµένες παρατηρήσεις υποδήλωναν µια αντικατάσταση του ρόλου του Gcn5 

από τη δράση του Spt3 και το αντίθετο. Με τον τρόπο αυτό γεννήθηκε η ιδέα της 

πιθανής κοινής λειτουργικότητας των δύο αυτών πρωτεϊνών που, ενδεχοµένως µέσω 

διαφορετικής οδού, να οδηγεί στο ίδιο τελικό αποτέλεσµα, τη µεταγραφική 

ενεργοποίηση. 

Το ερώτηµα που γεννήθηκε ήταν µε ποιο τρόπο το Spt3, στην περίπτωση του Gal4, 

µπορεί να αντικαθιστά τη δράση του Gcn5 και να ανταπεξέρχεται µια κατάσταση 

κατασταλτικής χρωµατίνης ώστε να επιτρέψει τη µεταγραφή. Χρησιµοποιήθηκε ένα 

τεχνητό σύστηµα υποκινητή µε οργανωµένη χρωµατίνη και δυνατότητα ελέγχου των 

νουκλεοσωµικών µετατροπών του προκειµένου να προσεγγιστεί αυτό το ερώτηµα. 



Καταρχήν, επιβεβαιώθηκε για ακόµα µια φορά η απόλυτη απαίτηση της µεταγραφής, 

µέσω του ενεργοποιητή Gal4, για το συστατικό Spt3. Ακόµα και σε αυτήν την αυστηρά 

οργανωµένη νουκλεοσωµική κατάσταση η µεταγραφή µέσω του υβριδικού 

ενεργοποιητή ήταν απόλυτα εξαρτώµενη από το συστατικό αυτό και ανεξάρτητη από 

την ακετυλοτρανσφεράση.  

Το αµέσως επόµενο βήµα ήταν βεβαίως να ελεγχθεί η κατάσταση της χρωµατίνης 

στο συγκεκριµένο σύστηµα. Με τη µέθοδο της ευαισθησίας στην πέψη περιοριστικών 

ενζύµων διαπιστώθηκε ότι το υβριδικό µόριο µπορούσε να επάγει νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση η οποία µάλιστα ήταν απόλυτα εξαρτώµενη από το Spt3  συστατικό 

του συµπλόκου SAGA και ανεξάρτητη από την ακετυλοτρανσφεράση, ακριβώς όπως 

και η µεταγραφή. Η παρατήρηση αυτή υπονοούσε µια συµµετοχή της πρωτεΐνης 

αυτής σε φαινόµενα νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης, λειτουργικός ρόλος που 

βιβλιογραφικά έχει αποδοθεί αποκλειστικά στην ενεργότητα της ακετυλοτρανσφεράσης 

του SAGA.  

Στο Κεφάλαιο 1 έχει δειχθεί η απόλυτη απαίτηση της νουκλεοσωµικής 

αναδιαµόρφωσης του ίδιου τεχνητού υποκινητή, όταν όµως ενεργοποιείται από το 

Gcn4, για την ακετυλοτρανσφεράση Gcn5 αλλά όχι για το Spt3 συστατικό, µια 

κατάσταση ακριβώς αντίθετη από αυτήν που παρατηρήθηκε µε τον υβριδικό 

ενεγοποιητή. Συνεπώς, η αντίθεση που αναφέρθηκε προηγουµένως σχετικά µε τις 

απαιτήσεις για µεταγραφή των δύο ενεργοποιητών ανάγεται τελικά σε αντίθεση στις 

απαιτήσεις για τις νουκλεοσωµικές µετατροπές ενός οργανωµένου χρωµατινικά 

υποκινητή. Οι παρατηρήσεις αυτές υπονοούν ότι οι δύο υποµονάδες του συµπλόκου 

SAGA µπορούν να «αντικαταστήσουν» η µία την άλλη όχι µόνο σε θέµατα µεταγραφής 

αλλά και σε θέµατα νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης. Ο αναφερθείς εποµένως 

πιθανός κοινός ρόλος τους στη µεταγραφή θα µπορούσε να είναι η, άµεση ή έµµεση, 

συµµετοχή τους σε φαινόµενα χρωµατινικών µετατροπών. 

Γενετικές και βιοχηµικές µελέτες έχουν δείξει ότι η πρωτεΐνη Spt3 αλληλεπιδρά µε το 

ΤΒΡ (Eisenmann et al. 1992; Dudley et al. 1999; Lee et al. 1998a). Αν το ΤΒΡ συµµετείχε 

στις παραπάνω χρωµατινικές µεταβολές του τεχνητού υποκινητή τότε θα µπορούσε να 

εξηγηθεί η Spt3 αναγκαιότητα γι’ αυτές τις µεταβολές. Προκειµένου να ελεγχθεί µια 

τέτοια υπόθεση διερευνήθηκε η πιθανότητα απαίτησης του ΤΒΡ για τη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση του τεχνητού υποκινητή. Μεταλλάχθηκε η θέση πρόσδεσης του ΤΒΡ 

από ΤΑΤΑ σε CGTA και ελέγχθηκε στον µεταλλαγµένο υποκινητή η δυνατότητα 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης. Ακόµα και σε αυτή την περίπτωση, το -2 

νουκλεόσωµα του υποκινητή αναδιαµορφώνεται και µάλιστα κατά έναν τρόπο που 

εξαρτάται απόλυτα από το συστατικό Spt3 αλλά όχι από το Gcn5, ακριβώς όπως και 

στην περίπτωση του φυσιολογικού υποκινητή.  



Προκειµένου να αποκλειστεί απόλυτα η οποιαδήποτε περίπτωση συµµετοχής του 

ΤΒΡ χρησιµοποιήθηκε το πλήρως αναγωγικό σύστηµα του µονονουκλεοσώµατος. Στο 

σύστηµα αυτό το ΤΒΡ δεν έχει καµία δυνατότητα στρατολόγησης αλλά παρόλα αυτά η 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση είναι εφικτή και µάλιστα εξαρτάται και πάλι απόλυτα 

από τη δράση του Spt3 αλλά όχι του Gcn5. Η πειραµατική αυτή διάταξη επέτρεψε τον 

αποκλεισµό της οποιασδήποτε περίπτωσης συµµετοχής του ΤΒΡ στα φαινόµενα 

χρωµατινικής αναδιαµόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό απεξαρτητοποιείται πλήρως ο  

λειτουργικός ρόλος του Spt3 στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση από το ρόλο που 

του έχει δοθεί στη στρατολόγηση του ΤΒΡ, χωρίς βέβαια να µπορεί να αποκλειστεί και η 

λειτουργική αξία του σε τέτοια φαινόµενα. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκαν και γενικεύτηκαν στο σύστηµα του 

ενδογενή υποκινητή GAL1. Η µόνη διαφορά που παρατηρήθηκε ήταν η απαίτηση και 

της ακετυλοτρανσφεράσης για τη µεταγραφή και τις χρωµατινικές µετατροπές στο 

σύστηµα αυτό. Οι δύο υποµονάδες του SAGA απαιτούνται οµοίως και για τη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του µεταλλαγµένου για το στοιχείο ΤΑΤΑ υποκινητή. Η 

συµµετοχή της ακετυλοτρανσφεράσης στην περίπτωση του υποκινητή GAL1 

ενδεχοµένως να επιβάλλεται από τον πολυπαραγοντικό τρόπο ρύθµισης αυτού του 

υποκινητή µέσω των δύο συµπλόκων µε αντίθετη δράση, του συµπλόκου SAGA και 

του συµπλόκου καταστολής SSN6/TUP1 (Papamichos-Chronakis et al. 2002).  Η 

λειτουργική συµµετοχή του Spt3 στη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή 

κατά έναν τρόπο ανεξάρτητο της παρουσίας του ΤΒΡ πρόσφερε νέα δεδοµένα για το 

ρόλο της πρωτεΐνης αυτής στη ρύθµιση της µεταγραφής του γονιδίου GAL1. Η άποψη 

(Βhaumik and Green, 2001; Larschan and Winston, 2001) ότι η προσέλευση του SAGA 

στον υποκινητή GAL1 διευκολύνει την συγκρότηση του προεναρκτηρίου συµπλόκου 

της µεταγραφής (PIC) µε το αλληλεπιδρά µε το ΤΒΡ διαµέσου του Spt3 φαίνεται ότι δεν 

περιγράφει τη συνολική εικόνα του φαινοµένου. Φαίνεται ότι το SAGA στον υποκινητή 

GAL1 χρειάζεται σε ένα πρώτο βήµα για τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση, η οποία 

διαµεσολαβείται µέσω Spt3, και ενδεχοµένως σε ένα δεύτερο βήµα το Spt3 βοηθάει στη 

στρατολόγηση του ΤΒΡ πάνω στον υποκινητή. Να σηµειώσουµε βέβαια ότι αυτός ο 

τελευταία αναφερθής ρόλος του Spt3 έχει προταθεί από άλλους και δεν υποστηρίζεται 

από τα δεδοµένα της παρούσας εργασίας. Απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για να 

επιβεβαιωθεί ένας ενδεχόµενος διττός ρόλος της πρωτεΐνης αυτής.  

Στην προσπάθεια διευκρίνησης του µηχανισµού δράσης του Spt3 αναζητήθηκαν 

πρωτεΐνες µε δράση νουκλεοσωµικού αναδιαµορφωτή που να παίζουν ρόλο στην 

αναδιαµόρφωση των νουκλεοσωµάτων του GAL1.  Από τις πρωτεΐνες που ελέγχθηκαν 

µόνο στην περίπτωση της ΑΤΡάσης Mot1 φάνηκε συµµετοχή στη µεταγραφή και της 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση του υποκινητή. Με τη βοήθεια του συστήµατος του 

µονονουκλεοσώµατος επιβεβαιώθηκε η απαίτηση για την πρωτεΐνη αυτή για 



νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση και σιγουρεύτηκε η απεξάρτηση της δράσης της από 

την παρουσία του ΤΒΡ. Να σηµειωθεί ότι η πρωτεΐνη αυτή, ακριβώς όπως και το Spt3, 

έχει συσχετιστεί γενετικά και βιοχηµικά µε το ΤΒΡ και πολλές µελέτες έχουν αποδόσει στην 

πρωτεΐνη αυτή ρόλο στη στρατολόγηση του ΤΒΡ πάνω στους υποκινητές (Madison 

and Winston, 1997; Collart 1996; Andrau et al. 2002; Geisberg et al. 2002). Τα 

πειράµατα που προαναφέρθηκαν αποκάλυψαν έναν επιπλέον λειτουργικό ρόλο στην 

πρωτεΐνη αυτή -τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση- ο οποίος µάλιστα επιτυγχάνεται 

κατά τρόπο ανεξάρτητητο από τη στρατολόγηση του ΤΒΡ. Με δεδοµένη τη δράση της 

πρωτεΐνης αυτής ως ΑΤΡάση, και µάλιστα µε οµοιότητες µε το Swi2/Snf2, θα µπορούσε 

να υποστηριχθεί το ενδεχόµενο της δράσης της απευθείας ως αναδιαµορφωτής του 

συστήµατος.  

Τα πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης απέδειξαν έναν εντυπωσιακό 

µηχανισµό αλληλοεξάρτησης της συγκρότησης και στρατολόγησης των παραγόντων 

αυτών πάνω στους υποκινητές κατά τη διαδικασία της µεταγραφικής ενεργοποίησης.  

Η προσέλευση της ΑΤΡάσης Μοt1 στον υποκινητή GAL1 και στο µονονουκλεόσωµα 

συµβαίνει κατά τρόπο απόλυτα εξαρτώµενo από την δράση του Spt3 (και του Gcn5 

στην περίπτωση του GAL1) αλλά και η παρουσία της πρωτεΐνης  Μοt1 προαπαιτείται 

για την προσέλευση του Spt3. Η αµφίδροµη αυτή σχέση δικαιολογεί την 

καταγεγραµµένη γενετική αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών καθώς και τον 

παρόµοιο φαινότυπο τους στη µεταγραφή και χρωµατινική αναδιαµόρφωση των 

νουκλεοσωµάτων των δύο συστηµάτων. Περαιτέρω µελέτες απαιτούνται για να 

διευκρινιστεί ο ακριβής τρόπος µε τον οποίο συντελείται αυτός ο µηχανισµός 

αλληλοεξαρτώµενης συγκρότησης πάνω στους υποκινητές καθώς και για να ελεγχθεί 

η πιθανότητα δράσης της ΑΤΡάσης ως νουκλεοσωµικός ανδιαµορφωτής.  

 

 

 

 



Συµπεράσµατα 
Στη συγκεκριµένη εργασία διερευνήθηκε ο ρόλος των στοιχείων cis (υποκινητής) και 

trans (ενεργοποιητής) στη στρατολόγηση και δράση µεταγραφικών συµπλόκων in 

vivo. Οι παρατηρήσεις από τις αναλύσεις αυτές οδήγησαν σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

συµπεράσµατα σε σχέση µε τη στρατολόγηση και τον τρόπο λειτουργίας τέτοιων 

συµπλόκων, ή των επιµέρους συστατικών τους, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύφθηκαν νέα 

στοιχεία της µεταγραφικής διαδικασίας: 

 

1. Συµµετοχή της θέσης πρόσδεσης του ενεργοποιητή στη µεταγραφική 

δυνατότητα, στην επιλογή για τα συστατικά Gcn5 και Spt3 του συµπλόκου SAGA 

καθώς και στις χρωµατινικές τροποποιήσεις.  

 

2. Πιθανότητα συµµετοχής της ποιότητας του στοιχείου ΤΑΤΑ σε θέµατα 

νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης, τροποποίησης των ιστονών αλλά και επιλογής 

για τα συστατικά Gcn5 και Spt3 του συµπλόκου SAGA.  

 

3. Συµµετοχή της περιοχής ενεργοποίησης των ενεργοποιητών στον καθορισµό της 

απαίτησης και του τρόπου δράσης των συστατικών Gcn5 και Spt3 του συµπλόκου 

SAGA. 

 

4. Μηχανισµός συν-µεταγραφικού σβησίµατος της Gcn5-εξαρτώµενης 

ακετυλίωσης µέσω δράσης µόνιµα προσδεδεµένων απακετυλασών µε σκοπό τον 

άµεσο τερµατισµό της µεταγραφικής απόκρισης. 

 

5. Μηχανισµός συνεργατικής στρατολόγησης και δράσης της υποµονάδας Spt3 

του συµπλόκου SAGA, καθώς και της ΑΤΡάσης Μot1, στη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση. 

 

6. ∆υνατότητα πρόσδεσης του ενεργοποιητή Gcn4 και ακόλουθης στρατολόγησης 

αλλά και δράσης των συµπλόκων SAGA και Swi2/Snf2 σε ετερογενείς θέσεις µη 

υποκινητών µέσα σε κωδικές περιοχές γονιδίων. Απαίτηση επιπρόσθετων cis στοιχείων 

των υποκινητών, ανεξάρτητων της θέσης πρόσδεσης του ενεργοποιητή ή του 

στοιχείου ΤΑΤΑ, για τη στρατολόγηση του συµπλόκου του Μediator. 

 



 
 

Κεφάλαιο 3 
 

«Προσβασιµότητα του 
ενεργοποιητή Gcn4 σε κωδικές 
περιοχές γονιδίων συνεπάγεται 
στρατολόγηση λειτουργικών 
συµπλόκων τροποποίησης 

 της χρωµατίνης αλλά όχι του 
Mediator» 

 
 

  

 



Πρόλογος  
Οι περισότεροι µεταγραφικοί παράγοντες είναι πρωτεΐνες που έχουν την ενγενή 

ιδιότητα να προσδένονται in vitro σε µικρές, συχνά εκφυλισµένες, αλληλουχίες του 

DNA, χαρακτηριστικές για κάθε έναν απ΄ αυτούς (consensus sequences). Η 

προσβασιµότητα µεταγραφικών ρυθµιστών σε αντίστοιχες θέσεις µέσα στο γένωµα 

έχει διερευνηθεί µε πολλούς τρόπους απ΄όπου και έχει φανεί ότι η συγγένεια in vitro 

ενός µεταγραφικού παράγοντα για τη θέση πρόσδεσής του και η δυνατότητα που έχει 

να προσδένεται στην ίδια αλληλουχία in vivo δεν είναι πάντα γραµµική.  

Οι πρώτες παρατηρήσεις προέκυψαν µε πειράµατα παροδικής έκφρασης 

περιοριστικών ενδονουκλεασών στο σακχαροµύκητα και στη Drosophila απ’ όπου 

φάνηκε ότι η πέψη (άρα και η προσβασιµότητα) του ενζύµου συνέβαινε κυρίως σε 

θέσεις υποκινητών ή σε έντονα ευχρωµατινικές θέσεις (Carr and Biggin, 2000; Mai et al. 

2000). Από τέτοιες παρατηρήσεις έχει προταθεί ότι η συνολική δοµή της χρωµατίνης 

(και όχι κάποια χαρακτηριστική νουκλεοτιδική αλληλουχία) είναι υπεύθυνη για αυτή τη 

δυνατότητα διαχωρισµού ανάµεσα σε θέσεις προσβάσιµες και µη. Με παρόµοιες 

έµµεσες τεχνικές έχει δειχθεί στη ζύµη ότι ο ενεργοποιητής Gal4 έχει δυνατότητα 

πρόσδεσης σε θέσεις αναγνώρισής του που βρίσκονται µέσα στο πλαίσιο 

ανάγνωσης του ενεργού γονιδίου ACC1 (Li and Johnston, 2001). 

 Σύγχρονες πειραµατικές µεθόδοι οµοιοπολικής πρόσδεσης πρωτεϊνών πάνω στη 

χρωµατίνη και ακόλουθης ανοσοκατακρήµνισης έδωσαν τη δυνατότητα διερεύνησης 

του φαινοµένου σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και σε επίπεδο συνολικού γενώµατος 

(whole genome studies) (Ren et al. 2000; Iyer et al. 2001; Lieb et al. 2001; Simon et al. 

2001; Lee et al. 2002). Τέτοιες µελέτες στη Drosophila έδειξαν ότι οµοιωτικές πρωτεΐνες 

έχουν τη δυνατότητα πρόσδεσης κυρίως σε περιοχές ενεργών γονιδίων ενώ και στην 

περίπτωση αυτή το γεγονός αποδόθηκε στη συνολική, ενδεχοµένως πιο χαλαρή, 

χρωµατινική δοµή της ευχρωµατίνης (Carr and Biggin, 1999). Στο σακχαροµύκητα, η 

µελέτη της δυνατότητας πρόσδεσης των µεταγραφικών ενεργοποιητών SBF, MBF και 

Rap1 τόσο σε περιοχές ανάµεσα στα γονίδια όσο και σε κωδικές περιοχές έδειξε ότι 

υπάρχει σαφής προτίµηση για την πρόσδεση σε περιοχές υποκινητών αλλά η 

στρατολόγηση ήταν εµφανής και σε περιπτώσεις θέσεων εντοπισµένων µέσα σε 

κωδικές περιοχές (Iyer et al. 2001; Lieb et al. 2001). Η προτίµηση στις περιπτώσεις 

αυτές αποδόθηκε στη δυνατότητα πρόσδεσης και άλλων παραγόντων στις θέσεις 

υποκινητών οι οποίοι λειτουργούν κατά έναν συνεργατικό τρόπο στη σταθεροποίηση 

των µεταγραφικών παραγόντων (cooperative binding).  

Σαν µία συνολική εκτίµηση θα µπορούσαµε να πούµε ότι η πρόσδεση 

µεταγραφικών ενεργοποιητών ευνοείται σε θέσεις µέσα σε υποκινητές, για λόγους που 

προς το παρόν παραµένουν άγνωστοι (Biggin 2001). Η προτίµηση είναι αποτέλεσµα 



είτε µίας συνολικά ευπρόσδεκτης χρωµατινικής δοµής, είτε συγκεκριµένων αλληλουχιών 

του DNA  των υποκινητών (cis elements) είτε τέλος ενός µηχανισµού συνεργατικότητας 

µε άλλες πρωτεΐνες προσδεδεµένες στις θέσεις αυτές. Παρόλα αυτά η πρόταση ότι 

υφίσταται µηχανισµός µέσα στα κύτταρα που «µαρκάρει» τους υποκινητές και επιτρέπει 

το διαχωρισµό των εν δυνάµει θέσεων αναγνώρισης µέσα σε κωδικές περιοχές από τα 

πραγµατικά σηµεία πρόσδεσης των υποκινητών παραµένει αναπόδεικτη.  

Επιπρόσθετα, η κατά περιπτώσεις παρατηρούµενη πρόσδεση των οµοιωτικών 

πρωτεϊνών αλλά και των µεταγραφικών ενεργοποιητών του σακχαροµήκυτα, που 

αναφέρθηκαν, σε θέσεις µέσα σε κωδικές περιοχές γεννάει το ερώτηµα του εάν και µε 

ποιό τρόπο παρεµποδίζεται η επιβλαβής λειτουργικότητά τους σε τέτοιες ετερόλογες 

θέσεις.  

Ο πολύ καλά µελετηµένος, µεταγραφικός ενεργοποιητής Gcn4 αποτελεί ένα άριστο 

µοντέλο ενεργοποιητή για διερεύνηση τέτοιου είδους ερωτηµάτων µε δεδοµένο ότι είναι 

γνωστή η άριστη αλληλουχία αναγνώρισης του RTGACTCAΥ. Η αλληλουχία αυτή 

εντοπίζεται σε περίπου 166 θέσεις µέσα στο γένωµα εκ των οποιών οι 119 βρίσκονται 

µέσα σε κωδικές περιοχές. Αν θεωρήσουµε σαν δεδοµένο το γεγονός ότι η λειτουργία 

των ενεργοποιητών σε θέσεις µη υποκινητών θα είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για το 

κύτταρο µπορούµε να ρωτήσουµε εάν η πρόσδεση σε αυτές τις θέσεις παρεµποδίζεται 

ή, άµα συµβαίνει, αν η µεταγραφή µε κάποιο τρόπο καταστέλλεται.  

∆εδοµένου ότι είναι γνωστές (Natarajan et al. 1999; Brown et al. 2001; Neely et al. 

2002) δυνατότητες άµεσων αλληλεπιδράσεων του συγκεκριµένου ενεργοποιητή µε 

µηχανές τροποποίησης ή αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης (SAGA, Swi/Snf) αλλά και 

µε συστατικά της πολυµεριστικής µηχανής (Mediator), δηµιουργείται το επίσης εύλογο 

ερώτηµα της συν-παρουσίας τους (µαζί µε τον ενεργοποιητή) ή όχι σε τέτοιες 

ετερόλογες  θέσεις.  

Στην εργασία που περιγράφεται στο συγκεκριµένο κεφάλαιο αξιοποιήθηκε η 

µεθοδολογία ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης (ChIP) για να δoθούν απαντήσεις σε 

µια σειρά από τέτοιου είδους ερωτήµατα. Ελέγχθηκε η στρατολόγηση του 

ενεργοποιητή Gcn4 και συνενεργοποιητών του σε ετερόλογες θέσεις µέσα σε κωδικές 

περιοχές του γενώµατος, απ’ όπου και προέκυψαν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα 

συµπεράσµατα σε σχέση µε τη δυνατότητα πρόσβασης και δράσης των 

µεταγραφικών ρυθµιστών σε τέτοιες ετερόλογες θέσεις. 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσµατα 
Στρατολόγηση του ενεργοποιητή Gcn4 σε ετερόλογες θέσεις  µέσα σε κωδικές 

περιοχές της ευχρωµατίνης 
Προκειµένου να διερευνηθεί η πιθανότητα πρόσδεσης του ενεργοποιητή Gcn4 σε 

θέσεις µη υποκινητών µέσα στο γένωµα του σακχαροµήκυτα χρησιµοποιήθηκε η 

τεχνολογία της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης (ChIP).  

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει διαθέσιµο  αντίσωµα που να αναγνωρίζει το µόριο του 

ενεργοποιητή ακολούθησε διαδικασία σήµανσης της πρωτεΐνης µε επίτοπο που να 

αναγνωρίζεται από εµπορικώς διαθέσιµο αντίσωµα. Σύµφωνα µε τη µέθοδο που 

αναφέρεται στο οµώνυµο κεφάλαιο κατασκευάστηκε το στέλεχος Μ-Gcn4 όπου 9 

επίτοποι Myc τοποθετήθηκαν στο καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης.  

Επιλέχθηκαν περιοχές ανάµεσα σε γονίδια που να περιλαµβάνουν την άριστη 

αλληλουχία αναγνώρισης RTGACTCAΥ (GCRE: Gcn4 Response Element) και ελέγχθηκε 

η στρατολόγηση του Gcn4. Στην επιλογή των θέσεων περιλήφθηκαν γονίδια είτε 

ενεργά (POL2, FRE6) ή κατεσταλµένα (PHO8) κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες 

ανάπτυξης που χρησιµοποιήθηκαν.  

Προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα η παρατηρούµενη 

πρόσδεση του Gcn4 να οφείλεται σε γειτονικές θέσεις επιλέχθηκαν περιοχές ώστε να 

µην περιλαµβάνουν καµία άλλη, ακόµα και εκφυλισµένη, θέση αναγνώρισης σε ένα 

µήκος περίπου 10Κb εκατέρωθεν της επιλεγµένης θέσης. Πέραν αυτών των 

ευχρωµατικών περιοχών ελέγχθηκε και η στρατολόγηση σε ένα GCRE τοποθετηµένο 

κοντά στο τελοµερικό δεξί άκρο του χρωµοσώµατος VI (ΤΕL6). 

Οι θέσεις που επιλέχθηκαν ήταν εντοπισµένες στο κωδικό 816 του POL2 πλαισίου 

ανάγνωσης (µε συνολικό µήκος 2223 κωδικά), στο κωδικό 192 του FRE2 πλαισίου 

ανάγνωσης (µε συνολικό µήκος 713 κωδικά), στο κωδικό 2 του  PHO8 πλαισίου 

ανάγνωσης (µε συνολικό µήκος 513 κωδικά) και τέλος σε απόσταση 2773 bp από το 

δεξί τελοµερικό άκρο του χρωµοσώµατος VI (ΤΕL6). Η στρατολόγηση του Gcn4 

ελέγχθηκε ταυτόχρονα και σε µία θέση κανονικού υποκινητή, αυτού του γονιδίου TRP3, 

του οποίου η έκφραση ρυθµίζεται από το Gcn4. Για αρνητικό έλεγχο χρησιµοποιήθηκε 

µια περιοχή του πλαισίου ανάγνωσης του γονιδίου PHO5 που δεν περιλαµβάνει καµία 

θέση πρόσδεσης για τον ενεργοποιητή.  

Όπως αναφέρθηκε, η στρατολόγηση του ενεργοποιητή ελέχθηκε µε τη µέθοδο της 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης και µετρήθηκε µε τη βοήθεια της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου (real time PCR amplification) των 

ανοσοκατακρηµνισµένων τµηµάτων DNA. Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται µία 

λεπτοµερειακή και ποσοτική εκτίµηση των παραγόµενων προϊόντων της αντίδρασης 

πολυµερισµού. Οι ανιχνευτές που χρησιµοποιήθηκαν ονοµάστηκαν σύµφωνα µε την 



υπό ανάλυση περιοχή και αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτηµα 

«Ολιγονουκλεοτίδια». Σε κάθε περίπτωση η τιµή που δείχνεται στο διάγραµµα 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό εµπλουτισµού του υπό ανάλυση τµήµατος DNA σε σχέση 

µε την περιοχή του PHO5 µετά από κανονικοποίηση µε τους αντίστοιχους λόγους των 

προϊόντων πολυµερισµού των δειγµάτων συνολικής χρωµατίνης (input). 

H στρατολόγηση ελέχθηκε είτε σε συνθήκες ελάχιστου θρεπτικού µέσου (Min) είτε σε 

συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης, όπου αυξάνει η ποσότητα του Gcn4 µέσα στα κύτταρα 

(Thireos et al. 1984). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1 παρατηρήθηκε στρατολόγηση του 

ενεργοποιητή σε όλες τις ευχρωµατινικές περιπτώσεις που ελέχθηκαν και µάλιστα σε 

ποσοστά ίδια (POL2, FRE6) ή και πολύ µεγαλύτερα (PHO8) από την παρουσία του στον 

TRP3 υποκινητή. Aντίθετα, δεν παρατηρήθηκε πρόσδεση στο έντονα ετεροχρωµατινικό 

τελοµερικό άκρο.  
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Εικόνα 1. Στρατολόγηση του ενεργοποιητή Gcn4 σε θέσεις µη υποκινητών µέσα σε κωδικές 

περιοχές γονιδίων. In vivo προσβασιµότητα του ενεργοποιητή Gcn4 στον υποκινητή TRP3 και σε 

θέσεις-στόχους εντοπισµένες σε περιοχές µη υποκινητών όπως στο πλαίσιο ανάγνωσης των 

γονιδίων POL2, FRE6, PHO8 και σε απόσταση 2773 βάσεις από το τελοµερικό άκρο του 

χρωµοσώµατος  VI (TEL6). Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μin) είτε 

για 6 ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (10mM AT) ενώ η προσβασιµότητα ελέγχθηκε µε τη 

χρήση στελέχους που εκφράζει Gcn4 σηµασµένο µε 9 Μyc επίτοπους.  Η προσβασιµότητα 

µετρήθηκε µε τη βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµερισµού πραγµατικού χρόνου, 

όπως περιγράφεται στο κείµενο. Η προσβασιµότητα στη θέση του PHO8 ORF και του υποκινητή 

TRP3 ελέγχθηκε επίσης σε κύτταρα αναπτυγµένα για ίδιο χρόνο σε συνθήκες έλλειψης 

φωσφορικών (LP)   



Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός της ιδιαίτερα υψηλής παρουσίας του ενεργοποιητή 

στο γονίδιο PHO8, ενδεχοµένως λόγω της πολύ στενής γειτνίασης της θέσης αυτής µε 

τον κανονικό υποκινητή του συγκεκριµένου γονιδίου που πιθανά προσδίδει µια 

επιπλέον προσβασιµότητα στης περιοχή.  

Αυτό το εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό στρατολόγησης του Gcn4 οδήγησε στην 

υπόθεση του πιθανού ρυθµιστικού του ρόλου στην περιοχή. Για να αποκλειστεί µια 

τέτοια πιθανότητα ελέγχθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του  γονιδίου PHO8 σε διάφορες 

συνθήκες είτε κατασταλτικές (ελάχιστο θρεπτικό µέσο), είτε επαγωγικές (έλλειψη 

φωσφορικών) για την έκφρασή του. Όπως φαίνεται στην Εκόνα 2Α η παρουσία του 

Gcn4 δεν ρυθµίζει ούτε θετικά αλλά ούτε και αρνητικά τα επίπεδα έκφρασης του 

γονιδίου αυτού. Για πιο αναλυτικό έλεγχο της πιθανής συµµετοχής του στην καταστολή 

σχεδιάστηκε πείραµα ελέγχου της κινητικής κλεισίµατος του επαγµένου PHO8 

συστήµατος, παρουσία ή απουσία του ενεργοποιητή, όπου επιβεβαιώθηκε η µη 

συµµετοχή του σε τέτοια φαινόµενα.  Επίσης δεν διαπιστώθηκε καµία συµµετοχή του 

στη ρύθµιση της έκφρασης ενός άλλου γονιδίου, του KRE2 (Εκόνα 2Β) που είναι 

εντοπισµένο περίπου 900bp κάτω (down stream) του GCRE.  
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Εικόνα 2. Η στρατολόγηση του Gcn4 στην κωδική περιοχή του PHO8 δεν συσχετίζεται µε 

συµµετοχή του στη ρύθµιση της µεταγραφής των γονιδίων της περιοχής. (Α) Ανάλυση κατά 

Northern ολικού RNA κυττάρων των δεικνυόµενων στελεχών αναπτυγµένων είτε σε ελάχιστο 

θρεπτικό µέσο (M), είτε για 6 ώρες σε συνθήκες έλλειψης φωσφορικών (LP), είτε και στις δύο 

συνθήκες (LP+AT). Για τον έλεγχο της κινητικής κλεισίµατος κύτταρα µεγαλωµένα σε συνθήκες 

επαγωγής (LP ή LP+AT) µεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα θρεπτικά καταστολής (Μ ή ΑΤ) και 



αφέθηκαν για 10 και 20 λεπτά. Για την ανίχνευση του PHO8 mRNA ραδιοσηµάνθηκε το προϊόν 

της αντίδρασης πολυµερισµού γενωµικού DNA µε τους ανιχνευτές PHO8(4) και PHO8 Proximal B, 

ενώ για την ανίχνευση του mRNA της ακτίνης (ACT1), που χρησιµοποιήθηκε για τον ποσοτικό 

έλεγχο, ραδιοσηµάνθηκε το προϊόν πολυµερισµού γενωµικού  DNA µε τους ανιχνευτές ACT3 και 

ACT4. (Β) Ανάλυση κατά Northern ολικού RNA κυττάρων των δεικνυόµενων στελεχών 

αναπτυγµένων είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ) είτε για 6 ώρες σε συνθήκες έλλειψης 

αµινοξέων (ΑΤ). Για την ανίχνευση του KRE2 mRNA ραδιοσηµάνθηκε το προϊόν της αντίδρασης 

πολυµερισµού γενωµικού DNA µε τους ανιχνευτές KRE2(1) και KRE2(2), ενώ για τον ποσοτικό 

έλεγχο χρησιµοποιήθηκε το ΤR1 (Transcript 1) mRNA, όπου ραδιοσηµάνθηκε το προϊόν 

πολυµερισµού γενωµικού DNA µε τους ανιχνευτές ΤR1(1) και TR(1)2 . 

 

Ακόµα πιο ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση (Εικόνα 1) ότι η ικανότητα 

στρατολόγησης του ενεργοποιητή στο γονίδιο PHO8 χάνεται στις συνθήκες επαγωγής 

του (συνθήκες έλλειψης φωσφορικών), πιθανόν εξαιτίας της κάλυψης του σηµείου 

πρόσδεσης από µεγάλα σύµπλοκα που στρατολογούνται για την έναρξη της 

µεταγραφής. 

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει το συµπέρασµα ότι ο ενεργοποιητής 

Gcn4, όπως έχει αναφερθεί και για άλλους (Iyer et al. 2001; Lieb et al. 2001), διατηρεί 

τη δυνατότητα στρατολόγησης σε κωδικές περιοχές µέσα στο γένωµα, χωρίς η 

προσβασιµότητά του αυτή να συνοδεύεται και µε συµµετοχή του στη ρύθµιση των 

αντίστοιχων γονιδίων (τουλάχιστον για την περίπτωση του PHO8 που ελέγχθηκε).  

 

Στρατολόγηση λειτουργικού συµπλόκου SAGA αλλά όχι του Mediator στις 

θέσεις των µη-υποκινητών 
Ο ενεργοποιητής Gcn4, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχει τη δυνατότητα να 

αλληλεπιδρά και να στρατολογεί σε γονίδια στόχους του µεταγραφικά σύµπλοκα, 

όπως το SAGA και ο MEDIATOR. ∆εδοµένης της παρουσίας του Gcn4 στις ενδογενείς 

θέσεις των µη υποκινητών δηµιουργήθηκε το εύλογο ερώτηµα της συν-

στρατολόγησης και ανίχνευσης τέτοιων συµπλόκων στις ίδιες θέσεις.  

Για να διερευνηθεί αυτό το ερώτηµα χρησιµοποιήθηκε, ακριβώς όπως και 

προηγουµένως, η τεχνολογία της ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης. ∆ηµιουργήθηκαν 

στελέχη ζύµης που να εκφράζουν σηµασµένες µε τον Myc επίτοπο τις πρωτεΐνες Spt3 

και Srb4, συστατικών των συµπλόκων SAGA και Mediator, αντίστοιχα. Η σήµανση έγινε 

ακριβώς όπως περιγράφηκε προηγουµένως µε την εισαγωγή 9 επιτόπων Myc στο 

καρβοξυτελικό άκρο των πρωτεϊνών, στα γενετικά υπόβαθρα των στελεχών WT και 

gcn4. 

Όπως φαίνεται στην Eικόνα 3Α, σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης, το σύµπλοκο 

SAGA στρατολογείται στις θέσεις των µη υποκινητών εν αντιθέσει µε το σύµπλοκο του 

Mediator (Eικόνα 3Β). Η µη ανίχνευσή του SAGA στο τελοµερές καθώς και στις 



υπόλοιπες θέσεις αλλά στο γενετικό υπόβαθρο του στελέχους gcn4∆ αποδεικνύει την 

απόλυτη εξάρτηση της παρουσίας του από τον ενεργοποιητή. 
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Εικόνα 3. Το σύµπλοκο SAGA στρατολογείται στις θέσεις των µη-υποκινητών, εν αντιθέσει µε το 

σύµπλοκο του Mediator. (Α) Στρατολόγηση του συµπλόκου SAGA στη θέση του υποκινητή TRP3 

αλλά και στις θέσεις των µη-υποκινητών. Η προσβασιµότητα ελέγχθηκε µε τη χρήση στελέχους 

που εκφράζει το Spt3 συστατικό του SAGA σηµασµένο µε 9 Myc επιτόπους, είτε παρουσία (WT) 

είτε απουσία (gcn4) του ενεργοποιητή Gcn4. Ta κύτταρα αναπτύχθηκαν για 6 ώρες σε συνθήκες 

έλλειψης ιστιδίνης (10mM AT). (B) Στρατολόγηση του συµπλόκου Mediator στη θέση του 

υποκινητή TRP3 αλλά και στις θέσεις των µη-υποκινητών. Η προσβασιµότητα ελέγχθηκε µε τη 

χρήση στελέχους που εκφράζει το Srb4 συστατικό του Mediator σηµασµένο µε 9 Myc επιτόπους, 

είτε παρουσία (WT) είτε απουσία (gcn4) του ενεργοποιητή Gcn4. Ta κύτταρα αναπτύχθηκαν για 6 

ώρες σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (10mM AT). 

 

 

 



Το σύµπλοκο SAGA, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διαθέτει ενεργότητα 

ακετυλοτρανσφεράσης ιστονών. Προκειµένου να ελεγχθεί αν διατηρείται η 

λειτουργικότητά του αυτή όταν στρατολογείται στις ετερόλογες θέσεις, µεθοδεύτηκε 

πείραµα ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης µε αντίσωµα έναντι δι-ακετυλιωµένης 

ιστόνης Η3. Η ιστόνη αυτή, και µάλιστα οι συγκεκριµένες λυσίνες, αποτελούν 

φυσιολογικό στόχο της ακετυλοτρανσφεράσης Gcn5 του SAGA (Grant et al. 1999). 

Όπως φαίνεται στη Eικόνα 4 παρατηρείται ακετυλίωση της ιστόνης αυτής, στις θέσεις 

των µη υποκινητών, η οποία µάλιστα αυξάνει περαιτέρω παρουσία αυξηµένης 

ποσότητας του ενεργοποιητή  Gcn4 (συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης). Η παρατηρούµενη 

ακετυλίωση είναι απόλυτα εξαρτώµενη από την ακετυλοτρανσφεράση Gcn5, όπως 

φάνηκε από το χάσιµό της στις ίδιες πειραµατικές συνθήκες αλλά στο γενετικό 

υπόβαθρο του στέλεχους gcn5. Η µόνη περίπτωση στη οποία δεν παρατηρήθηκε 

ακετυλίωση ήταν η περίπτωση του τελοµερούς γεγονός που συµβάδιζε µε την 

ανικανότητα να ανιχνεύσουµε Gcn4 και SAGA σ΄αυτή τη θέση. Να σηµειωθεί ότι, για 

τον ποσοτικό και αρνητικό έλεγχο των ακετυλιώσεων, αντί του PHO5 ORF, 

χρησιµοποιήθηκε µία έντονα ετεροχρωµατινική µη ακετυλιωµένη περιοχή που 

αναφέρεται σαν TEL στην αναφορά (Vogelauer et al. 2000). 
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Εικόνα 4. ∆ιατήρηση της λειτουργικότητας ακετυλίωσης ιστονών του SAGA στις τυχαίες 

θέσεις. Έλεγχος της Gcn5-εξαρτώµενης ακετυλίωσης των ιστονών των µη υποκινητών, 

µετρηµένη µε τη µέθοδο της ανοσοκατακρήµνισης ιστονών µε χρήση αντισώµατος έναντι δι-

ακετυλιωµένης ιστόνης Η3. Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ) όπου η 

συγκέντρωση του Gcn4 είναι µικρή, είτε παρουσία 10mM AT για 6 ώρες (ΑΤ) όπου η 

συγκέντρωση του Gcn4 είναι µεγάλη.  

 

 



Από τις παραπάνω παρατηρήσεις προκύπτει το συµπέρασµα ότι η παρουσία του 

ενεργοποιητή Gcn4 στις θέσεις των µη υποκινητών είναι αναγκαία και ικανή για τη 

στρατολόγηση λειτουργικού συµπλόκου SAGA, όχι όµως και του Mediator. H µη 

στρατολόγηση του συµπλόκου αυτού υπονοεί και την αναστολή της συγκρότησης 

λειτουργικού εναρκτηρίου συµπλόκου της µεταγραφής άρα την καταστολή της. 

 

∆ιερεύνηση του φαινοµένου της µη στρατολόγησης του Mediator µέσα από 

τεχνητά µεταγραφικά συστήµατα 
Προκειµένου να διερευνηθούν οι πιθανοί λόγοι της παρεµπόδισης της 

στρατολόγησης του Mediator στις ετερόλογες θέσεις χρησιµοποιήθηκε ένα σύστηµα 

κανονικού υποκινητή µε σκοπό να µελετηθούν εκεί οι απαιτήσεις, πέραν του 

ενεργοποιητή, για στρατολόγηση του συγκεκριµένου συµπλόκου. Χρησιµοποιήθηκε το 

πολύ καλά αναλυµένο σύστηµα του bPHO5 υποκινητή (βλ. Κεφάλαιο 1) µε δεδοµένο το 

ισχυρό πλεονέκτηµά του ότι, πέραν του ενεργοποιητή και του στοιχείου ΤΑΤΑ,  δεν 

απαιτεί επιπλέον παράγοντες για µεταγραφική ενεργοποίηση.  

Κατ’ αρχήν, ελέγχθηκε η στρατολόγηση των συστατικών που ενδιέφεραν (Gcn4, 

Spt3, Srb4) στο µεταγραφικό αυτό σύστηµα. Όπως ήταν αναµενόµενο, σε συνθήκες 

επαγωγής, o ενεργοποιητής προσδένεται στον υποκινητή και αυτό έχει σαν συνέπεια τη 

στρατολόγηση τόσο του SAGA όσο και του Mediator (Εικόνα 5A). Για λόγους που θα 

φανούν παρακάτω ελέγχθηκε και η στρατολόγηση του ΤΒΡ στον υποκινητή στις ίδιες 

συνθήκες µε χρήση ενός αντισώµατος που αναγνωρίζει ειδικά το ΤΒΡ ζύµης 

(προσφορά του S. Buratowski).  
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Εικόνα 5. Η σταθεροποίηση του MEDIATOR επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια στοιχείων του υποκινητή 

γύρω από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής ανεξάρτητων του στοιχείου ΤΑΤΑ. Ο τεχνητός 

υποκινητής bPHO5 χρησιµοποιήθηκε για να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις για σταθεροποίηση του 

Μediator. Σε κάθε περίπτωση  (Α, Β, Γ) µια σχηµατική απεικόνιση του υποκινητή και των 

κατασκευών που προέκυψαν µε βάση αυτόν φαίνεται στο αριστερό µέρος της εικόνας. (Α) Ο 

κανονικός υποκινητής bPHO5, σε κύτταρα αναπτυγµένα για 6 ώρες σε συνθήκες έλλειψης 

ιστιδίνης, στρατολογεί Gcn4, SAGA (Spt3),  Mediator (Srb4) και TBP.  (Β) Ο µεταλλαγµένος 

υποκινητής bPHO5-CGTA διαφέρει από τον φυσιολογικό µόνο στη στρατολόγηση του ΤΒΡ. (Γ) 

Αποµάκρυνση όλων των στοιχείων του υποκινητή, που βρίσκονται κάτω από τη θέση 

πρόσδεσης του ενεργοποιητή, καθώς και του πλαισίου ανάγνωσης του γονιδίου αναφοράς έχει 

σαν αποτέλεσµα την αδυναµία στρατολόγησης όχι µόνο του ΤΒΡ αλλά και του  Mediator. 

 

Προκειµένου να διερευνηθεί ποιά είναι τα στοιχεία του υποκινητή που προσφέρουν 

τη δυνατότητα στον ενεργοποιητή να στρατολογεί αλλά και να σταθεροποιεί το 

σύµπλοκο του MEDIATOR, αποφασίσαµε να τροποποιήσουµε στοιχεία του υποκινητή 

έτσι ώστε να προσεγγίσουµε την κατάσταση των ετερόλογων ενδογενών θέσεων.  

Σε ένα πρώτο βήµα, και µε τη λογική υπόθεση ότι η παρουσία στοιχείου ΤΑΤΑ στην 

περιοχή γύρω από τις θέσεις των µη υποκινητών είναι µάλλον απίθανη, διερευνήθηκε η 

συνεισφορά της παρουσίας του στοιχείου αυτού στη σταθεροποίηση του 

συγκεκριµένου συµπλόκου. Προκειµένου να καταστραφεί το στοιχείο ΤΑΤΑ εισήχθηκαν 

δύο µεταλλαγές στον υποκινητή που µετέτρεπαν την αλληλουχία ΤΑΤΑΤΑΑ σε 

ΤΑCGTAA. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 5B ο υποκινητής bPHO5-CGTA, σε συνθήκες 

επαγωγής, δεν στρατολογεί καθόλου TBP ενώ αντίθετα το Gcn4, το SAGA αλλά ακόµα 

και ο Mediator στρατολογούνται, µάλιστα ο Mediator σε µεγαλύτερα ποσοστά, απ’ ότι 

στον φυσιολογικό υποκινητή.  

Έχοντας αποκλείσει τη συµµετοχή του ΤΒΡ στη σταθεροποίηση του Mediator 

περάσαµε σε µία δεύτερη επαγωγική σκέψη, µε την υπόθεση ότι η παρουσία σηµείων 

έναρξης της µεταγραφής και στοιχείων του πυρήνα του υποκινητή (core promoter) 

κοντά στις θέσεις των µη υποκινητών είναι επίσης απίθανη. Μεταφέρθηκε η περιοχή 

του υποκινητή bPHO5, που περιλαµβάνει µόνο το νουκλεόσωµα -2 και τη θέση 

πρόσδεσης για τον ενεργοποιητή, σε έναν καινούργιο φορέα ζύµης (κατασκευή που 

αναφέρεται σαν -2 µονονουκλεόσωµα στο αντίστοιχο παράρτηµα). Ελέγχθηκε και στην 

περίπτωση αυτή η παρουσία ή µη των γνωστών παραγόντων που ενδιέφεραν. Αυτή η 

περιοχή προέρχεται µεν από έναν υποκινητή αλλά δεν περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα 

που να µπορούν να υποστηρίξουν ακόµα και βασικά επίπεδα µεταγραφής. Στην 

περίπτωση αυτή, και όπως φαίνεται στην Εικόνα 5Γ, ο ενεργοποιητής έχει κανονική 

πρόσβαση στην περιοχή, δεν στρατολογεί ΤΒΡ, στρατολογεί SAGA, αλλά όχι όµως το 

Mediator. 



Το τελευταίο σύστηµα του -2 µονονουκλεοσώµατος είχε το πλεονέκτηµα ότι 

προσοµοίαζε µε την κατάσταση των ενδογενών µη υποκινητών και έτσι αποκαλύφθηκε 

το γεγονός ότι η περιοχή του υποκινητή κοντά στο σηµείο έναρξης της µεταγραφής, 

και όχι αυτό καθεαυτό το στοιχείο ΤΑΤΑ, είναι αναγκαία για τη στρατολόγηση του 

συµπλόκου του Mediator.  

Στη σταθεροποίηση αυτή είναι πιθανό να συµµετέχει ένας µηχανισµός 

αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης, όπως έχει ήδη αναφερθεί για την περίπτωση του 

υποκινητή ΗΟ (Bhoite and Stillman 2001), ο οποίος να απουσιάζει ή να µη λειτουργεί εν 

απουσία αυτών των στοιχείων του πυρήνα του υποκινητή.  

Προκειµένου να διερευνηθεί µια τέτοια πιθανότητα ελέγχθηκε αρχικά κατά πόσο στο 

σύστηµα του υποκινητή bPHO5 (όπως και στο ΗΟ) υπάρχει απαίτηση του συµπλόκου 

αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης Swi/Snf για τη στρατολόγηση του Mediator. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 6Α σε επαγωγικές συνθήκες και στο γενετικό υπόβαθρο του 

στελέχους snf2∆, όπου δεν παρατηρείται νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση των 2 

νουκλεοσωµάτων του υποκινητή, δεν στρατολογείται και το σύµπλοκο του Mediator. 

Να σηµει;θεί ότι ο έλεγχος της νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης έγινε µε τη µέθοδο 

της ευαισθησίας στην πέψη περιοριστικών ενζύµων, όπου το ένζυµο ClaI 

χρησιµοποιήθηκε στην περίπτωση του νουκλεοσώµατος -2 και το ένζυµο DdeI στην 

περίπτωση του -1. Σε κάθε περίπτωση η δεύτερη πέψη για οριοθέτηση του τµήµατος 

DNA έγινε µε τα περιοριστικά ένζυµα ΕcoRI/HindIII ενώ για την υβριδοποίηση 

χρησιµοποιήθηκε ραδιοσηµασµένο το προϊόν της πέψης του πλασµιδίου αναφοράς 

bPHO5 µε τα ίδια ένζυµα. 
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Εικόνα 6. Λειτουργική σχέση ανάµεσα στη στρατολόγηση του Mediator  και στη 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση στις τεχνητές θέσεις. (Α) Στο αριστερό µέρος της εικόνας 

φαίνεται ότι η στρατολόγηση του Mediator (Srb4) στο σύστηµα του τεχνητού υποκινητή χάνεται 

στο γενετικό υπόβαθρο του στελέχους snf2. Τα στελέχη αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έλλειψης 

ιστιδίνης για 6 ώρες. Στο δεξί µέρος της εικόνας φαίνεται η απαίτηση για την ΑΤΡάση Snf2 για 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση των 2 νουκλεοσωµάτων (-1 και -2) του bPHO5 υποκινητή. 

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ελέγχου της ευαισθησίας στην πέψη των περιοριστικών ενζύµων 

ClaI και DdeI, όπως αναφέρεται στο κείµενο. Τα κύτταρα αγρίου τύπου (WT) ή snf2∆ (snf2) 

αναπτύχθηκαν για 12 ώρες είτε σε ελάχιστο θρεπτικό µέσο (Μ) είτε παρουσία 10mM AT (ΑΤ). Με 

το γράµµα Ρ σηµειώνεται η προστατευµένη από την πέψη ζώνη DNA ενώ µε U η µια ζώνη που 

προκύπτει µετά από την πρόσβαση του ενζύµου.  (Β) Απαίτηση για την ΑΤΡάση Snf2 για 

νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση των 2 νουκλεοσωµάτων (-1 και -2) του τεχνητού συστήµατος 

του -2 µονονουκλεοσώµατος. Χρησιµοποιήθηκαν τα ένζυµα ClaI και XhoI για λόγους που 

αναφέρονται στο κείµενο.  

 

Η παρατήρηση αυτή της απαίτησης του παράγοντα αναδιαµόρφωσης της 

χρωµατίνης Snf2 για τη στρατολόγηση του Mediator δηµιούργησε υποψίες κατά 

πόσον στην αναγωγική κατάσταση του -2 µονονουκλεοσώµατος η καταστολή της 

στρατολόγησης ή της δράσης του παράγοντα αυτού ή η ανικανότητα της 

περιβάλλουσας χρωµατίνης να υφίσταται µεταβολές ήταν η αιτία της µη 

σταθεροποίησης του Mediator.  



Για να ελεγχθεί αυτή η πιθανότητα µελετήθηκε η δυνατότητα νουκλεοσωµικής 

αναδιαµόρφωσης στην περίπτωση του -2 µονο-νουκλεοσώµατος. Με το ένζυµο ClaI 

επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα αναδιαµόρφωσης αυτού του νουκλεοσώµατος, η οποία 

µάλιστα ήταν απόλυτα εξαρτηµένη από την ΑΤΡάση Snf2 (Εικόνα 6Β). Προκειµένου να 

υπάρχει µια πιο πλήρης εικόνα της χρωµατινικής κατάστασης και δυναµικής του 

συστήµατος αυτού ελέγχθηκε και η ευαισθησία στη πέψη του περιοριστικού ενζύµου 

XhoI, που καταλαµβάνει περίπου τη θέση της DdeI του κανονικού υποκινητή.  Tόσο 

στην περίπτωση της ClaI όσο και στην περίπτωση της ΧhοΙ η δεύτερη πέψη έγινε µε τα 

περιοριστικά ένζυµα PvuII/HindIII και η υβριδοποίηση µε τον ίδιο ραδιενεργό ανιχνευτή 

που χρησιµοποιήθηκε και προηγουµένως. Όπως φαίνεται στην εικόνα 6B, η θέση της 

XhoI δεν είναι προσβάσιµη στην κατάσταση της µη επαγωγής, γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη νουκλεοσώµατος στη θέση αυτή. Στις συνθήκες επαγωγής 

όµως η θέση αυτή γίνεται προσβάσιµη και µάλιστα κατά έναν τρόπο που εξαρτάται και 

πάλι από την ΑΤΡάση Snf2. 

 Εφόσον στην περίπτωση του -2 µονονουκλεοσώµατος η χρωµατίνη υφίσταται 

φυσιολογικές µεταβολές και το σύµπλοκο Swi/Snf συµµετέχει σ’ αυτές αυτό 

συνεπάγεται ότι καταρχήν το συγκεκριµένο σύµπλοκο (όπως και το SAGA) διατηρεί 

δυνατότητα στρατολόγησης και δράσης ακόµα και σε θέσεις µη υποκινητών και κατά 

δεύτερον η παρατηρούµενη ανικανότητα σταθεροποίησης του Mediator δεν οφείλεται 

στην έλλειψη ενός µηχανισµού χρωµατινικής αναδιαµόρφωσης. Φαίνεται ότι κάποια 

ενδεχοµένως δοµικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται στην περιοχή του πυρήνα του 

υποκινητή ανεξάρτητα του ΤΑΤΑ απαιτούνται γι’ αυτή τη σταθεροποίηση. 

 

 ∆ιερεύνηση του φαινοµένου της δράσης του Swi/Snf και της µη 

στρατολόγησης του Mediator στις ενδογενείς θέσεις 
Από την ανάλυση των τεχνητών συστηµάτων προέκυψε ότι το σύµπλοκο Swi/Snf 

διατηρεί δυνατότητα στρατολόγησης και δράσης ακόµα και σε θέσεις µη υποκινητών 

καθώς και ότι για τη σταθεροποίηση του Mediator είναι αναγκαία η δράση ή 

παρουσία µηχανών αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης όσο και περιοχές του 

υποκινητή γύρω από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής, ανεξάρτητες του ΤΑΤΑ. Το 

αναγωγικό σύστηµα του -2 µονονουκλεοσώµατος υπονόησε ότι στην περίπτωση των 

περιοχών των µη υποκινητών η νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση δεν είναι ο λόγος της 

µη στρατολόγησης του Mediator στις θέσεις αυτές. 

Για να επιβεβαιωθούν αυτά τα συµπεράσµατα στις ενδογενείς θέσεις, ελέγχθηκε η 

δυνατότητα νουκλεοσωµικής αναδιαµόρφωσης σε δύο από τις τυχαίες θέσεις, αυτές 

του PHO8 και του POL2. Η µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν πέψη µε µικροκοκκική 

νουκλεάση και ακολούθως σήµανση από το ένα άκρο (indirect end labeling). Στην 

περίπτωση του PHO8 για τη δεύτερη πέψη χρησιµοποιήθηκε το ένζυµο NdeI. Το προϊόν 



της αντίδρασης πολυµερισµού γενωµικού DNA µε τους εκκινητές PHO8 Proximal B και 

PHO8(4) κόπηκε µε το περιοριστικό ένζυµο PvuII και το τµήµα των 300bp που προέκυψε 

χρησιµοποιήθηκε σαν ραδιενεργός ανιχνευτής. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7Α η 

περιοχή του PHO8 εκατέρωθεν της θέσης πρόσδεσης του Gcn4 οργανώνει 

νουκλεοσώµατα, τα οποία µάλιστα υφίστανται µεταβολή σε συνθήκες επαγωγής. 

Αντίθετα, η περιοχή του γονιδίου POL2 δεν οργανώνει νουκλεοσώµατα και φυσικά δεν 

υφίσταται καµία µεταβολή στις συνθήκες επαγωγής. Σε αυτήν την περίπτωση η δεύτερη 

πέψη έγινε µε το ένζυµο EcoRV και η υβριδοποίηση µε το προϊόν του πολυµερισµού 

γενωµικού DNA µε τους ανιχνευτές POL2 M(1) και POL2 M(2).  
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Εικόνα 7. Λειτουργική σχέση ανάµεσα στη στρατολόγηση του Mediator και στη νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση στις ενδογενείς θέσεις των µη-υποκινητών (Α) Αριστερό µέρος της εικόνας. Η 

στρατολόγηση του Swi/Snf (Snf2) µέσω του ενεργοποιητή Gcn4 στην περιοχή του PHO8 έχει σαν 

αποτέλεσµα τη νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση των 2 νουκλεοσωµάτων που βρίσκονται 

εκατέρωθεν της θέσης πρόσδεσης του ενεργοποιητή. Τα κύτταρα αγρίου τύπου (WT) και  gcn4 

(gcn4) αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης για 12 ώρες. Η νουκλεοσωµική 

αναδιαµόρφωση ελέγχθηκε µε τη µέθοδο της ευαισθησίας στην πέψη µε µικροκοκκική 



νουκλεάση, όπως περιγράφεται στο κείµενο. Με Ν σηµειώνεται το πρότυπο του γυµνού 

γενωµικού DNA επεξεργασµένου µε το ίδιο ένζυµο. ∆εξί µέρος της εικόνας. Όµοιο πείραµα στην 

περίπτωση του POL2 αποκάλυψε την απουσία οργανωµένης χρωµατίνης στην περιοχή, όπως 

φαίνεται από το γεγονός της εµφάνισης του ίδιου προτύπου πέψης ανάµεσα στα 2 διαφορετικά 

γενετικά υπόβαθρα (WT, gcn4) και στο γυµνό γενωµικό DNA (N). (Β) Η στρατoλόγηση του 

συµπλόκου Swi/Snf είναι εφικτή µόνο στην περίπτωση του PHO8 (και φυσικά του υποκινητή 

TRP3). Η στρατολόγηση µετρήθηκε µε τη βοήθεια στελέχους που εκφράζει σηµασµένο το 

συστατικό Snf2 µε 9 επιτόπους Myc. Τα κύτταρα αγρίου τύπου (WT) ή gcn4 (gcn4) 

αναπτύχθηκαν σε συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης για 6 ώρες.  

 

Η δυνατότητα οργάνωσης της περιοχής του PHO8 σε νουκλεοσώµατα και 

αναδιαµόρφωσης τους, σε αντίθεση µε την περίπτωση της POL2, συνέπιπτε πλήρως 

µε τη δυνατότητα στρατολόγησης του συµπλόκου Swi/Snf µόνο στη θέση του PHO8. H 

δυνατότητα αυτή ελέγχθηκε κλασσικά µε τη µέθοδο ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης 

από στέλεχος που κατασκευάστηκε και περιείχε σηµασµένη µε 9 Myc επιτόπους την 

ΑΤΡάση Snf2, το πλέον σηµαντικό συστατικό του συµπλόκου. H σήµανση, στο γενετικό 

υπόβαθρο του WT ή gcn4 στελέχους, έγινε µε τρόπο που έχει ήδη αναφερθεί για τις 

περιπτώσεις των άλλων σηµασµένων στελεχών.  

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 7Β, η στρατολόγηση του συµπλόκου αυτού ήταν 

δυνατή µόνο στην περιοχή του PHO8 γονιδίου. Η µη στρατολόγηση του Swi/Snf στην 

περιοχή του POL2 είναι σύµφωνη µε µια σειρά από µελέτες που έχουν δείξει ότι η 

σταθερή στρατολόγηση του συµπλόκου αυτού απαιτεί οργανωµένη και κυρίως 

ακετυλιωµένη χρωµατίνη (Hassan et al. 2001; Hassan et al. 2002).  

Από τις παραπάνω παρατηρήσεις θα µπορούσαµε να πούµε ότι η περίπτωση του 

PHO8 προσοµοιάζει στην περίπτωση του τεχνητού -2 µονονουκλεοσώµατος όπου η 

στρατολόγηση αλλά και δράση του συµπλόκου Swi/Snf δεν συνεπάγεται και 

στρατολόγηση του Mediator. Στην περίπτωση των υπολοίπων θέσεων, το Swi/Snf 

φαίνεται ότι δεν σταθεροποιείται λόγω έλλειψης νουκλεοσωµικής οργάνωσης ή 

ακετυλίωσης. Aυτό που φαίνεται να αποκλείει τη στρατολόγηση του Μediator στις 

θέσεις των µη υποκινητών είναι η έλλειψη στοιχείων του υποκινητή γύρω από τη θέση 

έναρξης της µεταγραφής. 

 

 

 

 

 

 

 



Συζήτηση 
Στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία της 

ανοσοκατακρήµνισης χρωµατίνης (ChIP) προκειµένου να απαντηθούν ερωτήµατα σε 

σχέση µε τους µηχανισµούς που έχουν αναπτυχθεί στα κύτταρα προκειµένου να 

αποφευχθεί η επιβλαβής παρουσία ή λειτουργικότητα πρωτεϊνών ή/και συµπλόκων, 

που συµµετέχουν στις διαδικασίες της µεταγραφής, σε ενδογονιδιακές περιοχές µέσα 

στο γένωµα. 

Σε ένα πρώτο στάδιο ελέγχθηκε η πιθανότητα ανίχνευσης ενεργοποιητών σε 

ετερόλογες θέσεις µέσα στο κωδικές περιοχές γονιδίων. Χρησιµοποιήθηκε ο 

ενεργοποιητής Gcn4 και διαπιστώθηκε ότι µε εξαίρεση µία ετεροχρωµατινική θέση, ο 

ενεργοποιητής προσδένεται και ανιχνεύεται στις ετερόλογες θέσεις που επιλέχθηκαν. 

Προκειµένου να υπάρχει µια σχετική ποικιλία και αντιπροσώπευση όλων των δυνατών 

περιπτώσεων, χρησιµοποιήθηκαν περιοχές γονιδίων είτε ενεργών είτε κατεσταλµένων 

κάτω από τις συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες. Η προσβασιµότητα η οποία 

παρατηρήθηκε, ποσοτικά, ήταν ίδιου επιπέδου µε την προσβασιµότητα του 

ενεργοποιητή στη φυσική του θέση σε έναν υποκινητή, µε εξαίρεση της περίπτωσης 

του PHO8 όπου η στρατολόγηση ήταν εντυπωσιακά µεγαλύτερη. ‘Οπως αναφέρθηκε 

στην εισαγωγή, το γεγονός ότι ενεργοποιητές έχουν τη δυνατότητα να προσδένονται 

σε ευχρωµατινικές θέσεις µη υποκινητών, έχει αναφερθεί και σε άλλες περιπτώσεις στη 

βιβλιογραφία (Carr and Biggin 1999; Iyer et al. 2001; Lieb et al. 2001). Η προτίµηση η 

οποία έχει αναφερθεί ότι διαπιστώνεται για περιοχές υποκινητών, στις λίγες περιπτώσεις 

που ελέγχθηκαν, δεν ήταν αντιληπτή, Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι σε µία συνολική 

εκτίµηση της προσβασιµότητας του Gcn4 στο µήκος όλου του γενώµατος κάτι τέτοιο 

δεν θα προέκυπτε. Σύµφωνη µε µια τέτοια θεώρηση είναι η παρατήρηση της πολύ 

ισχυρής ανίχνευσης του ενεργοποιητή στη θέση του  PHO8, ενδεχοµένως λόγω της 

γειτνίασης µε τον υποκινητή του γονιδίου. Αυτό που αξίζει, τέλος, να επισηµανθεί είναι η 

παρατήρηση  της αδυναµίας πρόσβασης στην ετεροχρωµατινική θέση κάτι που 

ταιριάζει απόλυτα µε την άποψη ότι η χρωµατίνη µπορεί, κατά περιπτώσεις, να 

λειτουργεί σαν εµπόδιο-φραγµός στην πρόσβαση παραγόντων στο DNA. 

Η περίπτωση του PHO8 και της ποσοτικά ιδιαίτερα υψηλής πρόσβασης του Gcn4 

σε αυτή τη θέση οδήγησε στην υπόθεση του ενδεχόµενου ρυθµιστικού του ρόλου στην 

περιοχή. Όσο ήταν δυνατή η διερεύνηση της συµµετοχής του σε τέτοια φαινόµενα δεν 

παρατηρήθηκε κάτι που να οδηγεί σε µία τέτοια θεώρηση. Η υπόθεση της συµµετοχής 

του στη θετική ρύθµιση του ίδιου του γονιδίου PHO8 ή του γειτονικού του KRE2 

απεδείχθη λαναθασµένη. Αλλά ούτε και κάποιος ρόλος του στην καταστολή του 

γονιδίου PHO8 ήταν ορατός. Αυτές οι παρατηρήσεις αποκλείουν την περίπτωση της 

συµµετοχής του ενεργοποιητή στις θέσεις αυτές σε θετική (πχ στην διαδικασία της 



επιµήκυνσης) ή σε αρνητική (πχ σαν φράγµα στην πορεία της πολυµεράσης) ρύθµιση 

της µεταγραφής. 

∆εδοµένης της υπάρχουσας πληροφορίας για δυνατότητες αλληλεπιδράσεων του 

Gcn4 µε τα σύµπλοκα SAGA, Swi/Snf και Mediator το αµέσως επόµενο ερώτηµα ήταν 

αν η στρατολόγηση του ενεργοποιητή έχει σαν αποτέλεσµα και τη στρατολόγηση 

αυτών των συµπλόκων. Με άλλα λόγια, αν η παρατηρούµενη in vitro ισχυρή 

αλληλεπιδραση αυτών των συµπλόκων µε τον ενεργοποιητή αρκεί για τη 

σταθεροποίησή τους στις ετερόλογες θέσεις.  

Όπως φάνηκε, σε όλες τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν, η πρόσδεση του 

ενεργοποιητή είχε και σαν αποτέλεσµα τη στρατολόγηση λειτουργικού συµπλόκου 

SAGA όχι όµως και του Mediator. Αυτή η παρατήρηση είναι απόλυτα σύµφωνη µε την 

παρατήρηση των Bhaumik and Green 2001, πάνω στον ενεργοποιητή  GAL4. Φαίνεται 

ότι η αλληλεπίδραση των ενεργοποιητών αυτών µε το SAGA είναι τόσο ισχυρή που 

αρκεί για την σταθεροποίησή του ακόµα και σε ετερόλογες θέσεις.  

Ακόµα πιο ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση της διατήρησης της λειτουργικότητας 

του SAGA στις θέσεις αυτές. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στα επίπεδα 

ακετυλίωσης ανάµεσα στις διαφορετικές θέσεις µπορεί να οφείλονται στις διαφορές 

της χρωµατινικής τους οργάνωσης (στοχαστικά έναντι οργανωµένων 

νουκλεοσωµάτων) που παρατηρήθηκαν τουλάχιστον στις περιπτώσεις των γονιδίων 

POL2 και PHO8. Αυτά τα γεγονότα ακετυλίωσης στις τυχαίες θέσεις θα µπορούσαν να 

προσφέρουν µια πολύ απλή µηχανιστική εξήγηση του φαινοµένου που έχει 

παρατηρηθεί στη ζύµη και ονοµάζεται «ολική», «µη κατευθυνόµενη» ακετυλίωση 

ιστονών (global or untargeted histone acetylation). Σύµφωνη µε αυτή τη θεώρηση 

είναι η έλλειψη ακετυλίωσης στην περιοχή του τελοµερούς, όπου το Gcn4 και το 

σύµπλοκο SAGA δεν aνιχνεύονται. 

Σε αντίθεση µε το σύµπλοκο SAGA που στρατολογείται κατά έναν τρόπο 

εξαρτώµενο αποκλειστικά από τον ενεργοποιητή, τόσο το σύµπλοκο Swi/Snf όσο και ο 

Mediator απαιτούν και άλλα στοιχεία για την σταθεροποίησή τους. Το σύµπλοκο 

αναδιαµόρφωσης της χρωµατίνης φαίνεται ότι, αν και in vitro αλληλεπιδρά µε τον 

ενεργοποιητή, για να στρατολογηθεί και διατηρηθεί πάνω στο DNA χρειάζεται 

οργανωµένη ή ακετυλιωµένη χρωµατίνη, γεγονός που συµφωνεί µε προηγούµενες 

µελέτες (Hassan et al. 2001; Hassan et al. 2002). Παρόλα αυτά, η στρατολόγηση του 

συµπλόκου αυτού στη θέση του PHO8 και η επακόλουθη λειτουργικότητά του θα 

µπορούσαν να αποτελούν την πρώτη παρατήρηση ενός φαινοµένου που θα 

µπορούσε να ονοµαστεί «ολική νουκλεοσωµική αναδιαµόρφωση» (global remodeling) 

κατά αναλογία της «ολικής ακετυλίωσης».  

Αξίζει ιδιαίτερη επισήµανση το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε κάποιος λειτουργικός 

ρόλος στις ενεργότητες αυτές (ακετυλίωση και αναδιαµόρφωση της χρωµατίνης), κάτι 



που υπονοεί µια ενδεχοµένως µη οφελιµιστική ύπαρξη αλλά και διατήρηση τέτοιων 

ενεργοτήτων κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν µπορούν 

βέβαια να αποκλείσουν το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον ενδεχόµενο της ύπαρξης 

λειτουργικής αξίας σε αυτές τις ενεργότητες, που ξέφυγε από τα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας. Για παράδειγµα, οι ενεργότητες αυτές θα µπορούσαν να 

λειτουργούν στη µεταγραφή γονιδίων ευρισκόµενων σε µεγάλες αποστάσεις από τη 

θέση πρόσδεσης του ενεργοποιητή -αποστάσεις οι οποίες µηδενίζονται στη θεώρηση 

µιας τρισδιάστατης και όχι γραµµικής µορφής της χρωµατίνης.   

Σε αντίθεση µε τα σύµπλοκα που ήδη αναφέρθηκαν, το σύµπλοκο του Mediator 

δεν στρατολογείται σε καµία περίπτωση στις ετερόλογες θέσεις. Απ΄ότι φάνηκε µε τη 

χρήση του τεχνητού συστήµατος κανονικού υποκινητή και του αναγωγικού 

συστήµατος του -2 µονονουκλεοσώµατος, η σταθεροποίηση του συµπλόκου αυτού 

είναι απόλυτα εξαρτώµενη από την ύπαρξη της περιοχής του υποκινητή που βρίσκεται 

γύρω από το σηµείο έναρξης της µεταγραφής, αλλά όχι από το ίδιο το στοιχείο ΤΑΤΑ.  

Θα µπορούσαµε να υποτεθεί ότι αυτές οι περιοχές παίζουν ρόλο στη 

σταθεροποίηση συστατικών του προεναρκτηρίου συµπλόκου της µεταγραφής και τα 

οποία µε τη σειρά τους θα σταθεροποιήσουν το σύµπλοκο του Mediator ώστε να 

διευκολύνονται πολλαπλοί κύκλοι έναρξης και επανέναρξης της µεταγραφής. 

Εναλλακτικά, οι περιοχές αυτές ενδεχοµένως να χρειάζονται για τη σταθεροποίηση 

συµπλόκων όπως το Swi/Snf, το οποίο µε τη σειρά του να χρειάζεται για τη 

σταθεροποίηση του Mediator. Πράγµατι, στην περίπτωση του κανονικού υποκινητή 

διαπιστώθηκε η απόλυτη απαίτηση από την ΑΤΡάση Snf2 για τη στρατολόγηση του 

συγκεκριµένου συµπλόκου. Αυτή η λειτουργική σχέση των περιοχών αυτών των 

υποκινητών φαίνεται να περιέχει και µια έννοια πολικότητας, όπως φαίνεται από την 

περίπτωση του PHO8, όπου η θέση πρόσδεσης του ενεργοποιητή βρίσκεται πολύ 

κοντά αλλά στα δεξιά του σηµείου έναρξης της µεταγραφής.  

Σαν τελική πρόταση θα µπορούσαµε να καταλήξουµε ότι η δικλείδα ασφαλείας 

έναντι µη επιθυµητών µεταγραφικών γεγονότων στις θέσεις των µη υποκινητών δεν 

είναι απαραίτητα η πρόσδεση του ενεργοποιητή ούτε η επακόλουθη στρατολόγηση 

συµπλόκων τροποποίησης της χρωµατίνης αλλά η καταστολή της σταθεροποίησης 

του Mediator άρα και της συγκρότησης προεναρκτηρίου συµπλόκου της 

µεταγραφής.  
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Υλικά 
→ Χηµικά: τα χηµικά που χρησιµοποιήθηκαν προήλθαν από τις εταιρίες SIGMA, 

MERCK και FMC Bioproducts.  

→  Ένζυµα: Όλες οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες καθώς και τα ένζυµα τροποποίησης 

του DNA προήλθαν από τις εταιρίες  MINOTECH, NEW ENGLAND BIOLABS, PROMEGA, 

STRATAGENE.  

Η µικροκοκκική νουκλεάση ήταν της BOEHRINGER MANNHEIM, η ζυµολυάση της 

SIGMA και η πρωτεϊνάση Κ της MERCK. 

Τα θερµοανθεκτικά ένζυµα πολυµερισµού που χρησιµοποιήθηκαν για τις 

αντιδράσεις αλυσιδωτού πολυµερισµού (PCR) κατασκευάστηκαν από τις εταιρίες 

ΜΙΝΟΤECH (MinoTaq) και ROCHE (AmpliTaq). 

→ Kits: Για την αποµόνωση ζωνών DNA από πήκτωµα αγαρόζης χρησιµοποιήθηκε το 

concertTM rapid gel extraction system της CONCERT, για τις κατευθυνόµενες σηµειακές 

µεταλλαξογενέσεις χρησιµοποιήθηκε το Gene Editor in vitro site directed mutagenesis 

system της PROMEGA, ενώ ο προσδιορισµός των νουκλεοτιδικών αλληλουχιών 

(sequencing) έγινε µε το T7 sequenase sequencing kit της AMERSHAM-PHARMACIA.  

→ Αντισώµατα και υλικά ανοσοεντοπισµού: τα αντισώµατα (µονοκλωνικά και 

πολυκλωνικά) έναντι των επιτόπων ΗΑ και Myc προήλθαν από τη SANTA CRUZ 

BIOTECHNOLOGY. Το πολυκλωνικό αντίσωµα που αναγνωρίζει δι-ακετυλιωµένη Η3 

ιστόνη (λυσίνες Κ9 και Κ14) ήταν της UPSTATE BIOTECHNOLOGY ενώ το επίσης 

πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι τετρα-ακετυλιωµένης ιστόνης Η4 (λυσίνες K5, K8, K12, 

K16) προήλθε από την CHEMICON. Το πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι του ενδογενούς 

ΤΒΡ της ζύµης ήταν µια ευγενική προσφορά του S. Buratowski.  

Ta δευτερογενή αντισώµατα anti-mouse και anti-rabbit συζευγµένα µε HRP 

προήλθαν είτε από τη SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY είτε από την JACKSON 

IMMUNORESEARCH.  

Τα ειδικά υποστρώµατα δράσης της υπεροξειδάσης ήταν της PIERCE. 

Ta σφαιρίδια Protein-A Sepharose προµηθεύτηκαν από την AMERSHAM-

PHARMACIA. 

→ Μεµβράνες: Η µεταφορά νουκλεϊκών οξέων (DNA, RNA) έγινε σε µεµβράνες νάϋλον 

NytranN (Schleicher and Schuell) ενώ η µεταφορά πρωτεϊνών σε µερµβράνες 

νιτροκυτταρίνης Protran (Schleicher and Schuell). Οι ίδιες µεµβράνες (Protran) 

χρησιµοποιήθηκαν για τη µεταφορά βακτηριακών αποικιών. 

→ Ραδιοσηµασµένα νουκλεοτίδια: τα ραδιενεργά νουκλεοτίδια α[32Ρ]-dATP, a[32P]-

dCTP, γ[32Ρ]-dATP και α35S-dATP που χρησιµοποιήθηκαν στις αντιδράσεις 

ραδιοσήµανσης  προήλθαν από την ΑΜΕRSHAM-PHARMACIA ή την PERKIN ELMER 

(NEN). 



→ Ολιγονουκλεοτίδια-ανιχνευτές (primers): όλα τα ολιγονουκλεοτίδια που 

χρησιµοποιήθηκαν προήλθαν από το εργαστήριο Μικροχηµείας του ΙΤΕ εκτός από 

τους «τυχαίους εκκινητές» (random primers) που προήλθαν από την ΑΜΕRSHAM-

PHARMACIA. 

→ Xρωστικές: στις αντιδράσεις «πραγµατικού χρόνου» (real time) χρησιµοποιήθηκε η 

χρωστική χρώσης του δίκλωνου DNA Sybr Green Nucleic Acid Gel Stain της FMC 

Bioproducts. 

 

Θρεπτικά µέσα 
Τα θρεπτικά µέσα, υγρά και στερεά, που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των 

βακτηριακών στελεχών (LB, SOC) αλλά και των στελεχών ζύµης (MIN, YEP) καθώς και 

τα διαλύµατα αντιβιοτικών (αµπικιλλίνη, καναµυκίνη, τετρακυκλίνη), κατασκευάστηκαν 

σύµφωνα µε τις οδηγίες των εργαστηριακών εγχειριδίων Current Protocols in 

Molecular Biology (Ausubel et al. 1999) και Molecular Cloning (Sambrook et al. 1989).  

Oι οδηγίες για την παρασκευή των διαλυµάτων αµινοξέων καθώς και στερεού 

θρεπτικού µέσου µε το φάρµακο Foa αναφέρονται στο Methods in Yeast Genetics 

(Kaiser et al. 1994).  

→ Μη επαγωγικές συνθήκες ανάπτυξης: Οι φυσιολογικές (µη επαγωγικές) συνθήκες 

ανάπτυξης των καλλιεργειών ζύµης ήταν είτε πλούσιο θρεπτικό µέσο (YEP) είτε ελάχιστο 

θρεπτικό µέσο (ΜΙΝ) συµπληρωµένο µε τα απαιτούµενα αµινοξέα.  

→ Συνθήκες έλλειψης αµινοξέων: Για την επίτευξη ενεργοποίησης µέσω του 

ενεργοποιητή Gcn4, το φάρµακο 3-Aminotriazol (3-ΑΤ) προστέθηκε σε ελάχιστο 

θρεπτικό µέσο, σε συγκέντρωση 10mM. Πρόκειται για ένα φάρµακο που δρα ως 

συναγωνιστικός αναστολέας του προϊόντος του ΗΙS3 γονιδίου, οπότε και προκαλεί 

συνθήκες έλλειψης ιστιδίνης (Thireos et al. 1984).  

→ Συνθήκες έλλειψης φωσφορικών: Η ενεργοποίηση της µεταγραφής µέσω του 

ενεργοποιητή Pho4 επιτεύχθη  µε την ανάπτυξη των στελεχών ζύµης σε συνθήκες 

έλλειψης φωσφορικών, όπως περιγράφεται από τους Almer et al. 1986. 

→ Συνθήκες επαγωγής γαλακτόζης: Για την ενεργοποίηση µέσω του ενεργοποιητή 

Gal4, τα στελέχη ζύµης αναπτύχθηκαν σε πλούσιο µέσο που περιείχε 2% ραφινόζη 

µέχρι να φτάσουν σε εκθετική λογαριθµική φάση οπότε και µεταφέρθηκαν σε πλούσιο 

θρεπτικό µέσο µε 2% γαλακτόζη (YPG). 

 

 

 

 

 



Πλασµιδιακοί φορείς 
→ Οι βακτηριακοί πλασµιδιακοί φορείς που χρησιµοποιήθηκαν για υποκλωνοποιήσεις 

τµηµάτων DNA ήταν οι pBluescript (STRATAGENE) και pUC19 (NEW ENGLAND 

BIOLABS). Για την απευθείας κλωνοποίηση προϊόντων πολυµερισµού (PCR) 

χρησιµοποιήθηκε ο ειδικός φορέας pGEM-T Easy (PROMEGA). 

→  Ο πλασµιδιακός φορέας ζύµης που αποτέλεσε τη βάση για την κατασκευή όλων 

των τεχνητών γονιδίων αναφοράς ήταν ο YCp20 (CEN, Amp, URA3). Για τη 

κλωνοποίηση ενδογενών γονιδίων της ζύµης χρησιµοποιήθηκαν οι YCp50 (CEN, Amp, 

URA3), YCPlac111 (CEN, Amp, LEU2), pRS315 (CEN, Amp, LEU2), pRS316 (CEN, Amp, 

URA3). Για την έκφραση πρωτεϊνών στη ζύµη χρησιµοποιήθηκε ο πλασµιδιακός 

φορέας έκφρασης pYX142 της NOVAGEN (CEN, Amp, LEU2), όπου η έκφραση των 

γονιδίων οδηγείται από τον υποκινητή ΤPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στελέχη 
Α. Βακτηριακά στελέχη  
→ Τα βακτηριακά στελέχη της Escherchia coli που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα εξής:  

• XL1 blue (STRATAGENE), 

• DH5a (GibcoBRL),  

• JM109 (STRATAGENE)  

• ES1301 mutS (STRATAGENE).  

Oι γονότυποί τους αναφέρονται στο εργαστηριακό εγχειρίδιο Molecular Cloning 

(Sambrook et al. 1989).  

 

Β. Στελέχη σακχαροµήκυτα  
→ Τα στελέχη ζύµης που χρησιµοποιήθηκαν φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Όλα προέρχονται από το πατρικό στέλεχος GAL2 S288C εκτός των 8, 9, 10, 21, 26, 27, 

33, 38.  

Τα στελέχη που έχουν σηµειωθεί µε αστερίσκο (*) κατασκευάστηκαν στα πλαίσια 

της παρούσας εργασίας µε διακοπή των πλαισίων ανάγνωσης των γονιδίων GCN5, 

SPT3 ή GCN4 µε χρήση καταλλήλων κασεττών διακοπής µε επιλογή για το αντιβιοτικό 

καναµυκίνη. Συγκεκριµένα:  

1. Για την αποσιώπηση του γονιδίου GCN5 χρησιµοποιήθηκε το προϊόν του 

πολλαπλασιασµού της κασέττας αποσιώπησης GCN5-ΚΑΝ (προσφορά της 

Πόπης Συντιχάκη) από τους ανιχνευτές GCN5 5’ και GCN5 3’.  

2. Αντίστοιχα για την αποσιώπηση του γονιδίου GCN4, xρησιµοποιήθηκε η 

κασέττα  GCN4-ΚΑΝ (βλ. πλασµιδιακές κατασκευές) και οι ανιχνευτές GCN4-BamHI 

και GCN4-MboI.  

3. Για την διακοπή του γονιδίου SPT3 xρησιµοποιήθηκaν οι ανιχνευτές SPT3-(1) 

SPT3-(2) και η προσφερόµενη από τους Knop et al. 1999 κασέττα pYM1.  

Τα στελέχη που έχουν σηµειωθεί µε τρίλιζα (#) κατασκευάστηκαν µε εισαγωγή του 

Myc επιτόπου στην ενδογενή θέση του εκάστοτε γονιδίου (GCN4, ΜOT1, SPT3, SRB4, 

SNF2) χρησιµοποιώντας ειδική κασέττα εισαγωγής επιτόπου (Knop et al. 1999), µε 

επιλογή για το γονίδιο TRP1, και τους αντίστοιχους για κάθε γονίδιο ανιχνευτές (βλ. 

ολιγονουκλεοτίδια για σήµανση γονιδίου µε επίτοπο).  

Ta στελέχη 15, 17, 19 προέκυψαν µε αντικατάσταση ενδογενών αλληλουχιών µε 

µεταλλαγµένες, στους υποκινητές των αντίστοιχων γονιδίων.  

Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος αντικατάστασης γονιδίων όπως αναφέρεται στο 

κεφάλαιο «Μέθοδοι». Συγκεκριµένα: 

 



1. PHO5-CGTA: 

• Η κασέττα ενσωµάτωσης PHO5-CGTA-URA3 (βλ. πλασµιδιακές 

κατασκευές) κόβεται µε BsteII (αναγνωρίζει µοναδική θέση µέσα στον 

κλωνοποιηµένο υποκινητή) και το προϊόν της πέψης µετασχηµατίζει κύτταρα ζύµης. 

Επιλέγονται αποικίες βιώσιµες σε συνθήκες έλλειψης ουρακίλης. 

• Αποµονώνονται γενωµικά DNA από τις παραπάνω αποικίες και τίθενται 

σε πέψη µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoRI/HindIII. Aκολουθεί ανάλυση κατά 

Southern και υβριδοποίηση µε το προϊόν πολυµερισµού των εκκινητών Ν1 και PHO5 

σαν ραδιενεργό ανιχνευτή. Eπιλέγεται αποικία που περιέχει την ένθεση στην περιοχή 

του ενδογενούς PHO5. 

• 106 κύτταρα, από την επιλεγµένη αποικία, απλώνονται σε πιατάκι που 

περιέχει 1:1000 Foa. 

• Αποµονώνονται γενωµικά DNA από βιώσιµες αποικίες και ακολουθεί 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης µε τους εκκινητές Ν1 και PHO5. Το προϊόν 

τίθεται σε πέψη µε το ένζυµο RsaI (δηµιουργείται µε τη µεταλλαγή). Αποµονώθηκε 

µία αποικία µε δυνατότητα πέψης η οποία οφείλει να περιέχει τη µεταλλαγή. 

• Επιβεβαιώνεται η µεταλλαγή µε ανάλυση κατά Northern και έλεγχο για 

µη παραγωγή του PHO5 µεταγράφου. 

2. ΤRP3-TATA: 

• Η κασέττα ενσωµάτωσης TRP3-TATA-URA3 (βλ. πλασµιδιακές 

κατασκευές) κόβεται µερικώς (partially) µε ScaI (αναγνωρίζει θέση µέσα στον 

υποκινητή, στη θέση του γονιδίου που προσδίδει ανθεκτικότητα στην αµπικιλλίνη 

αλλά και στο γονίδιο URA3) και το προϊόν της πέψης µε µέγεθος 4Kb µετασχηµατίζει 

κύτταρα ζύµης. Επιλέγονται αποικίες βιώσιµες σε συνθήκες έλλειψης ουρακίλης. 

• Αποµονώνονται γενωµικά DNA από τις παραπάνω αποικίες και τίθενται 

σε πέψη µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoRI/XhoI. Aκολουθεί ανάλυση κατά Southern 

και υβριδοποίηση µε το προϊόν πολυµερισµού των εκκινητών TRP3-EcoRI και TRP3-

XhoI σαν ραδιενεργό ανιχνευτή. Eπιλέγεται αποικία που περιέχει την ένθεση στην 

περιοχή του ενδογενούς TRP3. 

• 106 κύτταρα της επιλεγµένης αποικίας απλώνονται σε πιατάκι που 

περιέχει 1:1000 Foa. 

• Αποµονώνονται γενωµικά DNA από βιώσιµες αποικίες και ακολουθεί 

αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης µε τους εκκινητές TRP3-EcoRI και TRP3-XhoI. Το 

προϊόν τίθεται σε πέψη µε το ένζυµο KpnI (δηµιουργείται µε τη µεταλλαγή). 

Αποµονώνεται µία αποικία µε δυνατότητα πέψης η οποία οφείλει να περιέχει τη 

µεταλλαγή. 



• Επιβεβαιώνεται η µεταλλαγή µε ανάλυση κατά Northern και έλεγχο για 

αυξηµένη παραγωγή του TRP3 µεταγράφου. 

Ta στελέχη 8, 9, 10 προσφέρθηκαν από τον F. Winston, τα 11 και 26 από τον Κ. 

Struhl ενώ το 21 από τον Μ. Grunstein. 

 

όνοµα γονότυπος 

1. WT (FΤ5H) 

2. gcn4 

3. gcn5 

4. spt3 *  

5. gcn4gcn5 * 

6. gcn4spt3 * 

7. spt3gcn5 * 

8. snf2 

9. snf2gcn5 

 

10. spt7 

11. rpd3 

12. rpd3gcn5 * 

13. rpb1ts 

14. rpb1ts gcn5 * 

15. TRP3 TATA 

16. gcn5∆ ΤRP3-TATA * 

17. PHO5-CGTA 

18. gcn5∆ PHO5-CGTA * 

19. GAL1-CGTA 

20. gcn5∆ GAL1-CGTA * 

 

21. UK403 

 

22. Myc-Mot1 # 

23. gcn4 Myc-Mot1 # 

24. gcn4gcn5 Myc-Mot1 # 

 

25. gcn4spt3 Myc-Mot1 # 

 

26. mot1-1 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1  

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 gcn4∆::ura3 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 gcn5∆::ura3 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 spt3∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 gcn4∆::ura3 gcn5∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 gcn4∆::ura3 spt3∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 spt3∆::KAN gcn5∆::ura3 

MATa leu2∆1 ura3-52 trp1∆63 lys2-173R2 snf2∆::LEU2 

MATạ leu2∆1 ura3-52 his3∆200 lys2-173R2  

snf2∆::LEU2 gcn5∆::ΗΙS3  

MATa ura3-52 his4∆ spt7::HIS4 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 his3∆200 rpd∆::ΗΙS3 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 his3∆200 rpd∆::ΗΙS3 gcn5∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 rpb1-1  

MATạ leu2-3 ura3-52 rpb1-1 gcn5∆::KAN  

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 TRP3-TATAA 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 TRP3-TATAA gcn5∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 PHO5-CGTAA 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 PHO5-CGTAA gcn5∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 his3∆200 GAL1-CGTAA 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 his3∆200  

GAL1-CGTAA gcn5∆::KAN 

MATa ade2-101 ura3-52 arg4-1 thr∆ trp1∆ tyr∆ lys-801 h4-1  

h4-2/ pUK421(TRP1, CEN, GAL-H4-2) 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-Mot1::TRP1 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-Mot1::TRP1 gcn4∆::ura3 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-Mot1::TRP1 

 gcn5∆::KAN gcn4∆::ura3 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-Mot1::TRP1  

spt3∆::KAN gcn4∆::ura3 

MATạ leu2-3,112 ura3-52 trp1-1 his4-519 can1-101 



27. mot1-1 Myc-Spt3 # 

28. Myc-Gcn4 # 

29. Myc-Srb4 # 

30. gcn4 Myc-Srb4 # 

31. spt3 Myc-Srb4 # 

32. gcn5 Myc-Srb4 # 

33. snf2 Myc-Srb4 # 

 

34. Myc-Spt3 # 

35. gcn4 Myc-Spt3 # 

36. Myc-Snf2 # 

37. gcn4 Myc-Snf2 # 

38. mot1-1 gcn4 * 

39. FT5 gcn4 * 

40. hrs1 

41. hrs1gcn4 

42. gal11 

43. gal11gcn4 

44. tsTAF17 

 

45. gcn4 tsTAF17 

 

MATạ leu2-3,112 ura3-52 trp1-1 his4-519 can1-101 Μ-SPT3::TRP1 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-GCN4::TRP1 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-SRB4::TRP1 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-SRB4::TRP1 gcn4∆::ura3 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-SRB4::TRP1 spt3∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-SRB4::TRP1 gcn5∆::KAN 

MATa leu2∆1 ura3-52 trp1∆63 lys2-173R2  

snf2∆::LEU2 M-SRB4::TRP1 

 MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-SPT3::TRP1 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-SPT3::TRP1 gcn4∆::ura3  

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-SNF2::TRP1 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 M-SNF2::TRP1 gcn4∆::ura3 

MATạ leu2-3, 112 ura3-52 trp1-1 his4-519 can1-101 gcn4∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 his3∆200 gcn4∆::KAN  

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 hrs1∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 hrs1∆::KAN gcn4∆::ura3 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 gal11∆::KAN 

MATạ leu2-3 ura3-52 trp1-1 gal11∆::KAN gcn4∆::ura3 

MATạ leu2-3,112 ura3-1 trp1-1 his3-11,15 ade2-1 can1-100  

taf17::LEU2 {Lp20 (CEN, HIS3, TAF17)} 

MATạ leu2-3,112 ura3-1 trp1-1 his3-11,15 ade2-1 can1-100  

gcn4∆::KAN taf17::LEU2 {Lp20 (CEN, HIS3, TAF17)} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μέθοδοι 
Α. Γενικές µοριακές τεχνικές 

• Μέθοδοι τροποποίησης των µορίων DNA 
Στις γενικές µοριακές τεχνικές τροποποίησης των µορίων DNA περιλαµβάνονται οι 

αντιδράσεις πέψης µε περιοριστικές ενδονουκλεάσες, υδρόλυσης των 5’ φωσφορικών 

οµάδων µε το ένζυµο αλκαλική φωσφατάση, πολυµερισµού των άκρων µε το ένζυµο 

DNA polI (Klenow), σύνδεσης µορίων µε το ένζυµο Τ4 DNA λιγάση. Οι αντιδράσεις 

εφαρµόστηκαν όπως αυτές αναφέρονται από τους Sambrook et al. 1989 και 

σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στα συνοδευτικά φυλλάδια των ενζύµων 

και στους καταλόγους των αντίστοιχων εταιριών. 

• Aνάλυση και αποµόνωση DNA από πήκτωµα αγαρόζης 
Ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισµός µορίων DNA σε πήκτωµα αγαρόζης έγινε σε 

ρυθµιστικό διάλυµα 1Χ ΤΒΕ, όπως αναφέρεται από τους Sambrook et al. 1989 και µε 

σκοπό την ποσοτική εκτίµηση ή την εκτίµηση του µεγέθους της/των αναλυµένων 

ζωνών. Όπου ήταν απαραίτητος ο ακριβέστερος προσδιορισµός της ποσότητας του 

DNA µετρήθηκε η οπτική απορρόφηση του δείγµατος στα 260nm (OD260). Για τον 

προσδιορισµό του µεγέθους των ζωνών χρησιµοποιήθηκε σαν πρότυπο µεγεθών 

DNA (DNA marker) το προϊόν της πέψης του γενωµικού DNA του φάγου λ  µε το 

περιοριστικό ένζυµο HindIII. 

Για την αποµόνωση και καθαρισµό τµηµάτων DNA µετά τον ηλεκτροφορητικό 

διαχωρισµό τους σε πήκτωµα αγαρόζης εφαρµόστηκαν διάφορες µέθοδοι, ανάλογα 

µε την ποσότητα και το µέγεθος του προς καθαρισµό τµήµατος. Μεγάλες ποσότητες 

αποµονώθηκαν κυρίως µε τη µέθοδο της ηλεκτροέκλουσης και σπανιότερα µε τη 

χρήση πηκτώµατος αγαρόζης χαµηλού σηµείου τήξεως, µέθοδοι που περιγράφονται 

από τους Sambrook et al. 1989. Για µικρότερες ποσότητες  DNA προτιµήθηκε η χρήση 

του ειδικού kit ConcertTM rapid gel extraction system και σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

κατασκευαστών. 

• Αποµόνωση πλασµιδιακού DNA 
Για την αποµόνωση σε µικρή κλίµακα πλασµιδιακού DNA χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος λύσης µε βρασµό (Sambrook et al. 1989). Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις που 

οι συνθήκες απαιτούσαν καλύτερης ποιότητας DNA, χρησιµοποιήθηκε η αλκαλική 

λύση, όπως αυτή περιγράφεται από τους Sambrook et al. 1989. 

Η ίδια µέθοδος εφαρµόστηκε για την αποµόνωση πλασµιδιακού DNA σε µεσαία 

κλίµακα. Σε περιπτώσεις όπου ήταν απαραίτητη η αποµόνωση υπερελικωµένου DNA 

υψηλής ποιότητας επιλέχθηκε η συνδυαστική χρήση της µεθόδου κατακρήµνισης µε 

πολυαιθυλενγλυκόλη (PEG) 8000 (Sambrook et al. 1989). 



• Προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του DNA 

(sequencing) 
Ο προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του DNA έγινε σύµφωνα µε τη 

µέθοδο Sanger et al. 1977. Xρησιµοποιήθηκε το Τ7 sequenase sequencing kit και µε 

δάφορες παρεκκλίσεις από το προτεινόµενο πρωτόκολλο. Συγκεκριµένα:  

5µg πλασµιδιακού DNA αποµονωµένου σε µικρή κλίµακα µε τη µέθοδο του 

βρασµού (boiling prep) αποδιατάσσονται στα 30µl µε 3µl διαλύµατος ΝαΟΗ 2Μ και 

βρασµό για 5 λεπτά στους 85oC. Στο διάλυµα προστίθενται 75µl αιθανόλης 100% και 3 

µl  διαλύµατος οξικού αµµωνίου συγκέντρωσης 2Μ, pH.4.0 και κατακρηµνίζεται. Στο 

αποξηραµένο ίζηµα προστίθενται 1 µl εκκινητή (10ng/ml), 2µl του διαλύµατος όπου 

δρα το ένζυµο πολυµερισµού (200mM Tris-HCl pH.7.5, 100mM MgCl2 250mM NaCl) και 

7µl νερό. Γίνεται επώαση για 15 λεπτά στους 37oC και στη συνέχεια για 10 λεπτά σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Στο δείγµα προστίθενται: 

• 

• 

• 

• 

2µl labeling mix (αραιωµένο 1/6 σε νερό). Περιέχει 7.5µΜ από καθένα από τα 

νουκλεοτίδια dGTP, dCTP, dTTP. 

2µl ενζύµου sequenase (σε αραίωση 1/7 σε ΤΕ). 

1µl διθειοτριτόλη 0.1Μ 

0.5µl α35S-dATP ή γ[32Ρ]-dATP 

Από το µίγµα που προκύπτει µοιράζονται 3.5µl σε καθένα από τα ειδικά πηγαδάκια 

όπου έχουν ήδη τοποθετηθεί 2.5µl από καθένα από τα 4 ddNTP’s τα οποία και 

σταµατούν τη διαδικασία πολυµερισµού. Γίνεται επώαση στους 37oC για 10 λεπτά και 

τέλος σε κάθε πηγάδι προστίθενται 4 µl διαλύµατος διακοπής της αντίδρασης (95% 

φορµαµίδιο, 20mM EDTA, 0.05% Bromophenol blue, 0.05% Xylene Cyanol FF). Οι 

αντιδράσεις ηλεκτροφορούνται σε αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 6% 

αφού πρώτα αποδιαταχθούν µε θέρµανση για 5 λεπτά στους 100oC.  

• Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) 
Η ποσότητα του DNA που χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα για την αντίδραση 

πολυµερισµού ήταν 5-50 ng όταν το DNA ήταν πλασµιδιακό, ενώ 50-100ng όταν 

επρόκειτο για γενωµικό DNA. Οι αντιδράσεις ως επί τω πλείστον γίνονταν στα 25µl και 

είχαν την παρακάτω σύσταση: 10mM Tris-HCl, pH.9.0, 50mM KCl, 1.5mM MgCl2, 0.2mM 

από κάθε dNTP, 25-50 pmoles από κάθε εκκινητή και 0.5u Taq πολυµεράση. 

Το πρόγραµµα που επιλέχθηκε ήταν ειδικό για κάθε περίπτωση, ανάλογα µε το Tm 

του κάθε ανιχνευτή αλλά και το µέγεθος του προιόντος. Το γενικό σχήµα των 

αντιδράσεων πολυµερισµού που εφαρµόστηκαν φαίνεται στη συνέχεια: 

 

Αρχή:                5 λεπτά στους 940C για αρχική αποδιάταξη 

25-30 κύκλοι:    30 δευτερόλεπτα στους 940C για αποδιάταξη 



                      30 δευτερόλεπτα στην επιλεγµένη θερµοκρασία  

                      (Τm- 40C) για υβριδοποίηση των εκκινητών 

                        επιλεγµένο χρόνο στους 720C για επιµήκυνση της αλυσίδας 

Τέλος:              5 λεπτά στους 720C για συµπλήρωση των µονόκλωνων άκρων 

Για τον πολυµερισµό των τµηµάτων DNA που προέκυπταν µετά από  

ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης  (ChIP) η αντίδραση συνέβαινε είτε παρουσία 

ραδιοσηµασµένων νουκλεοτιδίων (α[32Ρ]-dATP ή a[32P]-dCTP) είτε παρουσία χρωστικής 

Sybr Green. 

• Σηµειακή και κατευθυνόµενη µεταλλαξογένεση 
Η πρόκληση στο πλασµιδιακό DNA  σηµειακών και κατευθυνόµενων µεταλλάξεων 

γίνεται µε τη βοήθεια kits ειδικά κατασκευασµένων γι’ αυτό το σκοπό. Η λογική στην 

οποία στηρίζονται είναι η δυνατότητα δηµιουργίας σηµειακών µεταλλαγών 

κατευθυνόµενων από ολιγονουκλεοτίδια αλλά και επιλογής των µεταλλαγµένων 

πλασµιδίων µε τη βοήθεια αντιβιοτικών. Το σύστηµα το οποίο χρησιµοποιήθηκε είναι το 

Gene Editor in vitro site directed mutagenesis system: 

Το τµήµα DNA που πρόκειται να µεταλλαχθεί κλωνοποιείται σε πλασµίδιο περιέχον 

το γονίδιο ανθεκτικότητας σε αµπικιλλίνη. Ακολουθεί υβριδοποίηση δύο 

µεταλλαγµένων ολιγονουκλεοτιδίων στην αποδιαταγµένη πλασµιδιακή µήτρα, ενός 

συµπληρωµατικού της περιοχής που ενδιαφέρει και ενός συµπληρωµατικού περιοχής 

του γονιδίου που προσδίδει την ανθεκτικότητα στην αµπικιλλίνη και το οποίο µέσω της 

µεταλλαγής προσδίδει επιπλεόν ανθεκτικότητα έναντι ενός αντιβιοτικού µίγµατος 

(πατέντα της εταιρίας). Ακολουθεί σύνθεση και συρραφή της µεταλλαγµένης αλυσίδας 

µε τη βοήθεια των ενζύµων Τ4 DNA πολυµεράση και Τ4 DNA λιγάση, αντίστοιχα.  

Το συντιθέµενο DNA χρησιµοποιείται αρχικά για το µετασχηµατισµό του 

βακτηριακού στελέχους ES1301 mutS, που δεν έχει τη δυνατότητα επιδιόρθωσης των 

µεταλλαγών, και στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο κύκλο µετασχηµατισµού, του 

βακτηριακού στελέχους JM103 για τον έλεγχο των αποικιών που φέρουν µεταλλαγµένα 

πλασµίδια και για τη µακροχρόνια διατήρηση τους. Η επιλογή και στις δύο περιπτώσεις 

γίνεται στο ειδικό αντιβιοτικό µίγµα. Η διαδικασία εφαρµόστηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες 

που δίνονται στο ειδικό φυλλάδιο που συνοδεύει το kit. 

• Παρασκευή και µετασχηµατισµός επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων.   
 Για την παρασκευή και το µετασχηµατισµό επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων 

εφαρµόστηκε είτε η χηµική-συµβατική µέθοδος χλωριούχου ασβεστίου είτε η µέθοδος 

της παροχής ηλεκτρικού πεδίου (electroporation).  Οι δύο µέθοδοι περιγράφονται στο 

CPMB (Ausubel et al. 1999).  

• Μεταφορά αποικιών σε µεµβράνη κατά Grunstein & Hogness 



H µέθοδος βασίζεται στην in situ λύση βακτηριακών αποικιών, που φέρουν 

ανσυνδυασµένα πλασµίδια, πάνω σε ειδικές µεµβράνες νιτροκυτταρίνης (Protran) και 

έχει σαν αποτέλεσµα τον εντοπισµό των αποικιών που φέρουν κλώνους µε τη DNA 

ακολουθία που ενδιαφέρει. Εφαρµόστηκε η µέθοδος όπως ακριβώς περιγράφεται στο 

εργαστηριακό εγχειρίδιο Molecular Cloning (Sambrook et al. 1989).  

• Ανάλυση κατά Southern και κατά Northern 
Εφαρµόστηκαν καθιερωµένα πρωτόκολλα ακριβώς όπως περιγράφονται στο 

CPMB (Ausubel et al. 1999). Για τη µεταφορά χρησιµοποιήθηκε µεµβράνη νάϋλον 

(Nytran Super Plus) ενώ για τη σταθεροποίηση του DNA ή RNA πάνω στη µεµβράνη 

εφαρµόστηκε η τεχνική της οµοιοπολικής πρόσδεσης µε έκθεση της µεµβράνης σε 

λάµπα UV για 5 λεπτά.  

Η υβριδοποίηση της µεµβράνης έγινε µε τη µέθοδο Church (Sambrook et al. 1989) 

ενώ η ραδιοσήµανση µορίων DNA για την απόκτηση ραδιενεργών ανιχνευτών µε τη 

µέθοδο των τυχαίων υβριδισµών (random priming).  

• Ραδιοσήµανση ανιχνευτών µε τη µέθοδο των τυχαίων υβριδισµών 

(random priming) 
Σύµφωνα µε αυτήν, 100νg του τµήµατος DNA που πρόκειται να ραδιοσηµανθεί 

αραιώνονται σε 11.5µl διαλύµατος LS (σε αναλογία 25:25:7 των επιµέρους διαλυµάτων 

1Μ HEPES, pH: 6.6, 0.1mM dGTP σε 250mM Tris-HCl, pH: 8.0, 25mM MgCl2, 50mM β-ME 

και 90υ random primers σε 1mM Tris-HCl, pH: 7.5, 1mM EDTA). To µίγµα βράζεται στους 

1000C για 3 λεπτά και τοποθετείται στον πάγο. Προστίθενται 3µl α[32Ρ]-dATP και 3µl 

a[32P]-dCTP, 5u Klenow και νερό µέχρι συνολικού όγκου 25µl. Η αντίδραση επωάζεται 

στους 370C για µισή ώρα και τελικά αραιώνεται µε 75µl νερό. Πριν τη χρήση το 

ραδιοσηµασµένο δείγµα βράζεται στους 1000C για 3 λεπτά.  

• Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών και ανοσοεντοπισµός 

ακινητοποιηµένων πρωτεϊνών σε µεµβράνη (SDS-PAGE και Whestern blot 

analysis) 
Οι πρωτεΐνες αναλύονται σύµφωνα µε το µέγεθός τους σε αποδιατακτικό πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης παρουσία SDS (Sambrook et al. 1989). 

Για τον ανοσοεντοπισµό των αναλυθέντων πρωτεϊνών έγινε ηλεκτροφορητική 

µεταφορά αυτών από το πήκτωµα πολυακρυλαµίδης σε µεµβράνες νιτροκυτταρίνης. Η 

µεταφορά και η διαδικασία εφαρµογής των πρωτογενών και δευτερογενών 

αντισωµάτων έγιναν όπως αναφέρονται στο CPMB (Ausubel et al. 1999) ενώ για τις 

ιδανικές αραιώσεις των αντισωµάτων λήφθηκαν υπόψιν οι οδηγίες των 

κατασκευαστών. Χρησιµοποιήθηκαν µονοκλωνικά και πολυκλωνικά αντισώµατα έναντι 

των επιτόπων ΗΑ και Myc. O ανοσοεντοπισµός έγινε ενζυµατικά µε τη δράση της 



υπεροξειδάσης (HRP), η οποία ήταν συζευγµένη µε το δευτερογενές αντίσωµα (anti-

rabbit ή anti-mouse-ΗRP conjugated), σε κατάλληλα υποστρώµατα.  

 

 

Β. Μοριακές τεχνικές ειδικές για το σακχαροµήκυτα 
• Παρασκευή και µετασχηµατισµός επιδεκτικών κυττάρων ζύµης 

Για την εισαγωγή πλασµιδιακού DNA σε κύτταρα ζύµης χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος του οξικού λιθίου (LiAc TRAFO). Πρόκειται για µια µέθοδο υψηλής 

αποτελεσµατικότητας η οποία βασίζεται στη δηµιουργία δεκτικών κυττάρων ζύµης 

λόγω αλκαλικών κατιόντων και περιγράφεται από τους Gietz et al. 1995.  

• Μέτρηση ενζυµικής ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης 
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των διαπερατών κυττάρων (permeabilized cell assay) 

όπως περιγράφεται στο εργαστηριακό εγχειρίδιο Methods in Yeast Genetics (Kaiser et 

al. 1994). 

• Αποµόνωση γενωµικού DNA ή ολικού RNA από κύτταρα ζύµης 
H αποµόνωση γενωµικού DNA έγινε σύµφωνα µε τη µέθοδο των γυάλινων 

σφαιριδίων (glass beads) όπως περιγράφεται στο CPMB (Ausubel et al. 1999). Το DNA 

που αποµονώθηκε χρησιµοποιήθηκε είτε ως µήτρα σε αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυµεράσης (PCR) για την ανάλυση του γονοτύπου στελεχών ζύµης είτε τέθηκε σε 

πέψη µε κατάλληλα περιοριστικά ένζυµα και ηλεκτροφορήθηκε σε πήκτωµα αγαρόζης 

οπότε και αναλύθηκε κατά Southern.  

Για την αποµόνωση ολικού RNA από κύτταρα ζύµης εφαρµόστηκε η µέθοδος της 

εκχύλισης µε ζεστή όξινη φαινόλη (extraction with hot acidic phenol) όπως αυτή 

περιγράφεται στο CPMB (Ausubel et al. 1999). To RNA που αποµονώθηκε αναλύθηκε 

σε πήκτωµα αγαρόζης 1.5% παρουσία 5% φορµαλδεΰδης και ακολούθησε ανάλυση 

κατά Northern.  

• Σήµανση µε επιτόπους ενδογενών γονιδίων της ζύµης (epitope 

tagging) 
Με σκοπό την ανίχνευση πρωτεϊνών σε κύτταρα ζύµης εισάγουµε ήδη γνωστούς 

επιτόπους, που αναγνωρίζονται από εµπορικώς διαθέσιµα αντισώµατα, στα ενδογενή 

γονίδια που ενδιαφέρουν. Η µέθοδος βασίζεται στην δυνατότητα οµόλογου 

ανασυνδυασµού στη ζύµη και εφαρµόστηκε όπως ακριβώς περιγράφηκε από τους 

Knop et al. 1999. Οι επίτοποι που χρησιµοποιήθηκαν ανάλογα µε την περίπτωση ήταν 

είτε 9 Μyc είτε 3 HA ενώ η εισαγωγή του επιτόπου συµβαίνει στο καρβοξυτελικό άκρο 

της πρωτεΐνης.  

• Αποσιώπηση (gene disruption) και αντικατάσταση (gene 

replacement) γονιδίων στη ζύµη 



Στην αποσιώπηση και στην αντικατάσταση γονιδίων της ζύµης εκµεταλλευόµαστε 

το φαινόµενο του οµόλογου ανασυνδυασµού. Εφαρµόσθηκαν οι µέθοδοι της 

«αποσιώπησης σε ένα βήµα» (one step gene rene disruption) και της «µέσα/έξω 

αντικατάστασης» (pop in/pop out replacement) όπως ακριβώς  περιγράφονται από 

τους Guthrie and Fink, 1991. Σε µία περίπτωση αποσιώπησης γονιδίου 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος «αποσιώπησης σε ένα βήµα» µε χρήση ειδικής κασέττας-

αποσιώπησης (Knop et al. 1999) και ολιγονουκλεοτιδίων συµπληρωµατικών προς 

τµήµα της κασέττας και τµήµα του προς αποσιώπηση γονιδίου. 

• Εκχύλιση πρωτεϊνών από κύτταρα ζύµης 
Καλλιέργειες των 2ml αναπτύσσονται µέχρι OD550=0.8-1 και συλλέγονται µε 

φυγοκέντρηση. Επαναδιαλύονται σε 50µl διαλύµατος 1Χ SDS loading buffer (50mM Tris-

HCl, pH=6.8, 2%SDS, 0.1% bromophenol blue, 10% glycerol, 7mM β–ME, 1mM PMSF) και 

προστίθεται ίσος όγκος γυάλινων σφαιριδίων (glass beads). Η λύση των κυττάρων 

γίνεται µε ισχυρή ανάδευση (vortex), για 4 φορές από 30 δευτερόλεπτα µε ενδιάµεσες 

επωάσεις στον πάγο. Ακολουθεί βρασµός στους 1000C, φυγοκέντρηση στις 13000 

rpm για 1 λεπτό και το συνολικό πρωτεϊνικό εκχύλισµα αναλύεται ηλεκτροφορητικά σε 

αποδιατακτικό πήκτωµα πολυακρυλαµίδης.  

• Αποµόνωση πυρήνων από κύτταρα ζύµης 
Κύτταρα ζύµης από καλλιέργειες των 100ml και οπτικής απορρόφησης OD550=0.7-1 

συλλέγονται µε φυγοκέντρηση στις 3000rpm για 5 λεπτά και πλένονται µία φορά µε 

µισό όγκο νερού. Εναιωρούνται σε 500µl διαλύµατος Α (10mM Tris-HCl, pH:7.5, 20mM 

EDTA, 0.7M β-ME) και επωάζονται στους 300C για 15 λεπτά. Μετά την επώαση τα 

κύτταρα φυγοκεντρούνται και πλένονται µε διάλυµα 1Μ σορβιτόλης. Στη συνέχεια 

εναιωρούνται σε διάλυµα ζυµολυάσης (1M σορβιτόλη, 10mM σορβιτόλη, Tris-HCl, 

pH:7.5, 5mM β-ME, 20g/ml Zymolyase) και επωάζονται στους 300C για 20 λεπτά µε 

σκοπό την δηµιουργία σφαιροπλαστών.  

Οι σφαιροπλάστες συλλέγονται µε ήπια φυγοκέντρηση στις 3000 rpm για 5 λεπτά 

και πλένονται µε 1Μ σορβιτόλη. Επαναδιαλύονται σε 2.5ml διαλύµατος φικόλης (18% 

φικόλη, 20mM potassium phosphate, pH:6.8, 1mM MgCl2, 0.25mM EDTA, 0.25mM 

EGTA, 1mM PMSF) και λύνονται µε οµογενοποιητή Dounce σε 8 χτυπήµατα. Ακολουθεί 

ήπια φυγοκέντρηση στις 6000rpm για 5 λεπτά, για αποµάκρυνση των κυτταρικών 

υπολειµµάτων, ενώ το υπερκείµενο φυγοκεντρείται στις 15.500 rpm για 50 λεπτά. Αυτή η 

φυγοκέντρηση σε υψηλές στροφές έχει σαν αποτέλεσµα την κατακρήµνιση των 

πυρήνων οι οποίοι και επαναδιαλύονται σε κατάλληλο διάλυµα ανάλογα µε την 

επακόλουθη επεξεργασία τους.  

• Μέθοδος ελέγχου της ευαισθησίας χρωµατινικού υποστρώµατος στην 

πέψη περιοριστικών ενζύµων   



Οι αποµονωµένοι πυρήνες πλένονται 2 φορές σε διάλυµα πέψης (10mM Tris-HCl, 

pH: 7.5, 50mM NaCl, 10mM MgCl2,0.2mM EDTA, 0.2mM EGTA)  και τελικά 

επαναδιαλύονται σε 100µl του ίδιου διαλύµατος. Ακολουθεί πέψη παρουσία 50-100u 

του κατάλληλου περιοριστκού ενζύµου, για 1 ώρα και στην κατάλληλη θερµοκρασία 

για το κάθε ένζυµο. Η αντίδραση πέψης τερµατίζεται µε την προσθήκη 10µl διαλύµατος 

τερµατισµού (120mM EDTA, 5% SDS, 0.5M Tris-HCl, pH: 9). 

 Ακολουθεί καθαρισµός του DNA µε εκχύλιση φαινόλης/χλωροφορµίου και 

κατακρήµνισή του µε οξικό νάτριο και αιθανόλη. Το DNA επαναδιαλύεται σε νερό και 

ακολουθεί δευτερογενής πέψη για 12 ώρες µε κατάλληλα ένζυµα περιορισµού µε 

σκοπό την οριοθέτηση του προς ανάλυση τµήµατος DNA. Το επεξεργασµένο DNA 

αναλύεται µε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης και ακολουθεί ανάλυση κατά 

Southern και υβριδισµός µε κατάλληλο ραδιενεργό ανιχνευτή. 

• Μέθοδος ελέγχου της ευαισθησίας χρωµατινικού υποστρώµατος στην 

πέψη µε µικροκοκκική νουκλεάση  
Ακολουθήθηκε η µέθοδος δηµιουργίας διαπερατών σε ένζυµα κυττάρων ζύµης 

λόγω δράσης του ενζύµου νυστατίνη (Venditti and Camilloni., 1993) Oι 

σφαιροπλάστες (βλ. αποµόνωση πυρήνων από κύτταρα ζύµης) εναιωρούνται σε 

200µl/25ml αρχικής καλλιέργειας διάλυµατος νυστατίνης (1Μ σορβιτόλη, 20mM Tris-

HCl, pH: 8, 50mM NaCl, 1.5mM CaCl2) στο οποίο προστίθενται 50µg/ml νυστατίνης. 

Προστίθεται η κατάλληλη ποσότητα µικροκοκκικής νουκλεάσης (1, 2,5,10,20u) και 

ακολούθεί επώαση στους 370C για 20 λεπτά. Η ενζυµική αντίδραση διακόπτεται µε 

κατάλληλη ποσότητα  διαλύµατος τερµατισµού (10Χ: 10% SDS, 50mM EDTA). Ακολουθεί 

πέψη µε 50µg πρωτεϊνάσης Κ, στους 370C και για 30 λεπτά. Το DNA καθαρίζεται µε 

εκχύλιση φαινόλης/χλωροφορµίου, κατακρηµνίζεται µε οξικό νάτριο και αιθανόλη και 

επαναδιαλύεται σε νερό.   

Για την ανάλυση του επεξεργασµένου µε µικροκοκκική νουκλεάση γενωµικού DNA 

εφαρµόστηκε η µέθοδος της σήµανσης από τo άκρo (indirect end labeling) σύµφωνα 

µε την οποία το επαναδιαλυµένο DNA τίθεται σε πέψη παρουσία κατάλληλου 

περιοριστικού ενζύµου που οριοθετεί το ένα άκρο και σε απόσταση 1000-2000 ζευγών 

βάσεων από την προς ανάλυση περιοχή. Το DNA αναλύεται στη συνέχεια σε πήκτωµα 

αγαρόζης, ακολουθεί µεταφορά κατά Soυthern, και υβριδοποίηση µε κατάλληλο 

ραδιενεργό ανιχνευτή. 

• Aνοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης (ChIP) 
Εφαρµόστηκε η µέθοδος που περιγράφηκε από τους Kuo and Allis, 1999 µε 

κάποιες τροποποιήσεις. Συγκεκριµένα, κύτταρα ζύµης από καλλιέργειες των 50ml 

αναπτύσσονται µέχρι OD: 0.5-0.8 και επωάζονται για 20 λεπτά υπό ανάδευση µε 1% 

φορµαλδεΰδη ώστε να επιτευχθεί στερέωση (fixing) των κυττάρων. Η διαδικασία 



διακόπτεται µε την προσθήκη 125mM γλυκίνης και επώαση για 5 λεπτά. Τα κύτταρα 

συλλέγονται µε φυγοκέντρηση στις 3000rpm και για 5 λεπτά και πλένονται 2 φορές µε 

10ml διαλύµατος TBS (20mM Tris-HCl, pH:7.5, 200mM NaCl). 

 Ακολουθεί λύση των κυττάρων σε 400µl διαλύµατος λύσης (50mM HEPES-KOH, 

pH:7.5, 140mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton, 0.1% sodium deoxycholate, 1mM PMSF) 

παρουσία ίσου όγκου γυάλινων σφαιριδίων (glass beads) και µε ισχυρή ανάδευση 

(vortex) για 40 λεπτά στους 40C. Το εναιώρηµα συλλέγεται και ηχοβολείται (sonication) 

στα 4-6 microns του ηχοβολητή (Soniprep 150, MSE) για 4 φορές από 12 δευτερόλεπτα. 

Με τον τρόπο αυτό η χρωµατίνη σπάει σε κοµµάτια DNA µεγέθους 200-800 ζευγών 

βάσεων. Το ολικό χρωµατινικό εκχύλισµα φυγοκεκτρείται για 5 λεπτά στις 14000 rpm και 

στους 40C και ακολούθως για άλλα 60 λεπτά στις ίδιες συνθήκες, οπότε η καθαρή 

χρωµατίνη αποµονώνεται στο υπερκείµενο. 

 Ποσότητα που να αντιστοιχεί περίπου στο 1/10 του ολικού χρωµατινικού 

εκχυλίσµατος αραιώνεται σε 300µl διαλύµατος λύσης και  επωάζεται, µε περιστροφική 

ανάδευση, για τουλάχιστον 12 ώρες και στους 40C µε 1.5γ από το αντίσωµα έναντι του 

παράγοντα που ενδιαφέρει. Χρησιµοποιήθηκαν αντισώµατα έναντι των επιτόπων ΗΑ 

και Myc, δι-ακετυλιωµένης Η3 ιστόνης, τετρα-ακετυλιωµένης Η4 ιστόνης, ΤΒP 

(προσφορά του S. Buratowski). 

Μετά την επώαση προστίθενται στο δείγµα 30µl σφαιριδίων Protein-A σεφαρόζης 

(από ένα 1:1 εναιώρηµα των σφαιριδίων σε διάλυµα λύσης) και ακολουθεί επώαση για 

1.5 ώρα στους 40C υπό περιστροφική ανάδευση.  

Τα σφαιρίδια συλλέγονται (13000rpm, 1 λεπτό) και πλένονται υπό περιστροφική 

ανάδευση σε θερµοκρασία δωµατίου για 5 λεπτά µε 1ml από τα παρακάτω διαλύµατα, 

κατά σειρά διαδοχής: διάλυµα λύσης, δίαλυµα λύσης µε 500mM NaCl, διάλυµα ΙΙΙ 

(10mM Tris-HCl, pH: 8.0, 250mM LiCl, 0.5% NP40, 0.5% sodium deoxycholate, 1mM 

EDTA) και ΤΕ. Η έκλουση των ανοσοκατακρηµνισµένων συµπλόκων γίνεται σε 250µl 

διαλύµατος έκλουσης (1% SDS, 10mM EDTA, 50mM Tris-HCl, pH: 7.5) µε επώαση στους 

650C για 10 λεπτά. Το υπερκείµενο αραιώνεται µε 250µl ΤΕ και επωάζεται µε 50µg 

πρωτεϊνάσης Κ στους 420C και για 1 ώρα. Τελικά, οι οµοιοπολικοί δεσµοί που 

δηµιουργήθηκαν αρχικά µε την επώαση µε φορµαλδεΰδη, σπάνε µε επώαση του 

δείγµατος στους 650C για 5 ώρες.  

Ποσότητα που να αντιστοιχεί περίπου στο 1/100 του αρχικού ολικού χρωµατινικού 

εκχυλίσµατος (περίπου 1/10 του προς ανοσοκατακρήµνιση) λαµβάνεται ως δείγµα 

ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου της µη ανοσοκατακρηµνισµένης αρχικής χρωµατίνης 

(input). Αραιώνεται σε 500µl TE και επωάζεται οµοίως µε το ανοσοκατακρηµνισµένο 

δείγµα µε πρωτεϊνάση Κ και ακολούθως στους 650C προς αναστροφή των 

οµοιοπολικών δεσµών.  



Το DNA από το ανοσοκατακρηµνισµένο και µη δείγµα εκχυλίζεται µε 

φαινόλη/χλωροφόρµιο παρουσία οξικού νατρίου και κατακρηµνίζεται µε αιθανόλη.  

Τα δείγµατα αφού επαναδιαλυθούν σε νερό (100µl) χρησιµοποιούνται ως 

υποστρώµατα σε ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR). Για την 

ανίχνευση των προϊόντων οι αντιδράσεις γίνoνται είτε παρουσία ραδιενεργών 

νουκλεοτιδίων και σε συνθήκες γραµµικότητας της αντίδρασης οπότε τα προϊόντα 

αναλύονται σε πήκτωµα αγαρόζης και εκτιµώνται ποσοτικά µε Phosphoimager, είτε 

παρουσία χρωστικής Sybr Green για ανάλυση “πραγµατικού χρόνου” (real time). 

Όλες οι ραδιενεργές αντιδράσεις έγιναν στα 25µl µε 5µl από το κάθε δείγµα, 0.5µλ 

α[32Ρ]-dATP ή a[32P]-dCTP και 0.1u Taq. Στις real time αναλύσεις εφαρµόστηκαν ίδιες 

συνθήκες µε µόνη διαφορά την προσθήκη της χρωστικής, σε ποσότητες 0.5-1.5 µl 

αρχικού αποθέµατος χρωστικής οπτικής απορρόφησης OD495= 0.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ολιγονουκλεοτίδια 
Α. Ολιγονουκλεοτίδια για σήµανση γονιδίου µε επίτοπο (epitope tagging) 

Τα ολιγονουκλεοτίδια που φαίνονται στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν για τη 

σήµανση ενδογενών πρωτεϊνών της ζύµης µε επίτοπους, σύµφωνα µε τις οδηγίες που 

αναφέρονται στο κεφάλαιο «Μέθοδοι». Σε κάθε περίπτωση το S3 ολιγονουκλεοτίδιο 

αντιπροσωπεύει τις 45 βάσεις του εκάστοτε γονιδίου πριν το κωδικόνιο λήξης (πάνω 

αλυσίδα κατεύθυνση 5’-3’) ενώ το S2 τις 45 βάσεις κάθε γονιδίου µετά το κωδικόνιο 

λήξης (κάτω αλυσίδα κατεύθυνση 5’-3’). Με έντονο χρώµα φαίνονται οι αλληλουχίες 

της κασέττας που χρησιµοποιήθηκε για τη σήµανση. 

 

S3-SNF2: 5’TCT TTC ACA GAT GAA GCG GAC TCG AGC ATG ACA GAA GCG AGT 

GTA CGT ACG CTG CAG GTC GAC 3’ 

S2-SNF2: 5’ GTC TAC GTA TAA ACG AAT AAG TAC TTA TAT TGC TTT AGG AAG GTA 

ATC GAT GAA TTC GAG CTC G 3’ 

S3-SPT3: 5’ ACC AAC TTT AAA GGT GGT AGA CTC AGT TCT AAA CCA ATT ATC ATG 

CGT ACG CTG CAG GTC GAC 3’ 

S2-SPT3: 5’ CCA GAA GGA AAC CCA TGC ACC TCC ATG ATG AAA TTA TAC AAA AAT 

ATC GAT GAA TTC GAG CTC G 3’ 

S3-SRB4: 5’ TTC CTA CAT TTT ATT GTC GCT GAG TAC ATC CAG CAA AAG AAG GTG 

CGT ACG CTG CAG GTC GAC 3’ 

S2-SRB4: 5’ GCA TTC TAT GGC AAT GTA TGT AGG TTT AAG GAG TGA CTC AGG ATA 

ATC GAT GAA TTC GAG CTC G 3’ 

S3-GCN4: 5’ TTG GAA AAT GAG GTT GCC AGA TTA AAG AAA TTA GTT GGC GAA 

CGC CGT ACG CTG CAG GTC GAC 3’ 

S2-GCN4: 5’ CTT ATC TAA GTG AAT GTA TCT ATT TCG TTA TAC ACG AGA ATG AAA 

ATC GAT GAA TTC GAG CTC G 3’ 

S3-MOT1: 5’ TAC GAG GAG GAG TAT AAT TTA GAC ACC TTC ATC AAA ACT TTA TTA 

 CGΤ ACG CTG CAG GTC GAC 3’ 

S2-MOT1: 5’ ACA AAA ATG ACC TTG TAT ACG CGT CAT TCC AAT GCA AGA ATT TGT 

ATC GAT GAA TTC GAG CTC G 3’ 

 

Β. Ολιγονουκλεοτίδια για σηµειακή κατευθυνόµενη µεταλλαξογένεση  



Ta παρακάτω ολιγονουκλεοτίδια χρησιµοποιήθηκαν για σηµειακή-κατευθυνόµενη 

µεταλλαξογένεση των υποκινητών γονιδίων. Σε κάθε περίπτωση µε έντονο χρώµα 

φαίνονται οι µεταλλαγµένες βάσεις ενώ υπογραµµίζεται η θέση αναγνώρισης από 

ενδονουκλεάση περιορισµού που δηµιουργείται ή καταστρέφεται κάθε φορά µε τη 

µεταλλαγή : 

 

PHO8-CGTA: (-139 µε -96 του PHO8 ORF)   

5’ GTA AAG GGA TTT TAG TAC TGA AAG AAA GAA GTG TAT CTA AAC G 3’                                 

ScaI  

 

TRP3-TATA: (-116 µε -67 του TRP3 ORF)   

5’ TTC TAA TCT ATA GCA TAT ATA AAG GTA CCC AAA AAG TTC GAC AAG GAG C 3’                                 

KpnI 

 

PHO5 CGTA: (-113 µε -85 του PHO5 ORF)   

5’ CGA AAT GAA ACG TAC GTA AGC GCT GAT G 3’ 

                                      RsaI 

 

PHO5 TGTA: (-113 µε -74 του PHO5 ORF) 

5’ CGA AAT GAA ACG TAT GTA AAC GCT GAT GTT TTG CTA AG 3’ 

                                                            HaeII 

 

Γ. Ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν στις αντιδράσεις πολυµερισµού 

δειγµάτων µετά από ανοσοκατακρήµνιση χρωµατίνης (ChIP) 
ΤΕL1 GCR(1): (267261 µε 267281 του χρωµοσώµατος VI)  

 5’ AAA ATA CAC CTC AAG ACG CC 3’ 

TEL1 GCR(2): (267514 µε 267495 του χρωµοσώµατος VI) 

5’ AAC CGA CAA CGC TTG ATC T 3’ 

 

FRE6-5’: (+457 µε +477 του FRE6 ORF) 

 5’ TGG ATA CGA GCT TTT CAT GC 3’ 

FRE6-3’: (+711 µε +690 του FRE6 ORF) 

 5’ TCC CGT AAA GAC TTC CAC GTT 3’ 

 

POL2-5’: (+2324 µε +2342 του POL2 ORF) 

 5’ AAT CCT TTC GTG ATA GGC 3’ 

POL2-3’: (+2579 µε +2559 του POL2 ORF) 

5’ TTT GAA TGA TCG TGG CAC CT 3’ 



 

PHO8-5: (+247 µε +228 του PHO8 ORF)  

5’ ACA AAG ACG CAG GTC CCA T 3’ 

PHO8-3: (+1 µε +19 του PHO8 ORF)  

 5’ ATG ATG ACT CAC ACA TTA C 3’ 

 

TRP3(1): (-146 µε –125 του TRP3 ORF)  

5’ TTG AAT GAT CAT CAA TGG CTC 3’ 

TRP3(2): (+143 µε + 122 του TRP3 ORF) 

5’ ACT GTA ATT GCA TCG TTA CGG 3’ 

 

TEL1: (269324 µε 269342 του χρωµοσώµατος VI) 

5’ GCA ACG ACT TCG TCT CAG 3’ 

TEL1SHORT: (269494 µε 269513 του χρωµοσώµατος VI) 

5’ ACA AAG CCA TAA TGC CTC C 3’ 

TEL2: (269690 µε 269670 του χρωµοσώµατος VI) 

 5’ TCA TAA ACA TAA GCG TAT CC 3’ 

 

N3: (+49 µε +32 του PHO5 ORF) 

5’ CAT TGG CCA AAG AAG CG 3’ 

N2: (-196 µε -179 του PHO5 ORF) 

5’ GGA ATT CGC ACA TGC CAA ATT ATC 3’ 

N1: (-392 µε -373 του PHO5 ORF) 

5’ GAC GAA TTC GTC TGC ACA AAG AAA TAT A 3’ 

                EcoRI 

PHO5: (+3 µε -17 του PHO5 ORF) 

5’ CCC AAG CTT GCA TTG GTA ATC TCG AAT 3’ 

                HindIII 

 

Lacz: (+160 µε + 143 του Lacz ORF) 

5’ GGC TGC GCA ACT GTT GG 3’ 

Lacz-1: (+1153 µε + 1171 του Lacz ORF) 

5’ AAC GCC GTG CGC CTG TTC GC 3’ 

Lacz-2: (+1394 µε + 1376 του Lacz ORF) 

5’ CCG TGG CCT GAT TCA TTC 3’ 

 

ACT1: (+1023 µε +1042 του ACT1 ORF) 

5’ CCT ACG AAC TTC CAG ATG G 3’ 



ACT2: (+1411 µε +1392 του ACT1 ORF) 

5’ CAC TTG TGG TGA ACG ATA G 3’ 

 

 

 

GAL1-TATA(1): (-180 µε -159 του GAL1 ORF) 

5’ CAG CGA AGC GAT GAT TTT TGA 3’ 

GAL1-TATA(2): (+43 µε +22 του GAL1 ORF) 

5’ TGA ACT CAG GTA CAA TCA CT 3’  

GAL1-UAS(1): (-269 µε -251 του GAL1 ORF) 

GAL1-UAS(2): (-69 µε -87  του GAL1 ORF) 

GAL1-ORF(1): (+ 1342 µε + 1360 του GAL1 ORF) 

5’ TTG ACA AAA TTT GTT CCA 3’ 

GAL1-ORF(2): (+ 1558 µε + 1540 του GAL1 ORF) 

5’ TGC TGG TTT AGA GAC GAT G 3’ 

 

PHO5-ORF(1): (+1017 µε +1038 του PHO5 ORF) 

5’ CGA TAT CCT AAA CTT TTT GAC 3’ 

PHO5-ORF(2): (+ 1220 µε + 1199 του PHO5 ORF) 

5’ GTT TCA ATT GGA ACA ACA GCA  3’ 

 

HIS3 (1): (-27 µε -9 του HIS3 ORF) 

HIS3 (2): (+225 µε +207 του HIS3 ORF) 

 

Amp (1): 5’ GAG TAC TCA CCA GTC ACA G 3’ 

Amp (2): 5’ TGC CAT TGC TAC AGG CAT C 3’ 

 

GCR1 και GCR2: Πρόκειται για τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν και για τη 

δηµιουργία της θέσης πρόσδεσης του Gcn4 (µε έντονο χρώµα). Υπογραµµισµένη είναι 

η θέση αναγνώρισης από περιοριστική ενδονουκλεάση που τοποθετήθηκε ώστε να 

είναι εφικτή η επιλογή. Στις αντιδράσεις πολυµερισµού χρησιµοποιήθηκαν σε 

συνδυασµό µε άλλους ανιχνευτές και µε µήτρα τον υποκινητή bPHO5. 

                                             ΝdeI 

GCR(1): 5’ CGA TGA CTC ATA TGC AT 3’ 

GCR(2): 5’ CGA TGC ATA TGA GTC AT 3’ 

                                   ΝdeI 

 



∆. Ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν στις διαδικασίες διακοπής του 

πλαισίου ανάγνωσης γονιδίων (gene disruption)  
GCN5 5’: (+4 µε +22 του GCN5 ORF) 

5’ GTC ACA AAA CAT CAG ATT G 3’ 

GCN5 3’: (+1317 µε +1298 του GCN5 ORF) 

5’ ATC AAT AAG GTG AGA ATA T 3’ 

 

SPT3-(1): (+1 µε +45 του SPT3 ORF). Με έντονο χρώµα σηµειώνεται η αλληλουχία της 

ειδικής κασέττας που χρησιµοποιήθηκε για την διακοπή του πλαισίου ανάγνωσης του 

γονιδίου.  

5’ ATG ATG GAC AAG CAT AAG TAT CGT GTG  GAG ATT CAA CAG ATG ATG CGT 

ACG CTG CAG GTC GAC 3’ 

SPT3-(2): (+1014 µε +969 του SPT3 ORF) 

5’ TTA CAT GAT AAT TGG TTT AGA ACT GAG TCT ACC ACC ΤΤΤ ΑΑΑ GTT ATC GAT 

GAA TTC GAG CTC G 3’ 

 

Gcn4-BamHI: (+143 µε +164 του GCN4 ORF)  

5’ CAT CAA GAC TGA AGA GGA TCC 3’ 

Gcn4-MboI: (+688 µε +664 του GCN4 ORF) 

5’ GAG CAG CAG GAT CCC TGG ATT CGG 3’  

 

Ε. Ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν για την κλωνοποίηση τµηµάτων 

DNA σε πλασµιδιακούς φορείς.  

Υπογραµµισµένες φαίνονται οι αλληλουχίες αναγνώρισης από ένζυµα 

περιορισµού που χρησιµοποιήθηκαν για την κλωνοποίηση. 

GAL4 AD 5’: (+2300 µε +2320 του GAL4 ORF) 

5’ GGC GGG ATC CCG CCA ATT TTA ATC AAA GTG 3’                

               BamHI 

GAL4 AD 3’: (+2643 µε +2619 του GAL4 ORF) 

5’ TAT CTA GAT ACT CTT TTT TTG GGT TTG GTG GG 3’ 

      XbaI  

 

TRP3-EcoRI: (-430 µε -412 του TRP3 ORF) 

5’ TAG AAT TCT ACT CCT CCG CTG GAG TA 3’ 

              EcoRI 

TRP3-XhoI: (+129 µε +111 του TRP3 ORF) 

5’ GTT CTC GAG GTT ACG GTA GAC GCT CAC 3’ 



                ΧhoI 

 

PHO8 Proximal B: (-366 µε +348 του PHO8 ORF) 

5’ GTA CAA GTT AGC GAG CTA CG 3’ 

PHO8(2): (-1 µε -18 του PHO8 ORF) 

5 CAT GCT GCT AAT GCG CG 3’ 

 

ΣΤ. Ολιγονουκλεοτίδια που χρησιµοποιήθηκαν για τον πολυµερισµό τµηµάτων 

γονιδίων που χρησιµοποιήθηκαν σαν ραδιενεργοί ανιχνευτές (probes) 
POL2 M(1): (+3062 µε +3083 του POL2 ORF) 

5’ GCG TAT GTA ACC GTT GGT TAG 3’ 

POL2 M(2): (+3640 µε +3619 του POL2 ORF)  

5’ CTT TTA TCT TGC CCA TTG TTG 3’ 

 

PHO8(4): (+649 µε + 632 του PHO8 ORF)  

5’ GGC TCC TGC CGC CAC CC 3’ 

 

TRP3 LONG: (+880 µε + 861 τουTRP3 ORF) 

 5’ CCT GTT CAG CAG CAA CAG C 3’ 

 

PHO5(2): (+1404 µε +1384 του PHO5 ORF) 

5’ CTA TTG TCT CAA TAG ACT GG 3’ 

 

ΚRE2(1): (+33 µε +53 του KRE2 ORF) 

5’ ATT TAC CGT CAT TGC AGG TG 3’ 

ΚRE2(2): (+1304 µε +1284 του KRE2 ORF) 

5’ TTT GGC TTT ACC AAC CCT TG 3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Κύριες πλασµιδιακές κατασκευές 
1. Kaτασκευή του πλασµιδίου αναφοράς bPHO5: 

• To προϊόν πολυµερισµού γενωµικού DNA της ζύµης µε τους ανιχνευτές Ν1 και 

ΡΗΟ5 κόπηκε µε τα ένζυµα EcoRI/HindIII και κλωνοποιήθηκε στην αντίστοιχη θέση 

του φορέα pUC19.  

• Στην BsteII θέση της προηγούµενης κατασκευής κλωνοποιήθηκε σαν τυφλό το 

ολιγονουκλεοτίδιο GCRE {δίκλωνο προϊόν υβριδισµού των επιµέρους 

ολιγονουκλεοτιδίων GCR(1)-GCR(2)}. H κατασκευή ονοµάστηκε bPHO5 in pUC19. 

• Το προϊόν πέψης της προηγούµενης κατασκευής µε τα ένζυµα  EcoRI/HindIII 

κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του γονιδίου αναφοράς HIS3-lacz  (VSII 

στην αναφορά Georgakopoulos et al. 1992). 

 

2. Kaτασκευή του πλασµιδίου αναφοράς bPHO5-CGTA : 

• To προϊόν πέψης του γονιδίου αναφοράς PHO5-CGTA (προσφορά της Π. 

Συντιχάκη) µε τα ένζυµα EcoRI/HindIII κλωνοποιήθηκε στον φορέα pUC19. 

• Στην BsteII θέση της προηγούµενης κατασκευής κλωνοποιήθηκε σαν τυφλό το 

δίκλωνο ολιγονουκλεοτίδιο GCRE.  

• Το προϊόν πέψης της προηγούµενης κατασκευής µε τα ένζυµα  EcoRI/HindIII 

κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του γονιδίου αναφοράς HIS3-lacz (VSII). 

 

3. Kaτασκευή του πλασµιδίου αναφοράς bPHO5-TGTA : 

• Στην κατασκευή bPHO5 in pUC19 έγινε µεταλλαξογένεση µε το µεταλλαγµένο 

ολιγονουκλεοτίδιο PHO5-TGTA. 

• Το προϊόν πέψης της προηγούµενης κατασκευής µε τα ένζυµα  EcoRI/HindIII 

κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του γονιδίου αναφοράς HIS3-lacz του 

πλασµιδίου VSII. 

 

4. Κατασκευή του πλασµιδίου αναφοράς bPHO5-HIS3: 



• To προϊόν της πέψης του γονιδίου αναφοράς bPHO5 µε τα ένζυµα 

BamHI/HindIII κλωνοποιήθηκε στις αντίστοιχες θέσεις του πλασµιδιακού φορέα 

pRS316. 

• To προϊόν πέψης, µεγέθους 800 βάσεων, της προϋπάρχουσας κατασκευής 

Μ101 (γενωµικός κλώνος των σε σειρά γονιδίων HIS3-DED1 στον YCP50) µε τα 

ένζυµα BamHI/HindIII εντέθηκε σαν τυφλό στην θέση HindIII της προηγούµενης 

κατασκευής. 

 

5. Κλωνοποίηση του γονιδίου GCN4 στον φορέα YCPlac111: 

To προϊόν της πέψης, µεγέθους 3.5Κb, του γενωµικού κλώνου του GCN4 (C101-9: 

GCN4 in YCP50) µε το ένζυµο EcoRI κλωνοποιήθηκε στην αντίστοιχη θέση του 

φορέα YCPlac111. Ονοµάστηκε GCN4 in YCPlac111. 

 

6. Κατασκευή του GAL4-GCN4 υβριδίου: 

• Το προϊόν πολυµερισµού γενωµικού DNA µε τους ανιχνευτές GAL4 AD 5’ και 

GAL4 AD 3’ κόπηκε µε τα περιοριστικά ένζυµα BamHI/XbaI και κλωνοποιήθηκε στις 

αντίστοιχες θέσεις του φορέα C101-9. Ονοµάστηκε GAL4-GCN4 in YCP50. 

• Tο προϊόν πέψης, µεγέθους 3.5Kb, της παραπάνω κατασκευής µε το 

περιοριστικό ένζυµο EcoRI κλωνοποιήθηκε στην αντίστοιχη θέση του φορέα 

YCPlac111. Η κατασκευή ονοµάστηκε GAL4-GCN4 in YCPlac111. 

 

7. Κατασκευή της κασέττας διακοπής του γονιδίου GCN4:  

Στην προϋπάρχουσα κατασκευή GCN4 in pUC9 (το BamHI/SalI τµήµα του 

ενδογενούς GCN4 κλωνοποιηµένο στον φορέα pUC9) και στη θέση XbaI 

κλωνοποιείται σαν τυφλό (bland) το EcoRV/SmaI κοµµάτι της καναµυκίνης.  

 

8. Kaτασκευή της κασέττας ενσωµάτωσης του PHO5-CGTA υποκινητή: 

Το προϊόν πέψης του φορέα ζύµης YEP24 µε το ένζυµο HindIII (γονίδιο URA3) 

κλωνοποιήθηκε στην ίδια θέση του γονιδίου αναφοράς PHO5-CGTA. Ονοµάστηκε 

PHO5-CGTA-URA3. 

 

9. Kaτασκευή της κασέττας ενσωµάτωσης του TRP3-TATA υποκινητή: 

• To προϊόν πολυµερισµού (PCR) γενωµικού DNA µε τους ανιχνευτές TRP3-EcoRI 

και TRP3-XhoI κόπηκε µε τα περιοριστικά ένζυµα EcoRΙ/XhoI και κλωνοποιήθηκε στις 

αντίστοιχες θέσεις του φορέα pBluescript KS.  

• Στην προηγούµενη κατασκευή έγινε µεταλλαξογένεση µε το µεταλλαγµένο 

ολιγονουκλεοτίδιο TRP3-TATA. 



• Στη θέση HindIII της προηγούµενης κατασκευής κλωνοποιήθηκε το URA3 

γονίδιο που προήλθε µε πέψη µε HindIII του φορέα YEP24. Oνοµάστηκε ΤRP3-TATA-

URA3. 

 

10. -2 µονονουκλεόσωµα: 

• To προϊόν πολυµερισµού (PCR) του πλασµιδίου αναφοράς bPHO5 µε τους 

ανιχνευτές Ν1 και GCR2 κλωνοποιήθηκε απευθείας στον πλασµιδιακό φορέα 

pGEM T-easy. 

• Το προϊόν πέψης της παραπάνω κατασκευής µε το περιοριστικό ένζυµο EcoRI 

µεταφέρθηκε στην ίδια θέση του φορέα ζύµης pRS316. 
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