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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διατριβής επιχειρήθηκε να 

μελετηθεί ο ρόλος της μικρής πρωτεΐνης θερμικής καταπληξίας Hsp26 στον 

ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae.   

Προς αυτή την κατεύθυνση, η πρωτεΐνη Hsp26 σημάνθηκε με τη φθορίζουσα 

πρωτεΐνη GFP και το υβρίδιο Hsp26-GFP παρατηρήθηκε μικροσκοπικά. Το υβρίδιο 

Hsp26-GFP αρχικά παρατηρήθηκε σε συνθήκες στατικής φάσης, όπου επάγεται η 

έκφρασή του. Στη συνέχεια, παρατηρήθηκε η συμπεριφορά του υβριδίου κατά την 

ανάκαμψη από τη στατική φάση. Τέλος, η μικροσκοπική παρατήρηση ολοκληρώθηκε 

με την παρατήρηση του υβριδίου σε συνθήκες ακραίου θερμικού  και ψυχρού σοκ, 

καθώς και κατά την ανάκαμψή του από αυτές.    

Κατόπιν, δείχθηκε η αλληλεπίδραση της Hsp26-GFP με την πρωτεΐνη Edc3 

κατά τη στατική φάση, τόσο μικροσκοπικά όσο και μέσω in vivo συν-

ανοσοκατακρήμνισης. Η Edc3 αποτελεί συστατικό των P-bodies, τα οποία αποτελούν 

συσσωματώματα RNA- πρωτεϊνών με κύριο ρόλο στην καταστολή της μετάφρασης 

των mRNAs και στην αποικοδόμησή τους κατά τη διάρκεια της στατικής φάσης.  

Επιπλέον, δείχθηκε ότι η Hsp26-GFP είναι απαραίτητη για την αναδίπλωση 

της Edc3-Myc κατά τη διάρκεια της στατικής φάσης. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε 

πως η Hsp26-GFP  αναδιπλώνει ένα ακόμα συστατικό των P-bodies, την Dcp2-Myc, 

κατά τη διάρκεια ανάκαμψης από τη στατική φάση, αλλά και κατά τη διάρκεια και 

την ανάκαμψη από ακραίο θερμικό σοκ. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια του chronological aging το στέλεχος hsp26pr-

GFPdhh1Δ που φέρει knock out του HSP26 και του DHH1 εμφανίζει αυξημένο 

ποσοστό κυττάρων με μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε σχέση με το στέλεχος dhh1Δ 

και το στέλεχος αγρίου τύπου.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Α. Η απόκριση στο θερμικό σοκ 
 

Ο ζυμομύκητας S.cerevisiae αναπτύσσεται φυσιολογικά σε ένα περιορισμένο 

εύρος θερμοκρασιών, αλλά ανέχεται μικρές αποκλίσεις αυτών των θερμοκρασιών 

μέσω μηχανισμών προσαρμογής. Ένας από τους πιο ισχυρούς μηχανισμούς 

προσαρμογής αφορά την απάντηση σε θερμικό σοκ [Heat Shock Response (HSR)].  

Η HSR αποτελεί έναν ιδιαίτερο συντηρημένο μηχανισμό που οδηγεί σε 

μεταβολή της γονιδιακής έκφρασης. Κατά τη διάρκεια του HSR αλλαγές στη 

φυσιολογία του κυττάρου -όπως η αλλαγή της σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος 

και η παροδική διακοπή του κυτταρικού κύκλου- αλλά και αλλαγές στα επίπεδα 

έκφρασης των γονιδίων συμβάλλουν στην κυτταρική επιβίωση κατά τη διάρκεια του 

θερμικού σοκ.  

Μέσω του HSR καταστέλλεται η έκφραση των περισσότερων γονιδίων αλλά 

επάγεται η έκφραση μίας ομάδας γονιδίων με κυτταροπροστατευτική δράση, τα οποία 

κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες θερμικού στρες [Heat Shock Proteins (HSPs)].  

Πολλές από τις HSPs δρουν ως μοριακοί συνοδοί (molecular chaperones) 

προκειμένου να αποτρέψουν την λάθος αναδίπλωση πρωτεϊνών που χάνουν τη 

φυσιολογική στερεοδιάταξή τους λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Λάθος αναδιπλωμένες 

πρωτεΐνες τείνουν να δημιουργούν συσσωματώματα Για την αποφυγή της 

δημιουργίας αυτών των συσσωματωμάτων οι HSPs ξεδιπλώνουν τις μη φυσιολογικά 

αναδιπλωμένες πρωτεΐνες, και είτε τις αναδιπλώνουν ορθά είτε τις στέλνουν για 

αποικοδόμηση.  

Οι HSPs αποτελούν τις πιο συντηρημένες φυλογενετικά πρωτεΐνες και είναι 

παρούσες σε όλους τους προκαρυωτικούς και τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Οι 

περισσότερες HSPs εκφράζονται συστατικά, σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά τα 

επίπεδα έκφρασής τους αυξάνονται κατά τη διάρκεια του HSR αλλά και κατά τη 

διάρκεια άλλων στρεσογόνων συνθηκών, όπως για παράδειγμα οξειδωτικό 

στρες.(Fink, 1999; Hartl and Hayer-Hartl, 2002; Jaattela, 1999) 

Διαφορετικά κυτταρικά διαμερίσματα, για παράδειγμα το κυτταρόπλασμα, το 

ενδοπλασματικό δίκτυο και τα μιτοχόνδρια, έχουν εξειδικευμένες HSPs, κατάλληλες 

για να αποκρίνονται στις ανάγκες του καθενός. Παρόλα αυτά, και παρά τα 

διαφορετικά μοριακά τους βάρη, οι HSPs  έχουν κάποιες κοινές λειτουργικές 

επικράτειες: μια επικράτεια πρόσδεσης νουκλεοτιδίου αδενίνης, που προσδένει και 

υδρολύει ATP, και μία επικράτεια πρόσδεσης πεπτιδίου, που προσδένει εκτεθειμένα 

υδροφοβικά κατάλοιπα των πρωτεϊνών- υποστρωμάτων.(Fink, 1999; Hartl and 

Hayer-Hartl, 2002; Jaattela, 1999) Η πρόσδεση ΑΤΡ προκαλεί μια καίριας σημασίας 

αλλαγή στη στεροδιάταξη, που οδηγεί στην απελευθέρωση της προσδεδεμένης 

πρωτεΐνης.  (Fink, 1999; Hartl and Hayer-Hartl, 2002; McCarty et al., 1995; Palleros 

et al., 1994) 

 

Λόγω του ότι η αναδίπλωση των μη ορθά αναδιπλωμένων πρωτεϊνών 

περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις με μία ή περισσότερες σαπερόνες, οι θέσεις 

πρόσδεσης πεπτιδίων των HSPs παρουσιάζουν -κατ’ ανάγκη- ευρεία εξειδίκευση και 

η πρόσδεση υποβοηθείται από τις υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις. Έτσι, οι HSPs 

αναμένεται να προσδένουν και άλλα μη-πρωτεϊνικά μόρια με εκτεθειμένα υδρόφοβα 

κατάλοιπα. (Fink, 1999; Gragerov and Gottesman, 1994; Hartl and Hayer-Hartl, 

2002) 
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Κατά τη διάρκεια του θερμικού σοκ η απώλεια της φυσιολογικής 

στερεοδιάταξης των πρωτεϊνών μπορεί να οδηγήσει σε κυτταρικό θάνατο. Ο 

κυτταρικός θάνατος λόγω της μη σωστής αναδίπλωσης των πρωτεϊνών μπορεί να 

οφείλεται είτε σε απώλεια της λειτουργίας ενός ή περισσότερων απαραίτητων 

(essential) για τη ζωή πρωτεϊνών είτε σε συσσώρευση ενός σημαντικού αριθμού μη 

σωστά αναδιπλωμένων πρωτεϊνών. Η συσσώρευση μη σωστά αναδιπλωμένων 

πρωτεϊνών μπορεί να οδηγήσει σε παρεμπόδιση του μηχανισμού της πρωτεόλυσης 

μέσω του μονοπατιού ουβικιτινιλίωσης - πρωτεασώματος [ubiquitin- proteasome 

system (UPS)] και σε δημιουργία συσσωματωμάτων που εμφανίζουν 

κυτταροτοξικότητα (Verghese et al., 2012).  

 

Β. Μεταγραφική ρύθμιση κατά την απάντηση σε θερμικό σοκ  (HSR) 

Η απόκριση προς το θερμικό σοκ στον S.cerevisiae διαμεσολαβείται από τους 

μεταγραφικούς παράγοντες Hsf1 και Msn2/Msn4 και οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων 

έκφρασης των πρωτεϊνών θερμικού σοκ. (Castells-Roca et al., 2011) 

Η μεταγραφή ορισμένων γονιδίων πρωτεϊνών θερμικού σοκ ρυθμίζεται από 

έναν μόνο εκ των δύο προαναφερθέντων μεταγραφικών παραγόντων, ενώ η 

μεταγραφή κάποιων άλλων γονιδίων πρωτεϊνών θερμικού σοκ (π.χ. HSP26 και 

HSP104) ρυθμίζεται και από τους δύο αυτούς παράγοντες. Ο παράγοντας Hsf1 

συμμετέχει τόσο στην απόκριση προς το θερμικό σοκ, όσο και στην απόκριση προς 

το οξειδωτικό στρες και την στέρηση γλυκόζης. (Hahn and Thiele, 2004; Yamamoto 

et al., 2007) Οι παράγοντες Msn2/Msn4 παίζουν ρόλο σε μια μεγάλη ποικιλία 

αποκρίσεων προς κυτταρικές και περιβαλλοντικές στρεσογόνες συνθήκες, πέραν της 

απόκρισης σε θερμικό σοκ.(Estruch, 2000) 

  Έχει δειχθεί πως κατά την απόκριση στο θερμικό σοκ οι παράγοντες αυτοί 

έχουν διαφορετικούς ρόλους: ο Hsf1 είναι απαραίτητος για την ανάκαμψη του 

σακχαρομύκητα μετά από σύντομη έκθεση σε ακραία θερμοκρασία, ενώ οι 

Msn2/Msn4 είναι απαραίτητοι για μακροπρόθεσμη επιβίωση σε υψηλές 

θερμοκρασίες.(Yamamoto et al., 2008) 

Και οι δύο αυτοί μεταγραφικοί παράγοντες μπορούν να επάγουν την έκφραση 

των πρωτεϊνών θερμικού σοκ.  

Οι κυριότερες HSPs στον S.cerevisiae είναι οι Hsp104, Hsp90, Hsp70, Hsp60, 

Hsp30, Hsp42 και Hsp26. (Craig et al., 1995; Craig et al., 1993; Nathan et al., 1997; 

Parsell et al., 1991). Στην συγκεκριμένη εργασία θα επικεντρωθούμε στη μελέτη μίας 

εξ αυτών των πρωτεϊνών θερμικού σοκ, της Hsp26. 

Γ.  Η μικρή πρωτεΐνη θερμικού σοκ Hsp26 

 Η πρωτεΐνη Hsp26 ανήκει στην οικογένεια των μικρών πρωτεϊνών θερμικού 

σοκ (small heat shock proteins, sHsps). Οι sHsps παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αναδίπλωση των πρωτεϊνών που χάνουν τη στερεοδιαταξή τους υπό στρεσογόνες 

συνθήκες (π.χ. θερμικό ή οξειδωτικό στρες) και δεν απαιτούν την υδρόλυση ATP για 

τη δράση τους (Jakob et al., 1993) . Οι sHsps, όπως η Hsp26 και η Hsp42 του 

S.cerevisiae προσδένονται σε μη σωστά αναδιπλωμένες πρωτεΐνες και εμποδίζουν τη 

δημιουργία συσσωματωμάτων (Cashikar et al., 2005).   
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Και οι δύο εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα όταν τα κύτταρα προετοιμάζονται 

για να μπουν στην στατική φάση (stationary phase), καθώς και όταν υφίστανται 

θερμικό σοκ (Haslbeck et al., 2004a). Στο S.cerevisiae έχουν βρεθεί, επίσης, και 

άλλες sHsps (π.χ. Hsp31) οι οποίες είναι λιγότερο μελετημένες. Αυτές οι όχι καλά 

χαρακτηρισμένες πρωτεΐνες, φαίνεται να συμμετέχουν, επίσης, στην ανθεκτικότητα 

των κυττάρων σε στεσογόνες συνθήκες (Piper et al., 1997; Piper et al., 1994; 

Seymour and Piper, 1999). 

Η Hsp26 in vitro σε φυσιολογικές συνθήκες σχηματίζει, όπως και οι 

περισσότερες sHsps, ολιγομερή και συγκεκριμένα 24μερή. Αυτά τα 24μερή σε 

συνθήκες θερμικού σοκ σπάνε σε μικρότερα διμερή με αναστρέψιμο τρόπο (Haslbeck 

et al., 1999). Τα διμερή της Hsp26 σχηματίζουν σύμπλοκα με τις μη σωστά 

αναδιπλωμένες πρωτεΐνες σε στοιχειομετρία 1 μορίου υποστρώματος: 1διμερές 

Hsp26. Αυτά τα μικρά σύμπλοκα τελικά σχηματίζουν μεγαλύτερα σύμπλοκα που 

περιέχουν τόσο τα υποστρώματα όσο και τις μοριακές συνοδούς (Stromer et al., 

2004).  Στη συνέχεια οι ξεδιπλωμένες πολυπεπτιδικές αλυσίδες διαχωρίζονται από το 

σύμπλοκο είτε αυθόρμητα, είτε με τη βοήθεια άλλων σαπερονών και αναδιπλώνονται 

στη φυσική τους κατάσταση. Τέλος, όταν η θερμοκρασία επανέλθει σε φυσιολογικά 

επίπεδα η Hsp26 σχηματίζει ξανά μεγάλα 24μερή σύμπλοκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

η διάσπαση των 24μερών της Hsp26 σε διμερή δεν είναι αναγκαία για τη δράση της 

ως μοριακής συνοδού, καθώς ακόμα και όταν ο διαχωρισμός σε διμερή εμποδίζεται, 

η Hsp26 εξακολουθεί να διατηρεί ενεργότητα σαπερόνης (Franzmann et al., 2005). 

 

 

 Τα μονομερή της Hsp26 αποτελούνται από δύο διακριτές επικράτειες. Η 

αμινοτελική επικράτεια αναδιπλώνεται κυρίως σε δομή α-έλικας και είναι 

απαραίτητη για τη δημιουργία του 24μερούς. Παράλληλα, επιτρέπει την 

θερμοκρασιο-εξαρτώμενη ενεργοποίηση της Hsp26 μέσω διάσπασης του 24μερούς 

σε διμερή. Η καρβοξυτελική επικράτειας της Hsp26 αντίθετα αναδιπλώνεται κυρίως 

σε δομή β-πτυχωτής επιφάνειας και είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα των 

διμερών. Διμερή Hsp26 που στερούνται την αμινοτελική επικράτεια της Hsp26 δεν 

έχουν ενεργότητα μοριακής συνοδού (Haslbeck et al., 2004b). Η Hsp26, όπως και οι 

περισσότερες sHsps περιέχουν, επίσης, μία συντηρημένη επικράτεια α-crystallin -
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αποτελούμενη από 80-100 αμινοξέα- στο καρβοξυτελικό τους άκρο (Haslbeck, 2002; 

Haslbeck et al., 2004b). Η αλληλουχία της επικράτειας α-crystallin εμφανίζει υψηλή 

ομολογία προς την οικογένεια των α-crystallins, οι οποίες αποτελούν ένα μεγάλο 

μέρος του φακού των ματιών των σπονδυλωτών. 

 

Η Hsp26 μπορεί να προσδένει και να προστατεύει από λανθασμένη 

αναδίπλωση αρκετά διαφορετικά πρωτεϊνικά υποστρώματα. Κάποια από αυτά έχει 

δειχθεί πως είναι η συνθάση του κιτρικού, η β-αλυσίδα της ινσουλίνης, καθώς και η 

α-γαλακτοσιδάση. Η Hsp26 είναι ικανή να εμποδίσει τη δημιουργία 

συσσωματωμάτων αυτών των πρωτεϊνών ακόμα και σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες 

των 40
ο
C .(Haslbeck et al., 1999). Ωστόσο, στο S.cerevisiae η HSP26 δεν αποτελεί 

essential gene και στελέχη στα οποία έχει απαλειφτεί το γονίδιο της HSP26 δεν 

εμφανίζουν κάποιο συγκεκριμένο  φαινότυπο όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης και 

επιβίωσης των μεταλλαγμάτων αυτών  σε αυξημένες θερμοκρασίες (Haslbeck et al., 

1999). Εντούτοις, η ταυτόχρονη απαλοιφή τόσο του HSP26 όσο και του HSP42 

οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού των συσσωματωμένων - και κατ’ επέκταση 

αδιάλυτων (δες ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ)- πρωτεϊνών κατά 

200% σε σχέση με το στέλεχος αγρίου τύπου στους 30
ο
C (Haslbeck et al., 2004b), 

δείχνοντας πως υπάρχει πλεονάζουσα δράση (redundancy) στη λειτουργία των δύο 

πρωτεϊνών.  

 

Δ. Η δράση της Hsp104 και των sHsps στην αναδίπλωση πρωτεϊνών κατά τη 

διάρκεια θερμικού σοκ 

 Η προστασία των πρωτεϊνών από τη δημιουργία συσσωματωμάτων και τη 

λανθασμένη αναδίπλωση απαιτεί τη συνδυασμένη δράση περισσότερων από μίας 

πρωτεϊνών θερμικού σοκ.  

 

Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, μόλις αυξηθεί η θερμοκρασία, η Hsp26 

προσδένει τις ξεδιπλωμένες πολυπεπτιδικές αλυσίδες και σχηματίζει σύμπλοκα με 

αυτές. Τα σύμπλοκα αυτά στη συνέχεια αναγνωρίζονται από μία άλλη πρωτεΐνη 

θερμικού σοκ, την Hsp104, η οποία απελευθερώνει την Hsp26 από το σύμπλοκο και 

ταυτόχρονα οδηγεί τις πολυπεπτιδικές αλυσίδες στο σύστημα σαπερονών 

Hsp70/Hsp40. Το σύστημα αυτό οδηγεί στη σωστή αναδίπλωση των ξεδιπλωμένων 

πρωτεϊνών. Άρα η Hsp26 αποτελεί το πρώτο βήμα αυτού του μονοπατιού, που θα 



9 

 

οδηγήσει τελικά στην σωστή αναδίπλωση των θερμοευαίσθητων πρωτεϊνών. 

(Cashikar et al., 2005) 

 

Η φύση των συμπλόκων Hsp26-πολυπεπτιδίων, που θα σχηματιστούν μόλις 

αυξηθεί η θερμοκρασία, εξαρτάται από το λόγο Hsp26 προς την πρωτεΐνη-

υπόστρωμα. Σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις Hsp26, σχηματίζονται μεγαλύτερα και 

ενδεχομένως πιο στενά συνδεδεμένα σύμπλοκα με τις ξεδιπλωμένες πρωτεΐνες, τα 

οποία εμποδίζουν την αποτελεσματική επαν-αναδίπλωση των πρωτεϊνών αυτών από 

το σύστημα σαπερονών Hsp104/ Hsp70/Hsp40. Αντιθέτως, σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις Hsp26, σχηματίζονται μικρότερα και ίσως πιο «χαλαρά» σύμπλοκα, 

τα οποία επιτρέπουν στο σύστημα Hsp104/ Hsp70/Hsp40 να επαναναδιπλώσει σωστά 

τις ξεδιπλωμένες πρωτεΐνες. (Cashikar et al., 2005)  

 

 

  

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές ανθρώπινες ασθένειες 

οφείλονται σε λανθασμένη αναδίπλωση πρωτεϊνών ή στη δημιουργία 

συσσωματωμάτων. Το yeast μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οργανισμός-μοντέλο για τη 

μελέτη τέτοιων νευροεκφυλιστικών ασθενειών, που περιλαμβάνουν συσσωμάτωση 

πρωτεϊνών, όπως π.χ. η νόσος Huntington και η νόσος Parkinson.(Krobitsch and 

Lindquist, 2000; Meriin et al., 2002; Willingham et al., 2003) 

 

E. Συμμετοχή των πρωτεϊνών θερμικού σοκ (HSPs) στην αναζωογόνηση 

(rejuvenation) των θυγατρικών κυττάρων.   

 

 Πρωτεΐνες με μεγάλο χρόνο ημιζωής υφίστανται βλάβες κατά τη διάρκεια της 

γήρανσης ή κατά τη διάρκεια οξειδωτικού στρες. Το θερμικό στρες επάγει, επίσης, 

οξειδωτικό στρες μέσω μιας διαδικασίας που σχετίζεται με τη δυσλειτουργία της 

μιτοχονδριακής αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η οξείδωση των πρωτεϊνών 
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συχνά λαμβάνει τη μορφή καρβονυλίωσης ενός αριθμού αμινοξικών καταλοίπων, 

οδηγώντας στο σχηματισμό μη αναστρέψιμων ημιαλδεϋδών (Requena et al., 2001). 

Οι καρβονυλιωμένες πρωτεΐνες σχηματίζουν μεγάλα σύμπλοκα τα οποία, τελικά, 

κατακρατούνται αποκλειστικά στο μητρικό κύτταρο κατά την ασύμμετρη κυτταρική 

διαίρεση στο S.cerevisiae (Aguilaniu et al., 2003). Αυτό το φαινόμενο πιθανόν 

συμβάλλει στην παρατηρούμενη αναπαραγωγική γήρανση (replicative senescence) 

ύστερα από περίπου 20-30 γενεές και ταυτόχρονα στην αναζωογόνηση των 

θυγατρικών κυττάρων που έχουν ένα πλήρες προσδόκιμο ζωής. Μία παρόμοια 

διαδικασία λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της γαμετογένεσης στο S.cerevisiae, 

όπου οι καρβονυλιωμένες πρωτεΐνες  αποκλείονται από τους γαμέτες (Unal et al., 

2011). Η απομάκρυνση των καρβονυλιωμένων πρωτεϊνών από τα θυγατρικά κύτταρα 

δείχθηκε ότι απαιτεί τη δράση της Hsp104, του κυτταροσκελετού και της 

απακετυλάσης Sir2 (Erjavec et al., 2007). Ωστόσο, η συμμετοχή της Hsp104 και του 

κυτταροσκελετού στην ασύμμετρη διαίρεση των καρβονυλιωμένων πρωτεϊνών έχει 

τεθεί υπό αμφισβήτηση, καθώς πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η ασύμμετρη 

διαίρεση των «καταστρεμμένων» πρωτεϊνών οφείλεται σε φαινόμενα διάχυσης και 

μηχανισμών κατευθυνόμενης μεταφοράς (Liu et al., 2011; Zhou et al., 2011).  

 

ΣΤ. Processing bodies (P-bodies) 

Τα p-bodies αποτελούν συσσωματώματα mRNAs σταματημένων στη 

μετάφραση, μαζί με πρωτεΐνες που συμμετέχουν στην αναστολή της μετάφρασης και 

στην αποικοδόμηση των RNAs. Στο οπτικό μικροσκόπιο γίνονται διακριτά ως μικρές 

κυτταροπλασματικές εστίες. Τα p-bodies ανακαλύφθηκαν πριν από περίπου μία 

δεκαετία (1997) από τον Bashkirov (Bashkirov et al., 1997), ο οποίος παρατήρησε ότι 

η εξωριβονουκλεάση Xrn1 των θηλαστικών εντοπίζεται σε διακριτά σημεία στο 

κυτταρόπλασμα ινοβλαστών από κυτταρικές σειρές ποντικού.  

Η σημασία αυτών των κυτταροπλασματικών κοκκίων έγινε αντιληπτή όταν 

βρέθηκε ότι πολλά ένζυμα που συμμετέχουν στην αποικοδόμηση των mRNAs 

συνεντοπίζονται στα ίδια σημεία του κυτταροπλάσματος.  

ΣΤ.1. Συστατικά και ρόλος των p-bodies 

Τα συστατικά των p-bodies στον σακχαρομύκητα μπορούν γενικά να 

ταξινομηθούν σε 3 τάξεις: 1) πρωτεΐνες οι οποίες συμμετέχουν στην αφαίρεση της 

καλύπτρας των mRNAs (Dcp1/Dcp2 σύμπλοκο), 2)πρωτεΐνες που διεγείρουν την 

αφαίρεση της καλύπτρας (Dhh1, Pat1, Scd, Edc3, Lsm1-7, και 3) η 5’→3’ 

εξωνουκλεάση Xrn1. Επίσης, το σύμπλοκο Ccr4/Pop2/Not συγκεντρώνεται στα p-

bodies των θηλαστικών (Cougot et al., 2004) αλλά και σε μεταλλάγματα ζύμης, στα 

οποία οι δομές των p-bodies εμφανίζονται μεγαλύτερες (Muhlrad and Parker, 2005). 

Τα p-bodies περιέχουν επίσης πρωτεΐνες που περιορίζονται σε συγκεκριμένους 

οργανισμούς ή επηρεάζουν συγκεκριμένα είδη mRNAs. Για παράδειγμα, τα p-bodies 

των μεταζώων περιλαμβάνουν πρωτεΐνες οι οποίες εμπλέκονται στο μηχανισμό RNA 

σίγησης των miRNAs, ένας μηχανισμός ο οποίος απουσιάζει από τα κύτταρα ζύμης. 

Εκτός από αυτό, κάποιες πρωτεΐνες, όπως αυτές που συμμετέχουν στο μηχανισμό 
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“Nonsense-mediated decay” παρατηρούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις στα 

p-bodies: σε συγκεκριμένα μεταλλαγμένα στελέχη ή σε συνθήκες stress.  

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το κύριο συστατικό των p-bodies είναι τα 

mRNAs, τα οποία είναι απαραίτητα για τη συγκρότησή τους. Παλαιότερες μελέτες 

έχουν δείξει ότι  επεξεργασία ημικαθαρισμένων p-bodies με RNase A, οδηγεί σε 

διάσπαση των p-bodies. Επομένως, το μέγεθος και ο αριθμός των p-bodies είναι 

ανάλογος με την κυτταροπλασματική δεξαμενή των μη μεταφραζόμενων mRNAs 

συνδεδεμένων με συστατικά των p-bodies. Αυτή την άποψη επιβεβαιώνουν μελέτες 

που έδειξαν ότι υπερέκφραση κάποιων mRNA-μαρτύρων (markers) οδηγεί σε 

αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των p-bodies. (Teixeira et al., 2005).  

Ο κύριος ρόλος των p-bodies είναι η αφαίρεση της καλύπτρας και η 

αποικοδόμηση των mRNAs που έχουν ενσωματώσει. Αυτό έχει αποδειχθεί από 

διάφορες πειραματικές προσεγγίσεις, όπως θα αναφερθούν παρακάτω. Καταρχάς,  το 

μεγαλύτερο μέρος των πρωτεϊνικών συστατικών των p-bodies αφορούν παράγοντες 

που συμμετέχουν στα γενικά μονοπάτια αποικοδόμησης των mRNAs. Επιπλέον, όταν 

ένα mRNA «παγιδευτεί» στη διαδικασία της αποικοδόμησης, είτε λόγω προσθήκης 

(εξωγενούς) δευτεροταγούς δομής (polyG) στη 3’ αμετάφραστη περιοχή(UTR), είτε 

λόγω απενεργοποίησης της Xrn1,το ενδιάμεσο σύμπλοκο αποικοδόμησης εντοπίζεται 

στα p-bodies (Sheth and Parker, 2003). Ένα τρίτο στοιχείο είναι πως οποιαδήποτε 

διαταραχή στη διαδικασία αποικοδόμησης των mRNAs επηρεάζει άμεσα το μέγεθος, 

καθώς και τον αριθμό των p-bodies. Για παράδειγμα, όταν τα mRNAs παγιδεύονται 

στη μορφή πολυσωμάτων (δομή που προκύπτει όταν πολλά ριβοσώματα είναι 

συνδεδεμένα σε ένα μόριο mRNA και το μεταφράζουν), τα p-bodies μειώνονται σε 

μέγεθος, εφόσον τα mRNAs είναι κατειλημμένα από τα ριβοσώματα, δεν μπορούν να 

αλληλεπιδράσουν με παράγοντες αποικοδόμησης και επομένως δεν μπορούν να 

συγκροτηθούν εκ νέου p-bodies (Beelman and Parker, 1994; Coller and Parker, 2005; 

Sheth and Parker, 2003). Αντίθετα, όταν αναστέλλονται τα καταλυτικά βήματα 

αφαίρεσης της καλύπτρας ή 5’→3’ εξωνουκλεολυτικής πέψης, τότε τα p-bodies σε 

κύτταρα ζύμης και θηλαστικών αυξάνονται σε μέγεθος (Cougot et al., 2004; Sheth 

and Parker, 2003).  Παρόλα αυτά, τα mRNAs που ενσωματώνονται στα p-bodies, 

υπάρχει πιθανότητα να μην αποικοδομηθούν αλλά να επιστρέψουν στα ριβοσώματα 

για μετάφραση.   

Σε κύτταρα ζύμης που βρίσκονται σε στατική φάση (stationary phase), 

περίοδος η οποία θεωρητικά χαρακτηρίζεται από την απουσία γλυκόζης, 

παρατηρούνται μεγάλα p-bodies. Στη περίπτωση αυτή, τα mRNAs που έχουν 

ενσωματωθεί στα p-bodies, απελευθερώνονται από αυτά και υπόκεινται μετάφραση 

όταν προστεθεί θρεπτικό υλικό στην καλλιέργεια. 

 

ΣΤ.2. P-bodies και Stress granules: κύκλος των mRNAs 

Εκτός από τα p-bodies, τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαθέτουν και κάποια άλλα 

κοκκία RNAs, τα στρες-κοκκία ή αλλιώς stress granules. Τα stress granules είναι 

συσσωματώματα μη μεταφραζόμενων mRNAs, σε σύμπλοκα με πρωτεϊνικούς 

παράγοντες έναρξης της μετάφρασης (eIF4E, eIF4G, eIF4A, eIF3, και eIF2), τη 40s 

ριβοσωμική υπομονάδα καθώς και την πρωτεΐνη Pab1 (polyA binding protein) 

(Anderson and Kedersha, 2006). Τα stress granules σχηματίζονται ως απόκριση σε 
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περίπτωση διαταραχών κατά την έναρξη της μετάφρασης, όπως για παράδειγμα 

μειωμένη λειτουργία των παραγόντων έναρξης της μετάφρασης eIF2, eIF4A, ή eIF4G 

(Anderson and Kedersha, 2002). Μέσω τεχνικών αποκατάστασης φθορισμού έπειτα 

από φωτολεύκανση (Fluorescence Recovery After Photobleaching-FRAP), έχει 

βρεθεί ότι τα συστατικά των stress granules είναι δυναμικά και εξαφανίζονται αν τα 

κύτταρα επεξεργαστούν με παράγοντες που αναστέλλουν την επιμήκυνση της 

μετάφρασης (Kedersha et al., 2005). Το γεγονός ότι τα stress granules σχηματίζονται 

ακόμα και όταν ο παράγοντας eIF4G (δρα πολύ νωρίς κατά την έναρξη της 

μετάφρασης) είναι περιορισμένος, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο 

να έχει σχηματιστεί σταθερό σύμπλοκο έναρξης της μετάφρασης για να ενσωματωθεί 

το mRNA σε stress granules (Mazroui et al., 2006). Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει 

ότι τα stress granules και τα p-bodies αλληλεπιδρούν φυσικά και ότι τα mRNAs 

μπορεί να κινούνται μεταξύ των δύο συσσωματωμάτων (Kedersha et al., 2005). Είναι 

σημαντικό ωστόσο να αναφερθεί ότι κάποιες πρωτεΐνες εντοπίζονται και στα δύο 

συσσωματώματα (p-bodies  και stress granules): FAST, XRN1, eIF4E, CPEB, και 

TTP.  

Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι επειδή τα mRNAs είναι 

γενικά ασταθή μόρια, από τη στιγμή που θα βγουν από τον πυρήνα, 

«παραλαμβάνονται» από τα ριβοσώματα και εισερχονται σε ένα νοητό κύκλο όπου 

από τα ριβοσώματα μπορούν να πηγαίνουν στα p-bodies ή στα stress granules, να 

επιστρέφουν στα ριβοσώματα, κοκ..   

Όταν τα mRNAs βρίσκονται στη μορφή των πολυσωμάτων, υπόκεινται σε 

διαδοχικούς κύκλους «έναρξης→ επιμήκυνσης→ τερματισμού» της μετάφρασης, 

παράγοντας πολυπεπτίδια. Διαταραχές στην έναρξη της μετάφρασης και/ή στον 

τερματισμό, οδηγούν σε αλληλεπίδραση των mRNAs με συστατικά που συμμετέχουν 

στην αποικοδόμηση, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η διαδικασία της μετάφρασης. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται τα mRNPs (mRNAs σε σύμπλοκο με πρωτεΐνες) 

τα οποία μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν στη συγκρότηση των p-bodies. Τα 

mRNAs που αλληλεπιδρούν με τα σύμπλοκα καταστολής/αποικοδόμησης είναι 

πιθανό να υποστούν αφαίρεση της καλύπτρας και 5’ →3’ αποικοδόμηση, να 

παραμείνουν στο p-body(αποθήκευση) ή να εξέλθουν από αυτό και να εισέλθουν εκ 

νέου στον κύκλο της μετάφρασης. Τα stress granules πιθανόν να  αποτελούν σημεία 

έναρξης της μετάφρασης, τα οποία αυξάνονται όταν τα mRNAs «παγιδεύονται» κατά 

τη διάρκεια της έναρξης. Μετά από αναστολή της μετάφρασης, κάποια mRNAs 

πιθανόν να συνδέονται με παράγοντες, οι οποίοι διεγείρουν την συγκέντρωση σε 

stress granules, προάγοντας έτσι την επιστροφή στα πολυσώματα. Είναι 

αξιοσημείωτο ακόμα το γεγονός ότι υπάρχει κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένη 

κατεύθυνση των mRNAs κατά την έξοδό τους από τον πυρήνα, ανάλογα αν αυτά 

εκφράζονται ιδιοσυστατικά ή όχι. 
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Τα ιδιοσυστατικά mRNAs (housekeeping mRNAs) είναι πιο πιθανό να 

συνδέονται απευθείας με πολυσώματα και να μεταφράζονται. Αντίθετα, mRNAs που 

υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο έκφρασης, τείνουν να συνδέονται με κάποιους 

συγκεκριμένους παράγοντες στον πυρήνα, οι οποίοι τα οδηγούν στα p-bodies, 

εξασφαλίζοντας έτσι ακόμα πιο ισχυρό έλεγχο έκφρασης. Για παράδειγμα, οι 

πρωτεΐνες Dhh1 και Pat1 σε κύτταρα ζύμης αλληλεπιδρούν με παράγοντες 

υπεύθυνους για την έξοδο mRNA από των πυρήνα (Fischer and Weis, 2002; Ito et al., 

2001). 

  O κύκλος αυτός των mRNAs σε ξεχωριστά διαμερίσματα στο κυτταρόπλασμα 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την «τύχη» των mRNAs και τη λειτουργικότητά τους. 

Αρχικά, το γεγονός ότι το σύμπλοκο αφαίρεσης της καλύπτρας (Dcp1/Dcp2) είναι 

ενεργό μόνο όταν ενωθεί με άλλα όμοια σύμπλοκα σε ένα μεγάλο mRNP (p-body), 

δείχνει ότι στο κύτταρο υπάρχει διαμερισματοποίηση με αποτέλεσμα η μηχανή 

αποικοδόμησης να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο από τα λειτουργικά mRNAs και 

να αποτρέπεται η τυχόν αποικοδόμηση των τελευταίων.  Επιπροσθέτως, η μετάβαση 

των mRNAs από τα p-bodies στα πολυσώματα, πιθανότατα να εξυπηρετεί και 

αποκατάσταση της μετάφρασης σε  mRNAs που είχαν συνδεθεί με κατεστραμμένα 

μεταφραστικά σύμπλοκα. Πιο συγκεκριμένα, αν οι παράγοντες μετάφρασης γίνουν 

μη λειτουργικοί για κάποιο λόγο, το mRNA θα μεταβεί σε ένα p-body, θα αφαιρεθεί 

το κατεστραμμένο σύμπλοκο μετάφρασης, θα εξέλθει από το p-body και θα συνδεθεί 

με ένα λειτουργικό σύμπλοκο μεταφραστικών παραγόντων. Έτσι λοιπόν, ο κύκλος 

των mRNAs μέσω των p-bodies, θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία μιας μη σωστά 

διπλωμένης πρωτεΐνης από τις πρωτεΐνες συνοδούς-σαπερόνες: είτε η πρωτεΐνη θα 

διπλωθεί σωστά και θα εξέλθει λειτουργική, είτε θα σημανθεί για αποικοδόμηση 

(Parker and Sheth, 2007).  
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Z. Μελέτη της γήρανσης στο Saccharomyces cerevisiae 
 

 Ο ζυμομύκητας S.cerevisiae, όντας μονοκύτταρος ευκαρυωτικός οργανισμός, 

αποτέλεσε έναν από τους πρώτους οργανισμούς- μοντέλα για τη μελέτη των 

μοριακών και γενετικών μηχανισμών των ευκαρυωτικών οργανισμών. Στη ζύμη 

κατέστη δυνατή η μελέτη σημαντικών μηχανισμών, όπως του κυτταρικού κύκλου, 

της μεταγραφής και της μετάφρασης. 

 Η επιλογή της ζύμης ως μοντέλου οργανισμού σχετίζεται με τα 

πλεονεκτήματα που αυτή προσφέρει, όπως ο εύκολος χειρισμός της, η έλλειψη 

ιντρονίων στο γονιδίωμά της, ο σχετικά μικρός αριθμός γονιδίων και παράλληλα ο 

υψηλός βαθμός συντήρησής τους σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, 

συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, η δυνατότητα μετασχηματισμού,  

απαλοιφής γονιδίων μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού,  δημιουργίας θερμοευαίσθητων 

μεταλλαγμάτων, ετερόλογης έκφρασης και από το 1996 η ύπαρξη της πλήρους 

αλληλουχίας του γονιδιώματος καθώς και DNA μικροσυστοιχιών και πρωτεϊνικών 

συστοιχιών. 

Εάν σε αυτά τα πλεονεκτήματα προσθέσουμε και το μικρό χρόνο γενιάς και 

επομένως τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης του 

προσδόκιμου ζωής, γίνεται φανερό το γιατί ο 

ζυμομύκητας αποτέλεσε και αποτελεί έναν από 

τους πιο σημαντικούς οργανισμούς- μοντέλα στη 

μελέτη της γήρανσης. Αρκετά από τα μονοπάτια 

που σχετίζονται με τη γήρανση και είναι 

συντηρημένα και στα θηλαστικά, 

προσδιορίστηκαν αρχικά στο ζυμομύκητα [όπως 

το TOR pathway (Stanfel et al., 2009)] . 

Δύο μοντέλα γήρανσης έχουν 

προσδιοριστεί στο S.cerevisiae. Η 

αναπαραγωγική γήρανση (replicative ageing) και 

η χρονική/χρονολογική γήρανση (chronological 

ageing).  

Η αναπαραγωγική γήρανση (replicative 

aging) αποτελεί μοντέλο για τη γήρανση 

μιτωτικά ενεργών κυττάρων. Στην 

αναπαραγωγική γήρανση το προσδόκιμο ζωής του μητρικού κυττάρου 

προσδιορίζεται από τον αριθμό των εκβλαστημάτων (απογόνων) που θα προκύψουν 

(από αυτό το ένα αρχικό κύτταρο) πριν αυτό φθάσει στη φάση της γήρανσης 

(senescence) οπότε και παύει να διαιρείται.     

 Η χρονική/χρονολογική γήρανση (chrononological aging) αντανακλά τη 

γήρανση των μετα-μιτωτικών κύτταρων (post-mitotic cells). Το προσδόκιμο ζωής στη 
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χρονική/χρονολογική γήρανση αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα στο οποίο τα 

κύτταρα παραμένουν ζωντανά σε μία μη διαιρούμενη «κατάσταση απραξίας» 

(quiescence state). Στην πράξη, το προσδόκιμο ζωής υπολογίζεται από τον αριθμό 

των κυττάρων που μπορούν να επανεισέλθουν σε μιτωτική διαίρεση, έπειτα από 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε quiescence state [Colony Forming Units (CFU)] . 

(Kaeberlein, 2010)    

Η μελέτη της αναπαραγωγικής και της χρονικής γήρανσης στο ζυμομύκητα 

έχει δείξει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες ωστόσο έχουν 

και κοινά σημεία. Επομένως, ο ζυμομύκητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο 

για τη γήρανση τόσο μιτωτικών, όσο και μετα-μιτωτικών κυττάρων. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Α. Μικροσκοπική παρατήρηση του υβριδίου Ηsp26-GFP κατά τη στατική φάση 

 Προκειμένου να παρατηρηθεί in vivo η έκφραση της πρωτεΐνης Hsp26 κατά 

τη στατική φάση, δημιουργήθηκαν στελέχη S.cerevisiae τα οποία φέρουν την 

υβριδική πρωτεΐνη Hsp26-GFP. Τα στελέχη αυτά εκφράζουν την υβριδική πρωτεΐνη 

Hsp26-GFP από τον ενδογενή γονιδιακό τόπο του HSP26. 

 Κατά την εκθετική φάση η υβριδική πρωτεΐνη Hsp26 δεν εκφράζεται (Εικόνα 

1Α και 10Δ). Καθώς τα κύτταρα εισέρχονται στη στατική φάση, συνήθως ένα ή 

περισσότερα κοκκία (granules) εμφανίζονται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου 

(Εικόνα 1Α). Παρόμοια αποτελέσματα προκύπτουν κατά την έκφραση της υβριδικής 

πρωτεΐνης Hsp26-dsRed από τον ενδογενή γονιδιακό τόπο του Hsp26 (Εικόνα 1Β). 

Προκειμένου να ελέγξουμε ότι αυτή η στικτή (spotty) εμφάνιση οφείλεται στην 

Hsp26, και δεν αποτελεί artifact της GFP, χρησιμοποιήθηκαν στελέχη hsp26Δ, τα 

οποία εκφράζουν την πρωτεΐνη GFP από τον ενδογενή γονιδιακό τόπο τoυ HSP26 

[Hsp26promoter-GFP (Hsp26pr-GFP)]. Στο στέλεχος Hsp26pr-GFP, η πρωτεΐνη GFP 

εμφανίζεται ομοιογενώς κατανεμημένη στο κυτταρόπλασμα κατά τη διάρκεια της 

στατικής φάσης (Εικόνα 1Γ). Σε καμία περίπτωση ούτε η υβριδική πρωτεΐνη Hsp26-

GFP ούτε η πρωτεΐνη GFP δεν συνεντοπίζονται με τον πυρήνα όταν αυτός έχει 

σημανθεί με τη χρωστική DAPI (data not shown). Για τα παραπάνω πειράματα τα 

στελέχη καλλιεργήθηκαν σε Drop-out θρεπτικό (η αναλυτική περιγραφή της 

πειραματικής διαδικασίας δίδεται στο εδάφιο ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ). Τα 

αποτελέσματα που πήραμε καλλιεργώντας τα στελέχη αυτά σε πλούσιο θρεπτικό 

YPD ήταν πανομοιότυπα. (data not shown)   
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Β. Τα μόρια της Hsp26 σχηματίζουν μικροσκοπικά ορατά ολιγομερή κατά τη 

στατική φάση  

 Η Hsp26 σε θερμοκρασία δωματίου σχηματίζει in vitro 24μερή. Επομένως, 

θέλαμε να ελέγξουμε εάν τα spots της Hsp26-GFP που εμφανίζονται κατά τη στατική 

φάση σε θερμοκρασία δωματίου αντιστοιχούν σε ολιγομερή της Hsp26-GFP.  

Για να διερευνήσουμε εάν πράγματι τα spot της Hsp26-GFP αντιστοιχούν σε 

ολιγομερή σημάναμε την Hsp26 με το καρβοξυτελικό άκρο της  eGFP σε ένα FT5 

στέλεχος (Hsp26-HaptoGFP C158/FT5) και με το αμινοτελικό άκρο της eGFP σε ένα 

FT4 στέλεχος (Hsp26-HaptoGFP N157/FT4) και τούμπαλιν (Hsp26-HaptoGFP 

C158/FT4 & Hsp26-HaptoGFP N157/FT5). Στη συνέχεια διασταυρώσαμε μεταξύ 

τους τα στελέχη που προέκυψαν και ελέγξαμε μικροσκοπικά τόσο τα απλοειδή όσο 

και τα διπλοειδή στελέχη σε κύτταρα που βρίσκονται σε στατική φάση. Στα απλοειδή 

στελέχη, η Hsp26 φέροντας είτε το καρβοξυτελικό είτε το αμινοτελικό άκρο της 

eGFP είχε μηδενικό φθορισμό (data not shown), ενώ τα διπλοειδή στελέχη εμφάνισαν 

ένα ή περισσότερα κοκκία στο κυτταρόπλασμα τους (Εικόνα 2). 

 

 

 

 

 

 

GFP expressed from 

HSP26 locus 

DIC Merge Confocal 

Εικόνα 1: 

Μικροσκοπική παρατήρηση της Hsp26-GFP στη στατική φάση: α. Η υβριδική πρωτεΐνη Ηsp26-GFP 

δεν εκφράζεται κατά την εκθετική φάση β. Κατά τη στατική φάση η Hsp26-GFP εκφράζεται και 

σχηματίζει ένα ή περισσότερα κοκκία στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου γ. Η υβριδική πρωτεΐνη Hsp26-

dsRed εμφανίζει, επίσης, ένα ή περισσότερα κοκκία στο κυτταρόπλαμα του κυττάρου κατά τη στατική 

φάση. Αντίθετα, η πρωτεΐνη GFP (δ.) που εκφράζεται από τον ενδογενή γενετικό τόπο του HSP26 σε ένα 

στέλεχος hsp26Δ εμφανίζεται ομοιογενώς κατανεμημένη στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου και του 

εκβλαστήματος κατά τη στατική φάση. 

 

Εικόνα 2: Τα spots της Hsp26-GFP συνιστούν ολιγομερή της Hsp26-GFP: Στο διπλοειδές στέλεχος  

Hsp26-HaptoGFP C158/ Hsp26-HaptoGFP N157 τα μόρια της Hsp26 που φέρουν την καρβοξυτελική 

και την αμινοτελική επικράτεια της GFP και εκφράζονται από τα δύο αλληλόμορφα αλληλεπιδρούν και 

σχηματίζουν κοκκία στο κυτταρόπλασμα 

δ. 

Hsp26-HaptoGFP C158/ 

Hsp26-HaptoGFP N157 

DIC Merge 
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Γ. Η Hsp26-GFP παραμένει στο μητρικό κύτταρο κατά τη φάση ανάκαμψης 

(Recovery) από τη στατική φάση  

 Κατά τη φάση ανάκαμψης από τη στατική φάση (Recovery) (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ 

ΜΕΘΟΔΟΙ),  τα spots που δημιουργεί η Hsp26-GFP κατά τη στατική φάση 

παραμένουν επί το πλείστον στο μητρικό κύτταρο (Εικόνα 3) και διατηρούνται στο 

μητρικό κύτταρο για τουλάχιστον δύο διαιρέσεις (data not shown). Η GFP στο 

στέλεχος Hsp26pr-GFP παραμένει ομοιογενώς κατανεμημένη στο κυτταρόπλασμα 

του κυττάρου και επεκτείνεται και στα θυγατρικά κύτταρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ. Παρατήρηση της συμπεριφοράς της Hsp26-GFP σε συνθήκες ακραίου 

θερμικού σοκ 

 Η Hsp26 αποτελεί μία από τις μικρές πρωτεΐνες θερμικής καταπληξίας του 

S.cerevisiae, επομένως θελήσαμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του υβριδίου Ηsp26-

GFP σε συνθήκες ακραίας θερμοπληξίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, υποβάλαμε  τα 

κύτταρα που είχαν ανακάμψει από τη στατική φάση (όπως περιγράφηκε στο εδάφιο 

Γ.), σε θερμικό σοκ στους 46
ο
C για 30 λεπτά, στη συνέχεια πήραμε δείγματα τα 

οποία παρατηρήθηκαν σε μικροσκόπιο φθορισμού και σε συνεστιακό μικροσκόπιο. 

Χρησιμοποιήσαμε τα στελέχη Hsp26-GFP και Hsp26pr-GFP (Εικόνα 4). Η Hsp26-

GFP κατά τη διάρκεια της ακραίας θερμοπληξίας διασπάται σε πολλά μικρότερα 

κοκκία, τα οποία καταλαμβάνουν τόσο το κυτταρόπλασμα του μητρικού κυττάρου, 

Hsp26-GFP DIC Merge Confocal 

α. 

β. 

Εικόνα 3: 

Μικροσκοπική παρατήρηση της Hsp26-GFP κατά τη φάση ανάκαμψης από τη στατική φάση: α. 

Κατά τη φάση ανάκαμψης από τη στατική φάση τα spots της Hsp26-GFP παραμένουν επί το πλείστον στο 

μητρικό κύτταρο (λευκά βέλη) β. Η πρωτεΐνη GFP που εκφράζεται από τον ενδογενή γενετικό τόπο του 

HSP26 σε ένα στέλεχος hsp26Δ εμφανίζεται ομοιογενώς κατανεμημένη στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου 

και επεκτείνεται και στο εκβλάστημα κατά τη φάση ανάκαμψης από τη στατική φάση. 

GFP DIC Merge Confocal 
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όσο και το κυτταρόπλασμα του θυγατρικού κυττάρου. Πρέπει να σημειωθεί, βέβαια, 

ότι η Hsp26-GFP, παρότι εξαπλώνεται στο κυτταρόπλασμα μητρικού και θυγατρικού 

κυττάρου, δεν εμφανίζει αυτή την ομοιογενή μορφή που εμφανίζει η GFP  σε κάθε 

φάση της πειραματικής διαδικασίας. Τέλος, σημειώνεται ότι τα κύτταρα τα οποία δεν 

εκφράζουν Hsp26-GFP ή GFP στα στελέχη Hsp26-GFP και Hsp26pr-GFP 

αντίστοιχα, αντιστοιχούν σε κύτταρα τα οποία πεθαίνουν κατά τη διάρκεια του 

ακραίου θερμικού σοκ (~25% θνησιμότητα και στα δύο στελέχη κατά τη διάρκεια 

του θερμικού σοκ, και επιπλέον ~95% ταύτιση των κυττάρων που δεν εκφράζουν 

Hsp26-GFP ή GFP με κύτταρα τα οποία βάφονται με phloxine B, data not shown).    

 

   

 

 

 

 

Ε. Παρατήρηση της συμπεριφοράς της Hsp26-GFP σε συνθήκες ψυχρού σοκ 

(cold shock) 

 Καθώς η Hsp26 εκφράζεται σε συνθήκες ψυχρού σοκ (Aguilera et al., 2007) 

και η ετερόλογη έκφρασή της στην Arabidopsis thaliana συνεισφέρει στην 

ανθεκτικότητα του φυτού σε cold shock θελήσαμε να ελέγξουμε, το πώς 

μεταβάλλεται η μορφολογία του spot της Hsp26-GFP σε αυτές τις συνθήκες. 

Συγκεκριμένα, κύτταρα που έχουν ανακάμψει από τη στατική φάση μεταφέρθηκαν 

στους 0
ο
C για 15 λεπτά και στη συνέχεια παρατηρήθηκε με μικροσκόπιο φθορισμού 

η μορφολογία της Hsp26-GFP. Μετά το πέρας των 15 λεπτών, παρατηρήσαμε ότι τα 

spots της Hsp26-GFP μεταφέρονται στο θυγατρικό κύτταρο σε ~44% των κυττάρων. 

Hsp26-GFP DIC Merge Confocal 

GFP DIC Merge Confocal 

α. 

β. 

Εικόνα 4: 

Μικροσκοπική παρατήρηση της Hsp26-GFP κατά τη διάρκεια ακραίου θερμικού σοκ (46
ο
C για 30 

λεπτά): α. Κατά τη διάρκεια του ακραίου θερμικού σοκ η Hsp26-GFP σπάει σε μικρά κοκκία τα οποία 

διαχέονται τόσο σε μητρικά κύτταρα όσο και εκβλαστήματα (λευκά βέλη). β. Η πρωτεΐνη GFP που 

εκφράζεται από τον ενδογενή γενετικό τόπο του HSP26 σε ένα στέλεχος hsp26Δ εμφανίζεται ομοιογενώς 

κατανεμημένη στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου και επεκτείνεται και στο εκβλάστημα κατά τη διάρκεια 

του ακραίου θερμικού σοκ. 
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Εφαρμόζοντας ένα πιο ήπιο ψυχρό σοκ, μεταφέροντας τα κύτταρα στους 10
ο
C για 15 

λεπτά, το αποτέλεσμα μετριάστηκε, καθώς τα spots της Hsp26-GFP μεταφέρθηκαν 

στο θυγατρικό κύτταρο στο ~24,2% των κυττάρων (Εικόνα 5).  

 

 

 

 

 

ΣΤ. Παρατήρηση της συμπεριφοράς της Hsp26-GFP κατά τη διάρκεια 

ανάκαμψης από ακραίο θερμικό σοκ  

 Προκειμένου να ελέγξουμε την συμπεριφορά της Hsp26-GFP κατά τη 

διάρκεια ανάκαμψης από ακραίο θερμικό σοκ, αφήσαμε τα κύτταρα του εδαφίου Δ 

να ανακάμψουν στους 30
ο
C για 1,5 ώρα και παρατηρήσαμε τη μορφολογία της 

Hsp26-GFP τόσο με συνεστιακό μικροσκόπιο όσο και με μικροσκόπιο φθορισμού. 

Σταδιακά κατά τη διάρκεια της μικροσκοπίας, τα μικρά spots της Hsp26-GFP, 

συγκεντρώθηκαν σε μεγαλύτερα spot, τα οποία εμφανίζουν την ίδια εικόνα με τα 

spots της Hsp26-GFP κατά τη στατική φάση. Η εικόνα της GFP και σε αυτή τη φάση 

παραμένει διάχυτη στο κυτταρόπλασμα τόσο του μητρικού κυττάρου όσο και του 

εκβλαστήματος (Εικόνα 6). 

    

 

 

Hsp26-GFP DIC Merge 

Εικόνα 5: 

Μικροσκοπική παρατήρηση της Hsp26-GFP κατά τη διάρκεια ψυχρού σοκ (4
ο
C για 15 λεπτά): Κατά 

τη διάρκεια του ψυχρού σοκ τα κοκκία της Hsp26 μεταφέρονται στα εκβλαστήματα (λευκά βέλη). Η 

εικόνα αυτή ταυτίζεται με την εικόνα της Hsp26-GFP κατά τη διάρκεια ενός ηπιότερου ψυχρού σοκ (10
ο
C 

για 15 λεπτά).  

Hsp26-GFP DIC Merge Confocal 
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Ζ. Η Hsp26-GFP αλληλεπιδρά με τα p-bodies 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε τα μικροσκοπικά ορατά P-bodies εμφανίζονται κατά 

τη διάρκεια της στατικής φάσης. Ελέγξαμε επομένως αν υπάρχει κάποια 

αλληλεπίδραση μεταξύ της Hsp26-GFP και των P-bodies κατά την στατική φάση.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, μετασχηματίσαμε το στέλεχος Hsp26-GFP με το 

πλασμίδιο pRP1574 (Buchan et al., 2008). Το πλασμίδιο pRP1574 χρησιμοποιήθηκε 

για την έκφραση της υβριδικής πρωτεΐνης Edc3-mCherry υπό τον έλεγχο του 

υποκινητή του EDC3. Επομένως κατά τη στατική φάση ήταν δυνατή η ταυτόχρονη 

παρακολούθηση τόσο των spots της Hsp26-GFP όσο και των P-bodies (μέσω της 

Edc3-mCherry). Κατά τη στατική φάση, η Edc3-mCherry δεν συνεντοπίζεται πλήρως 

με την Hsp26-GFP. Εντούτοις, ένα μικρό ποσοστό των P-bodies συνεντοπίζεται με τα 

spots της Hsp26-GFP, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό των P-bodies βρίσκεται σε 

θέσεις παρακείμενες (adjacent) των spots της Hsp26-GFP (Εικόνα 7).  

hsp26-GFP edc3-mCherry merged 

Εικόνα 7: 

Αλληλεπίδραση της Hsp26-GFP με τα P-bodies: Τα P-bodies είτε συνεντοπίζονται είτε εντοπίζονται 

σε κοντινές θέσεις με την Hsp26-GFP. 

GFP DIC Merge Confocal 

Εικόνα 6: 

Μικροσκοπική παρατήρηση της Hsp26-GFP κατά την ανάκαμψη από ακραίο θερμικού σοκ (30
ο
C 

για 1,5 ώρα): α. Κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης από ακραίο θερμικό σοκ η Hsp26-GFP 

επανασυσσωρεύεται σε μεγαλύτερα spot. β. Η πρωτεΐνη GFP που εκφράζεται από τον ενδογενή γενετικό 

τόπο του HSP26 σε ένα στέλεχος hsp26Δ εμφανίζεται ομοιογενώς κατανεμημένη στο κυτταρόπλασμα του 

κυττάρου και επεκτείνεται και στο εκβλάστημα κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης από ακραίο θερμικό σοκ. 
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Η. Η Edc3-Myc και η Pab1-Myc συν-ανοσοκατακρημνίζονται με την Hsp26-GFP 

 

Προκειμένου να ελεγχθεί η in vivo αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης Hsp26-GFP 

με τα p-bodies και τα stress granules, πραγματοποιήθηκε πείραμα in vivo συν-

ανοσοκατακρήμνισης (Co-Immunoprecipitation). Προς αυτή την κατεύθυνση,  

χρησιμοποιήσαμε τα στέλεχη Hsp26-GFP& Edc3-Myc/FT5 και Hsp26-GFP& Pab1-

Myc/FT5 για να ελέγξουμε την αλληλεπίδραση της Hsp26-GFP με τα p-bodies και τα 

stress granules αντίστοιχα. Η διαδικασία της in vivo συν-ανοσοκατακρήμνισης 

πραγματοποιήθηκε σε πλούσιο θρεπτικό και ενώ τα κύτταρα βρίσκονταν σε στατική 

φάση 24 ωρών.  

 Κατά τη διαδικασία της in vivo συν-ανοσοκατακρήμνισης, αρχικά τα 

Σφαιρίδια Protein-G Sepharose συζεύχθηκαν με πολυκλωνικό αντίσωμα έναντι της 

πρωτεΐνης GFP και κατόπιν η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ιχνηθετήθηκε με 

μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του επιτόπου 9-Myc, που έφεραν  οι πρωτεΐνες Edc3 

και Pab1.    

 Πράγματι, όπως φαίνεται και από την Εικόνα 8 η πρωτεΐνη Hsp26-GFP  

αλληλεπιδρά in vivo με την πρωτεΐνη Pab1-Myc. Ως αρνητικό control 

χρησιμοποιήσαμε ένα στέλεχος Hsp26pr-GFP στο οποίο σημάναμε την πρωτεΐνη 

Pab1 με τον επίτοπο 9-Myc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9  μαζί με την πρωτεΐνη Hsp26-GFP  συν-

ανοσοκατακρημνίζεται και η πρωτεΐνη Edc3-Myc. Ως αρνητικό control 

χρησιμοποιήσαμε ένα στέλεχος Hsp26pr-GFP στο οποίο σημάναμε την πρωτεΐνη 

Edc3 με τον επίτοπο 9-Myc. Εντούτοις στο αρνητικό control παρατηρούμε ότι  η 

πρωτεΐνη Edc3-Myc δεν εμφανίζεται στο Input. Αντίθετα, όταν τρέξαμε το συνολικό 

πρωτεϊνικό εκχύλισμα η Edc3-Myc εκφραζόταν σε ίδια επίπεδα στα διαφορετικά 

background Hsp26-GFP και Hsp26pr-GFP. Στο Hsp26pr-GFP background βρισκόταν 

INPUT IP INPUT IP 

Pab1-Myc/ 

Hsp26pr-GFP 

Pab1-Myc/ 

Hsp26-GFP Εικόνα 8: 

Η πρωτεΐνη Hsp26-GFP αλληλεπιδρά με τα Stress granules 

κατά τη στατική φάση: Κατά τη στατική φάση η πρωτεΐνη Pab1-

Myc συν-ανοσοκατακρημνίζεται in vivo με την πρωτεΐνη Hsp26-

GFP. 
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επί το πλείστον στο αδιάλυτο τμήμα του ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσματος όπως 

αυτό ορίζεται από τη δοκιμασία διαλυτότητας πρωτεϊνών (data not shown). 

Επομένως, στην ίδια ποσότητα input, που ουσιαστικά αντιστοιχεί στο διαλυτό μέρος 

των πρωτεϊνών, στο Hsp26-GFP background, σε αντίθεση με το Hsp26pr-GFP 

background, μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε την Edc3-Myc. 

 

 

 

 

 

 

Θ. Η Hsp26-GFP συμμετέχει στην αναδίπλωση των p-bodies τόσο κατά την 

ανάκαμψη από τη στατική φάση όσο και κατά τη διάρκεια θερμικού σοκ 

 

Προκειμένου να αναλύσουμε το ρόλο της Hsp26 στην αναδίπλωση των p-

bodies χρησιμοποιήσαμε τα στελέχη Hsp26-GFP & Dcp2-Myc/FT5 και Dcp2-

Myc/Hsp26pr-GFP. Όπως και κατά τη διάρκεια της μικροσκοπικής παρατήρησης τα 

στελέχη αναπτύχθηκαν σε drop-out θρεπτικό για 24 ώρες (έπειτα από αραίωση 1:200 

μίας καλλιέργειας που βρισκόταν σε στατική φάση για 24 ώρες σε YPD) οπότε και 

έφθασαν σε πρώιμη στατική φάση. Έπειτα από την προσθήκη φρέσκου drop-out 

θρεπτικού (αραίωση 1:5) τα  κύτταρα ανέκαμψαν για 1 ώρα και 30 λεπτά. Μετά το 

πέρας της 1,5 ώρας τα κύτταρα δέχθηκαν ένα ακραίο θερμικό σοκ (46
ο
C) για 30 

λεπτά και στη συνέχεια αφέθηκαν στους 30
ο
C για 1 ώρα και λεπτά ώστε να 

ανακάμψουν από το θερμικό σοκ. Σε καθεμία από τις συνθήκες αυτές, ανάκαμψη από 

στατική φάση [Recovery 1 (R1)] – ακραίο θερμικό σοκ [Heat Shock (HS)]- 

ανάκαμψη από το ακραίο θερμικό σοκ [Recovery 2 (R2)] πάρθηκαν δείγματα τα 

οποία διαχωρίστηκαν σε δύο κλάσματα: ένα διαλυτό [Soluble (S)] και ένα αδιάλυτο 

[Pellet (P)] σύμφωνα με τη δοκιμασία διαλυτότητας πρωτεϊνών. Στα δείγματα αυτά 

αναλύθηκε η διαλυτότητα τόσο της πρωτεΐνης Dcp2-Myc όσο και της Hsp26-GFP. 

(Εικόνα 10).  

Η Hsp26-GFP είναι απαραίτητη σε καθεμία από τις παραπάνω συνθήκες ώστε 

να διατηρήσει τη διαλυτότητα της Dcp2-Myc (Εικόνα 10Α). Επιπλέον οι δύο 

πρωτεΐνες (Hsp26-GFP και Dcp2-Myc)  ακολουθούν την ίδια κινητική όσον αφορά 

την διαλυτότητά τους στις διαφορετικές συνθήκες (Εικόνα 10Β).  Αντίθετα, η 

πρωτεΐνη GFP που εκφράζεται από το γονιδιακό τόπο της Hsp26 παραμένει στο 

διαλυτό κλάσμα ανεξάρτητα από τη συνθήκη την οποία εξετάζουμε (data not shown). 

Ως αρνητικό control χρησιμοποιήσαμε την πρωτεΐνη Arg4, η οποία δε φέρει QN-rich 

περιοχές που οδηγούν στη δημιουργία συσσωματωμάτων και από προηγούμενα 

πειράματα είχε δειχθεί ότι δεν αλληλεπιδρά με την Hsp26 (unpublished data; Εικόνα 

10Γ). 

INPUT IP INPUT IP 

Edc3-Myc/ 

Hsp26pr-GFP 

Edc3-Myc/ 

Hsp26-GFP 

Εικόνα 9: 

Η πρωτεΐνη Hsp26-GFP αλληλεπιδρά με τα p-bodies κατά τη 

στατική φάση: Κατά τη στατική φάση η πρωτεΐνη Edc3-Myc 

συν-ανοσοκατακρημνίζεται in vivo με την πρωτεΐνη Hsp26-GFP. 

Επιπλέον η πρωτεΐνη Hsp26 είναι απαραίτητη για την 

διαλυτοποίηση της Edc3-Myc στη φάση αυτή. 
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Προκειμένου να ελέγξουμε ότι η διαφορά στη διαλυτότητα της Dcp2-Myc 

αφορά τη δράση της Hsp26-GFP αυτή καθ’ εαυτή ελέγξαμε τη διαλυτότητα της 

Dcp2-Myc σε κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε εκθετική φάση σε drop-out θρεπτικό, 

και στη συνέχεια υφίστανται ένα ακραίο θερμικό σοκ για 30 λεπτά και τέλος 

επιστρέφουν στους 30
ο
C για 1,5 ώρα ώστε να ανακάμψουν από το θερμικό σοκ. Στις 

συνθήκες αυτές η Hsp26-GFP δεν εκφράζεται παρά μόνο κατά τη διάρκεια της 

ανάκαμψης από το θερμικό σοκ (Εικόνα 10Δ) και επομένως δεν παρατηρούμε 

διαφορές στη διαλυτότητα της Dcp2-Myc στα στελέχη Hsp26-GFP & Dcp2-Myc/FT5 

και Dcp2-Myc/Hsp26pr-GFP (Εικόνα 10Ε). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: 

Η διαλυτότητα της Dcp2-Myc εξαρτάται από την Hsp26-GFP: Η διαλυτότητα της Dcp2-Myc (A.), 

και της Arg4-Myc (Γ.) σε Hsp26-GFP και σε Hsp26pr-GFP background και της Hsp26-GFP σε Hsp26-

GFP background (B.)  έπειτα από 1,5 ώρα ανάκαμψης από τη στατική φάση (R1), έπειτα από 30 λεπτά 

θερμικού σοκ στους 46
ο
C (HS) και έπειτα από 1,5 ώρα ανάκαμψης από το HS (R2) όπου η hsp26-GFP 

έχει εκφραστεί κατά τη στατική φάση.  Η διαλυτότητα της Hsp26-GFP σε Hsp26-GFP background (Δ.) 

και της Dcp2-Myc σε Hsp26-GFP και σε Hsp26pr-GFP background (E.) κατά την εκθετική φάση 

ανάπτυξης (EP), έπειτα από 30 λεπτά θερμικού σοκ στους 46
ο
C (HS) και έπειτα από 1,5 ώρα 

ανάκαμψης από το HS (R).  

 

 

 

Dcp2-Myc/ Hsp26-GFP 

R1 HS R2 

S P S P S P 

R1 HS R2 

S P S P S P 

Dcp2-Myc/ Hsp26pr-GFP 

Α. Β. Hsp26-GFP 

R1 HS R2 

S P S P S P 

Γ. 
R1 HS R2 

S P S P S P 

Arg4-Myc/Hsp26-GFP 

R1 HS R2 

S P S P S P 

Arg4-Myc/ Hsp26pr-GFP 

Δ. 
Hsp26-GFP 

EP HS R 

S P S P S P 

Dcp2-Myc/ Hsp26-GFP 

EP HS R 

S P S P S P 

Dcp2-Myc/ hsp26pr-GFP 

EP HS R 

S P S P S P 

Ε. 
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Ι. Γενετική αλληλεπίδραση της Hsp26 με τη Dhh1 

  

Όπως ήδη αναφέρθηκε στελέχη hsp26Δ δεν εμφανίζουν κάποιο φαινότυπο 

ούτε όσον αφορά τη θερμοανθεκτικότητά τους ούτε όσον αφορά το chronological 

lifespan τους (unpublished data). Επομένως θέλαμε να ελέγξουμε το εάν η 

ταυτόχρονη απαλοιφή της Hsp26 και κάποιου εκ των συστατικών των p-bodies 

οδηγεί σε κάποιο συνθετικό «άρρωστο» φαινότυπο (synthetic sick interactions). Προς 

αυτή την κατεύθυνση, προσπαθήσαμε σε στελέχη που έφεραν knock out για κάθε ένα 

από τα συστατικά των p-bodies να απαλείψουμε το HSP26 μέσω ομόλογου 

ανασυνδυασμού. Παρότι τα double mutants δεν είναι lethal (απομονώθηκαν προς το 

τέλος αυτής της διατριβής από άλλο μέλος του εργαστηρίου μέσω sporulation 

διπλοειδών στελεχών. που προέκυψαν με mating απλοειδών κυττάρων που έφεραν 

knock outs αφ’ ενός της Hsp26 και αφετέρου καθ’ ενός από τα συστατικά των p-

bodies) μέσω ομόλογου ανασυνδυασμού απομονώσαμε αποκλειστικά το στέλεχος 

hsp26pr-GFPdhh1Δ. Για τα στελέχη dhh1Δ, hsp26pr-GFPdhh1Δ και το στέλεχος 

αγρίου τύπου υπολογίσαμε το ποσοστό των petites (κυττάρων με μιτοχονδριακή 

δυσλειτουργία) και το ποσοστό επιβίωσης κατά το chronological aging.  

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε YPD και έφθασαν σε stationary phase έπειτα 

από 24 ώρες στους 38
ο
C. Στη συνέχεια μετρήθηκε το ποσοστό των petites και το 

ποσοστό επιβίωσης για 8 μέρες. Στην εκθετική φάση το ποσοστό των petites και στα 

τρία στελέχη ήταν ίδιο και ίσο με ~3%. Εντούτοις, καθώς τα κύτταρα εισήλθαν σε 

στατική φάση, το ποσοστό των petites ανήλθε στο 13% για το στέλεχος dhh1Δ, στο 

37% για το στέλεχος hsp26pr- και παρέμεινε σταθερό για το wt στέλεχος. Οι 

διαφορές στο ποσοστό των petites παρέμειναν σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 

πειράματος. Αντίθετα, τα στελέχη dhh1Δ και hsp26pr-GFPdhh1Δ εμφάνισαν την ίδια 

κινητική επιβίωσης η οποία διέφερε αισθητά από το wt στέλεχος (Εικόνα 11). Από 

αυτό το πείραμα συμπεραίνουμε ότι η φυσιολογική λειτουργία των p-bodies είναι 

απαραίτητη για τη λειτουργία των μιτοχονδρίων. Η απουσία της Dhh1 δημιουργεί 

πρόβλημα σε αυτή τη λειτουργία των p-bodies που σχετίζεται με τα μιτοχόνδρια και η 

απουσία της Hsp26 εντείνει το πρόβλημα αυτό.  

 

A.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wt dhh1Δ hsp26pr-GFPdhh1Δ 
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Β.                    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11:  

 

Το στέλεχος hsp26Δdhh1Δ εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό κυττάρων με μιτοχονδριακή 

δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια του chronological aging A. Πιάτα YPD με κύτταρα που 

προέρχονται από καλλιέργεια 24 ωρών σε YPD στους 38
ο
 C Β. Γράφημα με τα ποσοστά των petites 

για τα διαφορετικά στελέχη κατά το chronological aging στους 38
o
C Γ.  Καμπύλη επιβίωσης για τα 

διαφορετικά στελέχη κατά το chronological aging στους 38
o
C 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο S.cerevisiae η Hsp26 έχει μηδενική έκφραση καθώς τα κύτταρα 

μεγαλώνουν εκθετικά σε πλούσιο θρεπτικό μέσο υπό φυσιολογικές συνθήκες. 

Εντούτοις, σε συνθήκες στρες, όπως θερμικό σοκ ή εξάντληση της πηγής άνθρακα 

από το θρεπτικό, η έκφραση της αυξάνεται και οδηγεί σε υψηλά επίπεδα Hsp26 στο 

κυτταρόπλασμα του κυττάρου. Επομένως, θα περίμενε κανείς η Hsp26 να είναι 

καίριας σημασίας για την θερμοανθεκτικότητα του κυττάρου ή την επιβίωση του σε 

συνθήκες όπου εξαντλείται η πηγή άνθρακα (π.χ. στη στατική φάση). Αντίθετα, όμως, 

με τα αναμενόμενα η απαλοιφή της Hsp26 δεν έχει κάποιο φαινότυπο όσον αφορά 

τους ρυθμούς ανάπτυξης και επιβίωσης στις παραπάνω συνθήκες.  

Στα πλαίσια τις συγκεκριμένης διατριβής έγινε μία προσπάθεια  να μελετηθεί 

in vivo και σε επίπεδο μοναδιαίου κυττάρου η έκφραση και ο υποκυτταρικός 

εντοπισμός της Hsp26, ώστε να μπορέσουμε να αποσαφηνίσουμε το ρόλο της Hsp26 

σε συνθήκες στρες. Έτσι, αρχικά παρατηρήθηκε μικροσκοπικά το υβρίδιο Hsp26-

GFP σε συνθήκες στατικής φάσης, ανάκαμψης από την στατική φάση, ακραίας 

θερμοπληξίας και ανάκαμψης από την ακραία θερμοπληξία. 

Μέχρι στιγμής ήταν γνωστή μόνο η in vitro συμπεριφορά της Hsp26. Όπως 

προαναφέρθηκε, η πρωτεΐνη αυτή σε φυσιολογικές συνθήκες σχηματίζει in vitro 

24μερή σύμπλοκα, τα οποία είναι ανενεργά, όταν όμως αυξηθεί η θερμοκρασία, 

διασπάται σε διμερή τα οποία και προσδένουν τις ξεδιπλωμένες πρωτεΐνες, ώστε να 

τις προστατεύσουν από τη δημιουργία συσσωματωμάτων.  

Τα αποτελέσματα αυτά επαληθεύτηκαν και in vivo στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης διατριβής. Συγκεκριμένα, προέκυψε πως η Hsp26 εκφράζεται κατά τη 

στατική φάση και  εμφανίζεται ως ένα ή περισσότερα κοκκία στο κυτταρόπλασμα, τα 

οποία ενδεχομένως αντιστοιχούν στα 24μερή της Hsp26 που σχηματίζονται in vitro 

σε φυσιολογικές συνθήκες. Στη συνέχεια και καθώς τα κύτταρα ανακάμπτουν από 

την στατική φάση, τα κοκκία της Hsp26 κατακρατούνται κυρίως στο μητρικό 

κύτταρο. Εάν τα κύτταρα που έχουν ανακάμψει από τη στατική φάση υποστούν ένα 

ακραίο θερμικό σοκ (46
ο
C), τα κοκκία της Hsp26 σπάνε σε μικρότερα κοκκία τα 

οποία διαχέονται και στο κυτταρόπλασμα του εκβλαστήματος. Τα μικρότερα κοκκία 

της Hsp26 πιθανώς αντιστοιχούν στα ενεργά διμερή που προκύπτουν in vitro από τη 

διάσπαση των 24μερών της Hsp26. Τέλος, κατά την ανάκαμψη των κυττάρων από 

την ακραία θερμοπληξία, η Hsp26 φαίνεται πως ξανασυγκεντρώνεται σε ένα μεγάλο 

κοκκίο, που αντιστοιχεί στα 24μερή που επανασχηματίζονται όταν η θερμοκρασία 

επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα.  

 Σε αυτό το σημείο,  είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σταθούμε στην ασύμμετρη 

διαίρεση της Hsp26 κατά την ανάκαμψη από τη στατική φάση. Εάν και δεν είναι 

ξεκάθαρο το εάν οι HSPs συμμετέχουν στο “rejuvenation” των θυγατρικών κυττάρων 

υπάρχουν ενδείξεις ότι πράγματι συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σύστημα που 

εξασφαλίζει την ακεραιότητα των θυγατρικών κυττάρων (εκτενής αναφορά γίνεται 

στην εισαγωγή). Επομένως, η ασύμμετρη κατανομή της Hsp26 μπορεί να θεωρηθεί 

ως ασύμμετρη κατανομή των συμπλόκων Hsp26- καρβονυλιωμένων πρωτεϊνών 
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μεταξύ μητρικών και θυγατρικών κυττάρων, αλλά απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση 

για τη μελέτη του ρόλου της Hsp26 στο rejuvenation των κυττάρων.  

 Τα διμερή της Hsp26 που σχηματίζονται κατά το ακραίο θερμικό σοκ, 

διαχέονται και στο εκβλάστημα, προκειμένου, ενδεχομένως να αποτρέψουν το 

σχηματισμό κυτταροροτοξικών συσσωματωμάτων σε αυτό. Έτσι η Hsp26 

ενδεχομένως να διατηρεί τις πρωτεΐνες του εκβλαστήματος σε διαλυτή μορφή και 

τελικά, κατά την ανάκαμψη του κυττάρου από το ακραίο θερμικό σοκ, να τις 

επαναδιαλυτοποιεί ή όσες δεν δύνανται να επαναδιαλυτοποιηθούν να τις μεταφέρει 

στο μητρικό κύτταρο.  

Στη συνέχεια της διατριβής διαπιστώνεται η αλληλεπίδραση της Hsp26-GFP 

με την Edc3,η οποία αποτελεί μέλος των P-bodies, τόσο μέσω συνεντοπισμού όσο 

και μέσω in vivo συν-ανοσοκατακρήμνισης. Επίσης μέσω in vivo συν-

ανοσοκατακρήμνισης παρατηρήθηκε η αλληλεπίδραση της Hsp26-GFP με την Pab1, 

η οποία αποτελεί μέλος των stress granules. Επομένως, η Hsp26-GFP αλληλεπιδρά 

τόσο με τα P-bodies όσο και με τα Stress granules. 

Επιπλέον, δείχθηκε ότι η Hsp26 είναι απαραίτητη για την αναδίπλωση  κατά 

την ανάκαμψη από τη στατική φάση, κατά τη διάρκεια ακραίου θερμικού σοκ, καθώς 

και κατά την ανάκαμψη από αυτό της Dcp2 η οποία αποτελεί, επίσης, μέλος των P-

bodies, Εντούτοις, όπως δείχθηκε από άλλα μέλη του εργαστηρίου, η Hsp26 δεν 

επιδρά στην μορφολογία των μικροσκοπικά ορατών P-bodies στις συνθήκες αυτές. 

Επομένως, η Hsp26 δεν σχετίζεται με τη δομή των P-bodies όπως αυτή διακρίνεται 

τουλάχιστον στο συνεστιακό μικροσκόπιο, αλλά ενδεχομένως σχετίζεται με τη 

λειτουργία τους και ενδεχομένως σχετίζεται με την αλληλεπίδραση P-bodies και 

Stress granules. Επιπλέον, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρχει redundancy με 

κάποιες από τις άλλες sHsps, όπως η Hsp42, όσον αφορά τη δράση τους στο 

σχηματισμό των μικροσκοπικά ορατών P-bodies. 

Τέλος, το γεγονός ότι η ταυτόχρονη απαλοιφή της Hsp26 με τη Dhh1 που 

αποτελεί συστατικό των P-bodies οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα κυττάρων με 

μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, δείχνει ότι η απαλοιφή της Hsp26 δημιουργεί 

μεγαλύτερο πρόβλημα στη λειτουργία των P-bodies από την απαλοιφή αποκλειστικά 

και μόνο της Dhh1. Εντούτοις, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το διπλό 

μετάλλαγμα εμφανίζει τους ίδιους ρυθμούς θνησιμότητας με το μονό μετάλλαγμα 

κατά το chronological aging. 

Προτείνουμε, λοιπόν, ως μελλοντικές κατευθύνσεις τις εξής: 

 Τη δημιουργία διπλών μεταλλαγμάτων hsp104Δhsp26Δ για να ελέγξουμε το εάν η 

Hsp26 αναδιπλώνει τα συστατικά των p-bodies μέσω της Hsp104. 

 Ανίχνευση της αλληλεπίδρασης των κοκκίων της Hsp26-GFP με τον 

κυτταροσκελετό. 

 Μελέτη και των υπόλοιπων διπλών μεταλλαγμάτων της Hsp26 με τα συστατικά 

των P-bodies και προσδιορισμός των επίπεδων των κυττάρων με μιτοχονδριακή 

δυσλειτουργία κατά το chronological aging. 
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 Μελέτη του μηχανισμού που οδηγεί σε μιτοχονδριακή δυσλειτουργία των 

στελεχών που φέρουν αποκλειστικά knock out συστατικών των p-bodies ή 

φέρουν ταυτόχρονα knock out σε συστατικά των p-bodies και της Hsp26. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Α. Υλικά: 

Χημικά: Χρησιμοποιήθηκαν χημικά των εταιριών SIGMA ALDRICH CHEMIE 

Gmbh, Merck και FMC Bioproducts. 

Ένζυμα:  Χρησιμοποιήθηκαν θερμοανθεκτικά ένζυμα για τις αλυσιδωτές αντιδράσεις 

πολυμερισμού (PCR) από τις εταιρίες ΜΙΝΟΤECH (Taq Polymerase) και Takara 

Holdings ( PrimeSTAR® HS DNA Polymerase). 

Αντισώματα: Χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα έναντι της GFP από το εργαστήριο του κ. 

Οικονόμου. Το δευτερογενές αντίσωμα anti-rabbit συζευγμένο με HRP προήλθε από 

την εταιρία Santa Cruz Biotechnology 

Αντισώματα και υλικά ανοσοεντοπισμού: Το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του 

επιτόπου Myc  (mouse monoclonal) προήλθε από την εταιρία Santa Cruz 

Biotechnology. Το πολυκλωνικό αντίσωμα έναντι της GFP (rabbit polyclonal) 

προήλθε από την εταιρία MINOTECH και ήταν προσφορά του εργαστηρίου του Dr. 

Οικονόμου (IMBB/ITE). Τα δευτερογενή αντισώματα anti-mouse και anti-rabbit 

συζευγμένα με HRP προήλθαν επίσης από την εταιρία SIGMA ALDRICH. 

 

Μεμβράνες: Η μεταφορά των πρωτεϊνών για ανοσοαποτύπωση κατά Western, 

πραγματοποιήθηκε σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης Protran (Schleicher and Schuell). 

Ολιγονουκλεοτίδια: Τα ολιγονουκλεοτίδια που χρησιμοποιήθηκαν προήλθαν από το 

εργαστήριο Μικροχημείας του ΙΤΕ (IMBB-FORTH) και από την εταιρία Metabion 

International AG 

Χρωστικές: Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική χρώσης του DNA με Βρωμιούχο Αιθίδιο 

(EtBr), σε συγκεντρώσεις που αναφέρονται από τους Sambrook και Russell στο 

εργαστηριακό εγχειρίδιο (Sambrook, 2001). 

Θρεπτικά μέσα: Τα θρεπτικά μέσα, υγρά και στερεά, που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη των βακτηριακών στελεχών (LB) αλλά και των στελεχών ζύμης (MIN, 

YPD, Drop-out), καθώς και τα διαλύματα αντιβιοτικών (αμπικιλλίνη, καναμυκίνη- 

G418), κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των εργαστηριακών εγχειριδίων 

Current Protocols in Molecular Biology (Ausubel F.M and K., 1999) και Molecular 

Cloning (Sambrook, 2001).  

 Για τις βακτηριακές καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκε το θρεπτικό μέσο LB 

(Luria-Bertany), το οποίο περιέχει 1% τρυπτόνη (bacto tryptone), 0,5% εκχύλισμα 

ζύμης (yeast extract) και 1% NaCl, ενώ για τις στερεές καλλιέργειες προστίθεται και 

1,5% άγαρ. 

 Για τις καλλιέργειες S.cerevisiae χρησιμοποιήθηκε είτε πλούσιο θρεπτικό 

υλικό YPD [το οποίο περιέχει 2% w/v γλυκόζη (glucose), 1% w/v εκχύλισμα ζύμης 
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(yeast extract) και 2% w/v πεπτόνης (bacto peptone), ενώ για τις στερεές καλλιέργειες 

προστίθεται 1% άγαρ] είτε σε περίπτωση που τα στελέχη φέρουν αυξοτροφίες 

ελάχιστο θρεπτικό μέσο (min) [2% w/v γλυκόζης και 6,7g/L πηγής αζώτου χωρίς 

αμινοξέα (yeast nitrogen base without amino acids), ενώ για στερεές καλλιέργειες 

προστίθεται 1% άγαρ] συμπληρωμένο με τα απαιτούμενα αμινοξέα. Για τα πειράματα 

aging χρησιμοποιήθηκε Drop-out θρεπτικό. Τέλος, τα κύτταρα ζύμης που 

προετοιμάζονταν για μετασχηματισμό με PCR product καλλιεργούνταν σε YP- 4% 

γλυκόζη που περιέχει 4% w/v γλυκόζη (glucose), 1% w/v εκχύλισμα ζύμης (yeast 

extract) και 2% w/v πεπτόνης (bacto- peptone). 

 

Μικροσκόπια: Για τη μικροσκοπία φθορισμού χρησιμοποιήθηκε μικροσκόπιο 

φθορισμού της εταιρίας Nikon (Nikon Fluorescence Microscope), ενώ για τη 

συνεστιακή  μικροσκοπία χρησιμοποιήθηκε το συνεστιακό μικροσκόπιο της εταιρίας 

Leica (Leica Confocal Microscope) 

  

Β. Στελέχη 

Τα βακτηριακό στέλεχος Escherichia coli που χρησιμοποιήθηκε για την 

παραγωγή πλασμιδίων (plasmid rescue) ήταν το: 

DH5α (GibcoBRL) [F'/endA1 hsdR17(rK-mK+) supE44 thi-1 recA1 gyrA (Nalr) 

relA1 D(laclZYA-argF)U169 deoR (F80dlacD(lacZ)M15). 

 Τα στελέχη Saccharomyces cerevisiae  που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της συγκεκριμένης εργασίας έχουν ως γενετικό υπόβαθρο το στέλεχος S288C και 

αποτελούν απογόνους των στελεχών FT5 ((MATα, ura3-52, trp l-Δ63, his3-Δ200, 

leu2::PET56) και FT4 ((MATa, ura3-52, trp l-Δ63, his3-Δ200, leu2::PET56) (Gligoris 

et al., 2007; Tzamarias and Struhl, 1994; Zacharioudakis et al., 2007). Επίσης 

χρησιμοποιήθηκαν στελέχη από τη yeast knockout deletion collection που διατηρεί η 

Dr. Αλεξανδράκη (IMBB/ITE) τα οποία προέρχονται από το BY4742 parental strain 

(MATα ; his3Δ 1; leu2Δ 0; lys2Δ 0; ura3Δ 0) . Τα στελέχη που δημιουργήθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

 

Στέλεχος Γονότυπος Σύντομη περιγραφή 

FT5 MATα, ura3-52, trp l-Δ63, 

his3-Δ200, leu2::PET56 

Wild Type 

FT4 MATa, ura3-52, trp l-Δ63, 

his3-Δ200, leu2::PET56 

Wild Type 

BY4742 MATα ; his3Δ 1; leu2Δ 0; 

lys2Δ 0; ura3Δ 0 

Wild Type. Parental strain 

of  

HSP26-GFP/ FT5 FT5/Hsp26:GFP:KanMX4 Η πρωτεΐνη Hsp26 έχει 

σημανθεί με GFP στο 

ενδογενές γονιδίωμα 

HSP26-dsRed/ FT5 FT5/Hsp26:dsRed:KanMX6 Η πρωτεΐνη Hsp26 έχει 

σημανθεί με dsRED στο 

ενδογενές γονιδίωμα 

HSP26pr-GFP/FT5 FT5/hsp26::GFP:KanMX4 Το ORF του HSP26 έχει 

αντικατασταθεί από το 

ORF της GFP. Η GFP 



31 

 

εκφράζεται υπό τον 

έλεγχο του ενδογενή 

υποκινητή του HSP26 

Hsp26-HaptoGFP 

C158/FT5  

FT5/Hsp26:HaptoGFP 

C158: URA3 

Η πρωτεΐνη Hsp26 έχει 

σημανθεί με το 

καρβοξυτελικό άκρο της 

eGFP στο ενδογενές 

γονιδίωμα . 

Hsp26-HaptoGFP 

N157/FT4 

FT4/ Hsp26: HaptoGFP 

N157: TRP1 

Η πρωτεΐνη Hsp26 έχει 

σημανθεί με το 

αμινοτελικό άκρο της 

eGFP στο ενδογενές 

γονιδίωμα . 

Hsp26-HaptoGFP 

C158/FT4  

FT4/Hsp26:HaptoGFP 

C158: URA3 

Η πρωτεΐνη Hsp26 έχει 

σημανθεί με το 

καρβοξυτελικό άκρο της 

eGFP στο ενδογενές 

γονιδίωμα . 

Hsp26-HaptoGFP 

N157/FT5 

FT5/ Hsp26: HaptoGFP 

N157: TRP1 

Η πρωτεΐνη Hsp26 έχει 

σημανθεί με το 

αμινοτελικό άκρο της 

eGFP στο ενδογενές 

γονιδίωμα . 

Hsp26-HaptoGFP N157/ 

Hsp26-HaptoGFP C158 

MATα/a, ura3-52/ URA3, 

trp l-Δ63/ TRP1, his3-Δ200/ 

his3-Δ200, leu2::PET56/ 

leu2::PET65  

Διπλοειδές στέλεχος το 

οποίο προέρχεται είτε από 

το mating: Hsp26-

HaptoGFP C158/FT5 x 

Hsp26-HaptoGFP 

N157/FT4 είτε από το 

mating:  Hsp26-

HaptoGFP C158/FT4 x 

Hsp26-HaptoGFP 

N157/FT5 

Hsp26-GFP x Edc3-

mCherry 

FT5/Hsp26:GFP:KanMX4  Προέρχεται από το 

στέλεχος HSP26-GFP/ 

FT5, έπειτα από 

μετασχηματισμό με το 

πλασμίδιo pRP1574 

 

Hsp26-GFP& Edc3-

Myc/FT5 

FT5/Hsp26:GFP:KanMX4; 

Edc3:Myc:TRP1 

Η πρωτεΐνη Hsp26 έχει 

σημανθεί με GFP και η 

Edc3 έχει σημανθεί με 

τον επίτοπο Myc στο 

ενδογενές γονιδίωμα  

Hsp26GFP& Pab1-

Myc/FT5 

FT5/Hsp26:GFP:KanMX4; 

Pab1:Myc:TRP1 

Η πρωτεΐνη Hsp26 έχει 

σημανθεί με GFP και η 

Pab1 έχει σημανθεί με τον 

επίτοπο Myc στο 

ενδογενές γονιδίωμα  
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Hsp26-GFP& Dcp2-

Myc/FT5 

FT5/Hsp26:GFP:KanMX4; 

Dcp2:Myc:TRP1 

Η πρωτεΐνη Hsp26 έχει 

σημανθεί με GFP και η 

Dcp2 έχει σημανθεί με 

τον επίτοπο Myc στο 

ενδογενές γονιδίωμα  

Dcp2-Myc/Hsp26pr-GFP Hsp26pr-GFP/ 

Dcp2:Myc:TRP1 

Η πρωτεΐνη Dcp2 έχει 

σημανθεί με τον επίτοπο 

Myc στο ενδογενές 

γονιδίωμα του στελέχους 

Hsp26pr-GFP 

hsp26pr-GFPdhh1Δ By4742/ dhh1:: KanMX4; 

hsp26::GFP:HIS3 

 

 

Γ. Πλασμιδιακοί φορείς και Εκκινητές 

 

Πλασμιδιακοί φορείς (Χάρτες των πλασμιδιακών φορέων δίδονται στο παράρτημα)  

 

 pKT127: Optimized cassette for fluorescent protein- GFP tagging. Φέρει το 

γονίδιο KanMX4 που προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό G418 

(καναμυκίνη) 

 

 pYM6: χρησιμοποιείται για την προσθήκη επιτόπου 9-Myc (μεγέθους 10 kDa). 

Φέρει το γονίδιο K1TRP1 που προσδίδει στο στέλεχος την ιδιότητα να 

βιοσυνθέτει το αμινοξύ τρυπτοφάνη (Trp). 

 

 pTY24: χρησιμοποιείται για τη σήμανση πρωτεϊνών στο ενδογενές γονιδίωμα με 

dsRed. Φέρει το γονίδιο KanMX6 που προσδίδει ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό 

G418. 

 

 pRP1574: πλήρης περιγραφή του πλασμιδίου δίδεται στη δημοσίευση των 

(Buchan et al., 2008). Το πλασμίδιο ήταν ευγενική χορηγία του Roy Parker. Το 

πλασμίδιο χρησιμοποιείται για την έκφραση της υβριδικής πρωτεΐνης Edc3-

mCherry υπό τον έλεγχο του υποκινητή του EDC3. Το πλασμίδιο φέρει το γονίδιο 

K.lactis URA3 και προσδίδει στο στέλεχος την ιδιότητα να βιοσυνθέτει το 

νουκλεοτίδιο ουρακίλη (URA). 

 BY6335: χρησιμοποιείται για τη σήμανση πρωτεϊνών στο ενδογενές γονιδίωμα με 

το καρβοξυτελικό άκρο της eGFP (Hsp26-HaptoGFP C158). Φέρει το γονίδιο 

K.lactis URA3 και προσδίδει στο στέλεχος την ιδιότητα να βιοσυνθέτει το 

νουκλεοτίδιο ουρακίλη (URA). 

 By6336:  χρησιμοποιείται για τη σήμανση πρωτεϊνών στο ενδογενές γονιδίωμα με 

το αμινοτελικό άκρο της eGFP (Hsp26-HaptoGFP N157). Φέρει το γονίδιο 

K.lactis TRP1 και προσδίδει στο στέλεχος την ιδιότητα να βιοσυνθέτει το αμινοξύ 

τρυπτοφάνη (Trp). 
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Εκκινητές: 

 

Αύξων 

Αριθμός 
Όνομα 

ολιγονουκλεοτιδίου 

Αλληλουχία  

(5’-3’) 

Περιγραφή 

1 Dcp2ch-FWD 
GGACAGTTCTCATGAATTACTG Confirms tagging 

of Dcp2 with 

Hapto-GFP 2 
Dcp2ch-REV GTCGATACCATGGATATTACGG 

3 Dcp2F5 GGAACTTCAGGGTCTAATGAATTATTAAGCATTTTGCATAGGAAGGGTGACGGTGCTGGTTTA  

4 Dcp2-FWD 
GGAACTTCAGGGTCTAATGAATTATTAAGCATTTTGCATAGGAAG GGAGGATCTGGAGGG For tagging of 

Dcp2 with Hapto-

GFP using 

plasmids BY6335 

& BY6336 

5 

Dcp2-REV 
GCCTTCATTTACAGTGTGTCTATAAAACGTATAACACTTATTCTT TACGACTCACTATAGGG 

6 Dcp2S2 GCCTTCATTTACAGTGTGTCTATAAAACGTATAACACTTATTCTTATCGATGAATTCGAGCTCG  

7 Dcp2S3 
GGAACTTCAGGGTCTAATGAATTATTAAGCATTTTGCATAGGAAGCGTACGCTGCAGGTCGAC  

8 Dhh1F5 
GAACATTTCATGGCGATGCCACCTGGTCAGTCACAACCCCAGTATGGTGACGGTGCTGGTTTA  

9 

Dhh1S2 

AAAAAGCGTATCTCACCACAGTAGTTATTTTTTCTTAGATATTCT ATCGATGAATTCGAGCTCG 

 

 

10 Dhh1S3 GAACATTTCATGGCGATGCCACCTGGTCAGTCACAACCCCAGTCGTACGCTGCAGGTCGAC  

11 Edc3 S2 GCTTATACGTATGTATCCAGTTTAGGCTAAAGTAATTCTTGGT ATCGATGAATTCGAGCTCG  

12 Edc3 S3 CTGTGATCTTTTCGTCACTGACGGGTCCCTGCTATTAGATTTG CGTACGCTGCAGGTCGAC  

13 
Edc3confFW GGATTTGAAGCCCGTCTCTTTTTCCG 

Confirms 

disruption of Edc3 
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14 Edc3F5 CTGTGATCTTTTCGTCACTGACGGGTCCCTGCTATTAGATTTG GGTGACGGTGCTGGTTTA  

15 Edc3ORF F(Fwd) ATACAGTAATTCGTAAAAGAAACC Amplify Edc3 

ORF 16 Edc3ORF R(Rev) CCAGTTTAGGCTAAAGTAATTCTT 

17 Edc3S1 ATCCATGCTCTCAAGACAATACAGTAATTCGTAAAAGAAACCATACGTACGCTGCAGGTCGAC  

18 Hsp26ch-FWD CCATCTACCTTGAATGAAGAGAG Confirms tagging 

of Hsp26 with 

Hapto-GFP 
19 Hsp26ch-REV 

GGTAATTACAAGAACGAGGTTAG 

20 
Hsp26-FWD 

 

CACGTCAAGAAGATTGAGGTTTCTTCTCAAGAATCGTGGGGTAAC GGAGGATCTGGAGGG 

 

For tagging of 

Dcp2 with Hapto-

GFP using 

plasmids BY6335 

& BY6336 

21 

Hsp26-REV ACAATGGTCCTCGCGAGAGGGACAACACTATAGAGCCAGGTCACT TACGACTCACTATAGGG 

22 Pab1 S2 TGATAAGTTTGTTGAGTAGGGAAGTAGGTGATTACATAGAGCA ATCGATGAATTCGAGCTCG  

23 Pab1 S3 TGAGTCTTTCAAAAAGGAGCAAGAACAACAAACTGAGCAAGCT CGTACGCTGCAGGTCGAC  

S3 linker: CGTACGCTGCAGGTCGAC 

S2 linker: ATCGATGAATTCGAGCTCG 

S1linker: CGTACGCTGCAGGTCGAC 

F5 linker: GGTGACGGTGCTGGTTTA 
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Δ. Μέθοδοι: 

Α. Γενικές Τεχνικές 

 

Α.1.Ανάλυση DNA με ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης 

 

Ο ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός μορίων DNA σε πήκτωμα αγαρόζης έγινε 

σε ρυθμιστικό διάλυμα 1xΤΑΕ, για τις συνήθεις εργαστηριακές πρακτικές, όπως 

αναφέρεται από τους Sambrook et al. 1989. Σκοπός του ηλεκτροφορητικού 

διαχωρισμού μορίων DNA είναι η ποσοτική εκτίμηση ή η εκτίμηση του μεγέθους 

της/των αναλυμένων ζωνών. Όπου ήταν απαραίτητος ο ακριβέστερος ποσοτικός 

προσδιορισμός της συγκέντρωσης του DNA, μετρήθηκε η οπτική απορρόφηση του 

δείγματος στα 260nm (OD260) με τη χρήση NanoDrop. 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 PSTI. 

 

A.2. Παρασκευή επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων (chemocompetent cells) 

 

Τα βακτηριακά κύτταρα αναπτύσσονται o/n σε θρεπτικό μέσο LB, στους 

37
o
C. Κατόπιν 100-500 ml θρεπτικού Psi broth εμβολιάζονται με 200-1000μl από την 

o/n καλλιέργεια. Η νέα καλλιέργεια επωάζεται υπό ανάδευση στους 37
ο
C έως ότου  η 

οπτική απορρόφηση των κυττάρων (OD600) να είναι ίση με 0,6-0,7. Στη συνέχεια, τα 

κύτταρα ψύχονται άμεσα σε πάγο για 15 λεπτά και κατόπιν συλλέγονται με 

φυγοκέντρηση για 15 λεπτά στις 3000 rpm σε ψυχόμενη φυγόκεντρο. Αφαιρείται το 

υπερκείμενο και το ίζημα των κύτταρων επαναδιαλύεται με ήπιο τρόπο σε TfbI όγκου 

ίσου με τα 2/5 του αρχικού όγκου της καλλιέργειας. Τα κύτταρα ψύχονται, εκ νέου, 

σε πάγο για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνεται  η φυγοκέντρηση στις ίδιες 

συνθήκες με προηγουμένως. Κατόπιν, απομακρύνεται εκ νέου το υπερκείμενο και το 

κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύεται σε TfbII όγκου ίσου με το 1/25
ο
 της αρχικής 

καλλιέργειας. Τα κύτταρα ψύχονται για 15 λεπτά σε πάγο και είτε χρησιμοποιούνται 

άμεσα είτε μοιράζονται σε μικρές ποσότητες των 50-100μl (aliquots) και 

φυλάσσονται στους -80
ο
C, μέχρι τη χρήση τους. Σημειώνεται ότι για την αποφυγή 

μολύνσεων και για μέγιστη επιδεκτικότητα των βακτηριακών κυττάρων, όλα τα υλικά 

και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αποστειρωμένα και όλοι οι χειρισμοί έγιναν 

στους 4
 ο

C (cold room). (Η σύσταση του θρεπτικού Psi broth καθώς και των 

διαλυμάτων TfbI και TfbII αναφέρεται στο Παράρτημα)  

 

A.3. Μετασχηματισμός επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων (transformation)  

 

 

 Τοποθετούνται, για κάθε μετασχηματισμό, 50-100μl  δεκτικών κυττάρων, 

δηλαδή ένα aliquot, στον πάγο για 5 λεπτά, ώστε να ξεπαγώσουν τα κύτταρα από 

τους -80
ο
C. Προστίθενται περίπου 50ng από το πλασμιδιακό DNA με το οποίο 
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πρόκειται να μετασχηματιστούν τα κύτταρα. Κατόπιν το μίγμα κυττάρων-

πλασμιδιακού DNA αφήνεται στον πάγο για περίπου 30 λεπτά. Στη συνέχεια τα 

κύτταρα υφίστανται heat shock για 1 λεπτό και κατόπιν επιστρέφουν στον πάγο για 1 

ακόμα λεπτό. Έπειτα προστίθενται 900 μL LB και ακολουθεί επώαση στος 37
ο
C για 

μία ώρα. Τελικά, συλλέγονται τα κύτταρα με φυγοκέντρηση στις 8000 στροφές για 15 

δευτερόλεπτα και επιστρώνεται μέρος της καλλιέργειας υπό στείρες συνθήκες σε 

πιάτο με θρεπτικό μέσο LB, το οποίο περιέχει κατάλληλη ποσότητα του αντιβιοτικού 

με το οποίο γίνεται η επιλογή (π.χ αμπικιλλίνη). Το πιάτο τοποθετείται στους 37
o
C 

για 16 ώρες τουλάχιστον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι αποικίες των βακτηρίων. 

 

A.4. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA: Mini-Preps και Maxi-Preps 

 

Mini Preps 

 

 Υγρή καλλιέργεια όγκου 2 ml στελεχών βακτηρίων που φέρουν το προς 

διερεύνηση πλασμίδιο επωάζεται σε θρεπτικό LB παρουσία, εάν είναι απαραίτητο, 

αμπικιλλίνης ή άλλου κατάλληλου αντιβιοτικού. Με επαρκή ανάδευση οι 

καλλιέργειες καθίστανται κορεσμένες σε χρονικό διάστημα 8-16 ωρών, ανάλογα με 

το βακτηριακό στέλεχος που χρησιμοποιείται. Στη συνέχεια τα κύτταρα συλλέγονται 

σε eppendorfs με φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 13.000 rpm. To κυτταρικό ίζημα 

επαναδιαλύεται ήπια σε 100 μl (1/20 του όγκου) διαλύματος S1, το οποίο περιέχει 

4mg/ml λυσοζύμη (διασπά τους γλυκοζιτικούς δεσμούς β-1,4 των βλεννοπεπτιδίων 

του κυτταρικού τοιχώματος των βακτηρίων). Ακολουθεί επώαση 5 λεπτών σε 

θερμοκρασία δωματίου. Κατόπιν προστίθενται 200 μl (1/10 του όγκου) διαλύματος 

S2, το μίγμα αναδεύεται με αργές κινήσεις και τοποθετείται στον πάγο για χρονικό 

διάστημα 5 λεπτών. Το μίγμα γίνεται διαφανές καθώς τα κύτταρα λύονται. Μετά το 

πέρας της πεντάλεπτης επώασης στον πάγο, προστίθενται 150μl παγωμένου 

διαλύματος S3 και ακολουθεί ανάδευση με απότομες κινήσεις. Το τελικό μίγμα 

παραμένει στον πάγο για 5-10 λεπτά. Τα κυτταρικά θραύσματα και το γενωμικό DNA 

κατακρημνίζονται ενώ το πλασμιδιακό DNA και το RNA παραμένουν στο διάλυμα. 

Ακολούθως το μίγμα φυγοκεντρείται για 5 λεπτά στις 13.000 rpm σε ψυχόμενη 

φυγόκεντρο και 0,5 ml από το υπερκείμενο μεταφέρονται σε νέο eppendorfs. Στη 

συνέχεια προστίθεται στο υπερκείμενο 1 ml παγωμένης αιθανόλης, το μίγμα 

αναδεύεται ελαφρώς και κατόπιν ψύχεται στους -20
o
C για 20 λεπτά. Ακολουθεί 

εικοσάλεπτη φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm σε ψυχόμενη φυγόκεντρο, 

απομακρύνεται το υπερκείμενο και πραγματοποιείται εκ νέου πεντάλεπτη 

φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες προκειμένου να απομακρυνθεί το υπερκείμενο στο 

σύνολό του και να παραμείνει μόνο η πελέτα που περιέχει πλασμιδιακό DNA και 

RNA . Τέλος η πελέτα επαναδιαλύεται σε 50-100 μl ddH2O και προστίθενται 3μl 

RNase A. Για διαγνωστική πέψη χρησιμοποιούνται 5-10 μl από το τελικό υδατικό 

διάλυμα πλασμιδιακού DNA. 
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Maxi Preps 

 

Υγρή καλλιέργεια όγκου 50-100 ml στελεχών βακτηρίων που φέρουν το προς 

“διάσωση” πλασμίδιο επωάζεται σε θρεπτικό LB παρουσία, εάν είναι απαραίτητο, 

αμπικιλλίνης ή άλλου κατάλληλου αντιβιοτικού. Με επαρκή ανάδευση οι 

καλλιέργειες καθίστανται κορεσμένες σε χρονικό διάστημα 8-16 ωρών ανάλογα με το 

βακτηριακό στέλεχος  που χρησιμοποιείται. Στη συνέχεια τα κύτταρα συλλέγονται σε 

Falcons με φυγοκέντρηση για 20 λεπτά στις 3.500 rpm. To κυτταρικό ίζημα 

επαναδιαλύεται με vortex σε 3,5 ml διαλύματος S1, στο οποίο προστίθεται λυσοζύμη 

σε τελικό όγκο 4mg/ml. Ακολουθεί επώαση 5-10 λεπτών σε θερμοκρασία δωματίου. 

Κατόπιν προστίθενται 7 ml διαλύματος S2, το μίγμα αναδεύεται με αργές κινήσεις 

και τοποθετείται στον πάγο για χρονικό διάστημα 5 λεπτών. Το μίγμα γίνεται 

διαφανές καθώς τα κύτταρα λύονται. Μετά το πέρας της πεντάλεπτης επώασης στον 

πάγο, προστίθενται 5 ml παγωμένου διαλύματος S3 και ακολουθεί ανάδευση με 

απότομες κινήσεις. Το τελικό μίγμα παραμένει στον πάγο για 10-15 λεπτά. Τα 

κυτταρικά θραύσματα και το γενωμικό DNA κατακρημνίζονται ενώ το πλασμιδιακό 

DNA και το RNA παραμένουν στο διάλυμα. Ακολούθως το μίγμα φυγοκεντρείται για 

5 λεπτά στις 3.500 rpm σε ψυχόμενη φυγόκεντρο και το υπερκείμενο μεταφέρεται με 

φιλτράρισμα διαμέσου φίλτρου υαλοβάμβακα σε νέο Falcon. Στη συνέχεια 

προστίθενται στο υπερκείμενο 0,6 όγκοι (9-10 ml) ισοπροπανόλης και το μίγμα 

παραμένει σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 30 λεπτά. Μετά τα 30 λεπτά το 

μίγμα φυγοκεντρείται για 5-10 λεπτά στις 3.500 rpm και απομακρύνεται το 

υπερκείμενο. Η πελέτα επαναδιαλύεται σε διάλυμα 70% αιθανόλης και μεταφέρεται 

σε eppendorf, ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 2 λεπτά, αφαίρεση του 

υπερκείμενου και τελικά επαναδιάλυση της πελέτας σε 750 μl ddH2O. Κατόπιν 

προστίθενται 200μl 10N ammonium acetate, αναδεύεται ελαφρά το μίγμα και 

παραμένει στον πάγο για 5 λεπτά. Το πλασμιδιακό DNA και το μικρού μοριακού 

βάρους RNA παραμένουν στο διάλυμα. Στη συνέχεια το μίγμα φυγοκεντρείται στις 

13.000 rpm και το υπερκείμενο μεταφέρεται σε καινούργιο eppendorf. Στο 

υπερκείμενο προστίθενται 750 μl παγωμένης αιθανόλης και κατόπιν ψύχεται στους    

-20
ο
C για 15 λεπτά. Ακολουθεί εικοσάλεπτη φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm σε 

ψυχόμενη φυγόκεντρο, απομακρύνεται το υπερκείμενο και  η πελέτα επαναδιαλύεται 

σε 168 μl ddH2O, 32 μl 5M NaCl και 3 μl RNase A.To μίγμα παραμένει 5 λεπτά σε 

θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν προστίθενται 200 μl 13% PEG8000. Έπειτα από 

έντονη ανάδευση, το μίγμα τοποθετείται σε πάγο για χρονικό διάστημα περίπου 30 

λεπτών. Μετά το πέρας των 30 λεπτών ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15 λεπτά στις 

13.000 rpm σε ψυχόμενη φυγόκεντρο, απομακρύνεται το υπερκείμενο και η πελέτα 

επαναδιαλύεται σε 270 μl ddH2O. Έπειτα προστίθενται στο διάλυμα 30 μl 3M sodium 

acetate και ακολουθεί εκχύλιση με φαινόλη χλωροφόρμιο και τελικά γίνεται 

κατακρήμνιση με 0,6 ml αιθανόλη. Τέλος η πελέτα επαναδιαλύεται σε κατάλληλο 

όγκο ddH2O ανάλογα με την επιθυμητή συγκέντρωση. Με τη μέθοδο αυτή 

λαμβάνονται 50-500 mg τέλεια καθαρισμένου πλασμιδιακού DNA. 

(Η σύσταση των διαλυμάτων S1, S2 και S3 αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.2.) 
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Α.5 Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) 

 

Η ποσότητα του DNA που χρησιμοποιήθηκε ως μήτρα για την αντίδραση 

πολυμερισμού ήταν 40-50 ng όταν το DNA ήταν πλασμιδιακό, ενώ 50-100ng όταν 

επρόκειτο για γενωμικό DNA.  

Οι αντιδράσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης των  

PrimeSTAR
®
 HS DNA Polymerase και Minotech Taq Polymerase. Η θερμοκρασία 

υβριδοποίησης των εκκινητών ορίζεται με βάσει το ζεύγος των εκκινητών που 

χρησιμοποιείται κάθε φορά και συνήθως επιλέγονται 30-35 κύκλοι.  

 

Α.6. Καθαρισμός διαλύματος DNA με ουδέτερη φαινόλη-χλωροφόρμιο 

 

 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί καθαρισμός διαλύματος DNA με ουδέτερη 

φαινόλη και χλωροφόρμιο, αρχικά προστίθεται ddH2O και 3Μ Sodium Acetate (1/10 

του όγκου), ώστε ο τελικός όγκος του διαλύματος να είναι ίσος με 100μl. Κατόπιν 

προστίθεται 1 όγκος μίγματος ουδέτερης φαινόλης και χλωροφορμίου ή SEVAG 

(χλωροφόρμιο και ισοαμυλική αλκοόλη σε αναλογία 24:1) και ακολουθεί έντονη 

ανάδευση με χρήση vortex. Στη συνέχεια πραγματοποιείται φυγοκέντρηση για 5 

λεπτά στις 13.000 rpm και κατόπιν μεταφορά της άνω φάσης του διφασικού 

διαλύματος σε νέο eppendorf. Σε περίπτωση μεγάλης μεσόφασης, η διαδικασία 

εκχύλισης με μίγμα ουδέτερης φαινόλης και χλωροφορμίου ή SEVAG, που 

περιγράφηκε προηγουμένως, επαναλαμβάνεται. Κατόπιν γίνεται εκχύλιση της άνω 

φάσης με 1 όγκο χλωροφορμίου ή SEVAG. Στη συνέχεια ακολουθεί φυγοκέντρηση 

για 5 λεπτά στις 13.000 rpm και συλλέγεται εκ νέου σε νέο eppendorf η άνω φάση 

στην οποία προστίθενται 2,5 όγκοι απόλυτης παγωμένης αιθανόλης και μετά 

τοποθετείται είτε στους -80
ο
C για χρονικό διάστημα 15 λεπτών, είτε στους -20

ο
C για 

χρονικό διάστημα 30 λεπτών. Μετά το πέρας των 15 ή 30 λεπτών, ακολουθεί 

δεκαπεντάλεπτη φυγοκέντρηση στις 13.500 rpm σε ψυχόμενη φυγόκεντρο και στη 

συνέχεια απομάκρυνση του υπερκείμενου. Η πελέτα πλένεται με 70% αιθανόλη ώστε 

να φύγουν τα αλάτια και ακολουθεί δεκάλεπτη φυγοκέντρηση στις 13.500 rpm στην 

ψυχόμενη φυγόκεντρο και κατόπιν απομάκρυνση του υπερκείμενου. Τέλος, η πελέτα 

αφήνεται να στεγνώσει για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια 

επαναδιαλύεται σε H2O, ο τελικός όγκος του οποίου εξαρτάται από την επιθυμητή 

συγκέντρωση του διαλύματος DNA. 
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A.7. Ηλεκτροφορητική ανάλυση πρωτεϊνών και ανοσοεντοπισμός 

ακινητοποιημένων πρωτεϊνών σε μεμβράνη (SDS-PAGE electrophoresis και 

Western blot analysis) 

 

 Οι πρωτεΐνες αναλύονται σύμφωνα με το μέγεθός τους σε αποδιατακτικό 

πήκτωμα  πολυακρυλαμίδης παρουσία SDS (Sambrook, 2001). 

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 F.M and K., 1999) ενώ 

για τις ιδανικές αραιώσεις των αντισωμάτων λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες των 

κατασκευαστών. Ο ανοσοεντοπισμός γίνεται ενζυματικά με τη δράση της 

υπεροξειδάσης (HRP), η οποία ήταν συζευγμένη με το δευτερογενές αντίσωμα, σε 

κατάλληλα υποστρώματα. Τέλος η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης φωτογραφίζεται με τη 

χρήση CCD κάμερας που διαθέτει το LAS-3000 imaging system. Για τον 

προσδιορισμό του μεγέθους των ζωνών χρησιμοποιήθηκε σαν πρότυπο μεγεθών o 

Prestained Protein Molecular Weight Marker της Fermantas.   

 

A.8. Stripping της μεμβράνης νιτροκυτταρίνης  

 

Για την αφαίρεση των πρωτογενών και δευτερογενών αντισωμάτων από 

μεμβράνη που έχει ήδη ιχνηθετηθεί ακολουθείται η διαδικασία του stripping. Η 

διαδικασία περιλαμβάνει την επώαση της μεμβράνης, υπό ανάδευση, στους 50
ο
C για 

χρονικό διάστημα 10 λεπτών σε διάλυμα που περιέχει 2%w/v SDS, 62,5mM TrisCl 

pH 6.8 και 100mM b-MeSH. Μετά το πέρας της δεκάλεπτης επώασης η μεμβράνη 

ξεπλένεται με ddH2O και κατόπιν με TBS και στη συνέχεια επανα-ιχνηθετείται.  

 

 

Β. Μοριακές Τεχνικές ειδικές για το Saccharomyces cerevisiae 

 

B.1. Παρασκευή και μετασχηματισμός επιδεκτικών κυττάρων ζύμης 

 

Για την εισαγωγή πλασμιδιακού DNA σε κύτταρα ζύμης εφαρμόστηκε η 

μέθοδος δημιουργίας επιδεκτικών κυττάρων ζύμης με οξικό λίθιο (LiAc TRAFO). 

Πρόκειται για μια μέθοδο υψηλής αποτελεσματικότητας, η οποία βασίζεται στη 

δημιουργία δεκτικών κυττάρων ζύμης λόγω αλκαλικών κατιόντων (Gietz, 1995). 

 

Β.2. Σήμανση ενδογενών γονιδίων της ζύμης με GFP και άλλους επιτόπους 

(epitope tagging) 

 

Με σκοπό την ανίχνευση πρωτεϊνών σε κύτταρα ζύμης, δημιουργούμε υβρίδια της 

πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει με GFP, dsRed ή άλλες φθορίζουσες πρωτεΐνες. Οι 

υβριδικές αυτές πρωτεΐνες μπορούν να ανιχνευθούν μικροσκοπικά σε μικροσκόπιο 
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φθορισμού. Επιπλέον, μπορούμε να σημάνουμε τις ενδογενείς πρωτεΐνες και με 

επιτόπους, όπως για παράδειγμα 9-Myc, οι οποίοι αναγνωρίζονται από εμπορικώς 

διαθέσιμα αντισώματα.  

Η σήμανση των ενδογενών πρωτεϊνών του S.cerevisiae με φθορίζουσες πρωτεΐνες ή 

επιτόπους βασίζεται στην δυνατότητα ομόλογου ανασυνδυασμού στη ζύμη (Knop et 

al., 1999). Χρησιμοποιούμε ως μήτρα πλασμίδιο που περιέχει την αλληλουχία της 

GFP ή του επιτόπου καθώς, επίσης, και κάποιο δείκτη επιλογής (π.χ. γονίδιο 

βιοσύνθεσης ιστιδίνης ή γονίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό G418) και με 

εκκινητές που περιέχουν τόσο αλληλουχία του πλασμιδίου, όσο και του ενδογενούς 

γονιδίου που θέλουμε να μελετήσουμε, απομονώνουμε με PCR το τμήμα του DNA με 

το οποίο θα μετασχηματίσουμε το στέλεχος του σακχαρομύκητα και το οποίο 

θέλουμε, τελικά, να εισάγουμε στο γονιδίωμα του S.cerevisiae. 

 

Το στέλεχος του σακχαρομύκητα, που πρόκειται να μετασχηματιστεί, 

μεγαλώνει σε 5 ml πλούσιου θρεπτικού (YPD) στους 30
ο
C κατά τη διάρκεια της 

νύχτας (starting culture) και την επόμενη μέρα, η καλλιέργεια αραιώνεται σε 20 ml 

YPD και επωάζεται με ανάδευση στους 30
o
C μέχρι η οπτική απορρόφηση των 

κυττάρων να είναι OD550=0,5. Ακολουθεί πεντάλεπτη φυγοκέντρηση στις 3000 rpm. 

Μετά το πέρας της φυγοκέντρησης, απομακρύνεται το θρεπτικό υλικό και 

πραγματοποιείται πλύση των κυττάρων με ίσο όγκο αποστειρωμένου ddH2O. 

Κατόπιν η πελέτα των κυττάρων επαναδιαλύεται με αποστειρωμένο ddH2O και LiAc 

(1/10 του όγκου) σε τελικό όγκο 1ml. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 15 δευτερόλεπτα 

στις 13.000 rpm και αφαίρεση του υπερκείμενου. Στο κυτταρικό ίζημα προστίθεται το 

διάλυμα μετασχηματισμού, το οποίο αποτελείται από 240 μl PEG 3500 50%w/v, 36 

μl 1M LiAc, 50 μl βρασμένου μονόκλωνου DNA ως carrier (2mg/ml), 34 μl DNA για 

epitope tagging (1-2μg) και αποστειρωμένου ddH2O. Σημειώνεται ότι τα συστατικά 

του διαλύματος μετασχηματισμού προστίθενται με τη σειρά που αναγράφονται. Το 

μίγμα των κυττάρων αναδεύεται έντονα με τη χρήση vortex και κατόπιν επωάζεται 

στους 30
ο
C χωρίς ανάδευση για 30 λεπτά. Κατόπιν τα κύτταρα επωάζονται για 20-25 

λεπτά σε υδατόλουτρο στους 42
ο
C. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 8000 rpm για 15 

sec και στη συνέχεια αφαιρείται το μείγμα μετασχηματισμού. Στην πελέτα των 

κυττάρων είτε προστίθενται 100-200 μl αποστειρωμένου ddH2O και κατόπιν 

απλώνεται σε κατάλληλο πιάτο επιλογής είτε, στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται 

επιλογή με αντιβιοτικό, προστίθεται 1ml YPD και τα κύτταρα επωάζονται στους 

30
ο
C

 
για τουλάχιστον 1 ώρα (recovery), προτού απλωθούν στο πιάτο που φέρει το 

κατάλληλο αντιβιοτικό. Τέλος τα πιάτα επωάζονται στους 30
ο
C για 2-3 μέρες. 

Β.3.Έλεγχος μετασχηματισμένων στελεχών ζύμης με τη μέθοδο της PCR (Single 

Colony PCR) 

 Αποικία του υπό ελέγχο στελέχους του Saccharomyces cerevisiae λύεται σε 

20 μl 20 mM NaOH (καυστικού Νατρίου). Ακολουθεί επώαση για 15 λεπτά στους 
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98
ο
C και κατόπιν φυγοκέντρηση για 30 δευτερόλεπτα στις 13.000 rpm. 1μl από το 

υπερκείμενο χρησιμοποιείται ως εκμαγείο για αντίδραση PCR με κατάλληλους 

υποκινητές. 

 

Β.4. Γρήγορη εκχύλιση πρωτεϊνών από κύτταρα ζύμης 

 Καλλιέργεια κυττάρων 2 ml με οπτική απορρόφηση OD550=0,6-0,8 

μεταφέρεται σε eppendorf και συλλέγεται με φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 30 

δευτερόλεπτα. Αφαιρείται το υπερκείμενο θρεπτικό και πραγματοποιείται πλύση με 

ddH2O. Το κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύεται σε 100 μl 2xSDS loading buffer without 

β-MeSH  (100mM Tris-HCl pH 6,8 1M, 0,2% bromophenol blue, 4% SDS, 20% 

glycerol), 2μl β-MeSH και 15μl PIC500 (protease inhibitors cocktail), ενώ 

προστίθενται και 80 μl γυάλινων σφαιριδίων (glass beads). Η λύση των κυττάρων 

γίνεται με ισχυρή ανάδευση με vortex, για 4 φορές από 30 δευτερόλεπτα με 

ενδιάμεσες επωάσεις στον πάγο. Ακολουθεί βρασμός στους 100
0
C για 8 λεπτά, 

κατόπιν επώαση σε πάγο για 1-2 λεπτά και τέλος φυγοκέντρηση στις 13000 στροφές 

για 30 δευτερόλεπτα. Το συνολικό πρωτεϊνικό εκχύλισμα αναλύεται 

ηλεκτροφορητικά σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης.   

 

B.5. Δοκιμασία διαλυτότητας πρωτεϊνών (solubility assay) 

 Η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό ολικού 

πρωτεϊνικού εκχυλίσματος σε διαλυτές και αδιάλυτες πρωτεΐνες. Το συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο αποτελεί παραλλαγή του πρωτοκόλλου που περιγράφεται από τους 

(Cashikar et al., 2005).  

 Για το συγκεκριμένο πρωτόκολλο χρησιμοποιήθηκαν πρωτεϊνικά εκχυλίσματα 

που προέρχονται από 3 ml κύτταρα με OD550=8. Τα κύτταρα των οποίων τα 

πρωτεϊνικά εκχυλίσματα πρόκειται να διαχωριστούν, φυγοκεντρούνται στις 3500rpm 

στους 4˚C για 5min. Μετά από αφαίρεση του υπερκειμένου τα κύτταρα επαναδιαλύονται 

σε έναν όγκο διαλύματος παγωμένου TE. Ακολουθεί εκ νέου φυγοκέντρηση στις 

3500rpm στους 4˚C για 5min. Στη συνέχεια το υπερκείμενο αφαιρείται στο σύνολό του 

και η κυτταρική πελέτα επαναδιαλύεται σε 220μl παγωμένου Lysis Buffer το οποίο 

περιέχει αναστολείς πρωτεασών (PIC500).  

Στα επαναδιαλυμένα σε Lysis Buffer κύτταρα προστίθενται 150μl glass beads τα 

οποία έχουν υποστεί acid wash. Ακολουθεί λύση των κυττάρων μέσω ισχυρής ανάδευσης 

με vortex για 8 λεπτά με ενδιάμεσες επωάσεις στον πάγο κάθε περίπου 1 λεπτό. Έπειτα, 

τα δείγματα φυγοκεντρούνται στις 3000rpm για 5min στους 4˚C, οπότε και καθιζάνουν 

τα glass beads και τα κυτταρικά υπολείμματα (cell debris). 140μl από υπερκείμενο 

μεταφέρονται σε νέο eppendorf και αποτελούν το ολικό πρωτεϊνικό εκχύλισμα.  

Από το ολικό πρωτεϊνικό εκχύλισμα λαμβάνονται 30μl, στα οποία 

προστίθεται ένας όγκος 2x SDS loading buffer/β-MeSH και διατηρούνται στους -

80
ο
C (“Total protein” sample) έως ότου αναλυθούν με SDS PAGE electrophoresis .   

Το υπόλοιπο του ολικού πρωτεϊνικού εκχυλίσματος (110μl) φυγοκεντρείται 

στις 13000rpm για 5min στους 4
ο
 C. Μετά την φυγοκέντρηση το ολικό πρωτεϊνικό 
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εκχύλισμα διαχωρίζεται, και η πελέτα περιέχει τις αδιάλυτες πρωτεΐνες που 

σχηματίζουν συσσωματώματα, ενώ το υπερκείμενο περιέχει τις διαλυτές πρωτεΐνες.  

Το υπερκείμενο μεταφέρεται σε νέο eppendorf και αφού προστεθεί ένας όγκος 

2x SDS loading buffer/β-MeSH, διατηρείται στους -80
ο
C (“Soluble” sample) έως 

ότου αναλυθεί με SDS PAGE electrophoresis .   

Στην πελέτα προστίθενται 75μl διαλύματος Lysis Buffer το οποίο περιέχει 

αναστολείς πρωτεασών καθώς και υψηλότερη συγκέντρωση Tween 20. Ακολουθεί 

ισχυρή ανάδευση για 2 λεπτά με τη χρήση vortex με ενδιάμεσα διαλείμματα 1min σε 

πάγο. Στη συνέχεια τα κύτταρα φυγοκεντρούνται στις 13000rpm για 3min στους 4
ο
 C. 

Μετά από αφαίρεση του υπερκειμένου προστίθεται διάλυμα Lysis Buffer που 

περιέχει αναστολείς πρωτεασών σε όγκο ίσο με το 1/5 του όγκου των διαλυτών 

πρωτεϊνών και επιπλέον 10μl διαλύματος 10% SDS σε Tris pH 6,8. Ακολουθεί 

ανάδευση με vortex για 2 λεπτά με ενδιάμεσο διάλειμμα 1min σε πάγο. Τέλος, 

προστίθεται ίσος όγκος διαλύματος 2x SDS loading buffer/β-MeSH και το δείγμα 

έπειτα από δίλεπτη ανάδευση με vortex διατηρείται στους -80
ο
C (“pellet” sample) 

έως ότου αναλυθεί με SDS PAGE electrophoresis SDS και β-MesH.  

Όλα τα δείγματα που έχουν τοποθετηθεί στους -80˚C βράζονται για 8min και 

20-30μl από κάθε δείγμα φορτώνονται σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης. 

(Η σύσταση του Lysis Buffer, καθώς και η αναλογία με την οποία χρησιμοποείται το 

Lysis Buffer με τους αναστολείς πρωτεασών και το Tween 20 αναφέρεται στο 

Παράρτημα Π.) 

B.6. Μικροσκοπική παρατήρηση των υβριδικών με GFP ή dsRed πρωτεϊνών  

Προκειμένου να παρατηρηθεί μικροσκοπικά η συμπεριφορά των πρωτεϊνών 

που σημάνθηκαν με GFP ή dsRed, καθώς και της πρωτεΐνης GFP (control) στις 

διαφορετικές φάσεις ακολουθήθηκε η ακόλουθη στρατηγική: 
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Στη συνέχεια τα δείγματα που συλλέχθηκαν παρατηρήθηκαν μικροσκοπικά σε 

μικροσκόπιο φθορισμού, καθώς και σε συνεστιακό μικροσκόπιο, χωρίς 

μονιμοποίηση.  

Β.7. Ανίχνευση αλληλεπιδράσεων με την τεχνική του Split-GFP 

 Προκειμένου να ανιχνεύσουμε την αλληλεπίδραση δύο πρωτεϊνών in vivo 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική του Split-GFP. Η τεχνική αυτή 

περιγράφεται αναλυτικά από τους (Barnard et al., 2008). Συνοπτικά, σημαίνουμε τις 

υπό διερεύνηση πρωτεΐνες, τη μία με το καρβοξυτελικό και την άλλη με το 

αμινοτελικό άκρο της eGFP και εξετάζουμε το στέλεχος που φέρει τις δύο 

σημασμένες πρωτεΐνες σε μικροσκόπιο φθορισμού. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε 

τόσο το εάν αλληλεπιδρούν οι δύο πρωτεΐνες προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το που 

λαμβάνει χώρα αυτή η αλληλεπίδραση μέσα στο κύτταρο (κυτταρόπλασμα, πυρήνας, 

μιτοχόνδρια, κτλ.)  

Β.8. In vivo συν-ανοσοκατακρήμνιση (Co-Immunoprecipitation)  

 

 Εφαρμόστηκε επακριβώς η μέθοδος που περιγράφεται στη βιβλιογραφία 

(Fragiadakis et al., 2004), κατακρημνίζοντας αρχικά με anti-Myc και ιχνηθετώντας με 

anti-HA. (Πλήρης περιγραφή της μεθόδου στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π.4.). 

Χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα που αναπτύχθηκαν για 24 ώρες σε DO θρεπτικό.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Π1. Παρασκευή επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων (chemocompetent cells) 

 

Θρεπτικό Psi broth:    Για όγκο 1 L απαιτούνται: 

 5g Bacto yeast extract 

 20g Bacto Tryptone 

 Magnesium sulfate 

Ρύθμιση pH με τη χρήση potassium hydroxide ώστε να γίνει ίσο με 7,6 και 

αποστείρωση. 
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Διάλυμα TbfI: Για όγκο 200 ml απαιτούνται: 

 0,588g Potassium acetate 

 2,420g Rubidium chloride 

 0,294g Calcium chloride 

 2,000g Manganese chloride 

 30 ml Glycerol 

Ρύθμιση pH με τη χρήση αραιού οξικού οξέως ώστε να γίνει ίσο με 5,8 και 

αποστείρωση  μέσω χρήσης φίλτρου (Filter Sterilize). 

Διάλυμα TbfII: Για όγκο 100 ml απαιτούνται: 

 0,210g MOPS 

 1,100g Calcium chloride 

 0,121g Rubidium chloride 

 15 ml Glycerol 

Ρύθμιση pH με τη χρήση αραιού NaOH ώστε να γίνει ίσο με 6,5 και αποστείρωση  

μέσω χρήσης φίλτρου (Filter Sterilize). 

Π.2. Απομόνωση πλασμιδιακού DNA Maxi-Preps 

 

Διάλυμα S1:  Για διάλυμα 500 ml απαιτούνται: 

 4,5 g γλυκόζη 

 12,5 ml 1M Tris-HCl pH 8,0 

 10 ml 0,5 M EDTA 

 

Διάλυμα S2: Για διάλυμα 50 ml (καθώς είναι προτιμητέο να είναι καινούριο) 

προστίθενται: 

 1 ml 10M NaOH 

 2,5 ml 20% SDS σε 46,5 ml ddH2O 

 

Διάλυμα S3: Για διάλυμα 100 ml απαιτούνται: 

 60 ml 5M potassium acetate 

 11,5 ml acetic acid 

 28,5 ml ddH2O 

Το διάλυμα αυτό χρησιμοποιείται παγωμένο , οπότε αποθηκεύεται 

στους 4
ο
C! 

 

Π3. Δοκιμασία διαλυτότητας πρωτεϊνών (solubility assay) 

Lysis Buffer: Για όγκο 20ml απαιτούνται: 

 1000 μl Tris-HCl 1M pH 7,5 

 100μl 1M MgCl2 

 200μl 1M KCl 

 4μl 0,5M EDTA 

 2 μl 1M dithiothreitol (DTT) 
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 25μl Tween 20 

 

Lysis Buffer supplemented with PIC500 

 

Σε 690 μl Lysis Buffer προστίθενται 10 μl PIC500. Το PIC500 προστίθεται την τελευταία 

στιγμή. 

 

 

Lysis buffer  supplemented with 2,5% Tween 20:  

 

Για όγκο 5ml απαιτούνται: 

 4880 μl Lysis buffer 

 120 μl Tween 20 

 

Π.4. In vivo συν-ανοσοκατακρήμνιση (Co-Immunoprecipitation)  

 

Η πλήρης περιγραφή της μεθόδου είναι η ακόλουθη: 

1. Τα κύτταρα που προορίζονται για την απομόνωση πρωτεϊνών (καλλιέργειες των 

100ml σε OD=0,6) φυγοκεντρούνται, πλένονται με ΤΕ10 και τοποθετούνται στον 

πάγο για άμεση λύση ή στους -80
ο
C αν πρόκειται να λυθούν αργότερα. 

2. Beads σεφαρόζης protein A εξισορροπούνται με τρία πλυσίματα σε buffer A 

(10V,6000 rpm/1min) και επωάζονται με το αντίσωμα σε συγκεκριμένη αναλογία 

στους 4
ο
C για 4-5 ώρες, στο rotator. 

HA αντίσωμα: 6 μl anti-HA/12,5 μl protein G sepharose/ δείγμα 

Myc αντίσωμα: 10 μl anti-Myc/ 15 μl protein G sepharose/ δείγμα 

3. Τα κύτταρα λύνονται σε 1,4 ml Lysis buffer, στον πάγο, με 20 μl Protease 

Inhibitor Cocktail και ~1ml glass beads, σε Corex tubes. Αυτό γίνεται με 

ανάδευση με vortex  διάρκειας 1 λεπτού, η οποία επαναλαμβάνεται για 10 φορές 

ενώ ενδιάμεσα στις διαδοχικές αναδεύσεις τα κύτταρα παραμένουν στον πάγο για 

περίπου 1 λεπτό. 

4. Φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στις 3000 rpm στα Corex tubes. 

5. Μεταφορά του υπερκείμενου σε eppendorf του 1,5ml και φυγοκέντρηση στις 

14000 στροφές για 10 min. Μεταφορά σε καινούριο eppendorf και επανάληψη 

της φυγοκέντρησης για 15 min.  

6. Από το υπερκείμενο κρατώ 10 μl στα οποία προσθέτω ίσο όγκο SDS buffer (5x ή 

2x) και β-MeSH σε αναλογία 1:50. Αυτό είναι το INPUT υλικό μου και το κρατώ 

στους -20
 ο
C. 

7. Το υπόλοιπο υπερκείμενο γίνεται pre-cleared με 25μl protein G beads 

(εξισορροπημένων με buffer A) για 1 ώρα στους 4
 ο
C. 
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8. Μετά το pre-clearing γίνεται φυγοκέντρηση στις 6000 rpm για 1 min και το 

υπερκείμενο επωάζεται με τα a-coupled beads του step2 για διάστημα 4-16 hrs, 

στους 4
 ο
C, στον rotator. 

9. Washes: 5 φόρες με 1ml buffer Α, φυγοκέντρηση στις 6000 rpm για 1 λεπτό. 

Ενδιάμεσα rotations 2 λεπτών στους 4
 ο
C. Μετά το τελευταίο πλύσιμο, αφαιρείται 

το υπερκείμενο στο σύνολό του, προστίθενται ~10μl SDS buffer και φυλάσσεται 

στους -20
 ο
C. Πριν το τρέξιμο σε gel πολυακρυλαμίδης προηγείται βρασμός στους 

100
ο
C. 

Buffer A: Απαιτούνται: 

 20mM Hepes pH7,6  

 1mM DTT 

 1mM EDTA 

 0,125 M KAc 

 20% Glycerol 

 1% NP-40 

 

Lysis buffer: Απαιτούνται:  

 20mM Hepes pH 7,9 

 150mM NaCl 

 10mM MgCl2 

 10% Glycerol 

 

 

 

 

 

 


