
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ KΡHTHΣ 

 

 

 

 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

 

 
“Φυσική και λειτουργική αλληλεπίδραση του συμπλόκου μεταγραφικής 

καταστολής Cyc8-Tup1 με την υπομονάδα του ολοενζύμου της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ, Hrs1/Med3” 

 

 

 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ-ΧΡΟΝΑΚΗΣ  

 

 

 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: Δ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ 

 

 
ΔIATMHMATIKO METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999 



 

 

 

 

 

στην Κατερίνα μου, 

 2 
 



“Η Oυτοπία του Σήμερα 

είναι η Αλήθεια του Αύριο” 

     Β. Ουγκώ  

 

Αντί προλόγου… 

Θα μου ήταν σίγουρα ιδιαίτερα δύσκολο (και αρκετά βαρετό) να περιγράψω μέσα 

σε δέκα γραμμές τις εμπειρίες που αποκόμησα από τον θαυμαστό, καινούργιο (ώντας 

χημικός) κόσμο της Μοριακής Βιολογίας. Αντ’ αυτού, νοιώθω περισσότερο την ανάγκη 

να ευχαριστήσω τους ανθρώπους εκείνους που ο καθένας με τον τρόπο του βοήθησε 

ώστε να έχετα μπροστά σας αυτή τη διατριβή. 

Πρώτα από όλα το Δημήτρη Τζαμαρία. Με δέχτηκε στο εργαστήριό του 

γνωρίζοντας την απόλυτη άγνοιά μου και όπως αυτός μόνο ξέρει (και με υπομονή 

Θιβετιανού μοναχού) μου μετέδωσε τη γνώση του και κυρίως το πάθος του για αυτό 

που κάνει. Πραγματικός φίλος και δάσκαλος, αυτό τα λέει όλα. 

Ο Γιώργος Θηραίος δεν ήταν ένας απλός εξεταστής της παρούσας διατριβής. Οι 

συζητήσεις μας εντός και εκτός εργαστηρίου ατελείωτες και αποκαλυπτικές. Η 

παρουσία του καταλυτική για μένα και οι απόψεις του, προκλητικές και γοητευτικές 

συνάμα,  με έκαναν να δω την Επιστήμη και τον εαυτό μου μέσα σε αυτήν κάτω από 

άλλο πρίσμα.  

Χωρίς τη Νίκη Γουναλάκη τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Μεγάλη ψυχή και άρτια 

τεχνικός, ήταν κάθε στιγμή δίπλα μου βοηθώντας με να ξεπεράσω τεχνικά –και όχι 

μόνο-προβλήματα και δυσκολίες. Η παρουσία της στο εργαστήριο το μεταμόρφωνε 

πραγματικά σε έναν ευχάριστο χώρο εργασίας.  

Για τη φίλη μου και συμφοιτήτριά μου Ειρήνη Τοπαλίδου, τι να πω! Πορευτήκαμε 

στον ίδιο χώρο για ένα χρόνο, καθημερινές ανησυχίες, προβληματισμοί, χαρές και 

λύπες κοινές. Οι συζητήσεις μας και η βοήθεια που μου πρόσφερε καθόλη τη διάρκεια 

των σπουδών μου  πράγματα ανεκτίμητα, η απουσία τους θα δημιουργούσε 

δυσαναπλήρωτο κενό.  

Ένα ακόμα ευχαριστώ στο Μπάμπη Σπηλιανάκη, ο οποίος με εισήγαγε με τον 

καλύτερο τρόπο στην πειραματική Μοριακή Βιολογία και στη Νίκη Κρετσόβαλη για 

την  καθοδήγησή της και την προτροπή της να “δοκιμαστώ” στο εργαστήριο του Δ. 

Τζαμαρία. 

Πάνω από όλα όμως ευχαριστώ τους γονείς μου, χωρίς την συμπαράσταση και 

εμπιστοσύνη των οποίων δε θα είχα φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο και τη σύντροφό 
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μου Κατερίνα Σεβαστού που με βοήθησε να κάνω πολλά από τα όνειρά μου 

πραγματικότητα και άντεξε την αγχωτική παρουσία μου τους τελευταίους δύσκολους 

μήνες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ήταν στα μέσα του 1960 όταν διαφάνηκαν οι βασικές αρχές της μεταγραφικής 

ρύθμισης των γονιδίων μέσα από την πρωτοποριακή δουλειά των Francois Jacob και 

Jacque Monod στα βακτήρια. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου 

DNA γρήγορα έγινε κατανοητό ότι έννοιες που τέθηκαν για πρώτη φορά εκείνη την 

εποχή δεν αφορούσαν μόνο στην απλή γονιδιακή ρύθμιση των προκαρυωτικών 

οργανισμών, αλλά και στον εξαιρετικά πολύπλοκο μηχανισμό της ευκαρυωτικής 

γονιδιακής μεταγραφής. Έννοιες όπως υποκινητής, χειριστής, θετικό ρυθμιστικό 

στοιχείο, ενεργοποιητής  και καταστολέας θεωρούνται πλέον θεμελιώδεις και κοινές 

για όλους τους οργανισμούς.   

  Παρά τον κοινό βασικό μοριακό μηχανισμό προκαρυωτών και ευκαρυωτών, οι 

τελευταίοι έχουν την ικανότητα να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τη μεταγραφή του 

γενετικού τους υλικού σε πολλαπλά επίπεδα μέσω πολύπλοκων μηχανισμών. 

Χαρακτηριστικό αυτής της πολυπλοκότητας που διέπει την ευκαρυωτική 

μεταγραφική ρύθμιση είναι το γεγονός ότι σε διάφορους συνδυασμούς 

χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 50 πρωτεΐνες, οι οποίες φαίνεται να παίζουν 

σημαντικό και ιδιαίτερο ρόλο σε όλα τα στάδια της μεταγραφής.  

Η βασική μεταγραφική μηχανή αποτελείται από 12 υπομονάδες της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ (61) και μια πλειάδα από γενικούς μεταγραφικούς παράγοντες 

(TFIIA, TFIIB, TBP, TFIIE,TFIIF και TFIIH) αναγκαίοι σε πολλά στάδια της 

μεταγραφής (ανασκόπησή τους γίνεται στα 50 και 63). Ακόμα ως ικανοί για 

μεταγραφικοί ενεργοποίηση αλλά όχι πάντα αναγκαίοι έχουν χαρακτηριστεί οι 

συσχετιζόμενοι με το TBP (TFIID) παράγοντες (ΤΑFς) που πιθανώς έχουν ως 

αποστολή την μετάδοση πληροφοριών από μεταγραφικούς ενεργοποιητές στο TBP 

(46). Πρόσφατα απομονώθηκε ένα μεγάλο πολυπρωτεϊνικό σύμπλοκο που 

αλληλεπιδρά άμεσα με την καρβοξυτελική περιοχή της RNA πολυμεράσης ΙΙ (54, 

38). Ο ρόλος του συμπλόκου αυτού, που ονομάστηκε Μεσολαβητικό σύμπλοκο 

(Μediator complex) (18, 35) θα περιγραφεί αναλυτικά παρακάτω. Τέλος σε 

διαφορετικό επίπεδο ρύθμισης βρίσκονται οι ακετυλοτρανσφεράσες ιστονών  (π.χ. 

σύμπλοκο SAGA) και άλλοι παράγοντες αναδιοργάνωσης της χρωματίνης (π.χ. 

SWI/SNF, RSC) των οποίων σκοπός είναι να δημιουργούν κατάλληλο υπόστρωμα 

πάνω στο οποίο να μπορεί να προσδεθεί η υπόλοιπη μεταγραφική μηχανή (60, 3, 42).  
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Ένας από τους μηχανισμούς μεταγραφικής ρύθμισης στους ευκαρυώτες 

περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις μεταξύ στοιχείων της βασικής μεταγραφικής μηχανής 

με ρυθμιστικές πρωτεΐνες που προσδένονται σε υποκινητές. Οι αλληλεπιδράσεις 

αυτές οδηγούν στην στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής στον υποκινητή με τη 

μορφή ενός προσυναρμολογημένου πολυπρωτεϊνικού συμπλόκου που ονομάζεται 

ολοένζυμο της RNA πολυμεράσης ΙΙ (29, 15) ή εναρκτήριο μεταγραφικό σύμπλοκο 

(54). Πρωτεϊνικές αναλύσεις αποκάλυψαν ότι εκτός από την RNA πολυμεράση ΙΙ και 

διάφορους γενικούς μεταγραφικούς παράγοντες, υπομονάδες του Μεσολαβητικού 

συμπλόκου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του RNA pol II ολοενζύμου. Ο Young 

και οι συνεργάτες του, ψάχνοντας στη ζύμη για εξωγενείς καταστολείς (suppressors) 

μεταλλαγών στην καρβοξυτελική περιοχή της RNA πολυμεράσης ΙΙ, έδειξαν πρώτοι 

ότι εννέα Srb υπομονάδες του Mediator βρίσκονται στο προ-εναρκτήριο μεταγραφικό 

σύμπλοκο (54,29). Ακολουθώντας διαφορετική πειραματική προσέγγιση ο Kornberg 

και οι συνεργάτες του απομόνωσαν και αυτοί στην S.cerevisiae ένα πρωτεϊνικό 

σύμπλοκο που αποτελείτo από τέσσερις από τις προηγούμενες Srbs, εφτά πρωτεΐνες 

Μed και τις Sin4, Rgr1 και Gal11. To σύμπλοκο αυτό βρέθηκε ότι μπορούσε να 

μεσολαβεί για να ενεργοποιείται η μεταγραφή ενός in vitro συστήματος (26, 2, 38) 

και ήταν μέρος του RNA pol II ολοενζύμου. Μετά από τις πρώτες ανακαλύψεις στην 

ζύμη, άρχισαν να έρχονται και οι πρώτες πληροφορίες για αλληλουχική και 

λειτουργική ομολογία των πρωτεϊνών Srb στον άνθρωπο (4, 36, 33, 23, 53, 16). 

Ανεξάρτητα από την σύνθεση του εκάστοτε Μεσολαβητικού συμπλόκου που 

ανακαλύπτετo, όλα τα δεδομένα έδειχναν ότι αυτό το σύμπλοκο επιτελεί μέσω του 

RNA pol II ολοενζύμου λειτουργίες μεγάλης σημασίας για τον έλεγχο της 

μεταγραφής (17, 15). Αρκετές από τις πρωτεΐνες του Μεσολαβητικού συμπλόκου 

είναι ζωτικής σημασίας για τον σακχαρομύκητα και για κάποιες έχει δειχθεί ότι 

αλληλεπιδρούν με ενεργοποιητές. Η εξαρτώμενη από κυκλίνες κινάση Srb10 έχει την 

δυνατότητα να φωσφορυλιώνει τον ενεργοποιητή Gal4. Aυτή η φωσφορυλίωση είναι 

αναγκαία για την μέγιστη ενεργοποίηση των γονιδίων GAL. O ίδιος ο ενεργοποιητής 

Gal4 έχει σαν φυσικό στόχο την Srb4 και ανάλογα ο ισχυρός ενεργοποιητής VP16 

του ιού ΗS αλληλεπιδρά με το υποσύμπλοκο των Srbs του Mediator. Όλες αυτές οι 

άμεσες αλληλεπιδράσεις που έχουν δειχθεί in vitro και in vivo είναι απόλυτα 

αναγκαίες και για την μεταγραφική ενεργοποίηση in vivo (21, 18, 28), καθώς 

πιστεύεται ότι ο ρόλος του ενεργοποιητή είναι να σταθεροποιεί την πρόσδεση της 
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μεταγραφικής μηχανής πάνω στον υποκινητή για να μπορεί να ξεκινήσει η 

μεταγραφή (11, 44, 12, 24, 32).  

Αντίθετα με την ενεργοποίηση της μεταγραφής, λίγα πράγματα είναι γνωστά για 

την αρνητική μεταγραφική ρύθμιση μέσω μονάδων του RNA pol II ολοενζύμου. Έχει 

δειχθεί ότι το υποσύμπλοκο των Srb8-11, εκτός από θετική ρύθμιση, εμπλέκεται και 

σε μονοπάτια μεταγραφικής παρεμπόδισης τα οποία ελέγχονται από το γενικό 

σύμπλοκο καταστολής Cyc8-Tup1 (6, 9, 59, 52, 31, 8) και ότι η κινάση Srb10 

φωσφορυλιώνοντας την CTD της RNA πολυμεράσης ΙΙ πριν τη δημιουργία του 

προεναρκτήριου συμπλόκου μπορεί και παρεμποδίζει την μεταγραφή (35, 19). 

Αντίστοιχα  η υπομονάδα Med1 (1) και το υποσύμπλοκο των Sin4, Rgr1, Gal11, 

Med2 και Ηrs1/Med3 εμπλέκονται και αυτά τόσο σε θετική όσο και σε αρνητική 

ρύθμιση της μεταγραφής (34, 38, 39). Χαρακτηριστικό είναι ότι και αυτό το 

υποσύμπλοκο του ολοενζύμου εμπλέκεται σε μονοπάτια που ρυθμίζονται από το 

Cyc8-Tup1. Όλα τα παραπάνω –κυρίως γενετικά-δεδομένα υποδεικνύουν μέσω 

γενετικών μεθόδων ότι συγκεκριμένες υπομονάδες του Mediator σχετίζονται με 

αρνητική ρύθμιση (31, 52, 53) όμως δεν υπάρχει ώς τώρα άμεση απόδειξη για 

μοριακό μηχανισμό ανταπόκρισης του RNA pol II ολοενζύμου σε καταστολείς όπως 

το σύμπλοκο Cyc8-Tup1.  

Το παραπάνω σύμπλοκο μεταγραφικής καταστολής αποτελείται από τις πρωτεΐνες 

Cyc8 (SSN6) και Τup1 σε αναλογία 1:4 (58) και έχει αποκτήσει τον τίτλο του γενικού 

καταστολέα καθώς επηρεάζει αρνητικά την έκφραση πολλών διαφορετικών γονιδίων 

στη ζύμη (25). Η πρόσδεσή του συμπλόκου πάνω στους υποκινητές αυτών των 

γονιδίων γίνεται μέσω αλληλεπιδράσεων με εξειδικευμένες κατασταλτικές πρωτεΐνες 

που προσδένονται στο DNA: i) με την zinc finger πρωτεΐνη Mig1 για γονίδια 

κατεσταλμένα από γλυκόζη (40, 55), ii) με τη Rox1 που έχει συγγένεια με πρωτεΐνες 

υψηλής κινητικότητας (HMG) και καταστέλει γονίδια που εκφράζονται κάτω από 

αναερόβιες συνθήκες (65), iii) με τον καταστολέα α2, μια πρωτεΐνη homeobox 

αναγκαία για την καταστολή των a-ειδικών γονιδίων (20, 25), iv) με άγνωστη 

πρωτεΐνη για να καταστείλει τα επαγώμενα από βλάβες στο DNA-γονίδια (66) και v) 

με τον καταστολέα Rgt1 για τον έλεγχο των γονιδίων HXT που κωδικοποιούν 

μεταφορείς γλυκόζης (41). Οι περισσότερες από αυτές τις αλληλεπιδράσεις γίνονται 

κυρίως μέσω των 10 αντιγράφων ενός ολιγοπεπτιδικού μοτίβου που ονομάζεται 

tetratricopeptide repeat (TPR)  που βρίσκονται κοντά στο αμινο-τελικό άκρο της 

πρωτεΐνης. Συνδυασμός διαφορετικών TPR επαναλήψεων δίνει τη δυνατότητα στο 

 7 
 



Cyc8 να αλληλεπιδράσει με την Tup1 και με διαφορετικούς καταστολείς που 

προσδένονται στο DNA (57). Η Τup1 μπορεί και αυτή να αλληλεπιδρά με ανάλογους 

καταστολείς μέσω της καρβοξυτελικής περιοχής που περιέχει έξι αντίγραφα του 

ολιγοπεπτιδικού μοτίβου WD-40 (57, 30).  Aν όμως η Cyc8 είναι υπεύθυνη κυρίως 

για την έμμεση πρόσδεση του συμπλόκου στο DNA, η ικανότητα του συμπλόκου να 

καταστέλει επιτυγχάνεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την αμινο-τελική 

περιοχή της Tup1 (56).  

Η καταστολή από το σύμπλοκο Cyc8-Τup1 φαίνεται ότι λαμβάνει χώρα μέσω δύο 

ισχυρών και συμπληρωματικών μηχανισμών. Πρώτον η  υπομονάδα Tup1 επιβάλει 

(10) ή διατηρεί (14) μια κατασταλτική χρωματινική δομή πάνω στον υποκινητή, 

πιθανώς μέσω αλληλεπίδρασης με υπο-ακετυλιωμένες μορφές των ιστονών H3 και 

H4 (10, 64). Ακόμα δείχθηκε πρόσφατα ότι το ομόλογο της TUP1 στη Drosophyla, 

GROUCHO αλληλεπιδρά απευθείας με την απο-ακετυλάση των ιστονών RPD3 (5). 

Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, υπάρχουν γενετικά δεδομένα τα οποία 

εμπλέκουν μονάδες της μεταγραφικής μηχανής στην καταστολή γονιδίων από το 

Cyc8-Tup1. Aυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Cyc8-Tup1 παρεμποδίζει την 

μεταγραφή επηρεάζοντας τη φυσιολογική λειτουργία του ολοενζύμου της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ πιθανώς μέσω αλληλεπιδράσεών του με υπομονάδες του 

ολοενζύμου. Παρόλα αυτά δεν έχει αναφερθεί ως τώρα συγκεκριμένος στόχος μέσα 

στο ολοένζυμο και τα δεδομένα που υπάρχουν είναι ακόμα δύσκολο να ερμηνευθούν 

ολοκληρωμένα λόγω έλλειψης μοριακού μηχανισμού καταστολής. 

Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας συνδυασμό γενετικών και βιοχημικών 

μεθόδων, αποδεικνύουμε ότι το σύμπλοκο καταστολής Cyc8-Tup1 έχει σαν φυσικό 

του στόχο μέσα στο RΝΑ pol II ολοένζυμο την υπομονάδα Hrs1/Med3. 

Καταδεικνύουμε ακόμα την σημασία αυτής της αλληλεπίδρασης για την καταστολή 

γονιδίων από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1 και προσφέρουμε στοιχεία σύμφωνα με τα 

οποία η αλληλεπίδραση του Cyc8-Tup1 με την Hrs1 παρεμποδίζει την λειτουργία του 

Μεσολαβητικού συμπλόκου και αποτρέπει πιθανώς την στρατολόγηση του 

ολοενζύμου στον υποκινητή. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

• To σύμπλοκο μεταγραφικής καταστολής Cyc8-Tup1 αλληλεπιδρά με την 

Hrs1/Med3 υπομονάδα του ολοενζύμου της RNA πολυμεράσης ΙΙ. 
Έχοντας ενδείξεις ότι το σύμπλοκο Cyc8-Tup1 έχει την ικανότητα να καταστέλει 

τη μεταγραφή επηρεάζοντας την λειτουργία της βασικής μεταγραφικής μηχανής, 

θεωρήθηκε πιθανό το Cyc8-Tup1 να αλληλεπιδρά άμεσα με κάποια υπομονάδα του 

RNA pol II ολοενζύμου. Για αυτόν το λόγο χρησιμοποιήθηκε από τους Ν. 

Γουναλάκη, Π. Χατζή και Δ.Τζαμαρία το σύστημα των δύο υβριδίων σε μια 

προσπάθεια να εντοπιστεί αυτός ο υποθετικός φυσικός στόχος του κατασταλτικού  

συμπλόκου μέσα στη μεταγραφική μηχανή. Στη μέθοδο αυτή κύτταρα ζύμης 

μετασχηματίζονται με γνωστό γονίδιο που εκφράζεται ως υβρίδιο μαζί με την 

περιοχή πρόσδεσης στο DNA του βακτηριακού γονιδίου LexA. Τα κύτταρα αυτά 

περιέχουν ακόμα ένα πλασμίδιο αναφοράς, το οποίο εκφράζει β-γαλακτοσιδάση κάτω 

από τον έλεγχο υποκινητή που περιέχει θέσεις πρόσδεσης για LexA και ένα στοιχείο 

TATA. Στα μετασχηματισμένα κύτταρα εισάγεται cDNA βιβλιοθήκη έκφρασης, τα 

πρωτεϊνικά προϊόντα της οποίας είναι χίμαιρες με την ενεργοποιητική περιοχή της 

GAL4 (Gal4A.D.). Όταν ένα προϊόν της βιβλιοθήκης αλληλεπιδράσει άμεσα ή 

έμμεσα με την προσδεδεμένη μέσω LexA στον υποκινητή πρωτεΐνη, τότε η Gal4A.D. 

ενεργοποιεί την μεταγραφή του γονιδίου αναφοράς. 

Το αποτέλεσμα αυτής της πειραματικής μεθόδου ήταν επιτυχές. Βρέθηκε ότι μία 

εσωτερική περιοχή της πρωτεΐνης Hrs1/Med3 (κωδικόνια 76-295) αλληλεπιδρά με 

την πρωτεΐνη Tup1 (εικόνα 1A). Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή η Hrs1 είναι 

μονάδα ενός υποσυμπλόκου του Μεσολαβητικού συμπλόκου μαζί με τις Med2, Sin4, 

Gal11 και Rgr1 και όπως θα εξηγηθεί και στη συζήτηση, αυτό το υποσύμπλοκο 

μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα καλός στόχος διαφόρων μεταγραφικών ρυθμιστών 

μέσα στο ολοένζυμο. 

Γνωρίζοντας ότι το TUP1 δομείται από περιοχές που έχουν σαφείς διαφορετικές 

λειτουργίες (56) ελέγχθηκε η αλληλεπίδραση της Hrs1-Gal4A.D. με  διαφορετικά 

κομμάτια του TUP1 που έχουν εκφραστεί χιμαιρικά με LexA. O σκοπός αυτής της 

δομικής ανάλυσης ήταν  να βρεθεί μια πιθανή λειτουργική σημασία της Hrs1-Tup1 

αλληλεπίδρασης. Οι έλεγχοι αυτοί έδειξαν ότι η πρωτεΐνη Hrs1 αλληλεπιδρά ειδικά 

με την περιοχή μεταγραφικής καταστολής (repression domain) της Tup1, ενώ άλλες 
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περιοχές όπως η WD40 αλληλουχία δεν αλληλεπιδρούν (εικόνα 1B). Αυτό το γεγονός 

εδραίωσε την ιδέα ότι η Ηrs1-Tup1 αλληλεπίδραση έχει συγκεκριμένη λειτουργία 

που σχετίζεται με την μεταγραφική καταστολή. Παράλληλα βρέθηκε ότι η πρωτεΐνη 

Hrs1 μπορεί να αλληλεπιδρά ανεξάρτητα και με τη πρωτεΐνη Cyc8 (data not shown).  

Αυτά τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι το κατασταλτικό σύμπλοκο Cyc8-Tup1 

στοχεύει το Μεσολαβητικό σύμπλοκο μέσω ανεξάρτητων αλληλεπιδράσεων των 

μονάδων του με την Hrs1/Med3. 

 

 

• Το πρωτεϊνικό σύμπλοκο Cyc8-Tup1 αλληλεπιδρά άμεσα με την Hrs1/Med3 

in vitro  
Aν και το σύστημα των δύο υβριδίων δείχνει μια αλληλεπίδραση μεταξύ των 

πρωτεϊνών Hrs1 και Cyc8-Τup1 in vivo, δεν μπορεί παρόλα αυτά ως πειραματική 

μέθοδος να αποκλείσει την συμμετοχή και άλλων πρωτεϊνών σε αυτήν την 

αλληλεπίδραση και να αποδείξει ότι η πρωτεΐνη Hrs1 είναι φυσικός και άμεσος 

στόχος του πρωτεϊνικού συμπλόκου Cyc8-Tup1. 

Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα, εάν δηλαδή η αλληλεπίδραση της Hrs1 

με το κατασταλτικό σύμπλοκο Cyc8/Tup1 συντελείται απουσία άλλων πρωτεϊνών 

ζύμης, εφήρμοσα in vitro GST χρωματογραφία συγγενείας. Χρησιμοποιήθηκαν 

πρωτεΐνες εκφρασμένες και καθαρισμένες από βακτήρια E.coli καθώς δεν υπήρχε 

ανάλογη μεθοδολογία που θα επέτρεπε τον καθαρισμό τους από κύτταρα 

Σακχαρομύκητα. Για αυτό το λόγο κλωνοποίησα, εξέφρασα και καθάρισα την 

πρωτεΐνη των τριών γονιδίων HRS1, CYC8 και TUP1 από προκαρυωτικούς φορείς 

ικανούς να εκφράζουν πρωτεΐνη σημασμένη με επίτοπο (His)6. Συγκεκριμένα το 

ΗRS1, καθώς επίσης η περιοχή των 10 TPR μοτίβων από το CYC8 (CYC8/Ν405) και 

η repression domain του TUP1 (TUP1/Ν250) κλωνοποιήθηκαν σε PRSET φορείς και 

εκφράστηκαν σε Ε.coli βακτήρια BL21 (Παράρτημα 1). Ακόμα οι υβριδικές 

πρωτεΐνες GST-Cyc8/N405 και GST-Tup1/N200 εκφράσθηκαν από κατασκευές που 

έγιναν από τον Δ.Τζαμαρία και ακινητοποιήθηκαν σε κολώνα γλουταθειόνης μέσω 

της αλληλουχίας Glutathione S-transferase (GST). 
Στη συνέχεια επώασα για δύο ώρες καθαρή πρωτεΐνη (His)6-Hrs1 με κολώνα που 

περιείχε GST, GST-Cyc8/N405 ή GST-Tup1/N200. Το ποσό της (His)6-Hrs1 που 

κατακρατήθηκε σε κάθε κολώνα προσδιορίσθηκε ανοσοχημικά χρησιμοποιώντας 
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αντίσωμα για τον His επίτοπο. Βρέθηκε ότι τόσο το GST-Cyc8/N405, όσο και το 

GST-Tup1/N200 αλληλεπιδρούν με την πρωτεΐνη Hrs1 in vitro, σε αντίθεση με την 

πρωτεΐνη GST που δεν αλληλεπιδρά (εικόνα 2Α). Το αποτέλεσμα αυτής της 

πειραματικής διαδικασίας υποδεικνύει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ των πρωτεϊνών 

είναι άμεση.  

Για να βρεθεί η περιοχή της Hrs1 που είναι υπεύθυνη για αυτήν την 

αλληλεπίδραση χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από παράγωγα της πρωτεΐνης που είχαν 

ελλείψεις αμινοξέων στο αμινο-τελικό άκρο τους. Ο λόγος που δημιουργήθηκαν 

ελλείψεις στο συγκεκριμένο άκρο ήταν ότι η περιοχή του Hrs1 που βρέθηκε να 

αλληλεπιδρά στο σύστημα των δύο υβριδίων εντοπίζεται κοντά σε αυτό. Τα 

παράγωγα αυτά τα κλωνοποίησα σε PRSET φορείς (Παράρτημα 1), εκφράστηκαν σε 

βακτήρια  και η πρωτεΐνη που παρήγαγαν καθαρίστηκε και επωάστηκε με GST, GST-

Cyc8/N405 ή GST-Tup1/N200 όπως προηγουμένως. Παρατήρησα ότι τα παράγωγα 

που είχαν ελλείψεις μέχρι και το 83ο Ν-τελικό κατάλοιπο (Hrs1/C347) 

αλληλεπιδρούν με το GST-Cyc8 και το GST-Tup1. Αντίθετα το παράγωγο που του 

έλειπαν τα 196 Ν-τελικά αμινοξέα (Hrs1/C243) δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με 

κανένα από τα GST υβρίδια (εικόνα 2Α). Τα παραπάνω αποτελέσματα συνδυαζόμενα 

με το γεγονός ότι ο κλώνος του HRS1 που απομονώθηκε από το σύστημα δύο 

υβριδίων εξέφραζε μια εσωτερική περιοχή από 76 ώς 295 κατάλοιπα υποδεικνύουν 

την εσωτερική περιοχή αμινοξέων 84-196 της Hrs1 ως την περιοχή αλληλεπίδρασης 

της πρωτεΐνης με τις Cyc8 και Tup1 (εικόνα 1Α). 

Κατόπιν ελέγχθηκε εάν η Hrs1 αλληλεπιδρά με τις πρωτεΐνες Cyc8 και Tup1 όταν 

αυτές έχουν ήδη δομήσει το κατασταλτικό σύμπλοκο. Πρωτεΐνη (His)6-Cyc8/N405 

προστέθηκε σε περίσσεια και προ-επωάστηκε για μία ώρα με κολώνα σεφαρόζης που 

περιείχε GST-Tup1/N200 (εικόνα 2Β, σειρά 1) και μετέπειτα προστέθηκε για άλλη 

μία ώρα επώασης η πρωτεΐνη (Ηis)6-Hrs1 (εικόνα 2Β, σειρά 2). Στην πρώτη ώρα 

επώασης η πρωτεΐνη Cyc8 αλληλεπιδρά με το GST-Tup1 και συμπλοκοποιούνται 

(σειρά 3) ενώ η πρωτεΐνη Ηrs1 προσδένεται στο προϋπάρχων σύμπλοκο GST-

Tup1/Cyc8. Το γεγονός ότι η Hrs1 μπορεί να αλληλεπιδρά όχι μόνο με κάθε 

υπομονάδα του συμπλόκου αυτού ξεχωριστά, αλλά και με την λειτουργική μορφή του 

συμπλόκου, έρχεται σε συμφωνία με το ότι  η in vivo λειτουργικότητα των Cyc8 και 

Tup1 ως καταστολείς προκύπτει μέσα από την δόμηση του Cyc8-Tup1 συμπλόκου 

(58). 
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Για να ελεγχθεί αν η Hrs1 αλληλεπιδρά με το κατασταλτικό σύμπλοκο Cyc8-

Tup1, όχι μόνο σαν απομονωμένη πρωτεΐνη, αλλά και σαν υπομονάδα του Mediator 

complex, εκφράσθηκε από τον Steve Conlan σε κύτταρα ζύμης το λειτουργικό 

υβρίδιο GST-Cyc8 και έγινε χρωματογραφία συγγένειας GST (12). Οι πρωτεΐνες που 

συν-κατακρυμνίστηκαν με GST-Cyc8 αναλύθηκαν ανοσοχημικά και μεταξύ αυτών 

βρέθηκαν οι υπομονάδες του Μεσολαβητικού συμπλόκου Hrs1, Med2 και Μed4,. 

Αντίθετα, σε hrs1Δ γενετικό υπόβαθρο δεν συν-κατακρυμνίζονται με το GST-Cyc8 

πρωτεΐνες Μed2 και Med4, γεγονός που σαφώς υποδηλώνει ότι το Cyc8-Tup1 

“επικοινωνεί” με το Μεσολαβητικό σύμπλοκο μέσω της Hrs1 υπομονάδας. 

 

 

Εικόνα 1. Δομική λειτουργική ανάλυση των πρωτεϊνών Hrs1 και Τup1. Α. Η 

πρωτεΐνη Ηrs1 αλληλεπιδρά με τις υπομονάδες του κατασταλτικού συμπλόκου μέσω 

της εσωτερικής περιοχής 84-196 αμινοξέα. Β. Η πρωτεΐνη Hrs1 αλληλεπιδρά με την 

μεταγραφική περιοχή καταστολής (R-R) της Tup1.  
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Εικόνα 2. In vitro αλληλεπίδραση της Hrs1 με απομονωμένες πρωτεΐνες Cyc8 και 

Tup1 (A) και με προ-δομημένο σύμπλοκο Cyc8-Tup1 (B).  

A. Ολόκληρη η πρωτεΐνη Hrs1 ή κομμάτια της (C347 και C243) σημασμένα με 

επίτοπο His επωάστηκαν με πρωτεΐνες GST, GST-Cyc8/N405 ή GST-Tup1/N200 

ακινητοποιημένες σε κολώνα σεφαρόζης. H πρωτεΐνη Hrs1 και το C347 κομμάτι 

αλληλεπιδρούν με τη Cyc8 και τη Τup1 ενώ δεν αλληλεπιδρούν με το πεπτίδιο GST. 

Αντίθετα το κομμάτι της Hrs1/C243 δεν προσδένεται σε καμία από τις παραπάνω 

κολώνες.  

Β. Πρωτεΐνη (Ηis)6-Cyc8 επωάστηκε με κολώνα GST-Tup1 σχηματίζοντας το 

σύμπλοκο Cyc8-Tup1 (σειρά 3). Ακολούθως προστέθηκε πρωτεΐνη Ηrs1 με 

αποτέλεσμα την πρόσδεσή της στο σύμπλοκο GST-Tup1/Cyc8 (σειρά 4).  

 Οι προσδεδεμένες πρωτεΐνες αναλύθηκαν με SDS-PAGE και ανιχνεύτηκαν 

ανοσοχημικά με αντίσωμα για τον επίτοπο His. H σειρά input περιέχει 1/10 της 

ποσότητας που επωάστηκε με την κολώνα. 
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• Η Hrs1 έχει θετική δράση στην μεταγραφική ενεργοποίηση, η οποία 

παρεμποδίζεται από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1. 

 Τα αποτελέσματα των παραπάνω πειραμάτων έδειξαν ότι υπάρχει μια άμεση 

αλληλεπίδραση μεταξύ του κατασταλτικού συμπλόκου Cyc8-Tup1 με την υπομονάδα 

του Μεσολαβητικού συμπλόκου Hrs1. Ακόμα φάνηκε ότι αυτή η αλληλεπίδραση 

είναι το “παράθυρο” μέσα από το οποίο το Cyc8-Tup1 “βλέπει” τον Mediator και 

πιθανώς ολόκληρη την μεταγραφική μηχανή. Είναι λογικό λοιπόν, αν όχι πολύ 

πιθανό, αυτή η αλληλεπίδραση να παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο στη ρυθμιζόμενη 

από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1 μεταγραφική καταστολή. Για το λόγο αυτό ελέγχθηκε η 

έκφραση γονιδίων ρυθμιζόμενων από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1σε hrs1Δ γενετικό 

υπόβαθρο. Παρατηρήθηκε ότι το ΗRS1 είναι αναγκαίο για την καταστολή της 

μεταγραφής τέτοιων γονιδίων (εικόνα 3Α,Β). Παρόμοιος φαινότυπος είχε 

παρατηρηθεί και σε sin4Δ και rgr1Δ γενετικό υπόβαθρο (6, 8, 59, 52, 31, 8), 

ελλείψεις στα γονίδια δηλαδή των οποίων οι πρωτεΐνες φέρνουν σε επαφή την Hrs1 

με το υπόλοιπο Μεσολαβητικό σύμπλοκο (39). Αυτό το γεγονός μαζί με τα 

αποτελέσματα των χρωματογραφιών συγγένειας, υποδηλώνει καθαρά ότι μέρος της 

μεταγραφικής καταστολής από το Cyc8-Tup1 γίνεται μέσω της αλληλεπίδρασής του 

με την υπομονάδα Hrs1 του Mediator. Σε περίπτωση που λείπει η Hrs1 ή οι 

πρωτεΐνες-σύνδεσμοι της Hrs1 με το υπόλοιπο Μεσολαβητικό σύμπλοκο (39) το 

Cyc8-Tup1 αδυνατεί να καταστείλει πλήρως την μεταγραφή.  

Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει για δύο λόγους: Πρώτη πιθανότητα είναι η Hrs1 

να ρυθμίζει αρνητικά την μεταγραφή όπως συμβαίνει με μια άλλη μονάδα του 

Μεσολαβητικού συμπλόκου, την Srb10 κινάση (19,1). Η άλλη πιθανότητα είναι το 

κατασταλτικό σύμπλοκο Cyc8-Tup1 μέσω της αλληλεπίδρασης με την Hrs1 να 

παρεμποδίζει τον θετικό ρόλο συστατικών του Μεσολαβητικού συμπλόκου, 

δημιουργώντας ένα μη-ικανό για μεταγραφή ολοένζυμο.  

Για να ελεγχθούν οι δύο αυτές πιθανότητες ελέγχθηκε από την Τ. Copf η 

ικανότητα της πρωτεΐνης Hrs1 να ενεργοποιεί την μεταγραφή όταν προσδένεται 

τεχνητά σε έναν υποκινητή μέσω LexA. Το αποτέλεσμα ήταν η LexA-Hrs1 να 

ενεργοποιήσει ισχυρά την μεταγραφή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

στρατολόγηση της υπόλοιπης μεταγραφικής μηχανής από την Hrs1, καθώς όταν το 

πείραμα έγινε σε sin4Δ γενετικό υπόστρωμα τα επίπεδα της μεταγραφής μειώθηκαν 

δραματικά (data not shown). Από το πείραμα αυτό συμπεραίνεται ότι η Hrs1 όχι μόνο 

δεν έχει κατασταλτικές ιδιότητες αλλά παίζει η ίδια θετικό ρόλο στην μεταγραφή, 
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ρόλος που πιθανώς παρεμποδίζεται από το κατασταλτικό σύμπλοκο Cyc8-Tup1. Αν 

όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυξημένη ποσότητα της πρωτεΐνης Hrs1 θα ήταν δυνατό 

να ενισχύσει τη θετική δράση της οδηγώντας σε αποκαταστολή γονίδια τα οποία 

κάτω από φυσιολογικές συνθήκες είναι κατεσταλμένα από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1. 

Πράγματι, από τους Ν. Γουναλάκη, Τ. Copf και Δ. Τζαμαρία βρέθηκε ότι 

υπερέκφραση της Hrs1 οδηγεί σε αποκαταστολή της μεταγραφής δύο υποκινητών, 

που ρυθμίζονται από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1. Πρώτον, φάνηκε αύξηση της 

ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης που ελέγχονταν από στοιχείο του υποκινητή του 

SUC2 που περιέχει την θέση πρόσδεσης για το σύμπλοκο Cyc8-Tup1 (εικόνα 3Α). 

Δεύτερον, παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων mRNA του ενδογενούς γονιδίου 

ANB1 μέσω ανάλυσης ολικού RNA κατά Nothern, (εικόνα 3Β). Αντίθετα 

υπερέκφραση της Hrs1 δεν επηρεάζει θετικά την έκφραση μη-εξαρτώμενων από 

Cyc8-Tup1 γονιδίων ενώ έλλειψη του HRS1 την επηρρεάζει αρνητικά (εικόνα 3Γ),  

γεγονός που δείχνει ότι η Hrs1 (και κατά επέκταση ο ρόλος της) είναι περιοριστικός 

παράγοντας μόνο για Cyc8-Tup1-ρυθμιζόμενα γονίδια. 

Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα αποδεικνύουν αναμφισβήτητα μια θετική 

λειτουργία της Hrs1 μέσα στο Μεσολαβητικό σύμπλοκο. Ταυτόχρονα όμως δείχνουν 

ότι η λειτουργία αυτή παρεμποδίζεται όταν η πρωτεΐνη Hrs1 αλληλεπιδρά με το 

σύμπλοκο Cyc8-Tup1 οδηγώντας τελικά στην καταστολή της μεταγραφής.  
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Εικόνα 3Α. Ενεργότητα β-γαλακτοσιδάσης 

φυσικού στελέχους (WT) και ελλειματικού ως 

προς το TUP1 (tup1). Αύξηση της ποσότητας 

της πρωτεΐνης Hrs1 (H-Hrs1) σε WT οδηγεί   

υποκινητή που ελέγχεται από το σύμπλοκο 

καταστολής Cyc8-Tup1 (SUC2-CYC1) σε 

αποκαταστολή. Αντίθετα στο tup1Δ, 

υπερέκφραση της Ηrs1 δεν οδηγεί σε 

περαιτέρω μεταγραφική ενεργοποίηση. Για 

κανονικοποίηση των τιμών χρησιμοποιήθηκε 

ο μη εξαρτώμενος από το Tup1 υποκινητής 

CYC1 που εκφράζεται συστατικά. 
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Εικόνα 3Β. Aνάλυση mRNA κατά Northern. Το ρυθμιζόμενο από το Cyc8-Tup1 

γονίδιο ANB1 αποκαταστέλεται πλήρως παρουσία μεγάλης ποσότητας Ηrs1 (H-Hrs1) 

(σειρά 4) και μερικώς σε στέλεχος hrs1 (σειρά 3). Υπερέκφραση της Hrs1 σε tup1 

στέλεχος (σειρά 5) δεν οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της μεταγραφής (σύγκριση 

σειρών 2 με 5). Για κανονικοποίηση των mRNAs του ANB1 χρησιμοποιήθηκε το 

mRNA του μη εξαρτώμενου από το Tup1, και συστατικά εκφραζόμενου γονιδίου 

TRANSCRIPT 1 (tr1). 
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Εικόνα 3Γ. Ενεργότητα β-γαλακτοσιδάσης εκφραζόμενης από τους υποκινητές 

GAL1 (A), HIS3 (B), TPS2 (C) σε κανονικές (λευκές μπάρες) και επαγώμενες 

(παρουσία γαλακτόζης, ΑΤ και υψηλής συγκέντρωσης NaCL αντίστοιχα) συνθήκες. 

Έλλειψη του HRS1 (hrs1) oδηγεί σε παρεμπόδιση της έκφρασης όλων των 

υποκινητών ενώ υπερέκφραση του (H-Hrs1) δεν αυξάνει τα επίπεδα ενεργοποίησης. 
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• Άμεση σύνδεση του ολοενζύμου της RNA Πολυμεράσης ΙΙ στο DNA 

παρακάμπτει την κατασταλτική δράση του συμπλόκου Cyc8-Tup1 και 

ενεργοποιεί ισχυρά την μεταγραφή. 

Έχοντας γίνει κατανοητός ο ρόλος της αλληλεπίδρασης του κατασταλτικού 

συμπλόκου Cyc8-Tup1 με την υπομονάδα Ηrs1 του Mediator, το επόμενο βήμα ήταν 

να διερευνηθεί ο μηχανισμός με τον οποίο  αυτή η αλληλεπίδραση οδηγεί σε 

καταστολή.  

Έχει αναφερθεί ότι ενεργοποιητές αλληλεπιδρούν άμεσα με πρωτεΐνες Srb του 

Μεσολαβητικού συμπλόκου και αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι αναγκαίες για 

μεταγραφική ενεργοποίηση (28, 21). Αυτή η ενεργοποίηση είναι πιθανόν να 

συμβαίνει λόγω μεγαλύτερης σταθεροποίησης του προσδεδεμένου στον υποκινητή 

RNA pol II ολοενζύμου (28, 32). Αντίθετα, είναι γνωστό ότι άλλες μονάδες του 

Μεσολαβητικού συμπλόκου εκτός της Hrs1 εμπλέκονται στην αρνητική ρύθμιση της 

μεταγραφής από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1 (31) και ότι η παρουσία της Tup1 οδηγεί 

σε ελλάτωση της πρόσδεσης μονάδων της μεταγραφικής μηχανής (31). Έχοντας σαν 

δεδομένα όλα τα παραπάνω διατυπώθηκε η υπόθεση το σύμπλοκο Cyc8-Tup1 να 

παρεμποδίζει μέσω της επαφής του με την Hrs1 τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

ενεργοποιητή και μονάδων της μεταγραφικής μηχανής. 

Για αυτόν το λόγο έγιναν πειράματα τεχνητής στρατολόγησης του RNA pol II 

ολοενζύμου μέσω LexΑ, παρουσία ή απουσία του συμπλόκου Cyc8-Tup1 πάνω στον 

υποκινητή. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχθηκε η ικανότητα του κατασταλτικού 

συμπλόκου να παρεμποδίζει την μεταγραφή όταν στον υποκινητή προσδένονται 

τεχνητά ενεργοποιητές και συστατικά του RNA pol II oλοενζύμου. 

Για την πραγμάτωση αυτών των πειραμάτων δημιούργησα σε φορέα έκφρασης σε 

ζύμη μία κατασκευή που αποτελείτο από την περιοχή πρόσδεσης του βακτηριακού 

γονιδίου LEXA και την περιοχή ενεργοποίησης του γονιδίου της ζύμης GAL4 

(GAL4A.D.) που δίνει την υβριδική πρωτεΐνη LexA-Gal4A.D. (Παράρτημα 1). Ακόμα 

χρησιμοποιήθηκαν ανάλογες κατασκευές LEXA-HRS1, LEXA-MED2 και η 

κατασκευή LEXA-TBP που στάλθηκε από το εργαστήριο του K.Struhl. Για να 

ελεγχθεί ποσοτικά η παραπάνω υπόθεση χρησιμοποίησα την μέθοδο της μέτρησης 

ενζυμικής ενεργότητας του ενζύμου β-γαλακτοσιδάση από ένα πλασμίδιο αναφοράς 

που αποτελούνταν από την κωδική περιοχή του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης (β-

GAL). To γονίδιο αυτό βρίσκονταν υπό τον έλεγχο ενός στοιχείου ΤΑΤΑ του 

γονιδίου HIS3 (His3), μίας θέσης πρόσδεσης για την πρωτεΐνη LexA (lop) και ενός 
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στοιχείου του υποκινητή του SUC2 (URSSUC2) που ελέγχεται από το Cyc8-Tup1 

κατασταλτικό σύμπλοκο. Για την κανονικοποίηση των τιμών ενεργότητας της β-

γαλακτοσιδάσης που μετρήθηκαν από το URSSUC2-lop-His3-β GAL χρησιμοποιήθηκε 

ένα πανομοιότυπο πλασμίδιο αναφοράς (control) που του έλειπε το URSSUC2 στοιχείο 

(lop-His3-β GAL). Τα δύο αυτά πλασμίδια ήταν ευγενική προσφορά της Π. 

Συντιχάκη. 

Φέρνοντας τεχνητά στον υποκινητή της β-γαλακτοσιδάσης την Gal4A.D. απουσία 

του Cyc8-Tup1 συμπλόκου (lop-His3-β GAL) μέσω LexA, παρατηρείται ότι ο 

ενεργοποιητής είναι ικανός να στρατολογήσει τo ολοένζυμο της RNA pol II και να 

αυξήση τα επίπεδα έκφρασης β-γαλακτοσιδάσης. Όμως παρουσία του κατασταλτικού 

συμπλόκου (URSSUC2-lop-His3-β GAL) τα επίπεδα της μεταγραφής πέφτουν 

δραματικά υποδεικνύοντας ότι η μεταγραφική ενεργοποίηση από ένα τυπικό όξινο 

ενεργοποιητή, ο οποίος αλληλεπιδρά με μονάδες της μεταγραφικής μηχανής (37, 62, 

28), καταστέλεται από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1. Αντίθετα, απευθείας στρατολόγηση 

του ολοενζύμου της RNA pol II μέσω υβριδικών υπομονάδων του Μεσολαβητικού 

συμπλόκου (LexΑ-Hrs1, LexA-Med2) οδηγεί σε υψηλά επίπεδα ενεργοποίησης της 

μεταγραφής ακόμα και παρουσία του κατασταλτικού συμπλόκου. Το ίδιο συνέβει και 

όταν χρησιμοποίησα LexA-TBP, το οποίο ενεργοποίησε την μεταγραφή παρά την 

ύπαρξη των Cyc8 και Tup1 (εικόνα 4). 

Εικόνα 4. Μέτρηση ενεργότητας β-

γαλακτοσιδάσης ελεγχόμενης και μη από 

το Cyc8-Tup1 (SUC2-lop-His3-LacZ και 

lop-His3-LacZ αντίστοιχα). H 

μεταγραφική ενεργοποίηση μέσω τεχνητής 

πρόσδεσης της Gal4 παρεμποδίζεται από 

το σύμπλοκο καταστολής Cyc8-Tup1. 

Aντίθετα, στρατολόγηση υπομονάδων του 

RNA pol II ολοενζύμου στον υποκινητή 

ενεργοποιεί την μεταγραφή ακόμα και 

παρουσία του Cyc8-Tup1 5 3

LexA LexA-
Gal4  

LexA-
Hrs1 

LexA-
Med2      
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162

Lop-His3 
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URS -His3-LacZ

1.6X 4XFold 
Repr. 1.2X

Lop

-His3-LacZLop

100-

150-

10-

165

136

1.2X

LexA-
TBP
     1.OX

20 20
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Φαίνεται λοιπόν ότι η καταστολή από το Cyc8-Tup1 σύμπλοκο γίνεται πριν από 

τη στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής στον υποκινητή.  Όπως θα συζητηθεί 

εκτενέστερα πιο κάτω, η αλληλεπίδραση του κατασταλτικού συμπλόκου με μια 

υπομονάδα του RNA pol II ολοενζύμου αποσταθεροποιεί την πρόσδεσή του 

τελευταίου στον υποκινητή, εμποδίζοντας πιθανώς κάποιες άλλες –θετικές για την 

μεταγραφή- αλληλεπιδράσεις να συμβούν. Όταν όμως μονάδες του ολοενζύμου 

(Med2, Hrs1, TBP) προσδεθούν τεχνητά στον συνθετικό υποκινητή μέσω LexA 

επέρχεται τέτοια σταθεροποίηση του μεταγραφικού συμπλόκου πάνω στο DNA ώστε 

να παρακάμπτεται η δράση του Cyc8-Tup1 συμπλόκου με αποτέλεσμα την έναρξη 

της μεταγραφής ( βλέπε εικόνα 5-μοντέλο). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 

Έχεο προτεθεί ότι το σύμπλοκο Cyc8-Tup1 έχει την ικανότητα να καταστέλει την 

μεταγραφή μέσω δύο διαφορετικών μηχανισμών. Πρώτον, επιβάλοντας (9) ή 

διατηρώντας (14) μια κατασταλτική χρωματινική δομή πάνω στον υποκινητή και 

δεύτερον στοχεύoντας το Μεσολαβητικό σύμπλοκο μέσω ενός μηχανισμού που 

σχετίζεται με την λειτουργία της βασικής μεταγραφικής μηχανής (6, 8, 59, 52, 31). 

Όσον αφορά στον πρώτο μηχανισμό υπάρχουν δεδομένα που ρίχνουν φως στη σχέση 

συμπλόκου Cyc8-Tup1 και χρωματίνης. Έχει  αναφερθεί αλληλεπίδραση της Tup1 με 

υπο-ακετυλιωμένες ιστόνες Η3 και Η4 (10, 64) και του, ομόλογου της TUP1 στη 

Drosophyla, GROUCHO με την απο-ακετυλάση RPD3 (5). Ακόμα η S.Y. Roth έχει 

παρατηρήσει αποκαταστολή σε Cyc8-Tup1-ρυθμιζόμενους υποκινητές ελλείψη τριών 

απο-ακετυλασών (μη δημοσιευμένες παρατηρήσεις). Στο δεύτερο μηχανισμό όμως 

δεν είχε εντοπιστεί μέχρι τώρα συγκεκριμένη υπομονάδα της μεταγραφικής μηχανής 

που να αλληλεπιδρά απευθείας με το σύμπλοκο Cyc8-Tup1. Αυτό το κενό καλύπτεται 

από την παρούσα εργασία, στην οποία αναλύεται ακόμα ο βιολογικός ρόλος αυτής 

της αλληλεπίδρασης και προτείνονται πιθανά μοντέλα καταστολής από το Cyc8-Tup1 

που εμπλέκουν τη μεταγραφική μηχανή. 

 

• Η πρωτεΐνη Hrs1/Med3 συνδέει το σύμπλοκο καταστολής Cyc8-Tup1 με το 

RNA pol II ολοένζυμο.  

Μέσω του συστήματος των δύο υβριδίων και των in vivo και in vitro 

χρωματογραφιών συγγενείας  φάνηκε ότι φυσικός στόχος του συμπλόκου Cyc8-Tup1 

μέσα στο Μεσολαβητικό σύμπλοκο είναι η Hrs1. Η πρωτεΐνη αυτή έχει δειχθεί ότι 

είναι μέρος ενός υποσυμπλόκου του Μediator μαζί με τις Med2, Sin4, Rgr1 και Gal11 

(34, 38, 39). Μέσα σε αυτό το υποσύμπλοκο καταλαμβάνει μια περιφερειακή θέση 

(39) “επικοινωνώντας” με το υπόλοιπο Μεσολαβητικό σύμπλοκο μέσω των Sin4 και 

Rgr1 (34,38). Πιθανώς αυτή η απομακρυσμένη θέση να είναι ένας από τους λόγους 

που η Hrs1 μπορεί και αναγνωρίζεται από μεταγραφικούς ρυθμιστές όπως το 

κατασταλτικό σύμπλοκο Cyc8-Tup1, γεγονός που επηρεάζει την λειτουργία της 

μεταγραφικής μηχανής. To αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα της in vivo χρωματογραφίας συγγένειας όπου η Cyc8 επικοινωνεί με 

την Hrs1 όταν αυτό βρίσκεται μέσα στον Μediator και τουλάχιστον δύο υπομονάδες 
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της μεταγραφικής μηχανής (Med2, Med4) συν-κατακρυμνίζονται με το Cyc8 μόνο 

παρουσία της Hrs1. Αν και η Med2 χρειάζεται την Hrs1 για να σταθεροποιείται στο 

υποσύμπλοκο του Mediator μαζί με τις Sin4 και Rgr1, η Med4 βρίσκεται σε άλλο 

υποσύμπλοκο του RNA pol II ολοενζύμου ανεξάρτητο της Hrs1 (39). Όλα τα 

παραπάνω λοιπόν υποδηλώνουν ότι ο σύνδεσμος του κατασταλτικού συμπλόκου 

Cyc8-Tup1 με το ολοένζυμο είναι η Hrs1. 

 

• Η λειτουργία του Μεσολαβητικού συμπλόκου παρεμποδίζεται μέσω της 

αλληλεπίδρασης του Hrs1 και του κατασταλτικού συμπλόκου Cyc8-Tup1.  
Το σύστημα των δύο υβριδίων και η in vitro χρωματογραφία συγγένειας έδειξαν 

ότι η Hrs1 αλληλεπιδρά τόσο με την περιοχή εκείνη της Τup1 που είναι ικανή και 

αναγκαία για την καταστολή γονιδίων που ρυθμίζονται από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1 

(56) όσο και με την περιοχή του Cyc8 που περιέχει τα TPR στοιχεία. Ακόμα ισχυρή 

in vitro αλληλεπίδραση υπάρχει μεταξύ της Hrs1 και του κατασταλτικού συμπλόκου 

δομημένου στη φυσιολογική μορφή του (58). Γνωρίζοντας την διαφορετική 

λειτουργία που επιτελούν οι δύο υπομονάδες του κατασταλτικού συμπλόκου (56,57) 

και δεδομένων των in vitro αλληλεπιδράσεων είναι πιθανόν η Ηrs1 να προσδένεται 

πρώτον στην Tup1 για να δημιουργηθεί μια κατάσταση μεταγραφικής καταστολής 

στο σύστημα και δεύτερον στην Cyc8 για να υπάρξει μέγιστη σταθεροποίηση της 

αλληλεπίδρασης Hrs1-Τup1 και κατά συνέπεια μέγιστη σταθεροποίησης της 

παραπάνω κατάστασης καταστολής. 

Έχει αναφερθεί ότι σε sin4Δ και rgr1Δ γενετικό υπόβαθρο υπάρχει απο-

καταστολή γονιδίων ρυθμιζόμενων από το Cyc8-Tup1 (6, 8, 59, 52, 31, 8). Ακόμα, 

στην παρούσα εργασία φάνηκε ότι παρόμοια απο-καταστολή υπάρχει και σε hrs1Δ 

γενετικό υπόβαθρο. Με δεδομένη την αλληλεπίδραση του Cyc8-Tup1 συμπλόκου με 

την Hrs1 και την μερική απο-καταστολή υποκινητών ελεγχόμενων από το Cyc8-Tup1 

στα τρία προηγούμενα μεταλλαγμένα στελέχη θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι 

τόσο η Hrs1, όσο και οι υπόλοιπες μονάδες του υποσυμπλόκου του Mediator έχουν 

την ιδιότητα να ρυθμίζουν αρνητικά την μεταγραφή γονιδίων ελεγχόμενων από το 

σύμπλοκο Cyc8-Tup1. Όμως οι παραπάνω υπομονάδες του Mediator όχι μόνο δεν 

έχουν από μόνες τους κάποια παρεμποδιστική –για την μεταγραφή- ικανότητα αλλά 

αντίθετα απαιτούνται για την ενεργοποίηση της μεταγραφής διαφόρων γονιδίων in 

vivo και για την λειτουργία ενεργοποιητών in vitro (παρούσα εργασία, 39). Επίσης, 
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στην παρούσα εργασία οι πρωτεΐνες Hrs1 και Med2 ενεργοποιούν ισχυρά την 

μεταγραφή όταν προσδένονται τεχνητά σε έναν υποκινητή μέσω LexA, γεγονός που 

έχει αναφερθεί και για τις υβριδικές LexA-Sin4 και LexA-Rgr1 (52, 22). Το 

συμπέρασμα είναι ότι το κατασταλτικό σύμπλοκο Cyc8-Tup1 μέσω της 

αλληλεπίδρασής του με την Hrs1 παρεμποδίζει την ικανότητα της τελευταίας (και 

πιθανώς ολόκληρου του Μεσολαβητικού συμπλόκου) να ρυθμίζει θετικά την 

μεταγραφή, γεγονός που οδηγεί σε καταστολή.  

Ακόμα ένα στοιχείο που συνηγορεί προς αυτόν τον συνολικό τρόπο μεταγραφικής 

ρύθμισης είναι ότι σε κατάσταση καταστολής η Hrs1 είναι ο περιοριστικός 

παράγοντας για την μεταγραφή μόνο Cyc8-Tup1-ρυθμιζόμενων γονιδίων καθώς 

υπερέκφρασή της οδηγεί σε αποκαταστολή γονιδίων ελεγχόμενων από το σύμπλοκο 

Cyc8-Tup1.  

Αν και ο μηχανισμός με τον οποίο η υπερέκφραση της Hrs1 οδηγεί στην 

συγκεκριμένη αποκαταστολή δεν είναι εξακριβωμένος, κάποια στοιχεία μπορούν να 

οδηγήσουν σε μερικές προκαταρκτικές υποθέσεις. Είναι γνωστό ότι η Hrs1 και οι 

υπόλοιπες πρωτεΐνες που δομούν το υποσύμπλοκο του Mediator βρίσκονται σε 

απομονωμένα RNA pol II ολοένζυμα σε υπο-στοιχειομετρικές αναλογίες ως προς τα 

υπόλοιπα στοιχεία του Mediator (38). Ακόμα είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο 

υποσύμπλοκο χρειάζεται για την ενεργοποίηση διαφόρων υποκινητών (39) Πιθανώς 

λοιπόν η αύξηση της ποσότητα της Hrs1 να οδηγεί σε δημιουργία περισσότερων 

ολοενζύμων ικανών να ανταποκριθούν σε ενεργοποιητές, γεγονός που το σύμπλοκο 

Cyc8-Tup1 δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. 

Mία άλλη υπόθεση στηρίζεται στην προσωπική παρατήρηση ότι υπερέκφραση 

του Hrs1 σε gcn5Δ, ada2Δ και swi2Δ γενετικό υπόβαθρο δεν οδηγεί σε φαινοτύπους 

που παρατηρήθηκαν όταν υπερεκφράστηκε η πρωτεΐνη σε στέλεχος φυσικού τύπου. 

Συγκεκριμένα δεν παρατηρήθηκε δημιουργία συσσωματωμάτων ούτε αποκαταστολή 

της μεταγραφής γονιδίου (ANB1) σε συνθήκες καταστολής από το σύμπλοκο Cyc8-

Tup1 (data not shown). Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το γονίδιο δεν χρειάζεται τους 

παραπάνω παράγοντες αναδιοργάνωσης της χρωματίνης (chromatin remodelling 

factors) για την φυσιολογική επαγωγή του σε έλλειψη οξυγόνου. Είναι όμως πιθανό 

(αν και πρόωρο να διατυπωθεί με ακρίβεια) η Hrs1 σαν μέρος του υποσυμπλόκου του 

Mediator να αλληλεπιδρά με τέτοιους παράγοντες. Η αυξημένη ποσότητα της Hrs1 

στρατολογεί αυτούς τους παράγοντες στον υποκινητή, αναγκάζοντάς τα 

νουκλεοσώματα του να αναδιοργανωθούν –παρά τη πιθανή παρουσία της Tup1- ώστε 
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να επιτραπεί η περαιτέρω σταθεροποίηση του ολοενζύμου πάνω στον υποκινητή. 

Αυτή η υπόθεση πέρα από τις προσωπικές παρατηρήσεις στηρίζεται και στις υπόνοιες 

που υπάρχουν ότι τόσο το SΙΝ4 (22), όσο και το HRS1 (43) ενέχονται σε 

τροποποιήσεις της δομής της χρωματίνης. 

 

 

• Μηχανισμός της μεταγραφικής καταστολής από το σύμπλοκο Cyc8-Tup1. 

Έχει προταθεί ότι στους ευκαρυώτες οι μεταγραφικοί ενεργοποιητές λειτουργούν 

στρατολογώντας την μεταγραφική μηχανή της RNA πολυμεράσης ΙΙ (27, 44, 24), 

αλλάζοντας τη διαμόρφωση της μηχανής (7, 49), ή επηρεάζοντας στάδια που έπονται 

της έναρξης της μεταγραφής (51, 47, 48). Πιο συγκεκριμένα έχει δειχθεί ότι ο 

ενεργοποιητής Gal4 μπορεί και επηρεάζει θετικά την μεταγραφή των GAL γονιδίων 

αλληλεπιδρώντας με μονάδες του RNA pol II ολοενζύμου (62, 21, 28). Από την άλλη 

πλευρά όμως δεν υπάρχουν ανάλογα δεδομένα για την παρεμπόδιση της μεταγραφής 

από καταστολείς όπως το σύμπλοκο Cyc8-Tup1. 

Στην παρούσα εργασία, όπως φαίνεται στην εικόνα 5 η μεταγραφή που 

ενεργοποιείται ισχυρά από μια υβριδική πρωτεΐνη LexA-Gal4 (εικ. 5A) 

παρεμποδίζεται από την παρουσία του συμπλόκου Cyc8-Tup1 (εικ. 5Β). Αντίθετα 

άμεση σύνδεση του RNA pol II ολοενζύμου στο DNA (μέσω υβριδικών πρωτεϊνών 

LexA-Hrs1, LexA-Med2 και LexA-TBP) παρακάμπτει την κατασταλτική δράση του 

συμπλόκου Cyc8-Tup1 και ενεργοποιεί ισχυρά την μεταγραφή (εικόνα 5C). 

Δεδομένου του γεγονότος ότι η Gal4 ενεργοποιεί τη μεταγραφή στρατολογώντας το 

RNA pol II ολοένζυμο πάνω στον υποκινητή είναι πιθανό ότι το Cyc8-Tup1 δρα 

κατασταλτικά εμποδίζοντας αυτήν την πρόσδεση. Σε αυτήν την υπόθεση οδηγούνται 

και οι Kuras and Struhl (32), οι οποίοι αναφέρουν ότι το Tup1 αναστέλλει την 

στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής πάνω στον υποκινητή. 

Η αλληλεπίδραση του Cyc8-Tup1 με την Hrs1 είναι δυνατόν να είναι το κλειδί για 

αυτήν την παρεμπόδιση. Μια πιθανότητα είναι ότι η προσκόλληση του συμπλόκου 

Cyc8-Tup1 πάνω στο Μεσολαβητικό σύμπλοκο να εμποδίζει αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ υπομονάδων του Μediator και ενεργοποιητών. Έχει δειχθεί ότι 

αλληλεπιδράσεις ενεργοποιητών και πρωτεΐνών του Mediator είναι σημαντικές για 

την μεταγραφή (21, 28) καθώς συνεισφέρουν στην ισχυροποίηση της πρόσδεσης της 

μεταγραφικής μηχανής στον υποκινητή (32). Συγκεκριμένα η ενεργότητα της 

υπομονάδας Srb10 του Mediator εμπλέκεται τόσο σε θετική ρύθμιση της μεταγραφής 
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φωσφορυλιώνοντας την Gal4 (21), όσο και σε αρνητική φωσφορυλιώνοντας την 

καρβοξυτελική περιοχή της πολυμεράσης ΙΙ (Pol II CTD) (19). Μάλιστα οι δύο αυτές 

λειτουργίες συμβαίνουν πριν την συγκρότηση του προ-εναρκτήριου συμπλόκου 

(preinitiation complex) στο DNA. Καθώς υπάρχει λειτουργική σχέση της κινάσης 

Srb10 με το σύμπλοκο καταστολής Cyc8-Tup1 (31) δεν είναι απίθανο η εξειδίκευση 

της Srb10 ώς προς το υπόστρωμα να ρυθμίζεται από την Hrs1-Tup1/Cyc8 

αλληλεπίδραση. Αλληλεπίδραση του συμπλόκου Cyc8-Τup1 με την Hrs1 μπορεί να 

οδηγούν την Srb10 σε αναγνώριση της Pol II CTD ως στόχο προς φωσφορυλίωση. 

Αντίθετα, απουσία του συμπλόκου καταστολής, η Hrs1 να “καθοδηγεί” την Srb10 να 

φωσφορυλιώσει τον ενεργοποιητή Gal4. Ένα ακόμα στοιχείο που στηρίζει αυτήν την 

υπόθεση είναι ότι σε hrsΔ γενετικό υπόβαθρο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η 

μεταγραφή GAL γονιδίων (η οποία ρυθμίζεται από τη Gal4) (39,43), παρά την 

παρουσία της Srb10 και των φυσικών στόχων της Gal4 μέσα στο RNA pol II 

ολοένζυμο Srb4 (28, 33) και TBP/ΤFIIB(37, 62).  
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Εικόνα 5. To σύμπλοκο καταστολής παρεμποδίζει την αλληλεπίδραση 

ενεργοποιητών και υπομονάδων του ολοενζύμου της RNA πολυμεράσης ΙΙ. 

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο μεταγραφικής καταστολής από το 

σύμπλοκο Cyc8-Tup1 υπάρχουν στην τελευταία παράγραφο της συζήτησης. 
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 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

• Βακτηριακά στελέχη, θρεπικά και υλικά 

Τo βακτηριακό στέλεχος DH5α χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία πλασμιδιακών 

κατασκευών. Ο γονότυπός του αναφέρεται από τους Sambrook et al, 1989. Για την 

βακτηριακή παραγωγή πρωτεϊνών σακχαρομύκητα (σακχ/τα) χρησιμοποιήθηκε το 

στέλεχος BL21 (DE3) που είναι λυσιγενές με το βακτηριοφάγο λDE3 και περιέχει το 

γονίδιο της Τ7 RNA πολυμεράσης κάτω από τον επαγώμενο υποκινητή lacUV 

(Studier et al.1986). To στέλεχος αυτό στερείται δύο πρωτεασών, της lon και της 

ompT μεμβρανικής πρωτεάσης, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα πρωτεόλυσης κατά 

την διαδικασία καθαρισμού. 

Όλα τα θρεπτικά μέσα, υγρά και στερεά, καθώς και τα διαλύματα που 

χρησιμοποιήθηκαν κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των εργαστηριακών 

εγχειριδίων Current Protocols in Molecular Biology (CPMB) και Molecular cloning 

(Sambrook et al.). Τα χημικά και τα αντιδραστήρια έχουν παρασκευαστεί από τις 

εταιρίες: SIGMA, AMERSHAM, PROMEGA, NEW ENGLAND BIOLABS, 

STRATAGENE, BOEHRINGER MANHEIM. 

 
• Ένζυμα περιορισμού και τροποποίησης DNA 

Τα περιοριστικά και τροποποιητικά ένζυμα που χρησιμοποιήθηκανπροήλθαν από 

τις εταιρίες MINOTECH, NEW ENGLAND BIOLABS, PROMEGA και 

STRATAGENE. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβαν χώρα οι αντιδράσεις ήταν 

οι προτεινόμενες από τους κατασκευαστές. 

 

Ι. ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

 

• Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μικρή κλίμακα (small scale DNA 

preparation) 

Για την παρασκευή σε μικρή κλίμακα υπερελικομένου πλασμιδιακού DNA 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της αλκαλικής λύσης (Sambrook et al). 
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• Απομόνωση πλασμιδιακού DNA σε μεσαία κλίμακα (medium scale DNA 

preparation) 

Χρησιμοποιήθηκε η αλκαλική λύση με περαιτέρω καθαρισμό μέσω 

κατακρύμνισης με πολυαιθυλενογλυκόλη (PEG) 8000 (Sambrook et al). 

 
• Απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης  

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκε για ταυτοποίηση, διαχωρισμό και 

απομόνωση κομματιών DNA. Η ηλεκτροφορητική ικανότητα του DNA  εξαρτάται 

από το μέγεθος και τη μορφή ( υπερελιγμένη, κυκλική ή γραμμική) των μορίων του, 

τη συγκέντρωση της αγαρόζης και την τάση του ηλεκτρικού πεδίου που εφαρμόζεται. 

Για την χρώση των πηκτωμάτων χρησιμοποιείται η φθορίζουσα χρωστική βρωμιούχο 

αιθίδιο (EtBr) που παρεμβάλεται μεταξύ των γειτονικών βάσεων των νουκλεϊκών 

οξέων. Το EtBr έχει εκπομπή φθορισμού της ακτινοβολίας που απορροφάται είτε από 

το DNA (260 nm), είτε από το ίδιο (300 και 360 nm) στα 590 nm (κιτρινό-πορτοκαλί 

περιοχή). 

Για την απομόνωση κομματιών DNA χρησιμοποιήθηκε το Gel Extraction Kit της 

Qiagen, καθώς και πύκτωμα αγαρόζης χαμηλού σημείου τήξεως. 

 
• Ποσοτικός προσδιορισμός DNA 

H συγκέντρωση πυκνών διαλυμάτων DNA (> 200ngr) προσδιορίστηκε με 

μέτρηση της οπτικής πυκνότητας των διαλυμάτων στα 260 και 280 nm (Warburg and 

Christian). Δείγματα με μικρότερη συγκέντρωση ποσοτικοποιήθηκανμε 

ηλεκτροφόρηση σε πύκτωμα αγαρόζης.  

 
• Αντίδραση συρραφής (ligation) πλασμιδιακού φορέα με το υπό εξέταση DNA 

Για την αντίδραση συρραφής χρησιμοποιούνταν συνολικά σε κάθε αντίδραση ~ 

400 ngr DNA με μοριακή αναλογία φορέα/ενθέματος 1:8. Οι αντιδράσεις επωάζονταν 

για 2-6 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (~25οC). Για τον μετασχηματισμό δεκτικών 

βακτηριακών κυττάρων χρησιμοποιούνταν η μισή ποσότητα της αντίδρασης. 
 
• Παρασκευή δεκτικών προς μετασχηματισμό κυττάρων (competent cells)  

1 λίτρο ΤΥΜ broth (20gr Bacto Tryptone, 5 gr Yeast Extract, 58 gr NaCl και 247 

gr MgSO4*7H2O) μολύνονταν με μία αποικία βακτηριακού στελέχους. Η καλλιέργεια 

αναπτύσεται στους 25οC μέχρι να φτάσει σε O.D.=0.4. Tα κύτταρα επωάζονται για 

10 λεπτά στον πάγο και φυγοκεντρούνται για 10 λεπτά στις 3000 rpm (4οC). Μετά 
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την απομάκρυνση του θρεπτικού μέσου τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 100 ml Τfb I 

(30mM KOAC, 50mM MnCl2, 100mM KCl, 10mM CaCl2, 15% Glycerol), 

επωάζονται για 10 λεπτά στον πάγο και φυγοκεντρούνται όπως προηγουμένως. 

Κατόπιν επαναδιαλύονται σε 20 ml TfbII (10mM MOPS ph=7.0, 75mM CaCl2, 

10mM KCl, 15% Glycerol) και φυλάσσονται σε κλάσματα των 200 μl στους –80οC.   

 
• Μετασχηματισμός βακτηριακών στελεχών από πλασμιδιακές κατασκευές 

O μετασχηματισμός των δεκτικών κυττάρων γίνεται με θερμοκρασιακό σοκ, όπως 

περιγράφεται στο CPMB. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
Πλασμιδιακές κατασκευές 

 Κλωνοποιήσεις Hrs1 και παραγώγων του 

                     Ένθεμα                           Φορέας            

♦ Ηrs1 από pBSHrs1 (EcoRV)                 PrSETA (PvuII) 

♦ Ηrs1-N37 από pBSHrs1-37 (SpeI-EcoRV)         PrSETB (PvuII) 

♦ Ηrs1-N120 από pBSHrs1-120 (SpeI-EcoRV)     PrSETC (PvuII) 

♦ Ηrs1-N162 από pBSHrs1-162 (SpeI-EcoRV)     PrSETC (PvuII) 

♦ Ηrs1-N250 από pBSHrs1-250 (EcoRI-EcoRV)  PrSETB (PvuII) 

♦ Ηrs1-N591 από pBSHrs1-250 (SpeI-EcoRV)     PrSETC (PvuII) 

 

 Kλωνοποιήσεις παραγώγων του Cyc8 

                    Ένθεμα                            Φορέας            

♦ 7TPRs από Pas64F1 (BamH1-Asp718)            PrSETC (BamHI-Asp718) 

♦ 10ΤPRs από Pas64F1 (BamH1-HindIII)            PrSETC (BamHI-HindIII) 

 

 Kλωνοποιήσεις παραγώγων του Tup1 

                    Ένθεμα                            Φορέας            

♦ ΤCA από TCA (Sma-NcoI)              PrSETA (PvuII-NcoI) 

 

 Kλωνοποιήσεις παραγώγων του Tup1 

                    Ένθεμα                            Φορέας         

♦ Gal4A.D. από pACT2 (Asp718 -NcoI)               Pas64F3 (SmaI-NcoI) 
    

 28 
 



 

II. ΕΚΦΡΑΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 
 
• Καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων για έκφραση και παραγωγή πρωτεϊνών 

σακχ/τα σημασμένων με ιστιδίνη (Ηis). 

Δεκτικά κύτταρα BL21 (DE3) μετασχηματίζονται με το πλασμίδιο που εκφράζει 

πρωτεΐνη σακχ/τα και απλώνονται σε τρυβλίο με θρεπτικό LB-amp. Μία αποικία 

χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια μεγαλώνει στους 

30οC και όταν φτάσει σε O.D.600= 0.6,  γίνεται επαγωγή με 1mM IPTG της Τ7 RNA 

πολυμεράσης με αποτέλεσμα την έκφραση του πλασμιδιακού γονιδίου. Μετά από 2.5 

ώρες επαγωγής τα κύτταρα κατακρυμνίζονται με φυγοκέντρηση στις 3000 rpm για 10 

λεπτά. Για τον έλεγχο της έκφρασης του πλασμιδιακού γονιδίου, 3 ml καλλιέργειας 

λύνονται σε 2Χ SDS sample buffer και γίνεται ανάλυση των πρωτεϊνών σε SDS-

PAGE ηλεκτροφόρηση. 

 Καθώς τα μετασχηματισμένα κύτταρα φαίνεται να μην εκφράζουν όλα σε 

ανάλογη ποσότητα την πλασμιδιακή κατασκευή, λαμβάνονται περισσότερες από μία 

αποικίες με τις οποίες εμβολιάζονται ξεχωριστές καλλιέργειες μικρής κλίμακας. Με 

SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση και χρώση με Coomasie Brilliant Blue επιλέγεται η 

καλλιέργεια που έχει την μεγαλύτερη απόδοση σε παραγωγή σημασμένης πρωτεΐνης 

και με κύτταρά της εμβολιάζεται καλλιέργεια μεγάλης κλίμακας από την οποία θα 

καθαριστεί και απομονωθεί η σημασμένη πρωτεΐνη.  

 

• Καθαρισμός και απομόνωση πρωτεϊνών σημασμένων με ιστιδίνη (His) από 

βακτήρια  

Μετά την απομάκρυνση του θρεπτικού μέσου τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 

ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει 50mM Hepes ph=7.9, 350mM NaCl, 0.1% NP40, 

4mM Imidazole, 0.2mM AEBSF και 0.5% BSA. Mε χρήση υγρού αζώτου 

παγώνονται και κατόπιν λύνονται με υπερήχους. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 

14000 rpm για 15 λεπτά στους 4oC για να ξεχωρήσει το διαλυτό από το αδιάλυτο 

κλάσμα των πρωτεϊνών. Το υπερκείμενο περνάει από κολώνα Ni-NTA resin (Qiagen) 

για 1 ώρα στους 4οC , πλένεται με 30 όγκους του ίδιου ρυθμιστικού διαλύματος με 

αυξημένο το ιμιδαζόλιο στα 50 mM και το NaCl σε 0.5Μ. Oι προσκολλημένες στην 

κολώνα πρωτεΐνες εκλούονται για 1 ώρα σε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει 10 mM 

EDTA, 100mM NaCl, 20 mM Tris pH=8.0 και 0.1% ΝP40 και φυλλάσονται στους –
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80οC ύστερα από προσθήκη γλυκερόλης σε τελική συγκέντρωση 10%. Ο ποιοτικός 

και ποσοτικός έλεγχος της εκλουσμένης πρωτεΐνης γίνεται με SDS-PAGE 

ηλεκτροφόρηση και ανοσο-χημικό εντοπισμό (βλ. ανίχνευση πρωτεΐνών). 

 

• Καλλιέργεια βακτηριακών κυττάρων για έκφραση και παραγωγή πρωτεϊνών 

σακχ/τα σημασμένων με GST (Glutathione S-transferase) 

Δεκτικά κύτταρα DH5α μετασχηματίζονται με το πλασμίδιο που εκφράζει 

πρωτεΐνη σακχ/τα και απλώνονται σε τρυβλίο με θρεπτικό LB-amp. Μία αποικία 

χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό καλλιέργειας. Η καλλιέργεια μεγαλώνει στους 

37οC και όταν φτάσει σε O.D.600= 0.6,  γίνεται επαγωγή του πλασμιδίου με 0.5 mM 

IPTG με αποτέλεσμα την έκφραση του πλασμιδιακού γονιδίου. Μετά από 2 ώρες 

επαγωγής, τα κύτταρα κατακρυμνίζονται με φυγοκέντρηση στις 3000 rpm για 10 

λεπτά. 

 

 

• Καθαρισμός και απομόνωση πρωτεϊνών σημασμένων με GST  

Μετά την απομάκρυνση του θρεπτικού μέσου τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 

ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει 20mM Hepes pH=7.9, 100mM NaCl, 1mM DTT, 1% 

Triton X, 0.2mM AEBSF και 0.5% BSA. Mε χρήση υγρού αζώτου παγώνονται και 

κατόπιν λύνονται με υπερήχους. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 14000 rpm για 15 

λεπτά στους 4oC για να ξεχωρήσει το διαλυτό από το αδιάλυτο κλάσμα των 

πρωτεϊνών. Το υπερκείμενο περνάει από κολώνα Glutathione Agarose (Pharmacia) 

για 1 ώρα στους 4οC και πλένεται με 10 όγκους του ίδιου ρυθμιστικού διαλύματος. Ο 

ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος της προσκολλημένης στην κολώνα πρωτεΐνης 

γίνεται με SDS-PAGE ηλεκτροφόρηση και χρώση με Coomasie Brilliant Blue (βλ. 

ανίχνευση πρωτεΐνών). 

 

• Ανίχνευση πρωτεϊνών 

Για την ανίχνευση των πρωτεϊνών χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι, ανάλογα με την 

πληροφορία και την ευαισθησία που ήταν επιθυμητή. 
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1. Ανοσο-χημικός εντοπισμός (Western blot) 

Είναι μία πολύ ευαίσθητη μέθοδος με μεγάλη εξειδίκευση. 

Η μεταφορά των πρωτεϊνών από το πήκτωμα σε νάϋλον μεμβράνη (Protran Plus) 

και ο ανοσο-εντοπισμός έγιναν σύμφωνα με το εγχειρίδιο CPMB. Χρησιμοποιήθηκαν 

πρωτογενές πολυκλωνικό αντίσωμα εναντίον του επιτόπου της ιστιδίνης και 

δευτερογενές anti-rabbit IgG-HRP της Santa Cruse. O εντοπισμός έγινε ενζυματικά 

χρησιμοποιώντας το Super Signal system της Pierce σύμφωνα με τις οδηγίες των 

κατασκευαστών.  

2. Χρώση με Coomasie Brilliant Blue 

Είναι η λιγότερο ευαίσθητη μέθοδος (κατώτερο όριο 0.3-1 μgr/ζώνη πρωτεΐνης), 

αλλά έχει σαν πλεονεκτήματα την στοιχειομετρικότητά της (η ένταση της χρώσης 

είναι ευθέως ανάλογη της ποσότητας της πρωτεΐνης) και τον λίγο χρόνο που 

χρειάζεται. 

Το πήκτωμα επωάζεται στο διάλυμα χρώσης και στην συνέχεια ξεπλένεται με 

διάλυμα αποχρωματισμού. 

 

• Αλληλεπίδραση πρωτεϊνών in vitro 

Πρωτεΐνες σημασμένες με επίτοπο ιστιδίνης επωάσθηκαν με ~2 μg 

ακινητοποιημένης σε glutathione sepharose κολώνα GST πρωτεΐνης ή υβρίδιο GST-

πρωτεΐνης σακχ/τα σε συνολικό όγκο 100 μl που περιείχε 20mM Tris-HCL pH=8.0, 

100mM NaCl, 0.01%NP40, 0.25%BSA και 0.2mM AEBSF για 2 ώρες στους 4οC. 

Στη συνέχεια η κολώνα πλύθηκε εξαντλητικά με το ίδιο ρυθμιστικό διάλυμα, 

εκλούσθηκε σε 2Χ SDS sample buffer, αναλύθηκε σε SDS-PAGE και οι σημασμένες 

πρωτεΐνες ανιχνεύτηκαν  με ανοσο-εντοπισμό εναντίον του επιτόπου ιστιδίνης. 
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ΙII. ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  
 
• Στελέχη  

Χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος FT5: MATα, ura3-52, trp1-Δ63, leu2::pet56, his3-

Δ200. 

• Μετασχηματισμός στελεχών σακχαρομύκητα από πλασμιδιακές κατασκευές 

Η δημιουργία δεκτικών κυττάρων ζύμης έγινε με χρήση χλωριούχου λιθίου 

σύμφωνα με την μέθοδο των Ito et al. 

• Μέτρηση ενζυμικής ενεργότητας του ενζύμου β-γαλακτοσιδάση. 

Κύτταρα ζύμης μεγάλωσαν σε υγρό θρεπτικό μέσο ζύμης μέχρι Ο.D.550<1.0, 

μαζεύτηκαν και μετρήθηκε η ενζυμική ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σύμφωνα 

με τους Τzamarias and Struhl (56). 
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