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Περίληψη 
 

Οι ERI1 εξωνουκλεάσες αποτελούν μία σημαντική ομάδα ρυθμιστικών 3’ 

εξωνουκλεασών με συμμετοχή στην ωρίμανση του 3’ άκρου κωδικών και μη κωδικών 

μεταγράφων ενώ στους ευκαρυώτες φαίνεται εξελικτικά να εμπλέκεται στην ρύθμιση των 

μονοπατιών των siRNAs. Η μελέτη των φυτικών ομολόγων σε φυτά Arabidopsis thaliana και 

Nicotiana benthamiana έδειξαν εμπλοκή των φυτικών εκπροσώπων της υποομάδας των ERI1 

στη ρύθμιση της ωρίμανσης χλωροπλαστιδιακών rRNA. Προκειμένου να αποκτηθούν επιπλέον 

πληροφορίες σε σχέση με την δράση της έγινε με την παρούσα εργασία μια βιοχημική μελέτη 

της ομολόγου πρωτεΐνης από την Α.thaliana, AtERIL1. H AtERIL1 διατηρεί την ενεργότητα της 3’ 

εξωνουκλεάσης με προτίμηση σε μονόκλωνα μικρά RNA. Με μικρότερη προτίμηση υδρολύει 

μικρά DNA υποστρώματα και μονόκλωνα RNA με κυτοσίνη στο 3’ άκρο τους. Παρά την 

απουσία κάποιας συντηρημένης περιοχής πρόσδεση σε νουκλεϊκά οξέα, η AtERIL1 διατηρεί την 

ικανότητα πρόσδεσης σε πρόδρομα 5S rRNA μόρια και μικρά μονόκλωνα και δίκλωνα RNA και 

DNA ολιγονουκλεοτίδια. Στην ικανότητα πρόσδεσης σημαντικό ρόλο έχουν δύο κατάλοιπα 

λυσίνης που βρίσκονται πριν από την επικράτεια εξωνουκλεάσης. Η απουσία ανάκτησης 

υδρολυτικής δράσης σε πρόδρομα rRNA μόρια κατά την εκπόνηση in vitro πειραμάτων αφήνει 

το ενδεχόμενο έμμεσης επίδρασης στην ωρίμανση των χλωροπλαστιδιακών rRNAs ή την άμεση 

δράση σε σύμπλοκο με κάποιον άλλο πρωτεϊνικό ή μη παράγοντα. Επιπλέον η ικανότητα της 

AtERIL1` να συμπληρώνει λειτουργικά βακτηριακές 3’ εξωνουκλεάσες δοκιμάστηκε με 

αρνητικά αποτελέσματα. Τέλος, η επέκταση του βιολογικού ρόλου της AtERIL1 στην ρύθμιση 

και άλλων τύπων RNA πέραν  τον ριβοσωμικών του χλωροπλάστη επιβεβαιώθηκε με 

υβριδοποίηση κατά northern, οπερονίων tRNA μεταγράφων που βρέθηκαν να 

ανοσοκατακρημνίζονται με την AtERIL1, σε σειρές υπερέκφρασης και καταστολής της AtERIL1. 

Οι παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την διδακτορική διατριβή επιβεβαιώνουν 

ιδιότητες των ERI1 πρωτεϊνών στις φυτικές ομολόγους ενώ θέτουν πιο στέρεες βάσεις για 

υποθέσεις γύρω από το μηχανισμό και το εύρος των πιθανών φυσικών τους υποστρωμάτων 

στους χλωροπλάστες. 
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Abstract 
 

ERI1 exonucleases are an important subgroup of 3’ exonucleases that participate and 

regulate the maturation of 3’ end of coding and non coding RNAs. In eykaryotes it has been 

proposed an evolutionary relationship between ERI1 functions and siRNA pathways. Study of 

plant homologues from Arabidopsis thaliana and Nicotiana benthamiana revealed their 

involvement in maturation of the 3’ end of chloroplastic rRNAs. In order to obtain additional 

information of the activitiy of plant homologues, a biochemical analysis of the A.thaliana 

homologue, AtERIL1, was performed. AtERIL1 retains 3’ exonuclease activity with a preference 

towards small RNA oligonucleotides. With less efficiency it can hydrolyse small DNA 

oligonucleotides and RNA oligonucleotides having cytosine to the 3’ end.  Despite the lack of a 

conserved nucleic acid binding domain, AtERIL1 has the ability to bind to 5S rRNA precusors, 

small single stranded and double strounded RNA and DNA oligonucleotides. The binding 

capacity of AtERIL1 is affected by two lysine residues present before the EXOIII domain in the 

primary protein sequence. Direct activity towards rRNA precursors was not observed during in 

vitro experiments. This may be explained by either an indirect effect of ΑtERIL1 to rRNA 

chloroplastic maturation or by the possibility that AtERIL1 may process rRNA precursors as part 

of complexes consisting by protein or RNA factors. Furthermore, it was found that AtERIL1 was 

not able to functionally complement the bacterial homologue RNAse T in vivo. Lastly, based on 

co-immunoprecipitation experiments certain tRNA species were screened by northern blots for 

their accumulation and maturation status in N.benthamiana lines that either overexpress or 

downregulate ERI1 homologue. The results of the current thesis confirm the conservation of 

biochemical properties of ERI1 subgroup in plants and pave the way for hypotheses around its in 

vivo activities concerning both the mechanism and the type of substrates that may be processed 

by AtERIL1 in chloroplasts.  
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1.EΙΣΑΓΩΓΗ 

Πολλά χρόνια έχουν περάσει από το 1958 και τη διατύπωση της φράσης που θεωρήθηκε 

ως κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας για πολλά χρόνια: Το DNA φτιάχνει RNA και αυτό με 

τη σειρά του μεταφέρει την πληροφορία για τη παραγωγή των πρωτεϊνών. Παρότι στην ουσία της 

η διατύπωση αυτή είναι ακριβής , το απλουστευμένο σχήμα που περιγράφει έχει εμπλουτιστεί 

μετά από μία πληθώρα πειραματικών αποτελεσμάτων και ανακαλύψεων.  Στη δεκαετία 1955-

1965 βρέθηκε ο ρόλος των rRNA και των tRNA στην έκφραση των γονιδίων ως φορείς όχι μόνο 

της κωδικοποίησης αλλά και της αποκωδικοποίησης του γενετικού κώδικα (Lamfrom, 

McLaughlin, & Sarabhai, 1966; Schweet & Heintz, 1966). Η ανακάλυψη του ενζύμου της 

αντίστροφης μεταγραφάσης το 1970 από δύο ανεξάρτητες δουλείες ως το ένζυμο που 

μετατρέπει την RNA  αλληλουχία των ρετροϊών σε DNA (Baltimore D, 1970; Temin & Mizutanu, 

1970)  οδήγησαν τον Crick να προβεί στην πρώτη αμφισβήτηση του κεντρικού δόγματος , κυρίως 

βασιζόμενος στην βιολογία ιών που είχαν μέχρι τότε μελετηθεί δείχνοντας τις πιθανές ροές της 

πληροφορίας που μπορεί να ακολουθούνται μέσα στα κύτταρα. Στην αναφορά αυτή 

λαμβάνοντας υπόψη του τους μηχανισμούς μετατροπής του RNA σε DNA, αλλά και RNA σε RNA, 

αναθεωρεί την μονοδιάστατη μεταφορά και έκφραση της γενετικής πληροφορίας(“Crick 1970. 

Nature.pdf,” n.d.). Η δεκαετία 1967-1977 ανέδειξε το RNA ως ένα  από τα πιο δυναμικά βιομόρια 

των κυττάρων θέτοντας βάσεις για διατυπώσεις που άλλαξαν τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν η 

μοριακή βιολογία συνολικά. Η δομικές ιδιότητες του RNA ήρθαν να αλλάξουν ένα ακόμα στοιχείο 

που θεωρούταν δεδομένο, όπως αυτό στη συντήρηση της αλληλουχίας. Αυτό που έδειξαν 

ερευνητές που ασχολούταν με tRNA μόρια ήταν ότι η γενετική πληροφορία δεν συντηρείται μόνο 

σε επίπεδο νουκλεοτιδικής αλληλουχίας, αλλά σε επίπεδο δομής που μπορεί η δεδομένη 

αλληλουχία να σχηματίζει. Παρά τις αποκλίσεις που παρατηρούνταν σε νουκλεοτιδικό επίπεδο οι 

δευτεροταγείς δομές των tRNA είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά (δομή φύλλου τριφυλλιού-

cloverleaf) που εξυπηρετούν τον βιολογικό τους ρόλο (Madison, 1968). Παράλληλα εξελικτικές 

μελέτες έθεταν στο επίκεντρο τα ριβοσωμικά rRNAs ως δείκτες εξελικτικής απόστασης από τον 

κοινό πρόγονο.  Χαρτογραφώντας διαφορές και ομοιότητες rRNA μορίων από διαφορετικούς 

οργανισμούς ήταν  δυνατό να παράσχει πληροφορίες σε σχέση με τις φυλλογενετικές σχέσεις 

των οργανισμών αυτών. Με βάση την θεώρηση αυτή αποσχίστηκε από τα βακτήρια η ταξινομική 

ομάδα των αρχαίων (Woese & Fox, 1977).  

Η ανακάλυψη των ριβοενζύμων (Bollenbach et al., 2005)  σε συνδυασμό με την 

αποκάλυψη του ρόλου των rRNAs στο σχηματισμό των πεπτιδικών δεσμών πρόσθεσε άλλη μία 

δυναμική στην λειτουργία των RNA, καθιστώντας τα πλέον σε καταλυτικά λειτουργικές πέραν 

από δομικές και μεταφορικές οντότητες, σε αντίθεση με την πεποίθηση ότι μόνο οι πρωτεΐνες 

μπορούν να καταλύουν βιοχημικές αντιδράσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην υπόθεση 
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του κόσμου του RNA, σύμφωνα με την οποία το RNA είχε κυρίαρχο ρόλο στην προβιοτική εξέλιξη 

των μορίων που οδήγησε στο σχηματισμό του DNA ως σταθερή αποθηκευτική μονάδα 

πληροφορίας και τις πρωτεΐνες ως λειτουργικές μονάδες της πληροφορίας αυτής κατά την 

δημιουργία των πρώτων οργανισμών. Αν και η επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης είναι πολύ 

δύσκολο να γίνει, η παρουσία λειτουργικών RNA μορίων με κοινή καταγωγή σε όλες της γνωστές 

μορφές ζωή μέχρι σήμερα προσδίδει πόντους στην επιχειρηματολογία ότι το RNA ήταν ευρέως 

διαδεδομένο από την εποχή του τελευταίου κοινού προγόνου (Last Universal Common Ancestor-

LUCAS)(Joyce, 1989). 

Για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εισάγεται η έννοια της επεξεργασίας 

του RNA με την διαπίστωση ότι σε RNA μόρια προστίθενται νουκλεοτίδια τα οποία δεν είναι 

μέρος της γενετικής του πληροφορίας αλλά ενσωματώνονται σε αυτά από άλλα ειδικά  μόρια για 

την εκάστoτε διεργασία. Η προσθήκη του m7G  και η πολυαδενυλίωση των 3’ άκρων  ήταν οι 

πρώτες τροποποιήσεις RNA που χαρακτηρίστηκαν από ευρήματα μελετών σε ιούς (Furuichi, 

2015; Silverstein, Bachenheimer, Frenkel, & Roizman, 1973). Στη συνέχεια και άλλες 

τροποποιήσεις ήρθαν να προστεθούν στις μέχρι τότε γνωστές, όπως το μάτισμα του RNA 

(συνένωση εξονίων και αφαίρεση των ιντρονίων από τα pre-mRNAs , η τροποποίηση των βάσεων 

του RNA (μηχανισμός του RNA editing) καθώς και πολυάριθμες άλλες αναφορές γύρω από τις 

μετά-μεταγραφικές ρυθμιστικές επιδράσεις μη κωδικών RNA και πρωτεϊνών που επηρεάζουν την 

ικανότητα μετάφρασης mRNA μεταγράφων όσο και την σταθερότητα και χρόνο παρουσίας στο 

κυτταρικό περιβάλλον (turnover). Τα περισσότερα νεοσυντιθέμενα RNA μόρια πρέπει να 

υποστούν τροποποιήσεις πριν να μπορέσουν να αποδώσουν τον βιολογικό τους ρόλο. Εξαίρεση 

ίσως αποτελούν τα βακτηριακά mRNAs τα οποία μπορούν να μεταφραστούν σε πρωτεΐνες 

ταυτόχρονα με τη μεταγραφή τους σε αντίθεση με τα ευκαρυωτικά mRNAs τα οποία πρέπει να 

περάσουν εκτενείς τροποποιήσεις όπως την απομάκρυνση των ιντρονίων (RNA μάτισμα), 

πολυαδενυλίωση του 3’ άκρου, προστασία του 5’ άκρου με την προσθήκη του m7G, πριν από την 

έξοδο από τον πυρήνα και την ενσωμάτωση τους στα ριβοσώματα. Η ρύθμιση των βημάτων των 

τροποποιήσεων αυτών εξασφαλίζει τον ομαλό ρυθμό έκφρασης ενός γονιδίου και το χρόνο τον 

οποίο ένα RNA παραμένει στο κύτταρο ώστε να επιτελέσει την εκάστοτε λειτουργία, ή με άλλα 

λόγια τον ρυθμό αποικοδόμησης. Τα πρωτογενή μετάγραφα των rRNA και των tRNA μορίων 

περνούν μια σειρά σταδίων επεξεργασίας τόσο στους ευκαρυωτικούς όσο και στους 

προκαρυωτικούς οργανισμούς.  

1.1.Επεξεργασία των ριβοσωμικών και των μεταφορικών RNA 

Όπως θα ήταν λογικό να περιμένει κανείς με δεδομένο τη κεντρική θέση των rRNA και 

tRNA στην σύνθεση πρωτεϊνών όλων των οργανισμών, τα βασικά στάδια επεξεργασίας των 

ριβοσωμικών και μεταφορικών RNA είναι παρόμοια στους ευκαρυώτες και στους προκαρυώτες. 
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Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς από τα  τέσσερα βασικά ριβοσωμικά RNA (28 S, 18S, 5.8S, 5S) 

τα τρία (το 28 S, to 18 S και το 5.8 S rRNA) παράγονται από ένα μεγάλο πρόδρομο RNA που 

ονομάζεται προ-rRNA. Στους προκαρυωτικούς οργανισμούς τα αντίστοιχα 23 S, 16S και 5 S 

παράγονται με παρόμοιο τρόπο από ένα μεγάλο προ RNΑ. Το ευκαρυωτικό 5 S rRNA παράγεται 

ξεχωριστά από ένα άλλο γονίδιο.     

 
Εικόνα 1.1. Ρυθμιση ριβοσωμικών και μεταφορικών RNA. Ωρίμανση ριβοσωμικών RNA. 

Aπλουστευμένη εικόνα τις παραγωγής και ωρίμανσης των ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών 

rRNAs με τη δράση ενδο- και εξωνοκλεασών. Ωρίμανση μεταφορικών RNA. Mονοπάτι 

ωρίμανσης ενός tRNA με τη δράση του ριβονουκλεασών και ενζύμων προσθήκης της 

αλληλουχίας στην οποία ενσωματώνονται τα αμινοξέα , CCA και άλλων tRNA τροποποιήσεων 

που βελτιώνουν την απόδοση της μετάφρασης και παρέχουν ένα είδος ποιοτικού ελέγχου στα 

tRNAs. Τα σημεία των νουκλεοτιδίων που τροποποιούνται επισημαίνονται με βέλη. 

Παραδείγματα τροποποιήσεων σε rRNA και tRNA. Aπεικονίζονται το ώριμο tRNA που φέρει την 

φαινυλαλανίνη (tRNAphe) του S.cerevisiae και η περιοχή που περιλαμβάνει τα νουκλεοτίδια 

1906-1924 (helix69) του 23 S rRNA από την E.coli. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται πληθώρα 

μετά-μεταγραφικών τροποποιήσεων ενώ στη δεύτερη με απαμίνωση 3 νουκλεοτιδίων ουρακίλης 

σε ψευτοουρακίλες. Οι τροποποιήσεις: D-Dihydrouridine, Ψ-Pseudouridine, m2G-2-methyl-

guanosine, m22G: N2-dimethylguanosin, T: 5-Methyluridine (Ribothymidine) Y: wybutosine (Y-

base) Ψ: pseudouridine m5C: 5-methyl-cytidine m7G: 7-methyl-guanosine m1A: 1-methyl-

adenosine  . 

H επεξεργασία των προ-rRNAs γίνεται με διαδοχικά βήματα επεξεργασίας με τη 

συμμετοχή RNAσων. H αρχική κοπή παράγει μονοκιστρωνικά πρόδρομα μόρια τα οποία 

υπόκεινται σε επιπλέον επεξεργασία ώστε να παραχθούν οι ώριμες μορφές. Στην περίπτωση των 



18 
 

ευκαρυωτικών rRNAs η πρώτη κοπή γίνεται στο 5΄άκρο του 5.8 S . Μετά την κοπή παράγονται 

δύο πρόδρομα μόρια, αυτό του 18 S και το δικιστρονικό 28S-5.8S. Στη συνέχεια άλλες 

ριβονουκλεάσες έρχονται να επεξεργαστούν τις πρόδρομες αυτές μορφές παράγοντας τα ώριμα 

μόρια. Πέραν από την υδρολυτική δράση RNAσων τροποποιήσεις των  ριβονουκλεοτιδίων με την 

προσθήκη μεθυλομάδων στις βάσεις και στις ομάδες σακχάρων έρχονται να ολοκληρώσουν την 

ωρίμανση. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι τροποποιήσεις είναι γνωστές ο ρόλος τους παραμένει 

άγνωστος. 

Αντίστοιχα με τα rRNAs, τα tRNAs παράγονται και αυτά σαν πρόδρομα RNA (προ-tRNAs). 

Tα μεγαλομοριακά πρόδρομα μόρια ωριμάζουν στο 5’ άκρο τους μετά από κοπή  και αφαίρεση 

της πρόδρομης αλληλουχίας από την RNAse P, ένα ιδιαίτερο ριβοένζυμο το οποίο οφείλει την 

βιοχημική ενεργότητα του στο RNA και όχι σε κάποιο πρωτεϊνικό παράγοντα. Η ωρίμανση του 3’ 

άκρου γίνεται σε δύο βήματα και μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία 

εντάσσονται tRNA στα οποία η αλληλουχία πρόσδεσης του αμινοξέος (CCA αλληλουχία) 

κωδικοποιείται από το γένωμά τους. Στην περίπτωση αυτή ανήκουν ορισμένα tRNA από gram 

θετικά βακτήρια. Στην περίπτωση αυτή αμέσως μετά τη δράση του ριβοενζύμου RNAse P στο 5’ 

άκρο,  γίνεται κοπή του προδρόμου του 3΄άκρου από την ενδονουκλεάση RNAse E και η τελική 

ωρίμανση μέχρι την αλληλουχία CCA από τη διαδοχική δράση των 3’ εξωνουκλεασών RNAsePH 

και RNAse T. Στην περίπτωση που δεν κωδικοποιείται η CCA αλληλουχία από το γένωμα η 

ωρίμανση συμβαίνει μόνο με τη δράση των ενδονουκλεασών RNAse P στο 5’ άκρο και της RNAse 

Z στο 3’. Η δράση της RNAse Z δημιουργεί το υπόστρωμα για το ένζυμο που προσθέτει τη CCA 

αλληλουχία. Ακολουθεί η φόρτωση του tRNA με το αμινοξύ του από την tRNA αμινοακυλο-

τρανσφεράση. Τέλος μία σειρά από μετά-μεταγραφικές τροποποιήσεις βάσεων έρχονται να 

συμπληρώσουν το ρεπερτόριο επεξεργασίας που οδηγεί στην τελική ωρίμανση και ενδεχόμενα 

λειτουργική μικρορύθμιση των tRNA. Περίπου το 10 % των νουκλεοτιδίων που απαρτίζουν κάθε 

tRNA έχει βρεθεί δεκτικό σε στις τροποποιήσεις αυτές. Η λειτουργία των περισσότερων εξ αυτών 

των τροποποιήσεων δεν έχουν γνωστή ρόλο, παρότι για αρκετές από αυτές έχει δειχθεί ότι 

επηρεάζουν την πρωτεϊνοσύνθεση, μεταβάλλοντας το πιθανό ζευγάρωμα των βάσεων του tRNA 

με τις λειτουργικές υπομονάδες των ριβοσωμάτων, ή δρουν ως στοιχεία ποιοτικού ελέγχου που 

ρυθμίζει την αποικοδόμηση των tRNAs τα οποία είναι υπό-τροποποιημένα(Kirchner & Ignatova, 

2015; Phizicky & Hopper, 2015). 

Μερικά προ-tRNA ή προ-rRNA σε κάποιους οργανισμούς περιέχουν ιντρόνια τα οποία 

αφαιρούνται με μάτισμα (αναλυτικότερα παρακάτω). 
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1.2.Επεξεργασία ευκαρυωτικών mRNAs. 

Σε αντίθεση με την περίπτωση της ωρίμανσης των tRNA και των rRNA στα οποία 

εντοπίζονται αρκετές ομοιότητες μεταξύ ευκαρυωτών και προκαρυωτών, η επεξεργασία των 

κωδικών RNA διαφέρει αρκετά μεταξύ των δύο αυτών τύπων. Στα βακτήρια, τα ριβοσώματα 

προσδένονται άμεσα σε νεοσυντιθέμενα κωδικά RNA (mRNA) ακόμα και κατά τη διάρκεια της 

μεταγραφής τους. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, τα mRNA συνθέτονται στον πυρήνα και 

πρέπει πρώτα να μεταφερθούν στο κυτταρόπλασμα ώστε να έρθουν σε επαφή με τα 

ριβοσώματα και να ξεκινήσει η διαδικασία της μετάφρασης. Επιπρόσθετα, τo RNA που προκύπτει 

αρχικά από τη μεταγραφή υπόκειται σε αρκετές τροποποιήσεις πριν από την έξοδο του από τον 

πυρήνα. Το αρχικό RNA ονομάζεται πρόδρομο RNA (pre-RNA) τροποποιείται στα δύο άκρα του 

ενώ αφαιρούνται και οι ενδιάμεσες αλληλουχίες που δεν κωδικοποιούν για αμινοξέα τα ιντρόνια. 

Το 5’ άκρο του προδρόμου RNA τροποποιείται πριν ολοκληρωθεί η σύνθεσή του, σχεδόν 

από τη στιγμή που το νεοσυντιθέμενο 5’ άκρο είναι προσβάσιμο στο σύμπλοκο που 

πραγματοποιεί την προσθήκη του καλύματος (Capping enzyme complex-CEC). To CEC 

προσδένεται στην RNA πολυμεράση ΙΙ πριν την έναρξη της μεταγραφής. Μόλις το 5’ άκρο του 

νεοσυντιθέμενου RNA γίνει προσβάσιμο για το CEC ξεκινάει η διαδικασία προσθήκης του. Η 

εξειδίκευση της προσθήκης καλύματος σε κωδικά RNA εξασφαλίζεται από την αλληλεπίδραση με 

την RNA πολυμεράση II, η οποία μεταγράφει τα mRNA και μερικούς πληθυσμούς μικρών RNAs 

(miRNA,snRNAs,snoRNAs) στα κύτταρα.   

Η ωρίμανση του 5’ άκρου γίνεται με την προσθήκη μιας δομής που ονομάζεται κάλυμα 7-

μεθυλογουανοσίνης. Η προσθήκη του καλύματος γίνεται σε δύο βήματα. Στο πρώτο αφαιρείται 

ένας από τους 3 φωσφόρους του 5’ νουκλεοτιδίου και αντικαθίσταται με ένα GTP. Το GTP μόριο 

εισέρχεται με το 5’ φώσφορό του να σχηματίζει δεσμό με την 5’ διφωσφορική ομάδα του 

νουκλεοτιδίου που βρίσκεται στο άκρο αυτό. Ο σχηματισμός του δεσμού καταλύεται από την 

mRNA guanylytransferase. Στη συνέχεια μεθυλομάδες προστίθενται στο κατάλοιπο της γουανίνης 

και στις ριβόζες ενός ή δύο 5’ ριβονουκλεοτιδίων της αλυσίδας. Τα κάλυμμα αυτό παίζει 

σημαντικό ρόλο στην έξοδο του RNA από τον πυρήνα, στη προστασία του RNA από 5΄ 

εξωνουκλεάσες και στην σωστή τοποθέτηση του mRNA στα πρώτα στάδια επαφής με τα 

ριβοσώματα. Πρόσφατα βρέθηκε στα βακτήρια η ύπαρξη ενός μηχανισμού κατά τον οποίο μη 

συμβατικά καλύμματα NAD+, NADH and desphospho-CoA (Bird et al., 2016). Στους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς η προσθήκη του καλύμματος γίνεται μέσω της αλληλεπίδρασης των 

ενζύμων που το προσθέτουν και της RNA πολυμεράσης τύπου ΙΙ. Συνεπώς εκτός από τα mRNA 

κάλυμμα προστίθεται και στα snoRNAs και miRNAs. 
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Eικόνα 1.2. Οι βασικοί μηχανισμοί επεξεργασίας των ευκαρυωτικών mRNAs. A.προσθήκη 5’ 

καλύμματος. Το CEC σύμπλοκο αλληλεπιδρά με την ουρά της RNA πολυμεράσης ΙΙ και τοποθετεί 

το 5’ κάλυμμα της 7mG στα πρώτα στάδια της μεταγραφής. B. Πολυαδενυλίωση. H 

πολυαδενυλίωση συμβαίνει με το τέλος της μεταγραφής. Ενδογενείς αλληλουχίες στα 3’ άκρο 

του παραγόμενου RNA οδηγούν στο σχηματισμό μιας δίκλωνης δομής που αναγνωρίζεται από το 

CPSF (Cleavage and Polyadenylation Specificity Factor) σύμπλοκο το οποίo αφαιρεί τα 

νουκλεοτίδια που βρίσκονται 3’ προς τo σήμα πολυαδενυλίωσης. Τέλος η πολύ-Α πολυμεράση 

προσθέτει αδενίνες και η PABP πρωτεΐνη προσδένεται και προστατεύει το πολυαδενυλιωμένο 3’ 

άκρο από την δράση εξωνουκλεασών. Γ. RNA μάτισμα. Πάνω αριστερά απεικονίζονται οι 

αλληλουχίες που συνήθως εντοπίζονται στις περιοχές των εξωνίων και των ιντρονίων. Αριστερά 

απεικονίζονται οι μηχανισμοί αναγνώρισης των εξωνίων (U2a,U1) και ιντρονίων από τα snRNAs. 

Στη μέση φαίνεται ο μηχανισμός του εναλλακτικού ματίσματος. Στο μετάγραφο το κόκκινο εξώνιο 

συμβολίζει αυτό που εισέρχεται ή όχι μετά το μάτισμα στο mRNA. Παράδειγμα παραγωγής δύο 

διαφορετικών προϊόντων από το ίδιο γονίδιο. Δεξιά απεικονίζονται οι αντιδράσεις  του 

ματίσματος στα ευκαρυωτικά μετάγραφα. Σε αυτά η αδενίνη του βραχίονα σχηματίζει εστερικό 

δεσμό με την γουανίνη του 5’ άκρου του ιντρονίου αποκόπτοντας το από το 5’ εξώνιο 

σχηματίζονται τη κυκλική δομή (lariat structure). Στη συνέχεια το 3’ άκρο του 5’ εξωνίου 

εστεροποιείται με το 5’ άκρου του 3΄εξωνίου, κάτι που σηματοδοτεί την τελική αποκοπή του 

ιντρονίο και τη συρραφή των εξωνίων. (πηγές για την κατασκευή της εικόνας 
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Wikipedia,http://www.biochemistry.ucla.edu/biochem/Faculty/Martinson/Cleavageandpolyadeny

lation . html,  http://as-alps.nagahama-i-bio.ac.jp) 

To 3΄ άκρο των περισσοτέρων ευκαρυωτικών mRNAs δεν καθορίζεται από τη λήξη της 

μεταγραφής αλλά από την κοπή του πρωτογενούς μεταγράφου και την προσθήκη μιας ουράς 

από αδενίνες- μια διαδικασία γνωστή και ως πολυαδενυλίωση. Τα σήματα πολυαδενυλίωσης 

αποτελούν διάφορες αλληλουχίες με πιο συντηρημένη την εξανουκλεοτιδική αλληλουχία 

ΑΑUAAA, η οποία συνήθως εντοπίζεται 10-30 νουκλεοτίδια  πριν από το σημείο της 

πολυαδενυλίωσης. Λιγότερο συντηρημένες περιοχές που συμβάλλουν στην απόδοση της 

πολυαδενυλίωσης μπορεί να εντοπίζονται πριν ή μετά την αλληλουχία AAUAAA. H αλληλουχίες 

αυτές αναγνωρίζονται από ένα πρωτεϊνικό σύμπλοκο, στο οποίο μια ενδοριβονουκλεάση κόβει 

την αλυσίδα και μια πολύ-Α πολυμεράση προσθέτει μια ουρά μήκους περίπου 200 

νουκλεοτιδίων στο μετάγραφο. Η πολυαδενυλίωση αυτή καθ αυτήν σηματοδοτεί την λήξη της 

μεταγραφής, η οποία γίνεται μερικές εκατοντάδες νουκλεοτίδια μετά από την περιοχή που 

γίνεται η πολυαδενυλίωση. Η πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για την πολυαδενυλίωση 

αλληλεπιδρούν με την RNA πολυμεράση ΙΙ, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ένα ρυθμιστικό 

πλαίσιο που συνδέει την μεταγραφή και τον σχηματισμό του ώριμου 3΄ άκρου του mRNA. H 

πολυαδενυλίωση φαίνεται να ρυθμίζει με τη σειρά της τόσο την μετάφραση όσο και την 

σταθερότητα του mRNA. Μελέτες πάνω στην ανάπτυξη του Χenopus laevis έχουν δείξει ότι το 

μέγεθος της ουράς πολυαδενίνης των mRNA μητρικής προέλευσης (που βρίσκονται στο ωάριο 

πριν αυτό γονιμοποιηθεί) ρυθμίζει το πότε αυτά θα μεταφραστούν, αφού mRNAs με μικρό μήκος 

ουράς μεταφράζονται μετά την γονιμοποίηση του ωαρίου ως συνέπεια της επιμήκυνσης της 

πολύ-Α ουράς ρυθμίζοντας τα πρώτα στάδια εμβρυικής ανάπτυξης (Delalande et al., 1998; 

Wormington, 1993).  

Η τροποποίηση των πρόδρομων mRNAς ολοκληρώνεται με την αφαίρεση των 

ενδιάμεσων περιοχών που δεν κωδικοποιούν για αμινοξέα, των ιντρονίων. Όπως είναι γνωστό, οι 

κωδικές περιοχές των περισσοτέρων ευκαρυωτικών γονιδίων διακόπτονται από μη κωδικές 

αλληλουχίες οι οποίες αφαιρούνται με ακρίβεια ώστε να συνενωθούν οι πρώτες  χωρίς να 

διαταραχθεί το πλαίσιο ανάγνωσης. Τα περισσότερα γονίδια περιέχουν πολυάριθμα ιντρόνια το 

μέγεθος των οποίων είναι πολλές φορές μεγαλύτερο από τις κωδικές περιοχές (εξώνια). Η 

ανακάλυψη του μηχανισμού του RNA ματίσματος (RNA splicing), αποδείχθηκε όπως αναφέραμε 

και παραπάνω όχι μόνο σημαντική ανακάλυψη ως μηχανισμός γονιδιακής ρύθμισης, αλλά 

συνέβαλε στην αποκάλυψη καταλυτικών ιδιοτήτων που μπορεί να φέρουν RNA μόρια. 

1.3.Μηχανισμοί ματίσματος (RNA splicing) 
Κομβικής σημασίας πειράματα για την κατανόηση του RNA ματίσματος ήταν η 

αναπαραγωγή της διαδικασίας σε in vitro συστήματα. Πρόδρομα mRNAs παράγονταν με in vitro 
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μεταγραφή και μετά από επώαση τους με κυτταρικά εκχυλίσματα από κυτταρικές σειρές 

παρατηρούνταν η επάρκεια ματίσματος τους. Η ανάλυση των κυρίων και ενδιαμέσων προϊόντων 

των αντιδράσεων in vitro ματίσματος έδειξαν ότι  ο μηχανισμός του ματίσματος περιλαμβάνει 

δύο κύρια στάδια. Στο πρώτο το πρόδρομο mRNA κόβεται στο 5’ άκρο του ιντρονίου, στο 5’ 

σημείο ματίσματος, και το άκρο αυτό συνδέεται με φωσφοδιεστερικό δεσμό με μία αδενίνη που 

βρίσκεται κοντά στο 3’ άκρο του ιντρονίου. Ο δεσμός που δημιουργείται δεν είναι ο συμβατικός 

φωσφοδιεστερικός μιας και σχηματίζεται μεταξύ της φωσφορικής ομάδας του νουκλεοτιδίου του 

5’ άκρου και του υδροξυλίου που συνδέεται με τον άνθρακα 2 τις ριβόζης της αδενίνης που είναι 

στο 3’ άκρο. Στο ενδιάμεσο προϊόν που δημιουργείται, το ιντρόνιο σχηματίζει μία δομή θηλιάς. 

Στο δεύτερο στάδιο, συμβαίνει ταυτόχρονα η αποκοπή του 3’ άκρου του ιντρονίου και η 

συγκόλησή των δύο διαδοχικών εξωνίων. Το ιντρόνιο απομακρύνεται από τη δομή, γίνεται 

γραμμικό και στη συνέχεια αποδομείται μέσα στον πυρήνα. 

Οι παραπάνω αντιδράσεις ρυθμίζονται από τρείς σημαντικές περιοχές στο πρόδρομο mRNA, οι 

οποίες είναι οι αλληλουχίες στο 5’  και στο 3’ άκρο του ιντρονίου καθώς και από μια εσωτερική 

αλληλουχία στην οποία οφείλεται ο σχηματισμός της ενδιάμεσης δομής θηλιάς. Οι αλληλουχίες 

αυτές εμφανίζονται πολύ συντηρημένες με συγκεκριμένο πρότυπο,  διασφαλίζοντας την ακρίβεια 

με την οποία γίνεται στα πρόδρομα mRNAs. Στο 5’ άκρο του ιντρονίου συναντάται η αλληλουχία 

GU ενώ στο 3’ άκρο του ΑG. Λίγο πριν από την αλληλουχία AG του 3’ άκρου του ιντρονίου 

υπάρχει μία περιοχή πλούσια σε πυριμιδίνες (C ή U) που ονομάζεται πολυπυριμιδινική ζώνη 

(polypyrimidine tract). 5’ από τη ζώνη αυτή βρίσκεται μία αδενίνη (σημείο βραχίονα) η οποία 

είναι σημαντική για την αρχική κοπή αλλά και απόσχιση του ιντρονίου. Οι γειτονικές με τα 

ιντρόνια αλληλουχίες των εξωνίων είναι εξίσου σημαντικές για τη ρύθμιση του μηχανισμού. 

Βιοχημικές αναλύσεις έδειξαν ότι ο μηχανισμός του RNA ματίσματος λαμβάνει χώρα σε μεγάλα 

σύμπλοκα, τα οποία ονομάζονται σώματα ματίσματος (spliceosomes) τα οποία περιλαμβάνουν 

RNA και πρωτεΐνες. Τα μόρια RNA που απαρτίζουν τα σύμπλοκα αυτά ονομάζονται μικρά 

πυρηνικά RNAs (small nuclear RNAs-snRNAs). Τα RNA αυτά είναι τα U1,U2,U4,U5 και U6 με 

μεγέθη που κυμαίνονται από 50 μέχρι περίπου 200 νουκλεοτίδια. Σχηματίζουν 

ριβονουκλεοπρωτεινικά σύμπλοκα (ribonucleoprotein particles-snRNPs), κάθε ένα εκ των οποίων 

μπορεί να περιλαμβάνει 6-10 πρωτεΐνες. Τα snRNPs  παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον 

μηχανισμό του RNA ματίσματος.  

Πρώτο βήμα στο σχηματισμό του σώματος ματίσματος είναι η πρόσδεση του U1 snRNP στο 5’ 

άκρο ματίσματος. Η αναγνώριση από το snRNP μεσολαβείται από την συμπληρωματικότητα των 

βάσεων που βρίσκονται στο 5’ άκρου ματίσματος και του 3’ άκρου του U1 snRNA. Στη συνέχεια 

το U2 snRNP προσδένεται στο σημείο του βραχίονα του ιντρονίου με συμπληρωματικότητα 

βάσεων που εντοπίζονται στον βραχίονα και στο U2 snRNA. Το σύμπλοκο που περιλαμβάνει τα 
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U4/U6 και το U5 snRNPs ενσωματώνεται στο spliceosome , με το U5 snRNA να προσδένεται σε 

αλληλουχίες που βρίσκονται πριν από το 5’ άκρο ματίσματος. Πριν από την πρώτη κοπή το U6 

snRNA αποδεσμεύεται από το U4 , ωθώντας το U1 στο 5’ άκρο ματίσματος. Εν συνεχεία το U5 

snRNA προσδένεται στις αλληλουχίες που εντοπίζονται στο 3’ άκρο ματίσματος οδηγώντας στην 

τελική αποκοπή του ιντρονίου και συγκόλληση των εξωνίων. 

Τα snRNAs όχι μόνο αναγνωρίζουν τις συντηρημένες αλληλουχίες που εντοπίζονται στα 

σημεία του βραχίονα και στις θέσεις ματίσματος των προδρόμων mRNAs αλλά καταλύουν άμεσα 

τις αντιδράσεις του ματίσματος. Ο καταλυτικός ρόλος των RNA αποδείχθηκε με την ανακάλυψη 

των ιντρονίων τα οποία είναι σε θέση από μόνα τους να καταλύουν την απόσχισή τους. Μπορούν 

δηλαδή χωρίς την παρουσία άλλων RNA ή πρωτεϊνικών μορίων να καταλύσουν τον μηχανισμό 

του ματίσματος (self splicing- αυτομάτισμα). Οι πρώτες μελέτες αυτών των καταλυτικών RNA 

έγινε από την ομάδα του δρ Cech σε μελέτες πάνω στο 28S rRNA του πρωτοζώου Tetrahymena 

(Cech, Zaug, & Grabowski, 1981). Μελέτες έδειξαν ότι το ιντρόνιο που περιλαμβάνει το γονίδιο 

του 28 S rRNA μπορεί αν να αφαιρείται με μία αντίδραση που καταλύεται από το ίδιο, δρώντας 

δηλαδή ως ριβοένζυμο. Τέτοιου έιδους ιντρόνια δεν συναντώνται μόνο στα πρωτόζωα αλλά 

έχουν περιγραφεί σε μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες ακόμα και σε βακτήρια. Ανάλογα με τον ακριβή 

μηχανισμό απόσχισης που ακολουθούν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα τύπου I και τύπου II 

ιντρόνια (εικόνα 1.3). Στα ιντρόνια τύπου Ι (όπως στην περίπτωση της Tetrahymena) η αποκοπή 

στο 5’ άκρο του ιντρονίου πραγματοποιείται από ένα συμπαράγοντα γουανοσίνης. Στη συνέχεια 

το ελεύθερο 3΄ άκρο του εξωνίου, η ιδιαίτερα δραστική υδροξυλομάδα του νουκλεοτιδίου που 

βρίσκεται στο 3’ άκρο αλληλεπιδρά με την φωσφορική ομάδα του νουκλεοτιδίου που βρίσκεται 

στο 5’ άκρο ου επόμενου εξωνίου, προκαλώντας την απόσχιση του ιντρονίου ως γραμμικό μόριο. 

Στην περίπτωση των ιντρονίων τύπου ΙΙ ( σε κάποια μιτοχονδριακά και χλωροπλαστιδιακά 

πρόδρομα RNA), ο μηχανισμός θυμίζει περισσότερο αυτόν της απόσχισης των ευκαρυωτικών 

ιντρονίων. Στην περίπτωση αυτή το 5’ άκρο ματίσματος αποκόπτεται ως αποτέλεσμα 

πυρηνόφιλης επίθεσης της υδροξυλομάδας μιας αδενίνης που βρίσκεται στο εσωτερικό του 

ιντρονίου και όπως στην περίπτωση του ματίσματος των ευκαρυωτικών mRNA δημιουργείται μια 

ενδιάμεση δομή θηλιάς η οποία μετά αποκόπτεται από το RNA μετά από την επίθεση της 

υδροξυλομάδας του ελεύθερου 3’ άκρο του εξωνίου στο 5’ άκρο του επόμενου εξωνίου.  
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Εικόνα.1.3. Διάφοροι τύποι ιντρονίων. Τα 

ιντρόνια τύπου Ι είναι είναι αυτοκαταλυτικά 

και έχουν ως νουκλεοτιδίο βραχίονα την 

γουανίνη. Ο μηχανισμός απόσχισής τους δεν 

αφήνει κυκλικό RNA. Οι τύποι ΙΙ και των pre-

mRNAs μοιάζουν στο μηχανισμό απόσχισης 

όμως ενώ τα τύπου ΙΙ είναι αυτοκαταλυτικά 

για τα τύπου των mRNAs χρειάζονται και 

πρωτεΐνες. Τα ιντρόνια    κάποιων   tRNAς είναι 

η   μοναδική  περίπτωση   αφαίρεσης  με   την 

αποκλειστική συμμετοχή πρωτεϊνών. Mια ενδονουκλεάση και μία λιγάση συμμετέχουν στην 

αφαίρεση και ωρίμανση των tRNAs που τα φέρουν. 

Η ομοιότητα μεταξύ μηχανισμού ματίσματος με το spliceosome στα ευκαρυωτικά προ-mRNA και 

του αυτό-ματίσματος των ιντρονίων τύπου ΙΙ οδήγησαν στην υπόθεση ότι και στην πρώτη 

περίπτωση η καταλυτική δράση του συμπλόκου οφείλεται σε κάποιο snRNA μόριο. Βιοχημικές 

αναλύσεις απέδωσαν τον ρόλο αυτό στα U2,U5 και στο U6 snRNAs, οι πρωτεΐνες του συμπλόκου 

φαίνεται να χρειάζονται στο σχηματισμό και μαζί με άλλες πρωτεΐνες που δεν αποτελούν 

συστατικά μέρη του συμπλόκου στην σωστή τοποθέτηση των καταλυτικών υπομονάδων στα 

σωστά σημεία ματίσματος.  Επειδή ένα πρόδρομο mRNA περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά 

σημεία ματίσματος είναι βασικό και αναγκαίο ο μηχανισμός και τα στοιχεία που τον απαρτίζουν 

να μπορούν να αναγνωρίσουν και να συγκολλήσουν τα κατάλληλα άκρα ώστε να δημιουργηθεί 

το λειτουργικό mRNA. Ο ακριβής τρόπος που συμβαίνει αυτό δεν είναι κατανοητός μέχρι 

σήμερα. 

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ιντρόνια απαντώνται και σε tRNA μόρια. Ο μηχανισμός 

απόσχισης των ιντρονίων από προ-tRNAs διαφέρει σημαντικά από τα παραπάνω.  Τα πρόδρομα 

tRNAs που περιέχουν ιντρόνια υποβάλλονται σε ενζυμικές δράσεις πρωτεϊνικών μορίων ώστε να 

τα αποβάλλουν. Η απόσχιση των ιντρονίων περιλαμβάνει δύο βήματα. Στο πρώτο στάδιο το 

πρόδρομο tRNA κόβεται στις δύο θέσεις ματίσματος από μια ενδονουκλεάση. Στη συνέχεια η 

tRNA λιγάση συνδέει τα δύο μέρη που προέκυψαν από την κοπή (Abelson & Trotta, 1998). 

Ιντρόνια σε tRNA έχουν βρεθεί σε ευκαρυώτες, αρχαία και βακτήρια. Στα βακτήρια έχουν βρεθεί 

μόνο ιντρόνια τύπου Ι, ενώ στα αρχαία και στους ευκαρυώτες τα αντίστοιχου τύπου ιντρόνια που 

έχουν βρεθεί αποσχίζονται με την ενδονουκλεάση των tRNAs, γεγονός που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η εξέλιξη αυτού του μηχανισμού έπεται της διαφοροποίησης από τον κοινό 

πρόγονο αρχαίων και ευκαρυωτών μετά την απόσχισή του από τα βακτήρια .  
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1.3.1.Eναλλακτικό μάτισμα 

Το RNA μάτισμα μπορεί να συμβεί είτε μεταξύ δύο διαδοχικών είτε απομακρυσμένων 

εξωνίων . Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης διαφορετικών 

γονιδιακών προϊόντων από το ίδιο μετάγραφο. Είναι ιδιαίτερα πρακτικός και ενεργειακά 

οικονομικός τρόπος να παράγονται διαφορετικές πρωτεΐνες από τη συρραφή διαφορετικών 

συνδυασμό εξωνίων ως αποτέλεσμα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες ή 

αναπτυξιακού ελέγχου. Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται εναλλακτικό μάτισμα, συμβαίνει αρκετά 

συχνά σε γονίδια πολύπλοκων ευκαρυωτικών οργανισμών και παίζει σημαντικό ρόλο στην 

ιστοειδική και αναπτυξιακή έκφραση γονίδίων. 

Η επιλογή των θέσεων εναλλακτικού ματίσματος φαίνεται να συμβαίνει από τα πρώτα 

στάδια αναγνώρισης των θέσεων ματίσματος και τη συγκέντρωση των snRPs στις θέσεις αυτές. 

Μελέτες έχουν δείξει όμως, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η επιλογή των θέσεων μπορεί να γίνει 

σε μετέπειτα στάδια της συγκρότησης του spliceosome ακόμα και μετά τις δομικές αλλαγές που 

συμβαίνουν κατά το στάδιο της συγκόλλησης (Chalmers, Llamazares, Lamond, & Valca, 2002; 

Chen & Manley, 2009). Σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι αποφάσεις μπορεί να έχον 

παρθεί ήδη κατά την μεταγραφή των γονιδίων (Batsche, Yaniv, & Muchardt, 2006; Sharma, 

Kohlstaedt, Damianov, Rio, & Black, 2008). 

Το εναλλακτικό μάτισμα συμβάλει στην γενετική ποικιλότητα και ιστοειδική εξειδίκευση. 

Η ιστοειδικότητα επιτυγχάνεται από την διαφορική έκφραση παραγόντων ματίσματος στους 

διάφορους ιστούς ή/και από την έκφραση γενικών παραγόντων ματίσματος σε διαφορετικές 

ποσότητες ή/και ενεργότητες. Στα πρώτα στάδια συγκρότησης του συμπλόκου ματίσματος τα 

snRPs της U1 και του U2 αναγνωρίζουν τις θέσεις των εξωνίων (μηχανισμός καθορισμού εξωνίων) 

(Matlin, Clark, & Smith, 2005). Οι ικανότητα πρόσδεσης των snRPs στις παραπάνω θέσεις 

ρυθμίζεται από κάποιες πρωτεΐνες τις οικογένειας των SR (Serine-Arginine) οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις επιτρέπουν ή αποτρέπουν την πρόσδεση των snRPs οδηγώντας στην επιλεκτική 

αναγνώριση εξωνίων ανάλογα με τη κατάσταση τους (ενεργή ή μη) και κατ' επέκταση στην 

συρραφή διαφορετικών εξωνίων στο ώριμο mRNA. Επιπρόσθετα, δομές του pre-mRNA μπορεί να 

εμποδίζουν την προσβασιμότητα σε κάποια σημεία ματίσματος με αποτέλεσμα τα εξώνια που 

γειτνιάζουν σε αυτές να μην αναγνωρίζονται από το σύμπλοκο ματίσματος ως εξώνια. Γενικά το 

μάτισμα του RNA αποτελεί έναν καλά ρυθμιζόμενο πολύπλοκο μηχανισμό ρύθμισης. 

1.4.Μηχανισμός του RNA editing 

Ως RNA editing ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα RNA μόριο τροποποιείται 

έτσι ώστε να αλλάξει η κωδική αλληλουχία στο mRNA που προκύπτει. Η πρώτη παρατήρηση του 

μηχανισμού έγινε σε mRNA των μιτοχονδρίων του πρωτοζώου Trypanosoma brunei, στα οποία 
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κατάλοιπα ουρακίλης προστίθενται ή αφαιρούνται σε πολλαπλά σημεία κατά μήκος των mRNA. 

Mέχρι σήμερα ο μηχανισμός αυτός φαίνεται να έχει διατηρηθεί σε μιτοχόνδρια και 

χλωροπλάστες των φυτών καθώς και στα κύτταρα των θηλαστικών με πολύ ιδιαίτερη σημασία 

στους νευρώνες, αλλά και ως μηχανισμός κυτταρικής άμυνας απέναντί σε εισβάλοντα ιικά μόρια.  

Σε όλες τις περιπτώσεις πλην αυτής των μιτοχονδρίων των πρωτοζώων, η τροποποίηση 

αφορά αλλαγής βάσεων και συγκεκριμένα τη μετατροπή κιτοσίνης σε ουρακίλη και αδενίνης σε 

ινοσίνη. Στα θηλαστικά συναντάται η απαμίνωση της κυτοσίνης σε ουρακίλης και της αδενοσίνης 

σε ινοσίνη, ενώ στα μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες των ανώτερων φυτών μόνο αυτή της 

κυτοσίνης σε ουρακίλη. Στα βρύα και στις φτέρες έχουν καταγραφεί αλλαγές από ουρακίλη σε 

κυτοσίνη.  

Η πιο χαρακτηρισμένη μορφή RNA editing στα θηλαστικά είναι η περίπτωση του mRNA 

της απολιποπρωτεΐνης B (ApoB-υπέυθυνη για την μεταφορά λιπιδίων στο αίμα). Στη περίπτωση 

αυτή, ιστοειδικό RNA editing οδηγεί στην παραγωγή δύο διαφορετικών μορφών της 

απολιποπρωτεΐνης B, την ΑpoB48 και ΑpoB100 (εικόνα 1.4). Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

ιστοειδικής έκφρασης του ενζύμου που καταλύει την απαμίνωση της κυτοσίνης 2153 σε 

ουρακίλη με αποτέλεσμα τη μετατροπή του κωδικονίου της γλουταμίνης (CAA) σε κωδικόνιο 

λήξης (UAA)(Powell et al., 2016).  

Η συμμετοχή του RNA editing στην αντί-ιική άμυνα των κυττάρων έχει δειχθεί στην 

περίπτωση DNA και RNA ιών των θηλαστικών. Ομόλογες πρωτείνες με την APOBEC1 παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην προσαρμοστική χυμική ανοσία με ουσιαστική συμμετοχή στην επαγωγή 

των ανασυνδιασμών των ανοσοσφαιρινών. Οι πρωτεΐνες αυτές ονομάζονται ΑΙD – Activation 

Induced Deaminases και αποτελούν διαμινάσες της κυτοσίνης. Μελέτες έδειξαν ότι μέλη των AID 

ομολόγων είναι σε θέση να επάγουν μεταλλαγές σε DNA ιούς και συγκεκριμένα της ηπατίτιδας Β 

και του Herpes simplex virus (HSV). Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η δράση της APOBEC3G στον 

ΗΙV (Chiu & Greene, 2008) Οι μεταλλαγές αυτές αποσταθεροποιούν τα τελικά στάδια 

πακεταρίσματος των ιών μέσω είτε αλλαγής κωδικού δυναμικού των γονιδίων των ιών, είτε με 

αλλαγή σε δομές σημαντικές για το πακετάρισμα των ιών και την συγκρότηση των ιοσωματίων 

(Gee et al., 2011; Liang et al., 2013). Σε κάποιες περιπτώσεις το RNA editing χρησιμοποιείται από 

τον εισβάλλοντα ιό ώστε να ολοκληρώσει τον κύκλο του όπως συμβαίνει στην περίπτωση του ιού 

της Ηπατήτιδας δέλτα (Hepatitis D), όπου η απαμινάση ADAR1 (Adenosine DeAminase enzymes 

that act on double-stranded RNA 1) του ξενιστή μετατρέπει ένα κωδικώνιο λήξης (UAG) σε 

κωδικώνιο τρυπτοφάνης (UIG που αναγνωρίζεται ως UGG) με αποτέλεσμα την παραγωγή μιας 

μεγαλύτερης πρωτεΐνης υπεύθυνης για το πακετάρισμα και την ολοκλήρωση του ιικού 

κύκλου(Polson, Ley  3rd, Bass, & Casey, 1998). 
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Εικόνα 1.4.RNA editing. Eπάνω μέρος: απεικονίζονται οι μορφές RNA editing. Αριστερά η 

προσθήκη ή αφαίρεση Us από μετάγραφα των μιτοχονδρίων πρωτοζώων Στη μέση η μετατροπή 

κυτοσίνης σε ουρακίλη (φυτά, θηλαστικά) και αντίστροφα (βρύα,φτέρες). Δεξιά η απαμίνωση της 

αδενοσίνης σε ινοσίνη (μόνο στα θηλαστικά). Kάτω μέρος: Aριστερά οι μηχανισμοί στα φυτά. 

Παράδειγμα αλλαγής κωδικωνίων στην κωδική περιοχή των RNAs. Απεικονίζεται το σύμπλοκο 

των πρωτεϊνών που εδράζεται σε κάποιο πιθανό σημείο RNA editing με πρωτεΐνες τύπου PPR και 

MORF να καθοδηγούν το ένζυμο που προκαλεί την απαμίνωση (άγνωστο). Τέλος απεικονίζεται η 

αλλαγή ενός κωδικονίου θρεονίνης (ACG) σε κωδικώνιο έναρξης(AUG) επιτρέποντας την έκφραση 

του ndhD μεταγράφου. Δεξιά οι βιολογικοί ρόλοι του RNA editing των θηλαστικών. Ιστοειδική 

έκφραση.Παράδειγμα apoB πρωτεΐνης. Ρύθμιση ιδιοτήτων πρωτεϊνών. Παράδειγμα ρύθμισης 

διαπερατότητας Ca2+ του καναλιού του υποδοχέα του γλουταμικού. Αντι-ιική δράση. Παράδειγμα 

υπερμεταλλαγής των ιικών RNA από τις ApoBEC απαμινάσες (κυτοσίνες σε ουρακίλες) τα οποία 

πακετάρονται, μολύνουν γειτονικό κύτταρο αλλά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους 

λόγω των μεταλλαγών που έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα κύτταρα.[πηγές: (Gee et al., 

2011; Hogg, Paro, Keegan, & O’Connell, 2011; Liang et al., 2013; Takenaka, Zehrmann, Verbitskiy, 

Härtel, & Brennicke, 2013)] 

H άλλη κατηγορία του RNA editing στα θηλαστικά αφορά την απαμίνωση της αδενίνης σε 

ινοσίνη. Η αλλαγή αυτή μεσολαβείται από μια άλλη κατηγορία ενζύμων που ονομάζονται ADARs 

(Adenosine Deaminase enzymes that act on double-stranded RNA). Kύριοι στόχοι των ADARs είναι 

μετάγραφα υπομονάδων υποδοχέων του κεντρικού νευρικού συστήματος, με προεξέχουσες 

περιπτώσεις υπομονάδες του υποδοχέα του γλουταμικού (GLR5, GLUR6 ισομορφές) και της 



28 
 

σερετονίνης (Hogg et al., 2011; Wilding, 2005). Στα μετάγραφα αυτά ένα συντηρημένο κωδικόνιο 

γλουταμίνης μετατρέπεται σε κωδικόνιο αργινίνης με αποτέλεσμα αλλαγές στις ιδιότητες των 

υποδοχέων ανάλογα με το αν ενσωματώνονται ισομορφές που έχουν υποστεί RNA editing. 

Υποδοχείς με τουλάχιστον μία ισομορφή που έχει υποστεί RNA editing οδηγεί σε υποδοχέα με 

μηδαμινή διαπερατότητα σε ασβέστιο ενώ υποδοχείς με μη αλλαγμένες ισομορφές διατηρούν 

την ικανότητα της διαπερατότητας σε ασβέστιο. Υποδοχείς με υπομονάδες που έχουν υπόστει 

RNA editing. Στην περίπτωση των υποδοχέων τις σεροτονίνης μέχρι και 24 διαφορετικές 

ισομορφές μπορούν να παραχθούν από εναλλακτικούς συνδιασμούς αλλαγών νουκλεοτιδίων 

(Burns et al., 1997). Οι διαφορετικές ισομορφές δίνουν διαφορετική δυνατότητα στο 

κυτταροπλασματικό τμήμα των υποδοχέων αυτών να ενεργοποιούν της G πρωτεΐνες με τις 

οποίες συνδέονται. Γενικά αποτελεί τρόπο μικρορύθμισης των ιδιοτήτων των υποδοχέων με ένα 

γρήγορο και αποδοτικό σύστημα. 

Στα φυτά RNA editing με μετατροπή κυτοσίνης σε ουρακίλη φαίνεται να αποτελεί 

μηχανισμό μικρορύθμισης της έκφρασης ή καταστολή γονιδίων ή μηχανισμό επιδιόρθωσης 

λαθών που γίνονται στην γενωμική αλληλουχία σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο. Οι αλλαγές 

γίνονται κυρίως σε κωδικές αλληλουχίες και είτε δημιουργούν κωδικόνια έναρξης ή λήξης, είτε 

επαναφέρουν την ομολογία σε αμινοξέα, σε γονίδια τα οποία φέρουν αλλαγές στο γένωμα. Οι 

θέσεις RNA editing μπορεί να είναι πολλαπλές ανά μετάγραφο και μόνο όταν όλες έχουν υποστεί 

τις αλλαγές παράγονται λειτουργικές πρωτεΐνες (Takenaka et al., 2013). Παρά το γεγονός ότι δεν 

έχουν βρεθεί τα ένζυμα που καταλύουν τις αλλαγές του RNA editing, σημαντικό ρόλο στο 

μηχανισμό αυτό παίζουν δύο κατηγορίες πρωτεϊνών που ονομάζεται PPR (PentatricoPeptide 

Repeat)(Andrés, Lurin, & Small, 2007; Kotera, Tasaka, & Shikanai, 2005; Takenaka et al., 2013) και 

ΜORFs (multiple organellar RNA-editing factors)(Takenaka et al., 2012), οι οποίες φαίνεται να  

επιστρατεύουν το ένζυμο που προκαλεί την απαμίνωση στις σωστές θέσεις. Στα βρύα και στις 

φτέρες πέραν της κυτοσίνης σε ουρακίλη συναντάται και το αντίστροφο, με κάποιες ουρακίλες 

να αλλάζουν σε κυτοσίνες με αντίστοιχα αποτελέσματα (δημιουργία κωδικωνίων λήξης CAA-

UAA)(Takenaka et al., 2013). Το RNA editing συναντάται στα μιτοχόνδρια και του χλωροπλάστες 

των φυτών και αποτελεί ένα πολύ ενεργειακά ακριβό μηχανισμό επιδιόρθωσης λαθών που κατά 

την επικρατούσα άποψη προστατεύει την γενετική ακεραιότητα των οργάνιδίων, δυσκολεύοντας 

τη μεταφορά λειτουργικών γονιδίων από το γένωμα των οργανιδίων στον πυρήνα, 

εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την αυτονομία και διατήρησή τους(Castandet & Araya, 2012; 

Takenaka et al., 2013). 
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1.5.Αποικοδόμηση του RNA 
Σε όλους του οργανισμούς, σε όλα τα βασίλεια της ζωής, ο μηχανισμός της 

αποικοδόμησης του RNA είναι παρών. Παρά τη μεγάλη πολυπλοκότητα των επιμέρους 

μονοπατιών της RNA αποικοδόμησης, υπάρχουν ουσιαστικές ομοιότητες μεταξύ των οργανισμών 

σε ότι αφορά τα κεντρικά στοιχεία των μονοπατιών αυτών. Υπάρχουν γενικά τρεις κύριες 

κατηγορίες ενδοκυτταρικών ενζύμων με ικανότητα αποικοδόμησης RΝΑ μορίων η οποίες 

ονομάζονται RNAσες ή ριβονουκλεάσες: οι ενδονουκλεάσες που κόβουν το RNA σε κάποιο 

εσωτερικό σημείο της αλληλουχίας του, οι 5’ εξωνουκλεάσες που υδρολύουν το RNA από το 5’ 

άκρο του και οι 3’ εξωνουκλεάσες που υδρολύουν το 3’ άκρο. Τα ένζυμα αυτά υπάρχουν σε όλες 

τις γνωστές μορφές ζωής, με κάθε γένωμα να κωδικοποιεί μια μεγάλη ποικιλία RNAσων με 

επικαλυπτόμενες ή/και συμπληρωματικές δράσεις.  Αυτός είναι ο λόγος που συνήθως μεταλλαγή 

ενός και μόνο ενζύμου δεν προκαλεί έντονους φαινοτύπους ως συνέπεια καθολικής αναστολής 

της RNA αποικοδόμησης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότερές της μίας RNAσης είναι σε 

θέση να αναγνωρίζουν τους ίδιους RNA στόχους. Η λειτουργική επικάλυψη λειτουργιών των 

RNAσων ενισχύει την αποτελεσματικότητα των μονοπατιών αποικοδόμησης.  

Πολλά από τα ένζυμα και τους συμπαράγοντες που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση του 

RNA είναι πολυλειτουργικά. Στο S.cerevisiae για παράδειγμα, τόσο η 5’ εξωνουκλεάση Rat1 όσο 

και οι 3’ εξωνουκλεάσες του εξωσώματος δεν εμπλέκονται μόνο στην αποικοδόμηση και 

αφαίρεση από το κυτταρόπλασμα  μεταγράφων των οποίων ο ρόλος έχει ολοκληρωθεί, αλλά  

επιπλέον συμμετέχουν σε κατεργασίες ωρίμανσης με σκοπό την παραγωγή λειτουργικών και 

σταθερών RNA μορίων. Με παρόμοιο τρόπο στα βακτήρια οι ίδιοι παράγοντες συμμετέχουν στην 

ωρίμανση και αποικοδόμηση μεταγράφων (RNA turnover)(Deutscher, 2006). Αυτό προϋποθέτει 

ότι το ίδιο ένζυμο πρέπει να είναι σε θέση να παράγει τα ακριβή άκρα ενός μεταγράφου ενώ 

παράλληλα να μπορεί να αποδομήσει ή να αποσταθεροποιήσει RNA μόρια (ακόμα και το RNA 

στην ωρίμανση του οποίου είχε συμμετάσχει) κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Αυτός ο 

λειτουργικός πλουραλισμός είναι στοιχείο που χαρακτηρίζει τις ριβονουκλεάσες και αποτελεί το 

βασικό χαρακτηριστικό των μηχανισμών που αναγνωρίζουν και στοχεύουν ελαττωματικά RNA ή 

εναλλακτικά σύμπλοκα RNA-πρωτεϊνών. Η εξειδίκευση συχνά επιτυγχάνεται από την παρουσία 

συμπαραγόντων. Γνωστοί συμπαράγοντες είναι κάποιες RNA ελικάσες (Ski2 στο εξώσωμα, upf1 

στο σύμπλοκο αποικοδόμησης πολύ-ουριδιλιωμένων μεταγράφων των ιστονών στα θηλαστικά, 

Mtr4 στο σύμπλοκο στις ζύμες) (Bernstein, Patterson, Wilson, & Toth, 2008; Hoefig & Heissmeyer, 

2014; Vanacova & Stefl, 2007), πολυμεράσες (TRAMP-σύμπλοκα πολύ αδενυλίωσης τα οποία 

προσθέτουν μικρές ουρές αδενίνης σε μετάγραφα στοχεύοντάς τα για αποικοδόμηση από το 

εξώσωμα στις ζύμες), γενικές πρωτεΐνες βοηθοί (σαπερώνες πχ. πρωτεϊνικά σύμπλοκο Lsm1-7 

στους ευκαρυώτες και η Hfq πρωτείνη στα βακτήρια με το πρώτο να μεσολαβεί στην 
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αποικοδόμηση των πολυουριδυλιωμένων ιστονικών μεταγράφων στα θηλαστικά και το δεύτερο 

να συμμετέχει στη ρύθμιση από μικρά μη κωδικά RNA στα βακτήρια    (Lyons, Ricciardi, Guo, 

Kambach, & Marzluff, 2014; Vogel & Luisi, 2011).  

1.5.1. Ο ρόλος των μικρών RNA 

1.5.1.1.Προκαρυωτικά μικρά RNAs 

Ένας πολύ μεγάλος αριθμός μη κωδικών ρυθμιστικών RNA έχει χαρακτηριστεί σε 

βακτήρια και ευκαρυώτες. Τα καλύτερα χαρακτηρισμένα βακτηριακά μικρά RNA (sRNAs) 

ρυθμίζουν θετικά ή αρνητικά την μετάφραση συγκεκριμένων μεταγράφων ως απόκριση σε 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα και παράγοντες στρες (απόκριση στο κρύο στρες, έλλειψη 

θρεπτικών-γλυκόζης, αζώτου, σιδήρου και άλλα). Το μέγεθος των sRNA ποικίλει από 50-250 nts 

και χαρακτηρίζονται από έντονες δομές όπως θηλιές και αναδιπλωμένες δευτεροταγείς δομές. 

Εκπληρώνουν το βιολογικό τους ρόλο είτε με την πρόσδεση σε πρωτεΐνες στόχους, 

αλληλεπίδραση που συνήθως απομονώνει την πρωτεΐνη από το φυσικό της υπόστρωμα, είτε σε 

mRNA λόγω συμπληρωματικότητας ρυθμίζοντας την έκφραση τους. Στα mRNA προσδένονται 

συνήθως σε ρυθμιστικά στοιχεία που εντοπίζονται στις αμετάφραστες περιοχές (UTRs) των 

mRNA, γεγονός που καθορίζει την ικανότητα μετάφρασης ή/και σταθερότητα και σε ορισμένες 

περιπτώσεις την συνέχιση της μεταγραφής τους. Οι αλληλουχίες RNA που βρίσκονται συνήθως 

σε αμετάφραστες περιοχές ονομάζονται ριβοδιακόπτες (riboswitches)(Oliva, Sahr, & Buchrieser, 

2015; Waters & Storz, 2009). Τα μικρά RNA παράγονται είτε από την ίδια γενετική περιοχή που 

βρίσκεται το γονίδιο το οποίο ρυθμίζουν (cis), είτε από διαφορετικό γενετικό τόπο (trans). 

Παραδείγματα ρύθμισης από τα μη κωδικά RNA αυτής της κατηγορίας παρουσιάζονται στην 

εικόνα 1.5. 

 

Εικόνα 1.5.Ρύθμιση από μη κωδικά RNA 

στα Βακτήρια. A. Μη κωδικά RNA που 

παράγονται από διαφορετικό γενετικό 

τόπο από το γονίδο του οποίου 

ρυθμίζουν  (trans) Αλληλεπιδρούν με το 

στόχο τους με ημιτελή 

συμπληρωματικότητα. Η αλληλεπίδραση 

αυτή μπορεί να οδηγήσει το RNA στόχο σε 

(1) στόχευση από RNAσες και 

αποικοδόμηση,   ή (2) σε  αλληλεπίδραση  

με κάποια δίκλωνη δομή στο 5’ UTR του mRNA που     απέκλειε   την     αλληλεπίδραση   της  

περιοχής  αναγνώρισης  και  πρόσδεσης στα ριβοσώματα (RBS-Ribosome Binding Site) με αυτά, 
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ελευθερώνοντας την περιοχή αυτή και επιτρέποντας πλέον την μετάφραση του mRNA στόχου, ή 

(3) σε κάλυμμα της περιοχής του RNA είναι υπέυθυνη για την αναγνώριση και τη πρόσδεση στα 

ριβοσώματα (RBS-Ribosome binding site) με αποτέλεσμα την αναστολή της μετάφρασής του 

mRNA στόχου. Β. Μη κωδικά RNA που παράγονται από τον ίδιο γενετικό τόπο (cis). (1) 

Αναστολή της πρόσδεσης στα ριβοσώματα και μετέπειτα αποικοδόμηση, (2) απευθείας 

στόχευση με RNAσες ή (3) καταστολή της μεταγραφής με δημιουργία δομών που σηματοδοτούν 

την απελευθέρωση της RNA πολυμεράσης από τον γενετικό τόπο. (εικόνα από (Waters & Storz, 

2009) 

1.5.1.2. Αντι-ιικά μικρά RNAs σε μικροοργανισμούς. 

Τα περισσότερα βακτήρια και αρχαία κωδικοποιούν μια σημαντική κατηγορία μη 

κωδικών RNAs τα οποία μεταγράφονται από γενετικούς τόπους τύπου CRISPR (clustered regularly 

interspaced short palindromic repeat). Η CRISPR περιοχή περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες 

αλληλουχίες, που είναι είτε συνεχόμενες, είτε διαχωρίζονται από ενδιάμεσες περιοχές DNA. Στις 

περιοχές αυτές ενσωματώνονται πολλαπλές μικρές περιοχές από την αλληλουχία εισβαλόντων 

ιών με την συμμετοχή μελών της οικογένειας πρωτεϊνών Cas (Cas1 και 2 υποβοηθούμενες από 

την Cas9)(Heler et al., 2015). Στη συνέχεια οι περιοχές στις οποίες έχουν ενσωματωθεί 

μεταγράφονται ως μεγάλα προ-crRNA, τα οποία μετά από επεξεργασία παράγουν τα μικρότερου 

μεγέθους ώριμα crRNAs. Τα crRNAs παρέχουν προστασία έναντι στους ιούς, στοχέυοντας μια 

ενδονουκλεάση της οικογένειας των Cas πρωτεϊνών (την Cas9) σε ομόλογες περιοχές των ιών 

οδηγώντας στην κοπή και μετέπειτα καταστροφή τους (Boyaval, Moineau, Romero, & Horvath, 

2007). Aξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες χρησιμοποίησης του 

συστήματος αυτού στην γενετική τροποποίηση των οργανισμών. Η σχετική απλότητα του 

μηχανισμού επιτρέπει τη στόχευση με μεγάλη ευελιξία στόχων σε γενωμικές περιοχές που 

επιθυμείτε μεταλλαγή. Ιδανικά μπρεί να επιτευχθεί αντικατάσταση γενετικού τόπου εάν 

συνδυαστεί με τη παροχή εξωγενούς αλληλουχίας με ομόλογα άκρα στην περιοχή στόχευσης από 

το σύμπλοκο crRNA-Cas9 και τη δυνατότητα που έχουν οι οργανισμοί να επιδιορθώνουν αλλαγές 

στο γένωμα με ομόλογο ανασυνδιασμό(Gratz et al., 2014; J. Li et al., 2014; Wiedenheft et al., 

2011; Zhang et al., 2016). Συνοπτικά το μοντέλο βιογένεσης των crRNA απεικονίζεται στην εικόνα 

1.5.. 
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Εικόνα 1.5. O CrispR 

μεσολαβούμενος αντιικός 

μηχανισμός στα αρχαία και στα 

βακτήρια. Απλουστευμένη 

αποτύπωση του μηχανισμού με την 

είσοδο του φάγου να τροφοδοτεί την 

επαγωγή των Cas παραγόντων στην 

αναγνώριση και αποκοπή 

συγκεκριμένων αλληλουχιών από το 

γένωμα του(1.Spacer acquisition). 

Αυτά ενσωματώνονται στον γενετικό 

τόπο των Crisp, μεταγράφονται ως  

πολυκιστρώνιο,     επεξεργάζονται  

ενδονουκλεολυτικά και παράγουν τα μονοκιστρονικά CrispRNAs (2.crRNA processing). Στη 

συνέχεια αφού συγκροτηθούν τα σύμπλοκα με τη σύμπραξη πολλών διαφορετικών τύπων των 

Cas πρωτεϊνών (3.crRNP assembly) γίνεται η αναγνώριση και αποικοδόμηση του 

στόχου(4.target degradation), μέσω συμπληρωματικότητας με το ιικό γένωμα. Εικόνα από 

(Kannan & Ventura, 2015) 

1.5.1.3. Μικρά RNAs σε ευκαρυωτικούς οργανισμούς. 

Το φαινόμενο της RNA σίγησης απαντάται στους περισσότερους ευκαρυώτες. Ο βασικός 

μηχανισμός της RNA σίγησης ξεκινά με τη δράση μιας ομάδας ενδονουκλεασών, των Dicer, πάνω 

σε δίκλωνα μόρια RNA (double stranded RNA, dsRNA) με αποτέλεσμα τη δημιουργία μικρού 

μεγέθους δίκλωνων μορίων RNA (small RNAs, sRNAs). Στη συνέχεια, μία από τις δύο αλυσίδες του 

δίκλωνου sRNA ενσωματώνεται σε ένα σύμπλοκο πρωτεϊνών RISC (RNA Ιnduced Silencing 

Complex) το οποίο καθοδηγούμενο από τη συμπληρωματικότητα του μικρού RNA με τον RNA 

στόχο, αλληλεπιδρά και κόβει το τελευταίο. Η πρωτεΐνες-τελεστές του συμπλόκου είναι RNAses 

της οικογένειας των Αgo πρωτεϊνών (Aurgonautes). 
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Eικόνα 1.6. Ο μηχανισμός της RNA σίγησης. Αρχική αναγνώριση δίκλωνης δομής από κάποια 

Dicer πρωτεΐνη οδηγεί στην υδρόλυση της και παραγωγή μικρών RNA 21-24 ολιγονουκλεοτιδίων. 

Από τους δύο κλώνους ο ένας (κόκκινος στην εικόνα) επιλέγεται από το σύμπλοκο RISC (η 

θερμοδυναμικά ευνοούμενη αλληλεπίδραση του κλώνου με το σύμπλοκο), κατευθύνοντας το 

σύμπλοκο σε συμπληρωματική αλληλουχία στόχο. Στην περίπτωση που ο στόχος είναι mRNA 

αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αποκοπή στο μέσω της αλληλουχίας συμπληρωματικότητας από 

την AGO νουκλεάση ή να οδηγήσει σε επαγωγή μηχανισμών NMD σε μετάγραφα που ήδη 

εκφράζονται προκαλώντας την αποσταθεροποίηση και αποικοδόμησή τους. Η δημιουργία των 

δικλώνων δομών μπορεί είτε να συμβαίνει φυσικά από αναδίπλωση RNA μορίου (πρόδρομο 

miRNA) ή να συμβαίνει από τις RNA εξαρτώμενες RNA πολυμεράσες των κυττάρων. Στην 

περίπτωση προβληματικών RNA, πρόσδεση των RDRs δημιουργεί της δομές αυτές ενώ σε 

μετέπειτα βαθμό μπορεί να ενισχύσει την παραγωγή υποστρωμάτων για τις Dicer πρωτεΐνες 

ενισχύοντας το αρχικό σήμα. Μια κατηγορία μικρών RNA στοχεύει γενωμικές περιοχές DNA με 

σκοπό την ετεροχρωματινοποίηση τους. Οι περιοχές αυτές είναι κυρίων επαναλαμβανόμενο DNA 

και μεταθετά στοιχεία. Η μεταγραφή αυτών των τόπων είτε δημιουργεί «προβληματικό RNA»  

είτε δίκλωνες δομές (inverted repeats). Στόχευση του συμπλόκου RITS στις περιοχές αυτές οδηγεί 

σε επιστράτευση παραγόντων ετεροχροματινοποίησης (HF) με τελικό αποτέλεσμα την επιβολή 

μαρτύρων ετεροχρωματίνης στο γένωμα (είτε στο DNA είτε στις ιστόνες). Στην εικόνα αναφέρεται 

η περίπτωση της μεθυλίωσης κυτοσίνης. 
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Η δράση του συμπλόκου RISC πάνω στα RNA-στόχους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

πέψη του RNA-στόχου, την καταστολή της μετάφρασής του ή τη δημιουργία επιγενετικών 

αλλαγών σε συμπληρωματικές περιοχές του γονιδιώματος  (Baulcombe, 2004; Ghildiyal and 

Zamore, 2009; Moazed, 2009). Όταν τα siRNA χρησιμοποιούνται για πέψη ή καταστολή της 

μετάφρασης του RNA-στόχου το φαινόμενο ονομάζεται μετα-μεταγραφική σίγηση (Post 

Transcriptional Gene Silencing, PTGS) ενώ όταν κατευθύνουν επιγενετικές αλλαγές στο γονιδίωμα 

με συνέπεια καταστολή της έκφρασης του γονιδίου, το φαινόμενο ονομάζεται μεταγραφική 

σίγηση (Transcriptional Gene Silencing, TGS). 

Λειτουργικά η RNA σίγηση αφορά στην αναπτυξιακή ρύθμιση γονιδίων, στη 

καταπολέμηση εισβάλλοντων DNA και RNA στοιχείων, και στην άμεση ρύθμιση γονιδίων ως 

απόκριση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες στρες. 

1.5.2. Τα μονοπάτια των εξωνουκλεασών 

Όλα τα είδη RNA συνθέτονται σε μεγαλύτερα πρόδρομα μόρια τα οποία υπόκεινται σε 

επεξεργασία από ριβονουκλεάσες στο 3’ άκρο και σε ορισμένες περιπτώσεις και στο 5’ άκρο. Στις 

περιπτώσεις ματίσματος ή επεξεργασίας και αφαίρεσης τμημάτων από τα πρόδρομα μόρια (κατά 

των διαδικασία της ωρίμανσης των RNA) τα τμήματα που αφαιρούνται πρέπει με τη σειρά τους 

να αποικοδομηθούν. H αποικοδόμηση των τελευταίων αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο μέρος του 

συνόλου των διαδικασιών αποικοδόμησης ενός κυττάρου. Η ανακύκλωση των mRNAs (turnover) 

είναι μια καλά ρυθμιζόμενη διαδικασία, με βασικό ρόλο τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και 

κοινό χαρακτηριστικό στον μεταβολισμό του RNA καθολικά. Τα μη κωδικά RNA που είναι κατά 

κανόνα λιγότερο σταθερά μόρια έχουν συνεχή και πολύ γρήγορο ρυθμό αποικοδόμησης. 

Η διαδικασία του RNA turnover συνήθως ξεκινά με αφαίρεση της πολύ-Α ουράς, 

ακολουθούμενη από αποκοδόμηση από το 5’ και 3’ άκρο. Στο 3’ άκρο γίνεται από  το σύμπλοκο 

του εξωσώματος η σύσταση του οποίου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις συνθήκες και τον τύπο 

του RNA που αποδομείται (Lange, Sement, Canaday, & Gagliardi, 2009). H δυναμική αυτή του 

εξωσώματος εξυπηρετεί τον έλεγχο της δράσης του. Στις περισσότερες περιπτώσεις το εξώσωμα 

αποικοδομεί πλήρως το μετάγραφο το οποίο στοχεύει (snRNAs,snoRNAs και mRNAs)(Christie, 

Brosnan, Rothnagel, & Carroll, 2011; Lange et al., 2009). Τον αντίστοιχο ρόλο στους προκαρυώτες 

έχει η PNPase (Deutscher, 2006). Σε κάποιες περιπτώσεις τόσο η PNPAse όσο και το εξώσωμα 

συνεργάζονται με ενδονουκλεάσες ώστε να ολοκληρωθεί η αποικοδόμηση. Τέτοια παραδείγματα 

αποτελούν η πρόσδεση της PNPASe με την RNAse E στο αποικοδομησόσωμα 

(degradosome)(Houseley & Tollervey, 2009) και η αλληλεπίδραση υπομονάδων του εξωσώματος 

με την Rrp44/Dis3 στο S.cerevisiae (Houseley & Tollervey, 2009) .  
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 Το δέυτερο μονοπάτι αποικοδόμησης ξεκινά από το 5’ άκρο. Τα περισσότερα κυτταρικά 

RNA τροποποιούνται ώστε να προστατεύονται από 5’ εξωνουκλεάσες. Στο Bacilus subtilis, η 

αποικοδόμηση των mRNAs από την RNAse J επάγεται από την υδρόλυση της 5’ τριφωσφορικής 

ομάδας. Στο Ε.coli, μετάγραφα τα οποία διατηρούν μια τριφωσφορική ομάδα στο 5’ άκρο 

παραμένουν ανθεκτικά στην υδρόλυση από τη RNAse Ε, η δράση της οποίας αναστέλλεται από 

την παρουσία της τριφοσφωρικής ομάδας στο 5’ άκρο ενώ αντίθετα είναι ιδιαίτερα δραστική 

έναντι μεταγράφων που διαθέτουν μονοφωσφορική (Schoenberg, 2009). H μετατροπή της 

φωσφορική ομάδας του 5’ νουκλεοτιδίου σε μονοφωσφορική εξασφαλίζεται από τη 

πυροφωσφορική υδρολάση RppH (RNA pyrophosphoHydrolase)(Schoenberg, 2009). Η αντίστοιχη 

λειτουργία στους ευκαρυώτες εξασφαλίζεται όπως αναφέραμε παραπάνω από την παρουσία του 

καλύματος στο 5’ άκρο, ενώ ορθόλογη λειτουργία με την RppH έχει το ολοένζυμο που αφαιρεί το 

κάλυμα το Dcp1/Dcp2(Decapping protein1/2)(Deshmukh et al., 2008) με την αποικοδόμηση να 

ξεκινά από τις ΧRN 5’ εξωνουκλεάσες(Nagarajan, Jones, Newbury, & Green, 2013).  

1.5.3.Συστήματα ποιοτικού ελέγχου των μεταγράφων 

Τα μονοπάτια ωρίμανσης και αποικοδόμησης βρίσκονται υπό το ευρύτερο έλεγχο ενός 

δικτύου παρακολούθησης στον οποίο ποιοτικά χαρακτηριστικά στα RNA αναγνωρίζονται και είτε 

επιτρέπουν τη διατήρηση τους, είτε πυροδοτούν διαδικασίες απομάκρυνσής τους. Τα ακριβή 

κριτήρια επιλογής αυτού του μηχανισμού in vivo είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθούν, καθώς 

είναι μια διαδικάσια που αφορά μόνο ελαττωματικά RNA ή ριβοπρωτεινικά σύμπλοκα, των 

οποίων η αναγνώριση και η αποικοδόμηση γίνεται με τόσο γρήγορο ρυθμό που η ανίχνευση των 

στοιχείων που την προκάλεσαν είναι πολύ δύσκολη. Οι περισσότερες λειτουργικές αναλύσεις των 

μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου (surveillance) έχουν προκύψει από τεχνητές αλλαγές που έχουν 

εισαχθεί είτε σε RNA μόρια είτε σε παράγοντες που συμμετέχουν στις διαδικασίες ωρίμανσης, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν το εύρος των RNA υποστρωμάτων που 

«παρακολουθούνται» από τον μηχανισμό. Εξαιρέσεις αποτελούν τα mRNA με πρόωρα κωδικόνια 

λήξης, που μπορεί να έχουν προκύψει πχ. από ελαττωματικό μάτισμα, στοχεύονται από τα 

μονοπάτια αποικοδόμησης NMD (Nonsense Mediated Decay). Κοινοί είναι οι μηχανισμοί 

παρακολούθησης και ανακύκλωσης  που εστιάζουν σε στοιχεία του RNA  μορίου και όχι στο πώς 

αυτό έχει παραχθεί.  

Τα rRNA όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 1.1 παράγονται ως ένα πολυκιστρονικό μήνυμα 

το οποίο ωριμάζει από τη σταδιακή δράση ενδο και εξωνουκλεασών. Οι αλληλουχίες που 

αποκόπτονται από τη δράση των RNAσων, δεδομένου του υψηλού ρυθμού παραγωγής τους 

αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του συνολικού RNA που πρέπει να αποικοδομηθεί. Αυτό 

επιτυγχάνεται κυρίων με την δράση του εξωσώματος (στον S.cerevisiae ολιγοαδενυλιώνονται και 

στοχέυονται αρχικα από το σύμπλοκο TRAMP του εξωσώματος από το 3’ άκρο) (Lebreton, 
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Tomecki, Dziembowski, & Seraphin, 2008). Τα ποιοτικά στοιχεία που αξιολογούνται στα 

ριβοσωμικά μπορεί να ποικίλουν. Οι περισσότερες μεταλλαγές που μπλοκάρουν την προ-rRNA 

επεξεργασία δεν οδηγούν σε σχηματισμό προ-ριβοσωμάτων παρά του ότι η μεταγραφή των 

ριβοσωμικών γονιδίων συνεχίζεται. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μηχανισμοί αποικοδόμησης στους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς αποτρέπουν στα προ-rRNA να συσσωρεύονται και να συγκροτούν 

έστω «προβληματικά» ριβοσώματα, καθώς προβαίνουν στην άμεση αποικοδόμηση των μη 

σωστα επεξεργασμένων προ-rRNA με τελικό αποτέλεσμα θνησιγόνους φαινοτύπους (LaRiviere, 

Cole, Ferullo, & Moore, 2006). Αντίθετα στα βακτήρια σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ο σχηματισμός 

μη βέλτιστων ριβοσωμάτων από πληθυσμούς προ-rRNA που συσσωρεύονται, επιτρέπει την έστω 

και με μικρότερο από το φυσιολογικό ρυθμό ανάπτυξης(Kaczanowska, Rydén-Aulin, & Ryde, 

2007). Η αποικοδόμηση λειτουργικών ριβοσωμάτων συμβαίνει κυρίως ως απόκριση σε 

παράγοντες που επιβάλουν καθολική μείωση της πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως σε συνθήκες μεγάλης 

έλλειψης θρεπτικών (starvation) ή σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν περισσότερα 

ριβοσώματα από αυτά που χρειάζεται το κύτταρο και συμβαίνει πιθανά με τον μηχανισμό των 

καθυστερούντων ριβοσωμάτων ( NGD-No Go Decay)(Houseley & Tollervey, 2009; LaRiviere et al., 

2006), o oποίος συνήθως ενεργοποιείται για μεταφραζόμενα mRNA, όταν παρουσιαστεί 

πρόβλημα και κολλήσει το ριβόσωμα σε κάποιο σημείο κατά μήκους αυτού (εικόνα 1.7). 

Στα βακτήρια η μέση διάρκεια ζωής ενός mRNA δεν ξεπερνά συνήθως τα 2 με 3 λεπτά. 

Αυτός ο γρήγορος ρυθμός ανακύκλωσης επιτρέπει στα βακτήρια την άμεση απόκριση σε αλλαγές 

του περιβάλλοντός του, όπως είναι η διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών, η μεταβολές στη 

θερμοκρασία κτλ. Στου ευκαρυώτες ο ρυθμός ανακύκλωσης των mRNAs ποικίλει ανάλογα με τον 

τύπο του mRNA, παρέχοντας μια επιπλέον παράμετρο στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Η 

αποικοδόμηση των ευκαρυωτικών mRNA συνήθως ξεκινά με την μείωση του μήκους της ουράς 

πολυαδενίνης στο 3’ άκρο, ακολουθούμενη από την αφαίρεση του 5’ καλύματος και την 

υδρόλυσή τους από ριβονουκλεάσες που δρουν και στα δύο άκρα. Ο μέσος χρόνος ημιζωής των 

mRNA των θηλαστικών ποικίλει από 30 λεπτά μέχρι και 20 ώρες. Συνήθως μικρό χρόνο ημιζωής 

έχουν ρυθμιστικές πρωτεΐνες όπως μεταγραφικοί παράγοντες, με τους χρόνους ημιζωής να 

μεταβάλλονται γρήγορα σε αποκρίση περιβαλοντικών παραγόντων. Τα mRNA αυτού του τύπου 

συνήθως περιέχουν περιοχές πλούσιες σε AU μοτίβα κοντά στα 3’ άκρα τους, με τις περιοχές 

αυτές να λειτουργούν ως σήματα για άμεση αποικοδόμηση προάγοντας την από-αδενυλίωση 

των 3’ άκρων.  

Οι ποιοτικοί έλεγχοι στους οποίους υποβάλλεται ένα mRNA το ακολουθούν από την 

παραγωγή του μέχρι και το στάδιο της μετάφρασης. Πιθανό ελάττωμα σε κάποιο από τα στάδια 

ωρίμανσης τροφοδοτεί μηχανισμούς αποικοδόμησης. Από την παραγωγή, την προσθήκη 

καλύμματος, την πολυαδενυλίωση, το μάτισμα, την έξοδο από τον πυρήνα μέχρι την πρόσδεση 
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του στο ριβόσωμα και την αποδοτική μετάφραση του, όλα ελέγχονται από μηχανισμούς που 

είναι έτοιμοι να το απομακρύνουν με πολύ ταχύ ρυθμό ώστε να αποτραπεί η συσσώρευσή του 

προκαλώντας προβλήματα στην ομοιόσταση του κυττάρου (εικόνα 1.7). Το πρόβλημα σε 

αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν μόνο η παραγωγή μιας ενδεχόμενα τοξικής για το κύτταρο 

πρωτεΐνης. Η ποσότητα RNA  που θα προέκυπτε, είτε από ολόκληρα είτε από μέρος μεταγράφων 

από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα μηχανισμούς του 

κυττάρου. Έλλειψη της απομάκρυνσης των μη κωδικών RNAs που συμμετέχουν στην επιμήκυνση 

των τελομερών από την 5’ εξωνουκλεάση Rat1 στον S.cerevisiae, εμποδίζει τη δράση της 

τελομεράσης λόγω πιθανών RNA:DNA δικλώνων που σχηματίζονται στην περιοχή (Luke et al., 

2008). Επιπρόσθετα, αλληλεπίδραση των  συσσωρευμένων μεταγράφων που θα έπρεπε να έχουν 

απομακρυνθεί με πρωτεΐνες μπορεί να οδηγήσει στην απορρόφηση (sequestering) σημαντικών 

πρωτεϊνών που συμμετέχουν στα στάδια ωρίμανσης ή ρύθμισης μεταγράφων από τους φυσικούς 

τους στόχους. Αν αναλογιστεί κάποιος ότι η ποσότητα των περισσοτέρων παραγόντων που 

συμμετέχουν στην παραγωγή και ωρίμανση μεταγράφων είναι περιοριστική, ως αποτέλεσμα 

ελέγχου των διαδικασιών, μια ενδεχόμενη μείωση των διαθέσιμων παραγόντων για τη παραγωγή 

πχ. των ριβοσωμάτων θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην ομοιόσταση των 

κυττάρων (Houseley & Tollervey, 2009). 

Στα φυτά οι αποικοδόμηση μεταγράφων μέσω του μηχανισμού NMD φαίνεται να 

επικαλύπτεται λειτουργικά με αυτούς της RNA σίγησης, μιας και τα υποστρώματα που 

αναγνωρίζονται και τροφοδοτούν επαγωγή των μηχανισμών αυτών έχουν κοινά δομικά στοιχεία. 

Τα αποαδενυλιωμένα μετάγραφα που προκύπτουν από τη δράση των συμπλόκων RISC, 

μετάγραφα χωρίς 5’ κάλυμμα ή με πρόωρα κωδικώνια λήξης, ή χωρίς κωδικώνια λήξης 

αναγνωρίζονται όχι μόνο από τα σύμπλοκα των εξωσωμάτων ή 5’ εξωνουκλεάσες του 

μηχανισμού της RNA αποικοδόμησης XRN αλλά και ως ελαττωματικά ή μη κυτταρικά RNA από τις 

RDR των φυτών μια κατηγορία RNA-εξαρτώμενων RNA πολυμερασών που δημιουργούν δίκλωνα 

υποστρώματα-στόχους για τις DICER και την παραγωγή μικρών RNAs (Christie et al., 2011; 

Dalmay, Hamilton, Rudd, Angell, & Baulcombe, 2000). Στις περιπτώσεις που τα μετάγραφα αυτά 

είναι κυτταρικά mRNAs αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για τα φυτά, 

δεδομένου ότι τα παραγόμενα μικρά RNA θα στόχευαν πέραν των ελαττωματικών μορφών των 

μεταγράφων στα οποία προέκυψε το πρόβλημα και εκείνων τα οποία δεν διαθέτουν κανένα 

πρόβλημα με τελικό αποτέλεσμα την μετά-μεταγραφική σίγηση γονιδίων όχι βάση κάποιας 

ρυθμιστικής ανάγκης αλλά ενός τυχαίου προβλήματος που αναγνωρίστηκε από το σύστημα RDR-

DICER. Επιπρόσθετα, ο μηχανισμός της RNA σίγησης μέσω RDR επάγεται σύμφωνα με ένα 

μοντέλο που του επιτρέπει να αναγνωρίζει προβληματικά μετάγραφα όταν αυτά ξεπεράσουν ένα 

ποσοτικό επίπεδο. Τα μετάγραφα αυτά αναγνωρίζονται και στοχοποιούνται ως ξένα μετάγραφα 

με ασυνήθιστα μεγάλη παρουσία. Χαρακτηριστικό αυτής της λειτουργίας είναι η δυσκολία που 
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υπάρχει στη δημιουργία σταθερών διαγονιδιακών φυτών που υπερεκφράζουν πρωτεΐνες, ακόμα 

και ενδογενείς.  Παράλληλα ένα πλήθος παραγόντων φαίνεται να συμμετέχει και στις δύο 

διαδικασίες (ελικάση UPF1 ελικάση, DCP1/DCP2 και XRN πρωτεΐνες), όπως έχει επισημανθεί από 

λειτουργικές αναλύσεις και συνεντοπισμό παραγόντων RNA σίγησης και αποικοδόμησης (Xu & 

Chua, 2011). Για να επιτυγχάνεται η βέλτιστη συνεργασία των μηχανισμών αυτών θα πρέπει οι 

μηχανισμοί του NMD πιθανά να δρουν πριν από τους μηχανισμούς της RNA σίγησης, έχοντας 

όμως περιορισμένη ικανότητα ως προς την ποσότητα των RNA μορίων που μπορεί να 

επεξεργαστεί και όταν το ποσοτικό αυτό κατώφλι ξεπερνιέται να αναλαμβάνουν οι πιο  

αποδοτικοί  μηχανισμοί της RNA σίγησης (Christie et al., 2011). 

 

Εικόνα 1.7 Μονοπάτια 

επεξεργασίας, 

αποικοδόμησης και 

παρακολούθησης των 

μεταγράφων που 

παράγονται από την RNA 

πολυμεράση ΙΙ. Στο πάνω 

μέρος απεικονίζονται τα 

πυρηνικά στάδια και στο 

κάτω τα 

κυτταροπλασματικά.  Η 

ρύθμιση μπορεί να χωριστεί 

σε 6 στάδια. Προσθήκη 

καλύμματος (Capping): 

προσθήκη του m7G 

καλύμματος στο 5’ άκρο του 

νεοσυντιθέμενου RNA. 

Τυχόν αποτυχία του σταδίου 

αυτού οδηγεί σε 

αποικοδόμηση από τις 

πρωτεΐνες XRN(Rat1). 

Ενδιάμεσα τις μεταγραφής 

(elongation)  :     Kατά     τη  

διάρκεια της μεταγραφής αλλάζει ο τύπος της φωσφορυλίωσης στην ουρά της RNA 

πολυμεράσης κάτι που προκαλεί την πρόσδεση ενός συμπλόκου (Nab3/Nrd1) που σηματοδοτεί 

τον τερματισμό της μεταγραφής και την αποικοδόμηση των τμημάτων μέσω του πυρηνικού 
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εξωσώματος. Τα μετάγραφα αυτά είναι είτε το τμήμα που αποκόπτεται κατά την 

πολυαδενυλίωση των mRNAs, είτε snRNA και snoRNAs. Τα τελευταία προστατεύονται επειδή 

συγκροτούν ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σύμπλοκα snRNPs τα οποία χρησιμοποιούν το εξώσωμα 

για την ωρίμανση του 3’ άκρου τους. Μάτισμα: Αφαίρεση ιντρονίων, τα οποία παραμένουν σαν 

κυκλικά RNA μόρια. Η μετατροπή του σε μονόκλωνα από την ενδονουκελάση Dbr1, επιτρέπει 

την 5’ και 3’ αποικοδόμηση τους που είτε οδηγεί στη ολοκληρωτική αποικοδόμηση είτε στην 

παραγωγή snoRNAs που προκύπτουν από ιντρόνια. Λήξη της μεταγραφής: αποκοπή της 

αλληλουχίας που σηματοδοτεί την πολυαδενυλίωση. Το 3’ κομμάτι που προκύπτει από την 

κοπεί ταξιδεύει με την RNA πολυμεράση και έλλειψη καλύμματος υδρολύεται από την 5’ 

εξωνουκλεάση Rat1(τύπου XRN). Έξοδος από τον πυρήνα: Τυχόν αποτυχία εξόδου του RNA από 

τον πυρήνα σηματοδοτεί την αποκοδόμηση του με τα συνήθη στάδια αφαίρεσης καλύπτρας 

και αποικοδόμηση από τις πυρηνικές RNAσες. Μετάφραση: Mετά την έξοδο των mRNAs στο 

κυτταρόπλασμα και τα πρώτα στάδια πρόσδεσης των ριβοσωμάτων λειτουργεί ένας 

μηχανισμός αρχικής ανίχνευσης και σε περίπτωση που ανιχνευθούν στα μετάγραφα πρόωρα 

κωδικόνια λήξης επάγεται ο μηχανισμός NMD (Nonsense Mediated decay) που οδηγεί το 

μετάγραφο σε αποικοδόμηση. Σε περίπτωση που το mRNA δεν έχει κάποιο κωδικώνιο λήξης 

(από πρόωρη πολυαδενυλίωση ή κάποια σημειακή μεταλλαγή) ενεργοποιείται ο μηχανισμός 

του NSD (Non stop Decay) ενώ όταν υπάρχουν δευτεροταγείς δομές που εμποδίζουν τη 

μετακίνηση των ριβοσωμάτων πάνω στα μετάγραφα, η καθυστέρηση οδηγεί στον μηχανισμό 

του NGD (No Go Decay). Tέλος ένα mRNA υπόκειται σε διαδοχικούς κύκλους μετάφρασης κατά 

τους οποίους το μέγεθος της πολύ-Α ουράς μειώνεται σταδιακά. RNA απαδενυλάσες 

εμπλέκονται στο στάδιο αυτό (πχ Ccr4/Caf1 στον ζακχαρομύκητα). Η μείωση του μεγέθους 

τροφοδοτεί το μονοπάτι αφαίρεσης καλύματος και την τελική αποικοδόμηση τους. Το μέγεθος 

της πολύ-Α ουράς και ο ρυθμός μείωσης του καθορίζουν σε ένα βαθμό το ρυθμό ημιζωής του. 

Eικόνα από (Houseley & Tollervey, 2009) 

Όλοι οι οργανισμοί που έχουν μελετηθεί περιέχουν RNAσες που ανήκουν σε πολλές 

διαφορετικές κατηγορίες, γεγονός που δείχνει ότι οι μηχανισμοί αποικοδόμησης του RNA είναι 

αρχέγονοι και πολύ μεγάλης σημασίας. Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζονται ενδεικτικά καλά 

μελετημένες RNAσες από διάφορους οργανισμούς και ο γενικός τους ρόλος. 

Τύπος Οικογένεια Χαρακτηριστι

κά Μέλη 

Καταλυτική 

ενεργότητα 

Βιολογικός Ρόλος 

Βιβλιογραφία 

Εξ
ω

νο
υκ

λε
άσ

ες
 

RNR RNAse II 

RNAse R 

Rrp44 

3’-5’ υδρολυτική 

δράση (συνεχής) 

( η RNAse R έχει και 

δράση 

RNR1 στα φυτά συμμετέχει στη 

ωρίμανση του 3΄άκρου των 

χλωροπλαστιδικών 

rRNAs.(Bollenbach et al., 2005) 
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ενδονουκλεάσης 

λόγω μιας 

επιπρόσθετης 

περιοχής που φέρει 

σε κάποια είδη όπως 

πχ στον S.cerevisiae)  

Στους περισσότερους 

ευκαρυώτες συμμετέχουν στο 

σχηματισμό του εξωσώματος 

για την αποικοδόμηση mRNA 

από το 3’ άκρο (Bernstein et al., 

2008; Vanacova & Stefl, 2007) 

Στα Βακτήρια  

DEDD       RNAse D 

RNAse T 

Oligoribonycle

ase 

Pan2 

ERI1 

 

 

 

3’-5’ υδρολυτική 

δράση (μη συνεχής) 

(κάποια μέλη 

υδρολύουν  RNA και 

DΝA) 

Μέλη του εξωσώματος (RNAse 

D) στα φυτά (RRP6L-1,2,3) εκτός 

από τον πυρήνα δρα και στο 

κυταρόπλασμα για την πολύ-(Α) 

εξαρτώμενη αποικοδόμηση 

μεταγράφων(Bernstein et al., 

2008; Vanacova & Stefl, 2007) 

Στα βακτήρια συμμετέχουν στην 

ωρίμανση του 3’άκρου των 

rRNA και tRNAs (Yuhong Zuo et 

al., 2007) 

Στους ευκαρυώτες ωρίμανση 

και αποικοδόμηση των 

κανονικών μεταγράφων των 

ιστονών, ωρίμανση rRNAs, 

ρύθμιση των siRNAs(Ansel et 

al., 2008; Hoefig et al., 2013; 

Iida, Kawaguchi, & Nakayama, 

2006; Kennedy, Wang, & 

Ruvkun, 2004) 

PDX PNPase 

RNAse PH 

3’-5’ υδρολυτική ή 

φωσφωρολυτική 

δράση (μη συνεχής)  

 

Στα βακτήρια έχουν το ρόλο του 

εξωσώματος (PNPase) ενώ 

συμμετέχουν και σε στάδια 

ωρίμανσης του 3’ άκρου των 

rRNAs και tRNAS (RNASe PH) 

(Bonnin & Bouloc, 2015; 

Deutscher, 2006) 

Στα φυτικά μιτοχόνδρια και 

χλωροπλάστες έχουν το ρόλο 
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της 3’ αποικοδόμησης πολύ 

αδενυλιωμένων μεταγράφων 

(PNPase)(Baginsky et al., 2001) 

5PX 

 

XRN1 

Rat1 

XRN2 

5’-3’ υδρολυτική 

δράση, (συνεχής) 

5’ αποικοδόμηση μεταγράφων 

των κυττάρων κατά τα σημεία 

ελέγχου των μηχανισμών 

παρακολούθησης.(Houseley & 

Tollervey, 2009; Luke et al., 

2008) 

Εν
δο

νο
υκ

λε
άσ

ες
 

 

 

RNAse III 

 

 

Drosha 

Dicer 

Miniribonucle

ase 

RNAse III 

RNA ενδονουκλεάσες 

δίκλωνου RNA. Τα 

προϊόντα υδρόλυσης 

φέρουν 3’ ΟΗ και 5’ 

μονοφωσφορική 

ομάδα, προκύπτουν 

από ασύμμετρη κοπή 

των υποστρωμάτων, 

είναι συγκεκριμένου 

μεγέθους. Η 

ασυμμετρία αφήνει 3’ 

προεξέχοντα άκρα. 

Στα βακτήρια παραγωγή μη 

κωδικών RNAs κατά την 

επεξεργασία του 

μεγαλομοριακού RNA III, 

ωρίμανση rRNA,tRNA 

μεταγράφων (Court et al., 2013; 

Deutscher, 2015; Z. Li, Pandit, & 

Deutscher, 1999) 

Στους ευκαρυώτες έχουν 

βασική συμμετοχή στο 

μηχανισμό της RNA σίγησης με 

στα πρώτα στάδια 

επεξεργασίας (Dicer/Drosha) 

(Filippov, Solovyev, Filippova, & 

Gill, 2000) 

Στους χλωροπλάστες των φυτών 

συμμετέχουν στην ωρίμανση 

των rRNAς. (Hotto et al., 2015) 

RNAse A  

 

 

Έξω- και 

Ενδονουκλεάση με 

ειδικότητα για κάθε 

RNA μόριο 

Στο σημείο κοπής 

αφήνει 3’ 

μονοφωσφορική 

ομάδα 

Mη ειδική αποικοδόμηση 

εξωκυττάριων RNAs στα 

θηλαστικά, προστασία από 

εισβάλλοντα «γυμνά» RNA 

μόρια(Cuchillo, Moussaoui, 

Barman, Travers, & Nogués, 

2002; Cuchillo, Nogués, & 

Raines, 2011) 
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RNAse Y 

 

 Ενδονουκλεάση με 

προτίμηση σε 

μονόκλωνα RNA 

υποστρώματα που 

έχουν 5’ 

μονοφωσφωρική 

ομάδα 

Αντίστοιχο ρόλο με την RNAse E 

στoν B.subtilis όπου δεν 

υπάρχει ορθόλογο της RNAse E, 

στο γενικό RNA turnover(Bonnin 

& Bouloc, 2015) 

RNAseP 

 

 Ριβοενζυμική δράση 

ενδονουκλεάσης 

ειδικής για την 

αφαίρεση του 5’ 

άκρου των προ- 

tRNAs 

Ωρίμανση του 5΄άκρου των 

tRNAs(Phizicky & Hopper, 2015) 

Στους χλωροπλάστες των φυτών 

η αντίστοιχη δράση γίνεται από 

το πρωτεϊνικό ένζυμο 

PROP1.(Gobert et al., 2010) 

RNAse Z 

 

 Υδρολυτική 

ενδονουκλεάση 

μονόκλωνoυ 

RNA.Αφήνει 3’ ΟΗ 

στο σημείο κοπής 

Ωρίμανση του 3’  άκρου των 

tRNAs που δεν φέρουν  την 

αλληλουχία CCA(Phizicky & 

Hopper, 2015) 

RNA turnover στα βακτήρια και 

στους χλωροπλάστες των 

φυτών.(Canino et al., 2009; 

Perwez & Kushner, 2006) 

RNAse H   Υδρολυτική μη ειδική 

ενδοριβονουκλεάση 

δικλώνων RNA:DNA 

υποστρώμάτων. 

Υπομονάδα της αντίστροφης 

μεταγραφάσης του HIV, 

αφαιρεί RNA από ενδιάμεσα 

RNA DNA δίκλωνα στον κύκλο 

του ιού.(Beilhartz & Götte, 

2010) 

Πίνακας 1. RNAses: ιδιότητες και ρόλος. 

Yπάρχει ένα δεδαλώδες δίκτυο ρυθμιστικών τροποποιήσεων που ένα RNA μόριο δύναται 

να περάσει ώστε να επιτελέσει την τελική λειτουργία του στα κύτταρα. Με μία κατηγορία αυτών 

των τροποποιήσεων πραγματεύεται η παρούσα διδακτορική διατριβή, με μία πρωτεΐνη που 

ανήκει στην οικογένεια των DEDD εξωνουκλεασών. 

1.6. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ DEDD 
Η υπεροικογένεια πρωτεϊνών DEDD περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα DNA και RNA 

εξωνουκλεασών με πολύ μεγάλη κατανομή σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς 
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(περισσότερα από 70.000 μέλη σύμφωνα με την βάση δεδομένων Pfam). Οι DNAσες EXO1, o 

παράγοντας έπσιλον(epsilon)  της DNA πολυμεράσης III,  η KLENOW και γενικότερα περιοχές 

επιδιορθωσης λαθών των πολυμερασών, καθώς επίσης και οι RNAσες, RNAse T και CeERI1 είναι 

κάποια από τα μέλη αυτή της οικογένειας(Yuhong Zuo & Deutscher, 2002a). Κοινό 

χαρακτηριστικό των μελών της οικογένειας αυτής είναι ένα πρωτεϊνικό μοτίβο που 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία  τεσσάρων πολύ καλά συντηρημένων αμινοξικών καταλοίπων 

DEDD (Aσπαραγινικό_Γλουταμικό_Aσπαραγινικό_Aσπαραγινικό) (Y Zuo & Deutscher, 2001). Το 

μοτίβο αυτό ονομάζεται EXO III . Η DEDD οικογένεια μπορεί να χωριστεί σε δύο υποομάδες 

πρωτεϊνών τις DEDDy (πχ. Klenow) και DEDDh (πχ. Παράγοντας ε της DNA polymerase III). Ο 

διαχωρισμός αυτός στηρίζεται στην παρουσία στην EXO III περιοχή ενός συντηρημένου 

καταλοίπου τυροσίνης (y) ή ιστιδίνης (h)αντίστοιχα (Yuhong Zuo & Deutscher, 2002b). Mέχρι 

σήμερα δεν έχει αποδoθεί κάποιος διακριτός ρόλος μεταξύ των δύο ομάδων. Ο διαχωρισμός 

βασίζεται αποκλειστικά στην ύπαρξη της συντηρημένης τυροσίνης ή ιστιδίνης. 

  Η DEDDh υποομάδα  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συμμετοχή των μελών 

της σε διεργασίες μεταβολισμού RNA μορίων σε διάφορα επίπεδα. Η υποομάδα αυτή 

αποτελείται από 3’ εξωνουκλεάσες με μικρή μεταξύ τους ομολογία (25-29 % ταυτόσημα και ) που 

κατατάσσονται σε αυτή από τη παρουσία και μόνο της EXO III επικράτειας. Ομοιότητες μεταξύ 

κάποιων εκ των μελών παρουσιάζονται και σε περιοχές πρόσδεσης ή/και αναγνώρισης του 

υποστρώματος. Οι περιοχές αυτές είναι γνωστές  ως SAP/SAF περιοχές, στις οποίες  έχει 

αποδοθεί ο ρόλος πρόσδεσης σε DNA ή RNA μόρια. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα μέλη της 

ΕΧΟΙΙΙ/DEDDh οικογένειας είναι 3’-5’ εξωνουκλεάσες που φαίνεται να προσδένονται σε δίκλωνα 

RNA ή/και DNA υδρολύοντας  3’ μονόκλωνες ουρές 2-5 νουκλεοτιδίων (με μια μικρή προτίμηση 

στις πουρίνες) παρουσία Mg2+ ή Mn2+ (Yang, Purdy, Marzluff, & Dominski, 2006a; Yuhong Zuo & 

Deutscher, 2002c). Πειραματικά δεδομένα στοιχειοθετούν μια ποικιλία λειτουργιών στους 

διάφορους οργανισμούς. 

1.6.1 Μηχανισμός κατάλυσης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η κατάταξη των πρωτεϊνών στην υπεροικογένεια DEDD 

γίνεται με βάση την παρουσία και μόνο, τεσσάρων πολύ συντηρημένων αμινοξέων. Η 

κρυστάλλωση εκπροσώπων αυτής της ομάδας (RNAseT, 3’hExo της Ε.coli και Η.sapiens 

αντίστοιχα), οδήγησε στην κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο εξωνουκλεάσες της 

οικογένειας αυτής δρουν στα υποστρώματά τους. Η δομική αυτή ανάλυση επέτρεψε την 

διαλεύκανση του ενεργού της κέντρου και επισήμανε τα κατάλοιπα που συμμετέχουν στον 

σχηματισμό του (εικόνα 1.8.Β και Γ) (Cheng & Patel, 2004; Y.-Y. Hsiao et al., 2011; Yuhong Zuo & 

Deutscher, 2002b).  
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Εικόνα 1.8. Ενεργό κέντρο και μηχανισμός κατάλυσης της EXOIII επικράτειας των DEDD 

πρωτεϊνών. Α. Στοίχιση αμινοξικής αλληλουχίας DEDD ομολόγων πρωτεϊνών από διάφορους 

προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Η στοίχιση είναι από την εργασία (Cheng & 

Patel, 2004). Αναφέρεται το συντηρημένο μοτίβο της ΕΧΟΙΙΙ επικράτειας: D-x-E; D,H-x(4)-D και D-

x-E; D,H-x(3)-Υ.  E. coli RNase T (PDB ID: 2IS3); P. aeruginosa RNase T (PDB ID: 2F96); E. coli DNA 

polymerase III ε subunit (PDB ID: 1J53); E. coli Oligoribonuclease (PDB ID: 1YTA); E. coli 

exonuclease I (PDB ID: 1FXX); three human 3′-5′exoribonucleases, PARN (PDB ID: 2A1R), 

3′hExo (PDB ID: 1W0H) and ISG20 (PDB ID: 1WLJ); E. coli RNase D (PDB ID: 1YT3); Klenow 

fragment (PDB ID: 2KZZ); και T. gorgonarius DNA polymerase (PDB ID: 1TGO). Οι τελευταίες τρεις 

ανήκουν στην υποομάδα των DEDDy εννώ οι υπόλοιπες σε αυτήν των DEDDh εξωνουκλεασών.  

Β.To ενεργό κέντρο της EXOIII επικράτειας. Επιδεικνύονται οι θέσεις των συντηρημένων 

αμινοξικών καταλοίπων (τριών  ασπαραγινικών, ένα γλουταμινικό και  η καταλυτικά δραστική 

ιστιδίνη) της EXO III επικράτειας  στην τριτοταγή δομή της RNAse T. Το πράσινο σφαίρίδιο 

απεικονίζει το απαραίτητο για την δράση των εξωνουκλεασών αυτής της κατήγορίας ιον 

μαγνησίου (Mg,ένα από τα δύο που χρειάζονται) καθώς και κάποια μόρια νερού (μικρά ροζ 

σφαιρίδια)(Yuhong Zuo et al., 2007). Γ. Μηχανισμός κατάλυσης των DEDD πρωτεϊνών. 

Απεικονίζεται ο μηχανισμός δράσης που οδηγεί στην απομάκρυνσή ενός νουκλεοτιδίου από 

κάποιο RNA υπόστρωμα. Συνοπτικά το κατάλοιπο της ιστιδίνης αποπρωτονιώνει ένα μόριο νερού 

δημιουργώντας ένα πυρηνόφιλο άτομο οξυγόνου, που με τη σειρά του επιτίθεται στον φώσφορο 

του τερματικού 3’ νουκλεοτιδίου (Cheng & Patel, 2004). 

Στο σχηματισμό του ενεργού κέντρου συμμετέχουν 3 ασπαραγινικά οξέα, ένα 

γλουταμινικό οξύ και ένα κατάλοιπο ιστιδίνης. Τα ασπαραγινικά οξέα φαίνεται να 

σταθεροποιούν την πρόσδεση του υποστρώματος στο ενεργό κέντρο ενώ κρίσιμα για την τελική 
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υδρόλυση είναι η ιστιδίνη η οποία αποπρωτονιώνει ένα μόριο νερού, το οποίο και 

προσανατολίζεται κατάλληλα στο ενεργό κέντρο από ένα γλουταμινικό δημιουργώντας ένα 

πυρηνόφιλο άτομο Οξυγόνου, που με τη σειρά του επιτίθεται στον φώσφορο του τερματικού 3’ 

νουκλεοτιδίου (εικόνα 3). Η παραπάνω σειρά αντιδράσεων οδηγεί στο σχηματισμό ενός 

ιδιαιτέρως ασταθούς ενδιάμεσου προϊόντος και τελικά στην απόσπαση του τερματικού 3 

νουκλεοτιδίου. Στην αντίδραση συμμετέχουν και δύο μόρια Mg2+, τα οποία και συντονίζουν την 

σωστή τοποθέτηση των αντιδρώντων μορίων στο ενεργό κέντρο (Yang et al., 2006a).   

Η πρωτεΐνη που μελετήθηκε στην παρούσα διατριβή ανήκει σε μία υποόμάδα αυτής της 

οικογένειας, τις ERI1s (Εnhancer of RNA Interference1). Τα μέλη αυτής της ομάδας πήρανε το 

όνομα τους από την πρώτη αναφορά στον χαρακτηρισμού της ομολόγου RNAσης στον C.elegans 

(Kennedy et al., 2004).  Πριν αναλυθούν οι ευκαρυωτικές πρωτεΐνες εκπρόσωποι της υπο-ομάδας 

αυτής θα συζητηθεί το κοντινότερο ομόλογο στους προκαρυώτες, η RNAse T. 

1.6.2. H RNAse T 

Από τις επτά διαφορετικές 3’-5’ εξωνουκλεάσες που έχουν περιγραφεί και χαρακτηριστεί 

στα βακτήρια και συμμετέχουν σε τελικά στάδια επεξεργασίας προ-RNA μορίων , η RNAse T 

φαίνεται να έχει κεντρικό ρόλο στην τελική επεξεργασία των 3’ άκρων πολλών σταθερών RNA. 

Είναι υπεύθυνη για την ωρίμανση του 3’ άκρου των ριβοσωμικών RNA 23 S και 5 S, καθώς και την 

ωρίμανση και στην ανακύκλωση των tRNAs που κωδικοποιούν την CCA αλληλουχία(Yuhong Zuo 

& Deutscher, 2002b, 2002c; Yuhong Zuo et al., 2007). Ενθεση μιας κασέτας έκφρασης 

καναμυκίνης στο γονίδιο της RNAse T οδήγησε σε προβληματικούς φαινοτύπους ανάπτυξης και 

ανταπόκρισης στην έλλειψη θρεπτικών , αλλά δεν είχε θνησιγόνο επίδραση, κάτι που εξηγείται 

από την επικάλυψη της δράσης της από κάποια άλλη εξωνουκλεάση (RNAse PH)(Padmanabha & 

Deutscher, 1991). Φέρει τρεις χαρακτηρισμένης λειτουργίας περιοχές: την περιοχή 

ομοδιμερισμού, την ΝΒS (Nucleic Binding Sequence), και την επικράτεια EXOIII.  
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Εικόνα 1.9. Βιολογικοί ρόλοι της RNAse T. A. Ωρίμανση του 3’ άκρου του 23 S r και του 5 S 

rRNA. Η δράση της RNAse T είναι στα τελικά στάδια της ωρίμανσης μετά τη δράση της RNAse E. 

B.Ωρίμανση και ανανέωση των tRNA που κωδικοποιούν την CCA αλληλουχία. Στην E. coli η 

RNAse T αφαιρεί τα νουκλεοτίδια από το 3’ άκρο των προδρόμων tRNA (μέχρι την αλληλουχία 

φόρτωσης του αμινοξέος-CCA), ενώ παράλληλα μετά την ωρίμανση φόρτωση και επίτευξη του 

ρόλου του tRNA, συμμετέχει στην αφαίρεση της αδενίνης που σηματοδοτεί την δράση της 

νουκλεοτιδυλ- τρανσφεράσης στην ανανέωση και επαναφόρτωση των tRNA με αμινοξέα. Γ. 

Συμμετοχή σε μονοπάτια επιδιόρθωσης λαθών στο DNA των βακτηρίων. Απεικονίζονται ως 

παραδείγματα τρεις μηχανισμοί λαθών και επιδιόρθωσης. Αριστερά φαίνεται λάθος κατά την 

αντιγραφή περιοχής με χαμηλή πολυπλοκότητα αλληλουχίας, στη μέση απαμίνωση αδενίνης σε 

Ινοσίνη και δεξιά λάθος κατά την αντιγραφή από την πολυμεράση. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις 

δημιουργούνται διογκώσεις στο DNA που γίνονται αντιληπτές από την Eνδονουκλεάση V, τις 

οποίες και κόβει στο σημείο που επισημαίνεται με το βέλος (Nick) απελυθερώνοντας το 3’ άκρο 

της διόγκωσης. Η RNAse T αφαιρεί τα νουκλεοτίδια αυτού του άκρου ώστε να επιτρέψει την 

επιδιόρθωση από την DNA πολυμεράση. Το τρίτο παράδειγμα αφορά έναν εναλλακτικό 

μηχανισμό επιδιόρθωσης με τις πρωτεΐνες mutS , mutL και muth να αναγνωρίζουν το λάθος και 

να κόβουν στο σημείο που επισημαίνεται (nick) με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μακριού 3’ 

άκρου με μία δομή σχήματος Y. Αρχικά κόβεται από την δράση των νουκλεασών ExoX, Exo1 και 

SsΒ, με την RNAse T να αναλαμβάνει όταν φτάσει σε μικρότερο μέγεθος (Y.-Y. Hsiao, Fang, Lee, 

Chen, & Yuan, 2014).  
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Η περιοχή ομοδιμερισμού παρέχει τoν υδρόφοβο πυρήνα γύρω από τον οποίο 

οργανώνεται το δραστικό διμερές της RNAse T. Περιλαμβάνει υδρόφοβα και αρωματικά 

κατάλοιπα (Phe14, Phe17, Met46, Phe149, Leu154, Leu157, Phe194, Ile197, Val198, Trp201 για το 

ομόλογο της E.coli) (Yuhong Zuo & Deutscher, 2002a). Η NBS συγκροτείται από 18 διάσπαρτα 

κατάλοιπα λυσινών και αργινινών (ΚR motifs) τα οποία αν και απομακρυσμένα στην πρωτοταγή 

αλληλουχία αναδιπλώνονται σε μοτίβα πρόσδεσης στην τεταρτοταγή δομή του διμερούς (Duh, 

Hsiao, Li, Huang, & Yuan, 2015; Y.-Y. Hsiao et al., 2011). Η in vitro δράση της έχει μελετηθεί σε 

βάθος. Παρότι αρχικά θεωρήθηκε αποκλειστικά ως RNAση in vitro πειραματισμός απέδειξε ότι 

είναι καλύτερη DNAση από RNAση με ικανότητα να αφαιρεί νουκελοτίδια από 3’ προεξέχουσες 

μονόκλωνες περιοχές δίκλωνων RNA ή DNA μορίων (Yuhong Zuo & Deutscher, 1999, 2002c). 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν την εμπλοκή της RNAse T σε μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA 

των βακτηρίων, αφαιρώντας μονόκλωνα τμήματα που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες 

επιδιόρθωσης λαθών DNA(απαμίνωση βάσης DNA, μεθυλίωσης, UV-μεσολαβούμενων 

θραυσμάτων) (Y.-Y. Hsiao et al., 2014; Tsutakawa, Lafrance-Vanasse, & Tainer, 2014) To βέλτιστο 

μέγεθος των μονόκλωνων τμημάτων που μπορούν να υποστούν επεξεργασία είναι μέχρι 8 

νουκλεοτίδια. Η δράση της μειώνεται σημαντικά όταν το 3’ νουκλεοτίδιο που εισέρχεται στο 

ενεργό κέντρο είναι κυτοσίνη, ενώ ιδανικά υδρολύει κατάλοιπα αδενίνης και γουανίνης 

(πουρίνες). Tον λόγο αυτής της αδυναμίας εξήγησαν νεότερα κρυσταλλογραφικά ευρήματα όπου 

έδειξαν ότι κάποια αρωματικά κατάλοιπα (F29, F77, F124 και F146 στην Ε.coli) σε συνεργασία με 

ένα κατάλοιπο γλουταμικού οξέος (E73 στην Ε.coli -όχι του ενεργού κέντρου) ευθύνονται για την 

καταλύτικη προτίμηση(Duh et al., 2015; Y.-Y. Hsiao et al., 2011; Yuhong Zuo et al., 2007). Τα 

αρωματικά κατάλοιπα «καθοδηγούν» πιέζοντας τα 3΄ άκρα των μονόκλωνων υποστρωμάτων 

προς το ενεργό κέντρο αλληλεπιδρώντας με τα 2 νουκελοτίδια που βρίσκονται στο 3’ άκρο. Σε 

περίπτωση που συναντούν κυτοσίνη το υπόστρωμα στρέφεται με αποτέλεσμα να σχηματίζει 

δεσμούς υδρογόνου με ένα κατάλοιπο γλουταμικού οξέος, σταθεροποιώντας μακριά από το 

καταλυτικό κατάλοιπο της ιστιδίνης (εικόνα1.10). Ιn vitro μελέτες για τη δράση της RNAse T έχουν 

δείξει ότι η παρουσία μίας κυτοσίνης στο 3’ άκρο είναι αρκετό για να μειώσει την καταλυτική 

ικανότητα της RNAse T περίπου 100 φορές ενώ δύο διαδοχικά σχεδόν να την εκμηδενίσουν 

(Yuhong Zuo & Deutscher, 2002b). Τέλος, ένα επιπλέον λειτουργικό χαρακτηριστικό της RNAse T 

είναι ότι δεν μπορεί να υδρολύσει πλήρως δίκλωνες δομές. Αυτό οφείλεται σε ένα από τα 

κατάλοιπα φαινυλαλανίνης που προσδίδουν την ευαισθησία σε κυτοσίνες. Η φαινυλαλανίνη 29 

της EcRNAseT εμποδίζει την δίκλωνη περιοχή του προσδεδεμένου υποστρώματος να εισέλθει στο 

ενεργό κέντρο (Y.-Y. Hsiao et al., 2011) (εικόνα 1.10) 
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Εικόνα.1.10. Κρυσταλλογραφικά δεδομένα της RNAse T. Α. Απεικόνιση με ribbon του 

μονομερούς και του διμερούς της RNAse Τ.  με μπλε κύκλο επισημαίνεται η NBS περιοχή, με 

πορτοκαλί η περιοχή ομοδιμερισμού ενώ με κόκκινο η DEDDh-ΕΧΟ ΙΙΙ επικράτεια(Yuhong Zuo et 

al., 2007). B.Το  Σύμπλοκο του RNAse T διμερούς με RNA ή DNA υπόστρωμα. Απεικόνιση 

επιφανειακού φορτιού όπου με μπλε υποδηλώνονται περιοχές εμπλουτισμένες με βασικά 

αμινοξέα (θετικά φορτισμένα) ενώ με κόκκινο περιοχές αρνητικού φορτίου(Yuhong Zuo et al., 

2007). Γ.δομή ανενεργού συμπλόκου με μονόκλωνο DNA με ΑC στο 3΄άκρο. H αλληλεπίδραση 

των καταλοίπων φαινυλαλανίνης που απεικονίζονται, σε συνδυασμό με το γλουταμικό οξύ 

απομακρύνουν το κατάλοιπο κυτοσίνης από το ενεργό κέντρο. Η φαινυλαλανίνη 29 δεν πιέζει τον 

δακτύλιο της κυτοσίνης με αποτέλεσμα η τελευταία να συγκροτεί δεσμό υδρογόνου με την 

πλευρική ομάδα του γλουταμικού οξέος 73 και την απόσπαση της από το ενεργό κέντρο του 

ενζύμου (Y. Y. Hsiao et al., 2011). Δ. Ενεργή και ανενεργή κατάσταση συμπλόκων της RNAse T. 

Αριστερά απεικονίζεται η περιοχή κοντά στο ενεργό κέντρο όταν εκεί βρίσκεται DNA μόριο με 3’ 

CC.  Στην περίπτωση αυτή λόγω των συνθηκών που περιγράφηκαν στο Γ, φαίνεται η 

απομάκρυνση του φωσφόρου του φωσφοδιεστερικού δεσμού που είναι να υδρολυθεί 

(πορτοκαλί σφαίρα) από το ενεργό κέντρο ενώ φαίνεται και η σταθεροποίηση ενός εκ των δύο 

Mg2+(κόκκινη σφαίρα). Δεξιά απεικονίζεται η ενεργή κατάσταση του ενεργού κέντρου με την 

φαινυλαλανίνη 29 να στρέφει το 3’ νουκλεοτίδιο (στην περίπτωση αυτή είναι αδενίνη) προς το 

ενεργό κέντρο, τη συγκρότηση των αλληλεπιδράσεων με τα δύο ιόντα Mg2+ ,την ιστιδίνη και το 

μόριο νερού (γκρι σφαίρα) που οδηγεί στην κοπεί του 3’ φωσφοδιεστερικό δεσμό του μορίου (με 

ψαλίδι απεικονίζεται η κοπή) (Duh et al., 2015). Ε. Ο ρόλος της φαινυλαλανίνης 29 στην 

παρεμπόδιση της εισόδου δίκλωνων δομών στο ενεργό κέντρο. Σημαντικό ρυθμιστικός ρόλος 

στην επιλογή των υποστρωμάτων in vivo. Όλες οι εικόνες φορούν την RNAse T της E.coli- EcRNAse 

T(Y. Y. Hsiao et al., 2011).  
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1.6.3.Οι ERI1 εξωνουκλεάσες. 

1.6.3.1. C.elegans: CeERI-1a και CeERI-1b 

Στον C. elegans, ένα μέλος της οικογένειας τράβηξε τα φώτα με την εμπλοκή του σε ένα 

πολύ δημοφιλές RNA μονοπάτι, αυτό της RNA σίγησης. Η ERI1 (Enhancer of RNA Interference 1) 

ταυτοποιήθηκε ως ο αρνητικός ρυθμιστής του μονοπατιού, μιας και σε ιστούς με υψηλά επίπεδα 

έκφρασης (νευρώνες με μηχανοϋποδοχείς και στις γονάδες) δεν κατέστη δυνατή η σίγηση 

γονιδίων με RNAi (knock down). Η ταυτοποίηση της πρωτεΐνης και η απόδοση του ονόματος 

προέκυψε μετά από τυχαία μεταλλαξιγένεση και μαζική ανίχνευση πρωτεϊνών που εμπλέκονται 

στην καταστολή της RNA σίγησης (Kennedy et al., 2004). Η δράση της αρχικά αποδόθηκε στην in 

vitro ικανότητα της πρωτεΐνης να αφαιρεί τα 3’ προεξέχοντα άκρα από τα siRNAs. Με τον τρόπο 

αυτό επιβεβαιώθηκε η 3’-5’ δράση εξωνουκλεάσης (Kennedy et al., 2004). Επιπλέον 

διαπιστώθηκε ότι παράγονται δύο μετάγραφα από το ίδιο γενετικό τόπο μέσω εναλλακτικού 

ματίσματος και ονομάστηκαν ERI1a και ERI1b. Η διαφορά των δύο μεταγράφων είναι μια 

εκτεταμένη περιοχή που βρίσκεται στο καρβοξυτελικό άκρο της παραγόμενης πρωτεΐνης ERI1b 

που ονομάζεται ΝSC (Nematode specific C’ terminal domain). Πειράματα λειτουργικής 

συμπλήρωσης των eri1- μεταλλαγμένων σκουληκιών με τις ERI1a και ERI1b πρωτεΐνες έδειξαν ότι 

η ERI1a εμπλέκεται στην ωρίμανση του 3’ άκρου του 5.8S rRNA, αφαιρώντας 1-3 νουκλεοτίδια 

ενώ η ERIb ευθύνεται για τον φαινότυπο σχετιζόμενο με την RNA σίγηση(Gabel & Ruvkun, 2008). 

Παράλληλα, πειράματα ανοσοκατακρίμνησης της Dicer του C.elegans και λειτουργική ανάλυση 

των πληθυσμών των ενδογενών μικρών RNA (miRNAs,tncRNAs,X cluster RNAs) έδειξαν ότι η ERI1b 

επιστρατεύεται σε κάποια σύμπλοκα RISC βοηθώντας στην ωρίμανση κάποιων ενδογενών μικρών 

RNAs απαραιτήτων για την φυσιολογική λειτουργία των γονάδων (tncRNAS,στη παραγωγή των 

γαμετών) (Duchaine et al., 2006). Έτσι πέραν από την άμεση επίδραση που μπορεί να έχει η ERI1 

αφαιρώντας τα προεξέχοντα άκρα των siRNAs, θα μπορούσε να καταστέλλει τα εξωγενή 

μονοπάτια RNA σίγησης στους ιστούς με υψηλά επίπεδα έκφρασης, απομονώνοντας παράγοντες 

του RISC (sequestering) με αποτέλεσμα να μην είναι αποδοτική η ενσωμάτωση και η λειτουργία 

των μικρών αυτών RNAs (ανταγωνισμός παραγόντων σίγησης) (Duchaine et al., 2006).  Η ΝSC 

περιοχή είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση της ERI1b με την Dicer, επιτρέποντας τη 

δημιουργία συμπλόκων απαραίτητων για τη ωρίμανση μιας κατηγορίας ενδογενών μικρών RNAs 

σημαντικών για την παραγωγή γαμετών δρώντας σαν συμπαράγοντας στα στάδια που τα 

ενδογενή αυτά μικρά πρέπει να παραχθούν και να επιτελέσουν το ρόλο τους. 
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Eικόνα 1.11. Οι ERI1 πρωτεΐνες του C.elegans. A Οργάνωση γονιδίου και εναλλακτικό μάτισμα. 

Τα εξώνια και τα εσώνια του γονιδίου της ERI1. Απλό εναλλακτικό μάτισμα που επιτρέπει την 

συγκόλληση των τεσσάρων τελευταίων εξωνιών προκύπτουν οι ERI1a και ERI1b μορφές. 

Επισημαίνονται οι θέσεις των μεταλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο Kennedy et al. (Kennedy 

et al., 2004) . A1 O ρόλος της ERI1a και ΕRI1b στην ωρίμανση του 3’ άκρου του 5.8 S rRNA και 

ρύθμιση των siRNAs. Πρωτίστως η ERI1a και σε δεύτερο βαθμό η ERI1b συμμετέχουν στην 

ωρίμανση του 3’ άκρου του 5,8 S αφαιρώντας τα νουκλεοτίδια που επισημαίνονται με τη υπέρ-

γράμμιση. Αυτή η επεξεργασία συμβαίνει όταν το πρόδρομο 5.8 S δημιουργήσει την κατάλληλη 

δίκλωνη δομή με το 26 S rRNA η οποία αναγνωρίζεται από την SAP επικράτεια. Η ERI1b και η 

ERI1a πιθανά υδρολύουν τα 3’ προεξέχοντα άκρα των εξωγενών siRNAs οδηγώντας στην 

αποσταθεροποίηση και μη ενσωμάτωση στα σύμπλοκα RISC(Gabel & Ruvkun, 2008; Pavelec, 

Lachowiec, Duchaine, Smith, & Kennedy, 2009). Α2. Ο ρόλος της ERI1b στην RNA σίγηση. Η ERI1b 

μέσω της επικράτειας NSC αλληλεπιδρά με την Dicer σε σύμλοκα RISC από τα οποία παράγονται 

πληθυσμοί ενδογενών siRNAs (tncRs, X cluster, ή από antisense ORFς). Σε πλαίσιο απεικονίζεται ο 

μηχανισμός που προτάθηκε από τους Duchaine F. et al. (Duchaine et al., 2006) λαμβάνοντας 

υπόψη την παρουσία της SAP επικράτειας. Μέσω αυτής μπορεί δυνητικά να αναγνωρίζει 

δίκλωνες δομές σε μετάγραφα και με τροποποίηση από την ίδια ή άλλους παράγοντες να 

συνεργάζεται με την RNA-εξαρτώμενη RNA πολυμεράση RRF3 ώστε να δημιουργούνται ιδανικά 

υποστρώματα για την DICER1. H DICER1 με την DRH1 (Dicer Related helicase) συνεργάζονται για 

την τελική παραγωγή των ενδογενών μικρών RNAs (Pavelec et al., 2009). Β. Κυτταρικός και 

ιστολογικός εντοπισμός της ERI1b. Η σύντηξη GFP στο καρβοξυτελικό άκρο της ERI1b έδειξε 

εντοπισμό στους κινητήριους νευρώνες στην ουρά και στην κεφαλή ενώ μεγάλη έκφραση 
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παρουσιάζεται στις αναπτυσσόμενες γονάδες. Υποκυτταρικά εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα. Το 

ίδιο ισχύει και για την ΕRI1a (Gabel & Ruvkun, 2008; Kennedy et al., 2004). 

Εκτός από τις περιοχές που περιγράφηκαν παραπάνω οι δύο ERI1 του C.elegans φέρουν 

μια περιοχή πρόσδεσης σε νουκλεϊκά οξέα την SAP επικράτεια, που όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω είναι μια περιοχή πρόσδεσης σε δίκλωνες δομές RNA και DNA. Με δεδομένο την 

λειτουργική αλληλεπικάλυψη των ERI1 πρωτεϊνών (ERI1a και ERI1b) στην ωρίμανση του 3’ άκρου 

του 5.8 S rRNA και πειραμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί σε ομόλογες ERI1 σε άλλους 

οργανισμούς προκύπτει ότι η SAP επικράτεια είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση της δίκλωνης 

δομής που βρίσκεται κοντά στο μονόκλωνο 3’ άκρο στο πρόδρομο 5.8 S rRNA και των siRNAs. 

Πειράματα εντοπισμού για τις ΕRI1a και ERI1b έδειξαν ότι έχουν κυρίως κυταροπλασματικό 

εντοπισμό (Gabel & Ruvkun, 2008; Kennedy et al., 2004). 

1.6.4.2. S.pombe: SpERI1 

Ο S.pombe κωδικοποιεί για ένα  ομόλογο της ERI1 με εντοπισμό στον κυτταρόπλασμα 

(Iida & Kawaguchi, 2006). Σε αντιστοιχία με τις ERI1 στο C.elegans, συμμετέχει στην καταστολή 

της  RNAi-μεσολαβούμενης ετεροχρωματινοποίησης γενωμικών περιοχών μειώνοντας τα 

επίπεδα ετεροχρωματινικών siRNAs. Στο ρόλο αυτό μεταγενέστερα αποτελέσματα προσθέτουν 

την συμμετοχή της SpERI1 στην ωρίμανση του 5,8S rRNA με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που δρα η 

CeERI-1a. 

Η απουσία της SpERI1 οδηγεί σε αύξηση της ετεροχρωματοποίησης σε γνωστές περιοχές 

στόχευσης από το σύμπλοκο RITS (RNAi induced Transcriptional Silencing) λόγω της 

συσσώρευσης siRNA που παράγονται από αυτές τις περιοχές (περιοχές κεντρομερών). Υπό 

κανονικές συνθήκες τα ετεροχρωματικά siRNA δρουν in cis, δηλαδή στοχεύουν μόνο τις περιοχές 

από τις οποίες δημιουργούνται. Σε eri1Δ S.pombe παρατηρήθηκε ότι τα μικρά RNA που 

προέρχονται από ετεροχρωματικές περιοχές μπορούν να δρουν in trans, στοχεύοντας, με 

λιγότερο αποτελεσματικό τρόπο, και άλλες ομόλογες περιοχές του γονιδιώματος. Η 

κυτταροπλασματική παρουσία της SpERI1 οδήγησε στο να δημιουργηθεί ένα ποσοτικό μοντέλο 

δράσης κατά το οποίο η SpERI1 υδρολύει και αποσταθεροποιεί την περίσσεια μικρών RNAs που 

δύναται να ενσωματωθούν στα σύμπλοκα RITS αποτρέποντας έτσι την μετάδοση την 

ετεροχρωματίνης σε περιοχές του γενώματος μη εμπλουτισμένες με παράγοντες 

ετεροχρωματινοποίησης. Η συσσώρευση siRNA από ετεροχρωματικές θέσεις σε eri1Δ  

μεταλλάγματα, καθώς και η αποτελεσματική αποικοδόμηση siRNA in vitro ενισχύουν την 

παραπάνω υπόθεση (Bühler, Verdel, & Moazed, 2006; Iida, Kawaguchi, & Nakayama,2006).  
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Εικόνα 1.12. Η ERI1 του S.pombe. Η εξωνουκλεάση που παράγεται συμμετέχει στην ωρίμανση 

του 3’ άκρου του 5.8 S και στην αρνητική ρύθμιση του RNAi μονοπατιού ετεροχρωματινοποίσης. 

GFP ανίχνευση της πρωτεΐνης έδειξε κυτταροπλασματικό εντοπισμό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγγενικός  S. cerevisiae, ο οποίος δεν διαθέτει φυσικό 

μηχανισμό RNA σίγησης δεν κωδικοποιεί για ομόλογη πρωτεΐνη. Στον ζακχαρομύκητα το ανάλογο 

στάδιο ωρίμανσης του 5.8 S rRNA γίνεται από το εξώσωμα σε συνεργασία με μία ενδονουκλεάση 

την Ngl2 γεγονός που μαρτυρά τη σημασία της συγκεκριμένης τροποποίησης (Faber, Van Dijk, 

Raué, & Vos, 2002). 

1.6.3.2. Oι ομόλογες των θηλαστικών : MmERI1 και HsERI1 (3’hEXO) 

1.6.3.2.1. Ο ρόλος στην RNA σίγηση 

Όπως στην περίπτωση της ERiI1b του C. elegans, στο Μ.musculus έχει δειχθεί ότι η 

απουσία της ERI1 οδηγεί σε ενισχυμένες αποκρίσεις μονοπατιών της RNA σίγησης. Συγκεκριμένα, 

αναλυμένοι ιστοί του ανοσοποιητικού έδειξαν να συσσωρεύουν καθολικά αυξημένα επίπεδα 

miRNA (περίπου διπλασιασμός των επιπέδων) χωρίς να έχει κάποια επίδραση στα επίπεδα  

άλλων ενδογενών siRNA(Thomas et al., 2013).  Επιπλέον υπερέκφραση της HsERI1 (3’hExo) σε 

HeLa κυτταρικές σειρές οδηγεί σε παρεμπόδιση λειτουργίας του NMD μονοπατιού ως απόκριση 

σε σήματα πρόωρης λήξης της μετάφρασης στο οποίο πιθανόν συμμετέχουν siRNA παραγόμενα 

από αυτά τα μετάγραφα (Buhler et al., 2005).  Μετά από χορήγηση εξωγενών δίκλωνων μικρών ή 

μεγάλων RNA (δομές που αναγνωρίζονται από τις Dicer και οδηγούν στην παραγωγή μικρών RNA 

είτε τα ίδια τα μικρά RNAs) παρατηρήθηκε ενίσχυση της έκφρασης της MmERI1 ως αποτέλεσμα 

μεταγραφικής ενίσχυσης του γονιδίου (Bian et al., 2011; Hong et al., 2005). Καταστολή της 

MmERI1 σε κύτταρα (με siRNAs), οδηγεί σε ποιο απoτελεσματική καταπολέμηση ιικών 
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μεταγράφων, γεγονός που οδήγησε σε πρόταση χρησιμοποίησης μείγματος μικρών RNA για τον 

ιό και για την MmERI1 ως τρόπο ενίσχυσης των RNAi-βασιζόμενων στρατηγικών (Hong et al., 

2005). Συνδυάζοντας όλα τα ευρήματα, προκύπτει ότι ο ρόλος των ERI1 ομολόγων των 

θηλαστικών στην RNA σίγηση, είναι να λειτουργούν ως ποσοτικοί σταθεροποιητικοί παράγοντες 

τόσο των miRNA όσο και εξωγενούς πηγής μικρών RNA, με τον ακριβή μηχανισμό δράσης να 

παραμένει άγνωστος μέχρι και σήμερα. 

1.6.3.2.2. Ο ρόλος στην ωρίμανση του 5.8 S rRNA 

Η εμπλοκή των ομολόγων των θηλαστικών στη ρύθμιση μονοπατιών της σίγησης έρχεται 

από έμμεσα δεδομένα χωρίς καμία in vitro ή in vivo πρόταση ακριβούς μηχανισμού δράσης. 

Αντίθετα η συμμετοχή των ομολόγων των θηλαστικών στην επεξεργασία του 3’ άκρου του 5.8 S 

rRNA αποκαλύφθηκε μετά από ενδελεχή μελέτη που έγινε για την MmERI1. Η MmERI1 

εντοπίζεται στον πυρήνα, στον πυρηνίσκο και στο κυτταρόπλασμα και φαίνεται να συντροφεύει 

το 5.8 S από τα πρώτα στάδια επεξεργασίας μέχρι και τα πολυσώματα στο κυτταρόπλασμα 

(δεδομένα από συγκατακρήμνισης πολυσωμάτων με την MmERI1) (Ansel et al., 2008). Επιπλέον η 

δράση της MmERI1 επιβεβαιώθηκε με in vitro δοκιμές που έδειξαν ότι είναι ικανή να αφαιρεί 1-2 

νουκλεοτίδια προεξέχοντα από το 3’ άκρο του 5.8 S rRNA, όταν σχηματίζεται η αντίστοιχη με 

αυτή που έχει προταθεί και στον C.elegans και στον S.pombe, δίκλωνη δομή του 5.8 S με το 28 S 

rRNA. Ο συνεντοπισμός της MmERI1 στα ώριμα 80 S μονοσώματα, ακόμα και μετά την επιτέλεση 

του ρόλου της στην ωρίμανση του 5.8 S rRNA, οδήγησε τους Ansel et al., στην τολμηρή υπόθεση 

που συνδέει την ωρίμανση του 5.8 S rRNA και τη ρύθμιση των επιπέδων των miRNA που είχε 

παρατηρηθεί προηγούμενα. Με δεδομένη τη δράση και παρουσία των miRNAs σε αντίστοιχα 

κλάσματα ριβοσωμικών με αυτά που βρέθηκε η MmERI1, πρότειναν τα μονοσώματα (κλάσματα 

που μοιάζουν με τα υπό αναστολή καθυστερούμενα ριβοσώματα στα p bodies) ως μια πιθανή 

θέση ρύθμιση των επιπέδων των miRNA (Ansel et al., 2008). Η υπόθεση αυτή δεν έχει αποδειχτεί. 

 
Εικόνα 1.13. Οι ERI1 των θηλαστικών μέρος α. A. Συμμετοχή στη ρύθμιση της RNA σίγησης. 1. 

Παρατήρηση μεταγραφικής ενεργοποίησης του γονιδίου της MmERI1 παρουσία αυξημένων 
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επιπέδων εξωγενών RNAs.  Απεικονίζεται το προτεινόμενο μοντέλο μεταγραφης που προέκυψε 

από πειράματα CHIP σε κυτταρικές σειρές (Bian et al., 2011). 2. Αρνητική ρύθμιση επιπέδων 

miRNAs και εξωγενών siRNAS (Bian et al., 2011; Thomas et al., 2013). Β. Συμμετοχή στην 

επεξεργασία του προδρόμου 5.8 S rRNA. Παρατήρηση παρουσίας της MmERI1 σε κλάσματα 

σακχαρόζης που περιλαμβάνουν από τα πρόδρομα πυρηνικά, μέχρι τη συγκρότηση του 

ριβοσώματος και των πολυσωμάτων. Το κλάσμα που επισημαίνεται με βέλος αντιστοιχεί κατά 

προσέγγισης σε αυτό της ώριμης 60 S υπομονάδας γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία της 

MmERI1 στα ριβοσώματα μετά το πέρας του προτεινόμενου ρόλου στην 3’ επεξεργασία.  

1.6.3.2.3. Ο ρόλος στην ωρίμανση και αποικοδόμηση των ιστονικών 

μεταγράφων 

Πριν γίνει γνωστή η επίδραση της ΜmERI1 στο μονοπάτι της RNA σίγησης, είχε 

προηγηθεί αναφορά της λειτουργίας της ως εξωνουκλεάση (3’hExo), σε κυτταρικές σειρές 

δρώντας στην ωρίμανση του 3’ άκρου ιστονικών μεταγράφων (Dominski, Zheng, Sanchez, & 

Marzluff, 1999; Yang, Purdy, Marzluff, & Dominski, 2006c). Σε μετέπειτα μελέτες βρέθηκε ότι η 

3’hExo αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη αλληλουχία 3’ πρεοεξέχοντων νουκλεοτιδίων (ACCCA) στο 

3’ άκρο των ιστονικών mRNA, το οποίο σχηματίζει δομή φουρκέτας και ότι δρα μαζί με την Stem 

Loop Binding Protein (SLBP)(Dominski, Yang, Kaygun, & Marzluff, 2003; Yang, Purdy, Marzluff, & 

Dominski, 2006b). Συγκεκριμένα, αφαιρεί δύο από τα πέντε παραπάνω νουκλεοτίδια (Hoefig et 

al., 2013), χωρίς όμως να είναι γνωστός ο ακριβής λειτουργικός ρόλος αυτής της ωρίμανσης. 

Μελέτη της κρυσταλλικής δομής αυτού του συμπλόκου έδειξε ότι οι δύο πρωτεΐνες, SLBP και Eri-

1, δεν έρχονται σε άμεση επαφή και ότι η πρόσδεση της SLBP στο 5’ άκρο της φουρκέτας ενισχύει 

την πρόσδεση της HsERI1 στο 3’ άκρο με ταυτόχρονο προσανατολισμό του ενεργού κέντρου της 

τελευταίας προς τη CCA αλληλουχία (Tan, Marzluff, Dominski, & Tong, 2013).  

Πέρα από την ωρίμανση των ιστονικών μεταγράφων, περαιτέρω μελέτες έδειξαν ότι η 

MmERI1 μαζί με άλλους συμπαράγοντες συμμετέχει στην αποικοδόμηση των 

ολιγοουριδιλιωμένων 3’ άκρων αυτών στο τέλος της S φάσης του κυτταρικού κύκλου και ότι 

ακόμα και η παρουσία πολύ μικρών ποσοτήτων της πρωτεΐνης (10-20%) είναι επαρκής για αυτή 

τη δράση Επίσης, με πειράματα ανοσοκατακρήμνισης βρέθηκε ότι η Lsm1 (Like Sm), μέλος του 

συμπλόκου Lsm1-7, καθώς και η ελικάση Upf1 συγκατακρημνίζονται με την MmERI1 (Hoefig et 

al., 2013; Lyons et al., 2014). H ΜmERI1 αλληλεπιδρά άμεσα με την Lsm4 ενώ η αλληλεπίδρασή 

της με την Upf1 απαιτεί την παρουσία του RNA μορίου της ιστόνης (Hoefig et al., 2013; Lyons et 

al., 2014). Εκτός από τον παραπάνω μηχανισμό αποικοδόμησης των ιστονικών μεταγράφων, 

φαίνεται ότι και κάποιος άλλος, λιγότερο αποτελεσματικός, μηχανισμός λειτουργεί αφού 

απουσία της Eri-1 παρατηρήθηκε μείωση κατά δύο φορές της ποσότητας των ιστονών στο τέλος 

της S φάσης (Hoefig et al., 2013)  
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Σύμφωνα, με το προτεινόμενο μοντέλο δράσης της MmERI1 στο μονοπάτι 

αποικοδόμησης των ιστονικών mRNA (Hoefig & Heissmeyer, 2014; Thomas et al., 2013), στο τέλος 

της S φάσης μια Terminal Uridine Transferase (TUTase) προσθέτει ουριδίνες στο 3’ άκρο των 

ιστονών. H ουρά ουριδινών οδηγεί στην πρόσδεση της ΜmERI1 και του συμπλόκου Lsm1-7 με 

αποτέλεσμα την σταδιακή αποικοδόμηση του 3’ άκρου με τη δράση της MmERI1. Για αυτή την 

αποικοδόμηση ίσως να είναι απαραίτητη η δράση μιας ελικάσης, της Upf1, η οποία «ξετυλίγει» 

τη δομή φουρκέτας (φυσικό εμπόδιο για τις DEDD πρωτεΐνες που έχουν μελετηθεί) του 3’ άκρου 

μετατρέποντάς τη σε μονόκλωνο RNA το οποίο αποικοδομείται από την ΜmERI1. Παράλληλα, η 

πρόσδεση του συμπλόκου Lsm1-7 οδηγεί στην αφαίρεση της καλύπτρας του 5’ άκρου και στην 

αποσταθεροποίηση του. H δράση της MmERI1 στην αποικοδόμηση ουριδιλιωμένων ιστονικών 

μεταγράφων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δράσης της σε ευρύτερους μηχανισμούς 3’ 

αποικοδόμησης μέσω ουροδιλίωσης όπως για παράδειγμα την αποικοδόμηση miRNAs, κάτι που 

ταιριάζει με την συσσώρευση των miRNAs σε περιπτώσεις καταστολής της MmERI1.  

 
Εικόνα 1.14. Οι ERI1 των θηλαστικών μέρος β. Συμμετοχή στην (Α) ωρίμανση των μεταγράφων 

των ιστονών. Στη δομή φουρκέτας του 3’ των ιστονικών μεταγράφων αρχικά σχηματίζεται το 

σύμπλοκο ωρίμανσης με την SLBP να προσδένεται στη φουρκέτα βοηθώντας την σταθεροποίσης 

του U7-Lsm snRNP συμπλόκου. H ZFP100 (Zinc Finger Protein 100) μεσολαβεί στην 

αλληλεπίδραση SLBP και U7 snRNP. Η κοπή γίνεται από τo CPSF σύμπλοκο, που αφήνει την δομή 

θηλιάς και την μονόκλωνη «ουρά» ACCCA στο 3’ άκρο. Στη συνέχεια η SLBP (που συνεχίζει να 

είναι προσδεδεμένη στο 5’ μέρος της δομής φουρκέτας επιστρατεύει την 3’hEXO εξωνουκλεάση, 

η οποία αφαιρεί το τελική αδενίνη, ολοκληρώνοντας την ωρίμανση του μεταγράφου. Δεξιά σε 
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μεγέθυνση φαίνεται η δομή της φουρκέτας των ιστονικών μεταγράφων ενώ επισημαίνονται με 

μπλε χρώμα τα κατάλοιπα της SLBP που αλληλεπιδρούν με τα νουκλεοτίδια της 5’ περιοχής της 

φουρκέτας, με κίτρινο τα κατάλοιπα της SAP επικράτειας της 3’hEXO που αλληλεπιδρούν με το 3’ 

μέρος της φουρκέτας, ενώ με πράσινο τα κατάλοιπα που συμμετέχουν την καταλυτική δράση της 

3’hEXO. Μέσα στον κύκλο επισημαίνεται το ενεργό κέντρο και με βέλος ο φωσφοδιεστερικός 

δεσμός που υδρολύεται. Β. Αποικοδόμηση. Το σύμπλοκο αποικοδόμησης που συγκροτείται στο 

3’ UTR των ιστονικών μεταγράφων στο τέλος της φάσης S ή σε περίπτωση που πρέπει να 

ανασταλεί η αντιγραφή του DNA αποτελείται από την Terminal Uridine Transferase (TUTase- εδώ 

απεικονίζεται η ομόλογη στο ποντίκι ZCCHC1.1), την ελικάση UPF1 και το σύμπλοκο Lsm1-7. 

Αρχικά το 3’ άκρο ολιγο-ουριδυνιλιώνεται από την TUTAse, επιτρέποντας την πρόσδεση του Lsm 

συμπλόκου. Τα γεγονότα αυτά επιτρέπουν στην ERI1 (3’hEXO) να υδρολύει την ουρά με τις 

ουριδίνες (μιας και πριν εμποδίζονταν από την δομή φουρκέτας), ενώ παράλληλα η πρόσδεση 

της UPF1 ελικάσης επιτρέπει στην ERI1 να αποικοδομήσει μέχρι την περιοχή εσωτερικά της 

φουρκέτας, προκαλώντας παράλληλα την αποδέσμευση του παράγοντα σταθεροποίησης SLBP.. 

Μετά την απομάκρυνση της δομής φουρκέτας αναλαμβάνουν τα συμβατικά μονοπάτια 

αποικοδόμησης RNA με την αφαίρεση του καλύμματος από το 5’ άκρο και την μετέπειτα δράση 

του εξωσώματος στο 3’ άκρο. 

  1.6.3.3. Drosophila melanogaster: Sniper 

Αν και ομόλογο γονίδιο της ERI1 υπάρχει και στη Δροσόφιλα (Sniper) ο ρόλος του δεν έχει 

μελετηθεί διεξοδικά. Συγκεκριμένα, με in vitro πειράματα βρέθηκε ότι η πρωτεΐνη αυτή μπορεί 

να αφαιρέσει τα 3’ προεξέχοντα νουκλεοτίδια από dsRNA ή dsDNA με δράση και σε μικρού 

μεγέθους μονόκλωνα υποστρώματα RNA/DNA υποδεικνύοντας το ρόλο της ως νουκλεάση με 

ιδιαίτερη προτίμηση σε DNA υποστρώματα, κάτι που θυμίζει την in vitro ενεργότητα της RNAseT 

(Kupsco, Wu, Marzluff, Thapar, & Duronio, 2006a; Yuhong Zuo & Deutscher, 2002a). Ωστόσο, in 

vivo δεν φάνηκε να έχει κάποια επίδραση στο μονοπάτι της RNA σίγησης ή στη γενικότερη 

ανάπτυξη του οργανισμού (Kupsco et al., 2006a). Στη συγκεκριμένη μελέτη δεν 

χρησιμοποιήθηκαν σειρές που οδηγούν σε απουσία όλων των ισομορφών της Sniper με 

αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να μην αντικατοπτρίζουν τον πραγματικό της ρόλο. Διεξοδική 

παραγωγή γενετικών σειρών που είτε την καταστέλλουν ολικά είτε σε διαφορετικά επίπεδα 

(RNAi σειρές) έδειξαν ιδιαίτερα έντονους αναπτυξιακούς φαινοτύπους, η ένταση των οποίων 

ήταν ανάλογη του επιπέδου καταστολής. Οι φαινότυποι αυτοί πιθανά οφείλονται στο μονοπάτι 

ωρίμανσης των ιστονικών μεταγράφων μιας και οι σειρές καταστολής δείχνουν μικρότερη 

συσσώρευση αυτών. Τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης αναφέρονται αναλυτικά στην 

διδακτορική διατριβή του Αλεξιάδη A. που κατατέθηκε το 2016 . 
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1.6.3.4 Arabidopsis thaliana: ΕRIL1. 

Ενώ εκπρόσωποι της ΕΧΟΙΙΙ/DEDDh οικογένειας έχουν σε ένα βαθμό μελετηθεί και 

χαρακτηριστεί στα μετάζωα και στους μύκητες, πολύ λίγα είναι γνωστά για αυτού του τύπου τις 

πρωτεΐνες στα στα φυτά. H αναζήτηση ομολογίας με βάση την χαρακτηριστική περιοχή της 

εξωνουκλεάσης (ΕΧΟΙΙI) που φέρουν τα μέλη της οικογένειας αυτής στην Arabidopsis thaliana 

οδήγησε στην καταχώρηση At3g15140.Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 337 

αμινοξέων, από τα οποία τα 129-304 συμμετέχουν στο σχηματισμό του DEDDh μοτίβου.  Η 

στοίχιση των ευκαρυωτικών ERI1 και των RNAse T από την E.coli και P.auroginosa, καθώς και η 

ομοιότητα των ομολόγων πρωτεϊνών με την ΑtERIL1 απεικονίζονται στην εικόνα 1.15. 

 

 
Εικόνα 1.15. Στοίχιση της AtERIL1 με ομόλογες ΑtERIL1 με ομόλογες ERI1. Αριστερά 

απεικονίζεται η EXOIII επικράτεια των ERI1 που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Δεξιά 

πάνω φαίνεται η συγκριτική ταυτότητα (identity) και ομοιότητα των ομολόγων με την AtERIL1 σε 

ότι αφορά μόνο την EXOIII επικράτεια. Δεξιά κάτω απεικονίζονται οι αντίστοιχες τιμές για μερικές 

φυτικές ERI1. H στοίχιση έγινε στην βάση δεδομένων Uniprot ενώ οι τιμές υπολογίστηκαν με 

βάση την στοίχιση ανά δύο αλληλουχιών στην βάση δεδομένων NCBI. 

Η ομολογία της AtERIL1 με τις προαναφερθείσες ERI1 πρωτεΐνες κυμαίνεται από 25-30 % 

και στηρίζεται αποκλειστικά στην EXOIII επικράτεια. Η ομολογία με άλλες φυτικές είναι πολύ 

υψηλή ενώ σε όλες τις περιπτώσεις που ελέχθησαν οι φυτικές ERI1 προβλέπονται για στόχευση 

στον χλωροπλάστη (εικόνα 1.16). 
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Εικόνα 1.16. Πρωτεϊνική αλληλουχία της AtERIL1 και στόχευση της στους χλωροπλάστες. 

Αριστερά στην αλληλουχία της AtERIL1 επισημαίνεται η περιοχή στόχευσης στους χλωροπλάστες 

και η περιοχή εξωνουκλεάσης. Δεξιά σε πρωτοπλάστες N.benthamiana απεικονίζεται ο 

συνεντοπισμός της AtERIL1 και της χλωροφίλης. Η εικόνα αυτή είναι από τη διδακτορική διατριβή 

του Heiko Schumacher  

Χρήση λογισμικού πρόβλεψης εντοπισμού της πρωτεΐνης έδειξε ότι πρόκειται για 

χλωροπλαστική πρωτεΐνη, γεγονός που από μόνο του ήταν ενδιαφέρον μιας και δεν είχε 

χαρακτηριστεί εξωνουκλεάση αυτής της οικογένειας με πλαστιδιακό εντοπισμό. Η περιοχή 1-75 

(Leader Peptide,LP) δρα ως μοτίβο στόχευσης της πρωτεΐνης στους χλωροπλάστες. Η 

επιβεβαίωση του εντοπισμού της ΑtERI-LIKE1 (όπως στο εξής θα αναφέρω την πρωτεΐνη που 

κωδικοποιείται από τον γενετικό τόπο At3g15140) στους χλωροπλάστες  έγινε με μια σειρά “in 

vivo” πειραμάτων στα οποία η σύντηξη της GFP στο καρβοξυτελικό άκρο της LP ή ολόκληρης της 

ΑtERI-LIKE1 και μετέπειτα έκφραση των υβριδικών πρωτεϊνών σε φυτά N.benthamiana 

επιβεβαίωσε την in silico πρόβλεψη. Ίδια πειραματική προσέγγισης πραγματοποιήθηκε για τις 

ομόλογες ERI1 στην N.benthamiana. Ανάλυση την αλληλουχίας την AtERIL1 με πρωτεϊνικές 

βάσεις δεδομένων δεν έδειξε κανένα άλλο γνωστό μοτίβο πρόβλεψης. Όπως στην περίπτωση της 

Sniper, η ΑtERIL1 δεν φέρει την SAP επικράτεια πρόσδεσης. Η περιοχή μεταξύ της LP και EXOIII 

(κατάλοιπα 76-128), την οποία και θα αναφέρω ως Ν’dom (N’domain) έχει άγνωστη λειτουργία. 

Συνεπώς η πρόσδεση στα υποστρώματά της γίνεται είτε μέσω μίας μη χαρακτηρισμένης περιοχής 

πρόσδεσης σε RNA, είτε μέσω ενός άλλου παράγοντα που επιστρατεύει την ΑtERI-LIKE1 στην 

περιοχή δράσης της  

Ο εντοπισμός της ΑtERI-LIKE1 στους χλωροπλάστες συνοδεύεται από σωρεία 

ερωτημάτων γύρω από τη φυσιολογική της δράση στα φυτά. Από τις λειτουργίες που επιτελούν 

οι ομόλογοι συγγενείς της στα μετάζωα και αν δεχθούμε ότι η ώριμη πρωτεΐνη ΑtERI-LIKE1 δρα 

μόνο στους χλωροπλάστες, αποκλείονται άμεσα η εμπλοκή της στα μονοπάτια της RNAi σίγησης 

(λαμβάνει χώρα στο κυτταρόπλασμα ή στον πυρήνα ενώ δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα μονοπάτι 

RNAi στους χλωροπλάστες) και στην αρνητική ρύθμιση των μεταγράφων των ιστονών (στα φυτά 

δεν φαίνεται να ακολουθείται το ίδιο μονοπάτια μιας τα ιστονικά μετάγραφα πολύ-

αδενυλιώνονται κανονικά). Αυτό που φαντάζει ως πιθανό είναι η συμμετοχή της σε κάποιο από 

τα στάδια ωρίμανσης των χλωροπλαστικών ριβοσωμικών RNAs.  
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Οι χλωροπλάστες παράγουν τα προκαρυωτικής προέλευσης 16S,23S,5S και 4.5S 

ριβοσωμικά RNAs. Τα ώριμα ριβοσωμικά μετάγραφα προκύπτουν από τη μεταγραφή ενός 

μεγάλου πολυκιστρονικού μορίου ακολουθούμενη από τη δράση μιας σειράς ενζύμων μεταξύ 

των οποίων προεξέχοντα ρόλο διαδραματίζουν οι ένδο- και εξωριβονουκλεάσες. Ο τρόπος που 

πραγματοποιείται η παραπάνω διαδικασία διαφέρει από την ωρίμανση του πρόδρομου μορίου 

που παρατηρείται στο E.coli. Στο βακτήριο αυτό, τα πρόδρομα 16S και 23S rRNA προκύπτουν από 

το πρόδρομο 30S rRNA μετά τη δράση της RNase IIΙ, η οποία κόβει τη δίκλωνη δομή φουρκέτας 

που δημιουργείται κατά των υβριδισμό των 5’ και 3’ άκρων του. Ακολουθεί μια δεύτερη 

ενδονουκλεοτιδική πέψη από την RNase E με αποτέλεσμα τη δημιουργία 3’ προεξεχόντων άκρων 

στο 23S rRNA το οποίο κόβεται από την RNase T και μερικώς από την RNase PH (Kaczanowska et 

al., 2007; Z. Li et al., 1999). Αυτή η ωρίμανση του 3’ άκρου του 23S rRNA φαίνεται ότι λαμβάνει 

χώρα στα ριβοσώματα αφού σε κύτταρα στα οποία απουσιάζει η RNaseT συσσωρεύονται 

ριβοσώματα με μη ώριμα 23S rRNA.  

Στο χλωροπλάστη το πρόδρομο μόριο αποτελείται κατά σειρά από το 16S rRNA, τα tRNA 

ισολευκίνης και αλανίνης (tRNA I και tRNA A), τα 23S, 4,5S και 5S rRNA και τέλος το tRNA 

αργινίνης (tRNA R). Με βάση τις μέχρι στιγμής μελέτες, αρχικά από τη δράση ενδονουκλεασών 

RNase P και RNase Z (Canino et al., 2009; Gobert et al., 2010) στο αρχικό μετάγραφο προκύπτουν 

τα πρόδρομα μόρια των tRNA, το 16S και 5S rRNA και το δικιστονικό 23S-4.5S rRNA. Τα ώριμα 

tRNA παράγονται από τη δράση των RNase P και RNase Z ενώ τα 3’άκρα των πρόδρομων 16S και 

5S rRNA αφαιρούνται από τις 3’-5’εξωριβονουκλεάσες RNR1(Bollenbach et al., 2005), ή/και την 

PNPase (Baginsky et al., 2001). Για την ωρίμανση των 5’ και 3’ άκρων των tRNA δρουν οι 

ενδονουκλεάσες RNase P (Gobert et al., 2010) και RNase Z (Canino et al., 2009), αντίστοιχα, ενώ 

για την ωρίμανση των 5’ άκρων των 16S πιθανόν να συμμετέχει η RNase J (ένα ένζυμο που 

συμμετέχει και στην απομάκρυνση μη κωδικών RNA του χλωροπλάστη)(Hotto et al., 2015) ή/και 

η mini RNase III (Hotto et al., 2015) ενώ για την ωρίμανση των 3’ άκρων δρα η RNR1 (Bollenbach 

et al., 2005).  

Η δημιουργία των ώριμων 23S και 4.5S rRNAs συντελείται, όπως και στο E.coli, στο 

ριβόσωμα (Hotto et al., 2015). Όμως, μέχρι στιγμής δεν είναι ακριβώς γνωστός ο τρόπος 

ωρίμανσης αυτού του πρόδρομου μορίου. Η δευτεροταγής δομή του δικιστονικού μορίου 23S-

4.5S rRNA παραμένει ασαφής. Βάσει προγραμμάτων πρόβλεψης τα 5’ προεξέχοντα άκρα του 23S 

σχηματίζουν με τα 3’ προεξέχοντα άκρα του 4.5S rRNA μια μικρή περιοχή συμπληρωματικότητας 

με δομή φουρκέτας μεγέθους περίπου 13 νουκλεοτιδίων όπου και πιθανόν να δρα η 

ενδονουκελάση mini RNase III (Hotto et al., 2015). Αποτέλεσμα αυτής της κοπής είναι η 

παραγωγή προεξεχόντων άκρων μεγέθους δύο νουκλεοτιδίων μεταξύ του 5’ άκρου του 23S και 

του 3’ άκρου του 4.5S rRNA. Επιπλέον, και πριν από αυτή την ενδονουκλεοτιδική κοπή η mini 
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RNase III φαίνεται ότι δρα στην περιοχή μεταξύ 4.5S-5S rRNA αφού απουσία της συσσωρεύονται 

πρόδρομα μόρια 4.5S rRNA.  

Ανάλυση διαγονιδιακών σειρών που υπερεκφράζουν ή καταστέλουν την AtERIL1  έδειξε 

στα φυτά η ERIL1 εμπλέκεται στην ωρίμανση των χλωροπλαστιδιακών RNA, ενώ δεν φαίνεται να 

επηρεάζει την συσσώρευση ενδογενών και εξωγενών μικρών RNAs. H ανάλυση που έγινε από την 

Mέρμηγκα Γλυκερία (Mermigka et al., 2016) στην διδακτορική της διατριβή εμπλούτισε το 

μοντέλο ωρίμανσης των χλωροπλαστιδιακών rRNAs, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.17. 

 
Εικόνα 1.17. Διαδικασία ωρίμανσης των χλωροπλαστιδιακών rRNAs και AtERIL1. Απεικονίζεται 

η πιθανή θέση δράσης των μέχρι σήμερα γνωστών ριβονουκλεασών. Αρχικά, στο μετάγραφο 

δρουν οι ενδονουκλεάσες RNase P και RNase Z και μια άγνωστη ενδονουκλεάση με αποτέλεσμα 

την απελευθέρωση των tRNA και των 16S, 23S-4.5S και 5S rRNA προδρόμων μορίων. Το ώριμο 5’ 

άκρο του 16S πιθανόν προκύπτει από την πιθανή δράση της RNase J με δράση 5’-3’ 

εξωριβονουκλεάσης και της ενδονουκλεάσης RNase P, ενώ για την ωρίμανση του 3’ άκρο 

φαίνεται ότι δρουν οι 3’-5’ εξωριβονουκλεάσες ERIL1 και RNR1. Για την ωρίμανση του 3’ άκρου 

του 5S πιθανόν συμμετέχουν οι ERIL1 και RNR1. Τέλος, η ERIL1 είτε αποικοδομώντας το as 4.5S-5S 

είτε δρώντας απευθείας στο 3’ άκρο του 23S-4.5S πρόδορομου μορίου οδηγεί στην 

απελευθέρωση του 23S από το 4.5S rRNA, γεγονός που συμβαίνει με τη δράση κάποιας άγνωστης 

ενδονουκλεάσης. Το πρόδρομο 4.5S rRNA υπόκειται σε περαιτέρω κατεργασία από την mini 

RNase III ενώ για την ωρίμανση του 3’ άκρου του 23S rRNA συμμετέχουν οι 3’ 

εξωριβονουκλεάσες RNR1 και PNPase και μία άγνωστη ενδοριβονουκλεάση. Άγνωστοι 

παράγοντες δρουν στην περαιτέρω κοπή του 23S στα σημεία που απεικονίζονται ως μαύρες 

γραμμές πάνω στο πρόδρομο μόριο. Εικόνα τροποποιημένη από (Hotto et al., 2015) 
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1.7. Στόχος της διατριβής. 
Στόχος της διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση των in vitro ιδιοτήτων της AtERIL1. 

Η πειραματική επιβεβαίωση της  3’-5΄ εξωνουκλεολυτικής δράσης της πρωτεΐνης θα επέτρεπε τον 

σχηματισμό βάσιμων υποθέσεων  για τον in vivo ρόλο της. Η ικανότητα αλληλεπίδρασης με τα 

υποστρώματα που δοκιμάστηκαν θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις στο σχηματισμό μοντέλων για 

τις in vivo διεργασίες που ακολουθούνται ώστε να επιτελεστεί ο βιολογικός της ρόλος. 

Η διδακτορική μου διατριβή μπορεί να χωριστεί σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής της ετερόλογα εκφραζόμενης ΑtERIL1 

πρωτεΐνης (αγρίου τύπου και μεταλλαγμάτων) και τις in vitro δοκιμές πρόσδεσης και κατάλυσης 

με ποίκιλα DNA και RNA υποστρώματα ώστε να διαπιστωθούν οι in vitro ιδιότητες της φυτικής 

εκπροσώπου των DEDDH νουκλεασών, ενώ η δεύτερη ενότητα έρχεται ως φυσική συνέχεια της 

διατριβής της Μερμηγκα 2015 (Mermigka et al., 2016), με μια προσπάθεια επιβεβαίωσης 

πιθανών in vivo υποστρωμάτων, επαληθεύοντας αποτελέσματα που ανακτήθηκαν μετά από 

ανοσοκατακρήμνιση και χρήση μικροσυστοιχειών χλωροπλαστιδιακού RNA.  Πιο αναλυτικά οι 

ενότητες αυτές περιλαμβάνουν: 

Eνότητα Ι 

Υπερέκφραση και καθαρισμός της ΔLPΑtERI-LIKE1 ( η πρωτεΐνη ΑtERI-LIKE1 χωρίς την 

αμινοξική αλληλουχία στόχευσης στους χλωροπλάστες) υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες.  H 

ανάκτηση της λειτουργικής μορφής της ΑtERIL1 ήταν απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη για την 

μετέπειτα εκπόνηση in vitro πειραμάτων.  Δεδομένων δυσκολιών, μια σειρά διαφορετικών 

προσεγγίσεων έπρεπε να στηθούν ώστε να επιτύχουμε τη βέλτιστη λειτουργικά περιοχή της 

πρωτεΐνης. 

Ήδη από τη μεταπτυχιακή μου διατριβή είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια απομόνωσης   

πρωτεϊνικών περιοχών της AtERIL1 που περιελάμβαναν : 

 Tην πλήρη αλληλουχία της πρωτεΐνης συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής 

στόχευσης στον χλωροπλάστη –AtERIL1full_length 

 Την πρωτεϊνική αλληλουχία που ξεκινά αμέσως μετά το τέλος του αμινοτελικού 

πεπτιδίου πρόβλεψης όπως αυτό είχε προβλεφθεί από μία σειρά in silico 

λογισμικών πρόβλεψης εντοπισμού- ΔLPΑtERIL1 (LP=Leader  peptide) 

 Την πρωτεϊνική αλληλουχία που αντιστοιχεί στη συντηρημένη επικράτεια 

εξωνουκλεάσης ΙΙΙ ( ΕΧΟ ΙΙΙ domain) –AtEXOIII 

Υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες η μόνη από τις τρεις παραπάνω περιοχές που απομονώθηκε με 

επιτυχία ήταν η ΔLPΑtERIL1 (οι αναλύσεις με SDS PAGE των καθαρισμών απεικονίζεται στην 

εικόνα 3.1) 
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3.1 Απομόνωση τριών διαφορετικών περιοχών της AtERIL1. A.Αμινοξική αλληλουχία της 

AtERIL1 . Σε κίτρινο πλαίσιο περικλείεται η περιοχή που αρχικά θεωρήθηκε η ώριμη μορφή της 

AtERIL1 και ονομάστηκε ΔLPAtERIL1, μετά από πρόβλεψη με το λογισμικό Chloro-P. Σε κόκκινο 

πλαίσιο τονίζεται η περιοχή Εξωνουκλεάσης ΙΙΙ – EXOIII.  Στο κάτω μέρος παρουσιάζονται με 

σχήματα οι περιοχές τις AtERIL1 για τις οποίες έγινε προσπάθεια απομόνωσης κάτω από μη 

αποδιατακτικές συνθήκες. LP: Leader peptide, πεπτίδιο στόχευσης στους χλωροπλάστες. Β. 

Τυπικό αποτέλεσμα μετά από απομόνωση με χρωματογραφία Νικελίου όπως αυτό αναλύεται 

σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης με SDS 12 %. Κλάσματα έκλουσης  για τις περιοχές 

που αναγράφονται στο πάνω μέρος. Μ: protein Marker (kD) Biorrad (All blue standards) 

Με  δεδομένο ότι το πεπτίδιο στόχευσης είχε προβλεφθεί μονάχα in silico, χωρίς να 

γνωρίζουμε ακριβώς το σημείο αποκοπής του μέσα στο στρώμα του χλωροπλάστη από την 

ειδικευμένη πεπτιδάση πραγματοποιήθηκαν μια σειρά καθαρισμών ισομορφών της AtERIL1. Oι 

ισομορφές αυτές, οι οποίες επιλέχθηκαν μετά από εμπειρική πρόταση του Δρ. Fechter Pierre 

(CNRS, Strassburg).  Παράλληλα παρήχθησαν μορφές της AtERIL1 που περιείχαν μεταλλάξεις 

τόσο σε συντηρημένα κατάλοιπα που συμμετέχουν στο σχηματισμό του ενεργού κέντρου(Η291Α 

και D296A) όσο και σε κατάλοιπα εκτός ενεργού κέντρου (KK121.122AA) ώστε να ελεγχθεί ο 

ρόλος τον καταλοίπων αυτών στη δράση ή/ και στη πρόσδεση της AtERI1L1 in vitro. Η ομόλογη 

ER1 του ποντικού (ΜmERI1) χρησιμοποιήθηκε ως control για τα in vitro πειράματα. 

Στα in vitro πειράματα δοκιμάστηκαν τα κάτωθεν υποστρώματα:  

o Μικρά μονόκλωνα ή δίκλωνα RNA και DNA oλιγονουκλεοτίδια τυχαίας 

αλληλουχίας  

o χλωροπλαστιδιακά rRNAs 

Ενότητα ΙΙ 

• Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος χλωροπλαστιδιακών μεταγράφων τα οποία προέκυψαν 

μετά από πειράματα ανοσοκατακρίμνησης σε διαγονιδιακές σειρές που είτε 

υπερεκφράζουν είτε καταστέλλουν τα επίπεδα της AtERI1L1  με υβριδοποίηση τύπου 

northern. 
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

2.1. ΔΙΑΦΟΡΕΣ TΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

2.1.1.Πήκτωμα αγαρόζης 

Για την παρασκευή πηκτώματος αγαρόζης, 0,8-2% αγαρόζη (Invitrogen) διαλύονταν με θέρμανση 

σε φούρνο μικροκυμάτων σε κατάλληλο όγκο 0.5 Χ TBE (0.11 M Tris, 90mM Βορικό Οξύ, 2,5 mM 

EDTA, pH=8.0). Στη συνέχεια προστίθεντο βρωμιούχο αιθίδιο σε τελική συγκέντρωση 0,01% (w/V) 

και τοποθετούνταν σε κατάλληλο δοχείο για τη δημιουργία του πηκτώματος. Μετά τη φόρτωση 

των δειγμάτων στo πήκτωμα ακολουθούσε ηλεκτροφόρηση σε διάλυμα 0.5 Χ ΤΒΕ με εφαρμογή 

ρεύματος (5 Volts ανά εκατοστό της απόστασης των ηλεκτροδίων της συσκευής). Τα νουκλεϊκά 

οξέα φωτογραφίζονταν κάτω από UV ακτινοβολία. 

2.1.2.Αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction, 

PCR) 

Για τον πολλαπλασιασμό τμημάτων DNA εφαρμόζοταν η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης 

με τη χρήση του ενζύμου Taq (Minotech) ή Kapa Hi-Fi (Kapa Biosystems) και σύμφωνα με τις 

οδηγίες των κατασκευαστών. Η θερμοκρασία υβριδισμού των εκκινητών στο υπόστρωμα (Τa) 

υπολογίζονταν κάθε φορά με τη χρήση του προγράμματος OligoAnalyzer. Οι εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται στο πίνακα ολιγονουκλεοτιδίων στο 

τέλος της ενότητας. 

2.1.3. Απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης 

Για την απομόνωση DNA από πήκτωμα αγαρόζης χρησιμοποιήθηκε το κιτ “NucleoSpin®Gel and 

PCR Clean-up” (Macherey-Nagel). 

2.1.4.Αντίδραση αντίστροφης μεταγραφάσης (Reverse transcription, rt) 

2 μg από ολικό RNA μετατρέπονταν σε συμπληρωματικό DNA (complementary DNA, cDNA) με τη 

χρήση του ενζύμου PrimeScript™ (Takara Clontech) και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Ως εκκινητές χρησιμοποιούνταν είτε τυχαία εξαμερή (Invitrogen) είτε ο oligod(T) 

(Invitrogen ή Μικροχημεία, IMBB). 

 

2.1.5. Καλλιέργεια Βακτηρίων 

Τα βακτήρια (E.coli στέλεχος DH10B ή αγροβακτήρια, στέλεχος C58C1) αναπτύσσονταν σε 

θρεπτικό υπόστρωμα LB (1% τρυπτόνη, 1% NaCl και 0,5% εκχύλισμα από ζυμομύκητα) με τα 

κατάλληλα κάθε φορά αντιβιοτικά. Για καλλιέργεια σε στερεό υπόστρωμα τοποθετούνταν στο LB 
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και 0,7%. αγάρ-αγάρ (Sigma). Τα βακτήρια αναπτύσσονταν στους 370C ενώ τα αγροβακτήρια 

στους 280C. 

2.1.6.Περιοριστικές πέψεις 

Για την πέψη DNA, 1-10 μg υποστρώματος επωάζονταν με κατάλληλες μονάδες ενζύμου 

(συνήθως 5-10 U) για μία ώρα στη θερμοκρασία ενεργότητας κάθε ενζύμου και σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. Τα περιοριστικά ένζυμα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από τις 

εταιρείες Minotech και NEB (New England Biolabs). 

2.1.7.Αντίδραση DNA λιγάσης (ligation) 

Για τις αντιδράσεις λιγάσης ο πλασμιδιακός φορέας και το προϊόν που επρόκειτο να 

ενσωματωθεί στον φορέα αναμιγνύονταν σε αναλογία συνήθως 1:3 , 1:5 και 1:10 και μετά την 

προσθήκη της λιγάσης (T4 DNA ligase, Promega) και του κατάλληλου διαλύματος το μίγμα 

τοποθετούνταν για 12-16 ώρες στους 12 0C. 

2.1.8. Παρασκευή χημικώς ικανών προς μετασχηματισμό βακτηρίων E.coli 

Μία μοναδιαία αποικία βακτηρίων που είχαν προηγούμενα απλωθεί σε τρυβλίο Petri με 

στερεό LB τοποθετούνταν σε υγρό LB στους 370C για 16 ώρες με έντονη ανακίνηση. 2,5 ml από 

την κορεσμένη προκαλλιέργεια τοποθετούνταν σε 250 ml LB και επωάζονταν στους 370C με 

ανακίνηση στις 180 rpm μέχρι η οπτική πυκνότητα να φτάσει 0,5-0,6 (3-4 ώρες). Τα βακτήρια 

φυγοκεντρούνταν για 10 λεπτά στα 200 g στους 40C, το υπερκείμενο απομακρύνονταν, το ίζημα 

επαναδιαλύονταν σε 60 ml διαλύματος 1 σε θερμοκρασίας 40C (30 mM CH3COOK, 100 mM RbCl, 

50 mM MnCl2,10 mM CaCl2, 15% V/V γλυκερόλη σε pH=5,8 με CH3COOΗ) και επωάζονταν στον 

πάγο για 30 λεπτά. Ακολουθούσε νέα φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στα 200 g στους 40C, 

απομάκρυνση του υπερκειμένου και επαναδιάλυση του ιζήματος σε 8 ml διαλύματος 2 επίσης 

στους 40C (10 mM MOPS, 75 mM CaCl2, 10 mM RbCl, 15% V/V γλυκερόλη, pH= 6.5 με ΚΟΗ). Το 

κυτταρικό εναιώρημα μοιράζονταν σε eppendorf ανά 100 μl και στη συνέχεια τοποθετούνταν 

άμεσα σε υγρό άζωτο ώστε να γίνει η ταχεία ψύξη τους. Τα κύτταρα φυλάσσονταν στους  -800C 

για διάστημα όχι μεγαλύτερο από 6 μήνες. 

 

2.1.9.Μετασχηματισμός βακτηρίων E.coli 

100 μl DH10B  προετοιμασμένων χημικά για μετασχηματισμό βακτηρίων ξεπάγωναν στον 

πάγο και αφού αναμιγνύονταν με την κατάλληλη ποσότητα πλασμιδίου (0,1 ng από πλασμίδιο ή 

5/10 μl από την αντίδραση λιγάσης) επωάζονταν για 30 λεπτά στον πάγο. Ακολουθούσε επώαση 

για 60 δευτερόλεπτα στους 420C και άμεση μεταφορά τους στον πάγο, όπου και αφήνονταν για 

2-3 λεπτά. Στην συνέχεια προστίθεντο 900 μλ LB θρεπτικού και τοποθετούνταν για επώαση στους 
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370C στις 180 rpm για 45-60 λεπτά. Μετά την πέρας της περιόδου επώασης, τα βακτήρια 

φυγοκεντρούνταν για ένα λεπτό στις 1.000 g, μέρος του υπερκειμένου απομακρύνονταν 

(χονδρικά 800 μλ) με ήπιο αναποδογύρισμα του eppendorf  και με την υπόλοιπη ποσότητα 

επαναδιαλυτοποιoύνταν τα κύτταρα. Μετά την επαναδιάλυση τα κύτταρα απλώνονταν σε 

τρυβλία petri που περιείχαν  στερεό υπόστρωμα LB και τα κατάλληλα αντιβιοτικά. 

2.1.10Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτήρια σε μικρή κλίμακα (mini-

prep) 

Για τη διαδικασία απομόνωσης πλασμιδιακού DNA από βακτήρια σε μικρή κλίμακα 

ακολουθούνταν το πρωτόκολλο αλκαλικής λύσης σύμφωνα με τους Sambrook et al. (Sambrook et 

al., 1987). 

 Συνοπτικά, 1,5 ml καλλιέργειας βακτηρίου φυγοκεντρούνταν για 30 δευτερόλεπτα στις 

13.000 g, το υπερκείμενο απομακρύνονταν και το ίζημα επαναδιαλυόταν με έντονη ανάδευση σε 

100 μl Διαλύματος 1 (50 mM γλυκόζη, 25 mM Tris-HCL, pH=8, 10 mM EDTA, pH=8). Ακολουθούσε 

προσθήκη 150 μl Διαλύματος 2 (0,2 Ν ΝαΟΗ, 1% SDS), ήπια ανάμιξη με αναστροφή, προσθήκη 

200 μl Διαλύματος 3 (5 Μ οξικό κάλιο, 20% V/V οξικό οξύ), ήπια ανάμιξη και επώαση για πέντε 

λεπτά στον πάγο. Το μίγμα φυγοκεντρούνταν για πέντε λεπτά στα 13.000 g και το υπερκείμενο 

συλλέγονταν προσεκτικά και αναμιγνυόταν με δύο όγκους αιθανόλης. Ακολουθούσε 

φυγοκέντρηση για 10 λεπτά στα 13.000 g, απομάκρυνση του υπερκειμένου, ξέπλυμα του 

ιζήματος με 70% αιθανόλη και πεντάλεπτη φυγοκέντρηση στα 13.000 g. To υπερκείμενο 

απομακρυνόταν και το ίζημα, αφού στέγνωνε από την περίσσεια αιθανόλης, επαναδιαλυόταν σε 

περίπου 30 μl αποστειρωμένου νερού. Όλες οι φυγοκεντρήσεις πραγματοποιούνταν σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

 

2.1.11.Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτήρια σε μεγάλη κλίμακα (midi-

prep) 

Για την απομόνωση πλασμιδιακού DNA από βακτήρια σε μεγάλη κλίμακα χρησιμοποιήθηκε το κιτ 

“NucleoBond® Xtra Midi / Maxi” (Macherey Nagel) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

2.1.12.Καθαρισμός νουκλεϊκών οξέων με φαινόλη 

Συχνά, κατά την απομόνωση DNA ή RNA με τα πρωτόκολλα εκχύλισης  ή μετά από την επώαση 

DNA ή RNA μορίων σε ενζυμικές αντιδράσεις παραμένουν κάποιες πρωτεΐνες ή άλλοι 

μεταβολίτες(στην περίπτωση των φυτικών εκχυλίσεων) , ή χημικά στοιχεία που δεν είναι 

επιθυμητά για την μετέπειτα πειραματική διαδικασία. Η απομάκρυνση των στοιχείων αυτών και 

η επαναδιάλυση των νουκλεικών οξέων σε νερό συντελέιται με την διαδικασία καθαρισμού με 
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την χρήση φαινόλης.  Κατά το πρωτόκολλο αυτό ίσος όγκος από το διάλυμα νουκλεϊκών οξέων 

αναμιγνύεται με ίσο όγκο μίγματος ουδέτερης φαινόλης/ χλωροφορμίου και ακολουθεί 

φυγοκέντρηση για πέντε λεπτά στα 12.000 g. Η υδατική φάση συλλέγεται προσεκτικά, 

αναμιγνύεται με ίσο όγκο χλωροφορμίου: ισοαμυλικής αλκοόλης (24:1 αντίστοιχα). και 

ακολουθεί φυγοκέντρηση για πέντε λεπτά στα 12.000 g. Το υπερκείμενο συλλέγεται και 

ακολουθεί προσθήκη 1/10 του όγκου οξικό οξύ (3 Μ, pH=5,2) και 2 όγκους αιθανόλης 

θερμοκρασίας 40C. Μετά από ανάμιξη το διάλυμα τοποθετείται στους -200C για μία ώρα ή στους 

-800C για 15 λεπτά ώστε να κατακρημνιστούν τα νουκλεϊκά οξέα. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 

20 λεπτά στις 13.000 g, απομάκρυνση του υπερκειμένου, ξέπλυμα του ιζήματος με 70% 

αιθανόλη, νέα σύντομη φυγοκέντρηση, στέγνωμα του ιζήματος και επαναδιάλυση του ιζήματος 

στον επιθυμητό όγκο(ανάλογα με την τελική συγκέντρωση νουκλεϊκών οξέων που προτιμάται για 

τη συνέχεια του εκέστοτε πειράματος). Όλες οι φυγοκεντρήσεις πραγματοποιούνται σε 

θερμοκρασία δωματίου κατά τις πλύσεις ή στους 40C κατά την κυρίως κατακρήμνιση.  

Trizol 

Ουδέτερη φαινόλη, pH=7,0 38 % 

Guanidine thiocyanate 0.8M 

Ammonium thiocyanate 0.4M 

Sodium acetate pH=5,0 0.1M Γλυκερόλη 5% 

 

Πίνακας 2.1. Σύσταση Trizol 

2.1.13.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΝORTHERN 

Η ανάλυση τύπου northern είναι μια τεχνική αποτελεί το ανάλογο της ανάλυσης κατά 

Southern για την ανίχνευση διαφορών σε επίπεδο RNA μεταξύ των δειγμάτων. Εν συντομία, 

δείγματα RNA ηλεκτροφορούνται κάτω από αποδιατακτικές συνθήκες, μεταφέρονται σε νάιλον 

μεμβράνη, υβριδοποιούνται με έναν επισημασμένο ανιχνευτή και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται 

σε φιλμ ή με τη χρήση κατάλληλου μηχανήματος. 

2.1.14. Ηλεκτροφόρηση κάτω από αποδιατακτικές συνθήκες 

Το πρώτο βήμα για τη ανάλυση τύπου northern είναι η ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων RNA κάτω 

από αποδιατακτικές συνθήκες ώστε τα δείγματα να διαχωριστούν βάσει μεγέθους και όχι βάσει 

δομής, αφού σε αντίθεση με το DNA το RNA τείνει να σχηματίζει δευτεροταγείς δομές. Ανάλογα 

με το μέγεθος των RNA που θέλουμε να ανιχνεύσουμε χρησιμοποιούμε αποδιατακτικό πήκτωμα 

αγαρόζης (μεγέθη έως ~100 νουκλεοτίδια) ή πολυακρυλαμίδης (μεγέθη 500-20 νουκλεοτίδια). 
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2.1.15.Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης κάτω από αποδιατακτικές 

συνθήκες και αποτύπωση 

Για το διαχωρισμό δειγμάτων RNA σε πήκτωμα αγαρόζης κάτω από αποδιατακτικές 

συνθήκες στα δείγματα προσθέτονταν ποσότητα της κατάλληλης χρωστικής (Πίνακας 2.2), 

επωάζονταν για πέντε λεπτά στους 100 0C, τοποθετούνταν για δύο λεπτά στον πάγο 

ηλεκτροφορούνταν σε πήκτωμα αγαρόζης σε 1Χ διάλυμα MOPS με φορμαλδεϋδη (Πίνακας 2.2) 

στα 110V. H περιεκτικότητα τoυ πηκτώματος σε αγαρόζη διέφερε ανά περίπτωση ανάλογα με το 

μέγεθος των RNA που χρειαζόταν να ανιχνευτεί. Παράλληλα με τα δείγματα ηλεκτροφορούνταν 

και ο δείκτης μοριακών μεγεθών (High/ low range RNA ladder, Fermentas) 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης (περίπου μέχρι η χρωστική bromophenol blue να 

φτάσει τρία cm από το κάτω άκρο του πηκτώματος) το πήκτωμα πλένονταν μια φορά για δύο 

λεπτά με απιονισμένο νερό ώστε να απομακρυνθεί η περίσσεια φορμαλδεϋδης και 

φωτογραφιζόταν κάτω από UV. Ακολουθούσαν άλλα δύο πλυσίματα με απιονισμένο νερό με 

ήπια ανάδευση για 10 λεπτά και κατόπιν το πήκτωμα εξισορροπούνταν σε διάλυμα 10X SSC 

(Πίνακας 2.2) για 10 λεπτά με ήπια ανακίνηση. Στη συνέχεια τοποθετούνταν ανάποδα πάνω σε 

ένα διηθητικό χαρτί Whatman το οποίο είχε προηγουμένως διαβραχεί με διαλύμα 2Χ SSC. Πάνω 

στην πήκτωμα αγαρόζης τοποθετήθηκαν κατά σειρά μια θετικά φορτισμένη νάιλον 

μεμβράνη(NYTRAN®N, 0.45μm) (Whatman), τρία διηθητικά χαρτιά Whatman, απορροφητικά 

χαρτιά και βάρος ( περίπου 500 gr ανά μεγάλο πήκτωμα). Η παραπάνω διάταξη αποσκοπεί στη 

μεταφορά του RNA, μέσω της τριχοειδούς κίνησης του διαλύματος 10x SSC, από την πήκτωμα 

στη μεμβράνη όπου και προσκολλάται,. 

Μετά από 16 ώρες η μεμβράνη στην οποία είχαν προσκολληθεί τα RNA εμβαπτίζονταν σε 

2Χ SSC και αφήνονταν να στεγνώσει. Στη συνέχεια και προκειμένου τα δείγματα RNA να 

προσκολληθούν μόνιμα στη μεμβράνη, η μεμβράνη τοποθετούνταν στο μηχάνημα διασύνδεσης 

Stratalinker® (Stratagene) όπου και εφαρμόζονταν ενέργεια 1200 mJ. Για την επιβεβαίωση καλής 

μεταφοράς η μεμβράνη επωαζόταν για μερικά λεπτά σε διάλυμα χρωστικής (0,03% methylene 

blue, 0,3M οξικό οξύ Ph=5,2). Η μεμβράνη χρησιμοποιούνταν για υβριδισμό με τον κατάλληλο 

ανιχνευτή (βλ. παρακάτω). 

 
Πίνακας 2.2. Διαλύματα αποδιατακτικού πηκτώματος αγαρόζης 
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2.1.16. Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης κάτω από 

αποδιατακτικές συνθήκες και αποτύπωση 

Το πήκτωμα πολυακρυλαμίδης περιέχει κατάλληλη ποσότητα ακρυλαμίδης (acrylamide: 

bis-acrylamide 38:2, αντίστοιχα) ανάλογα με την απαιτούμενη πυκνότητα του πηκτώματος, 7Μ 

ουρία και 1Χ ΤΒΕ. Για τον πολυμερισμό της ακρυλαμίδης προστίθεται 0,357% APS (Ammonium 

persulfate) και 0,043% TEMED. Το πήκτωμα αφού πολυμεριστεί στην συσκευή (περίπου μία 

ώρα), μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή να διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου για δύο 

μέρες με την προϋπόθεση ότι είναι καλυμμένη με εμποτισμένα με νερό χαρτιά και οικιακή 

μεμβράνη για την αποφυγή αφυδάτωσης. Πριν τη χρήση της η πήκτωμα προθερμαίνεται για 

τουλάχιστον μισή ώρα στη συσκευή ηλεκτροφόρησης και αφαιρείται η περίσσεια ουρίας από τα 

πηγάδια. 

Για το διαχωρισμό δειγμάτων RNA σε πήκτωμα πολυακρυλαμίδης κάτω από 

αποδιατακτικές συνθήκες στα δείγματα προσθέτονταν ποσότητα της κατάλληλης χρωστικής 

(Πίνακας 2.4), επωάζονταν για πέντε λεπτά στους 1000C, τοποθετούνταν για δύο λεπτά στον 

πάγο και ηλεκτροφορούνταν σε 1Χ ΤΒΕ (Πίνακας 2.4) στα 20mA αρχικά (~30 λεπτά) και στη 

συνέχεια στα 45 mA στη συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης (Owl, Thermo Scientific). H 

περιεκτικότητα του πηκτώματος σε πολυακρυλαμίδη διέφερε ανά περίπτωση ανάλογα με το 

μέγεθος των RNA που χρειαζόταν να ανιχνευτεί. Παράλληλα με τα δείγματα ηλεκτροφορούνταν 

και δείκτης μοριακών μεγεθών. 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης (περίπου μέχρι η χρωστική bromophenol blue να 

φτάσει στο κάτω μέρος του πηκτώματος) το πήκτωμα επωαζόταν με βρωμιούχο αιθίδιο για 10 

λεπτά και κατόπιν φωτογραφίζονταν κάτω από UV. Ακολουθούσε ένα πλύσιμο με απιονισμένο 

νερό με ήπια ανάδευση για 10 λεπτά και κατόπιν το πήκτωμα εξισορροπούνταν σε κρύο διάλυμα 

1Χ ΤΒΕ για 10 λεπτά με ήπια ανάδευση. Στη συνέχεια το πήκτωμα τοποθετούνταν πάνω σε 

τέσσερα διηθητικά χαρτιά Whatman τα οποία είχαν προηγουμένως διαβραχεί με διάλυμα 1Χ 

ΤΒΕ. Πάνω στο πήκτωμα αγαρόζης τοποθετούνταν κατά σειρά μια θετικά φορτισμένη νάιλον 

μεμβράνη (NYTRAN®N, 2μm) (Whatman) και άλλα τέσσερα διηθητικά χαρτιά Whatman. Η όλη 

διάταξη στήνονταν στη συσκευή Semi Dry Midi unit (Thermo Scientific) όπου και εφαρμόζονταν 

2mA/ cm2 επιφάνειας της μεμβράνης για 35 λεπτά. 

Στη συνέχεια η μεμβράνη στην οποία προσκολλήθηκαν τα RNA εμβαπτίζονταν σε 2Χ SSC 

και αφηνόταν να στεγνώσει. Προκειμένου τα δείγματα RNA να προσκολληθούν μόνιμα στη 

μεμβράνη, η μεμβράνη τοποθετούνταν στο μηχάνημα διασύνδεσης Stratalinker® (Stratagene) 

όπου και εφαρμόζονταν ενέργεια 1200 mJ. Για την επιβεβαίωση καλής μεταφοράς η μεμβράνη 

επωαζόταν για μερικά λεπτά σε διάλυμα χρωστικής (0,03% methylene blue, 0,M οξικό οξύ 

ph=5,2). Η μεμβράνη χρησιμοποιούνταν για υβριδισμό με τον κατάλληλο ανιχνευτή (βλ. 

παρακάτω). 
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Πίνακας 2.3. Διαλύματα αποδιατακτικού πηκτώματος ακρυλαμίδης 

2.1.17. Υβριδισμός για μεγάλου μοριακού βάρους RNA 

Για μεγάλου μοριακού βάρους RNA η διαδικασία υβριδισμού γινόταν σύμφωνα με τους 

(Germain et al., 2012). Αρχικά η μεμβράνη επωάζονταν για τουλάχιστον μία ώρα σε διάλυμα 

προϋβριδισμού (Πίνακας 2.5) σε θερμοκρασία ανάλογα με το είδος του ανιχνευτή που 

χρησιμοποιούνταν (55-650C). Στη συνέχεια προσθέτονταν ο επισημασμένος ανιχνευτής (βλ 

παρακάτω) και πραγματοποιούνταν ο υβριδισμός για 16 ώρες. Ακολουθούσαν δύο ξεπλύματα 

των 15 λεπτών στη θερμοκρασία που πραγματοποιούνταν ο υβριδισμός με τα διαλύματα 1 και 2 

(Πίνακας 2.5) και κατόπιν διαβροχή της μεμβράνης σε 25mM διαλύματος φωσφορικών (ph=6,8), 

το οποίο παρασκευάστηκε σύμφωνα με τους Sambrook et al. (Sambrook et al., 1987). Η υγρή 

μεμβράνη σφραγίζονταν σε νάιλον σακουλάκια, τοποθετούνταν σε ειδική κασέτα με φιλμ 

ακτινών-Χ (AGFA). Η κασέτα με τη μεμβράνη τοποθετούνταν στους -800C για χρόνο που 

προσδιορίζονταν κάθε φορά εμπειρικά με βάση τον αριθμό κρούσεων. Ακολουθούσε εμφάνιση 

του φιλμ σε σκοτεινό θάλαμο με το εμφανιστικό Curix 60 (Agfa). 

2.1.18. Υβριδισμός για μικρού μοριακού βάρους RNA 

Αρχικά, η μεμβράνη επωάζονταν για τουλάχιστον μία ώρα σε διάλυμα προϋβριδισμού 

(διάλυμα Church, Πίνακας 2.5) σε θερμοκρασία ανάλογα με το μέγεθος των προς ανίχνευση 

μορίων RNA (500C για RNA μεγέθους ~25nt). Στη συνέχεια προσθέτονταν ο επισημασμένος 

ανιχνευτής (βλ παρακάτω) και πραγματοποιούνταν ο υβριδισμός για 16 ώρες. Ακολουθούσαν 

δύο ξεπλύματα των 30 λεπτών στη θερμοκρασία που πραγματοποιούνταν ο υβριδισμός με το 

διάλυμα 1 (Πίνακας 2.5) και ένα ξέπλυμα των 10 λεπτών με το διάλυμα 2 (Πίνακας 2.5) και 

κατόπιν διαβροχή της μεμβράνης σε 2X SSC. Η υγρή μεμβράνη σφραγιζόταν σε νάιλον 

σακουλάκια, τοποθετούνταν σε ειδική κασέτα με φιλμ ακτινών-Χ (AGFA). Η κασέτα με τη 

μεμβράνη τοποθετούνταν στους -800C για χρόνο που προσδιορίζονταν κάθε φορά εμπειρικά με 

βάση τον αριθμό κρούσεων. Ακολουθούσε εμφάνιση του φιλμ σε σκοτεινό θάλαμο με το 

εμφανιστικό Curix 60 (Agfa). 
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Πίνακας 2.4 Διαλύματα υβριδισμού τύπου northern 

2.1.18. Δημιουργία ραδιενεργώς σημασμένου ανιχνευτή 

`Σε όλα τα πειράματα που αναλύονται στην ενότητα 3.2 έχουν χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτές 

μικρά DNA ολιγονουκλεοτίδια τα οποία υβριδοποιούν στις θέσεις που επισημαίνονται στην 

ενότητα αυτή. Η σήμανση ολιγονουκλεοτιδίων πραγματοποιούνταν με την προσθήκη [γ-32P]ATP 

στο 5’ άκρο αυτών με τη χρήση της T4 polynucleotide kinase (PNK, NEB). Συγκεκριμένα, 50 pmol 

ολιγονουκλεοτιδίου, το οποίο προηγουμένως είχε αποδιαταχθεί με βρασμό για πέντε λεπτά, 

αναμιγνύονταν με 20 μονάδες ενζύμου PNK, 1Χ διάλυμα της PNK και 5 μl [γ-32P]ATP (ISOTOP) σε 

τελικό όγκο 50 μl και η αντίδραση επωάζονταν για μία ώρα στους 37 0C. Τα ραδιενεργώς 

επισημασμένα ολιγονουκλεοτίδια διαχωρίζονταν από το μη ενσωματωμένο [γ-32P]ATP με 

πέρασμα από κολώνες MicroSpin™ G-25 (Bio-Rad). Τα καθαρισμένα ολιγονουκλεοτίδια 

βράζονταν για πέντε λεπτά, τοποθετούνταν για δύο λεπτά στον πάγο και στη συνέχεια στο 

διάλυμα υβριδισμού. Οι αλληλουχίες των ολιγονουκλεοτιδίων αναφαίρονται στον πίνακα των 

ολιγονουκλεοτιδίων. 

2.2. Απομόνωση πρωτεϊνών κάτω από μη αποδιατακτικές συνθήκες 

2.2.1. Kλωνοποίηση cDNA των ισομορφών στου φορείς υπερέκφρασης. 

Η κλωνοποίηση του cDNA που αντιστοιχεί στο ΔLPAtERIL1 έχει περιγραφή κατά την 

μεταπτυχιακή μου διατριβή. Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες κλωνοποιήσεις: 

N+12, N+5, ΜΒPF και C’His 

Για την ενίσχυση του cDNA των N+5 και Ν+12 ισομορφών χρησιμοποιήθηκαν ως 

εκκινητές οι N+5Fw: GGAATTCCATATGATGGAAACAAGTGAAAATG και Ν+12Fw : 

GGAATTCCATATGTCTCCTTCTACTTTTTCGTTAATG αντίστοιχα με κοινό τον Ν’Rev: 

CGCGGATCCTTACTTGATCCTGTTCTTGAAG.  Για την ενίσχυση του cDNA της MBPF 

χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές MBPF_Fw: CGGGATCCAATGCAAGGTGGAGACCC   και 

MBPF_Rv:AAAACTGCAGTTACTTGATCCTGTTCTTGAAG  και για της C’His οι εκκινητές C’HisFw: 

CGCGGATCCAATGCAAGGTGGAGACCC και C’HisRev: CGCGGATCCAATGCAAGGTGGAGACCC   
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Η ενίσχυση έγινε με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με υπόστρωμα από pET15b 

φορέα, στον οποίο ήταν κλωνοποιημένο το συνολικό cDNA της AtERIL1 . Oι συνθήκες των PCR 

ήταν αυτές που απεικονίζονται στον πίνακα.2.5 

Ενίσχυση cDNA  

C’His MBPF Ν+5 Ν+12 

95 0C για 4 min 

(95 0C για 30 sec 

54 0C για 30 sec 

72 0C για 1 min) Χ 

30 κύκλοι 

72 0C για 10 min 

95 0C για 4 min 

(95 0C για 30 sec 

52 0C για 30 sec 

72 0C για 1 min) Χ 30 

κύκλοι 

72 0C για 10 min 

95 0C για 4 min 

(95 0C για 30 sec 

52 0C για 30 sec 

72 0C για 1 min) Χ 30 

κύκλοι 

72 0C για 10 min 

95 0C για 4 min 

(95 0C για 30 sec 

52 0C για 30 sec 

72 0C για 1 min) Χ 30 

κύκλοι 

72 0C για 10 min 

Πίνακας 2.5. Συνθήκες PCR για ενίσχυση Ν+5 και Ν+12 

Μετά την ενίσχυση των cDNA της κάθε ισομορφής ακολούθησε κοπή με τα κατάλληλα ένζυμα σε 

αυτά και στους αντίστοιχους φορείς και ακολούθησε αντίδραση λιγάσης και έλεγχο 

μετασχηματισμένων E.coli. Τα πλασμίδα που βρέθηκαν θετικά μετά από διαγνωστικές πέψεις 

εστάλθησαν για αλληλούχηση. Οι στοιχήσεις με τα αποτελέσματα των αλληλουχήσεων φαίνεται 

στο παράρτημα Ι. 

2.2.2. Επαγωγή της εκφρασης των πρωτεϊνών. 

Για τα πειράματα επαγόμενης έκφρασης και καθαρισμού πρωτεϊνών, χρησιμοποιήθηκαν 

βακτηριακά στελέχη ΒL21 (codon +), τα οποία μετασχηματίσθηκαν με πλασμίδια  για την 

υπερέκφραση των ΔLPAtERIL1 (pET15bΔLP), N+5(pET15bN+5), N+12 (pET15bN+5),C’His(pET24a) 

και MBPF (pMALc2x-MBPF) . Tα στελέχη που περιείχαν τα πλασμίδια pET15b αναπτύχθηκαν σε 

θρεπτικό μέσο LB (Luria and Bertani), τόσο σε υγρή όσο και σε στερεά μορφή, κατά Sambroοk et 

al [Yeast Extract 5gr/ L, Tryptone 10gr/ L, NaCl 10gr/ L, Agar 15gr/ L ( για στερεό μέσο)]. Σα 

θρεπτικά μέσα συμπληρώθηκαν με τα αντιβιοτικά αμπικιλίνη (~100 μg/ ml) για την επιλογή 

βακτηρίων που έφεραν τον pET15b ή των pMALc2x φορέα, καναμυκίνη (~100 μγ/ml) για αυτά 

που έφεραν τα pET24a ενώ σε όλες τις στερεές ή υγρές καλλιέργειες των BL21 κυττάτων 

συμπεριλαμβανόταν και χλωραμφενικόλη (34 μγ/ml). 

2.2.3.Επαγωγή έκφρασης των πρωτεϊνών AtERI-LIKE1 και ΔLPAtERI-LIKE1. 

Με κορεσμένες καλλιέργειες (ολονυκτίως αναπτυσσόμενες, OD600nm >2) εμβολιάζονταν 

θρεπτικό LB με που περιείχε τα κατάλληλα αντιβιοτικά επιλογής σε αναλογία 1 : 200 ( 1ml 

κορεσμένης καλλιέργειας σε 200 ml LB+ κατάλληλο αντιβιοτικό. Στην περίπτωση της επαγωγής 

της MBPF στο θρεπτικό τοποθετούνταν πάντα γλυκόζη σε συγκέντρωση 1 % ώστε να αποφθεχθεί 
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η καταστολή των ενδογενών πρωτεϊνών που προσδένουν την αμυλοζη του βακτηρίου. Οι νέες 

καλλιέργειες επωάζονταν αναδευόμενες στις 200 rpm στους 37 0C μέχρις ότου η οπτική 

πυπνότητα τους φτάσει σε ΟD600nm~04-07 (4-4,5 ώρες). Στο σημείο αυτό προστίθεντο IPTG σε 

τελική συγκέντρωση 0,5 mM και οι καλλιέρργεις αναπτύσονταν πάλι αναπτυσόμενες στους 28 0C  

για 4 ώρες. Mετά το πέρας της επαγωγής τα κύτταρα συλλέγονταν με φυγοκέντρηση στις 3500 

rpm για 20 λεπτά στους 4 0C . Οι βακτηριακές πελέτες φυλάσσονταν στους -80 0C μέχρι τη στιγμή 

της λύσης και καθαρισμού για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνούσε τους 2 μήνες. 

Βακτηριακό δείγμα 500 μl συλλέγοταν πριν την επαγωγή με IPTG (για SDS- PAGE), το 

οποίο φυγοκεντρήθηκε για 5 min, στις 12000 rpm, και η πελλέτα διατηρήθηκε στους -20ο C μετά 

την προσθήκηαποδιατακτικής χρωστικής με SDS.. Δείγμα καλλιέργειας διατηρούταν κάθε φορά 

μετά την επαγωγή [βάσει: (OD600 (–)IPTG * 500 μl)/OD600 (+)IPTG= X μl δείγματος] και 

φυγοκεντρούνταν όπως παραπάνω, πριν την αποθήκευση στους -20οC (για SDS- PAGE).  

2.2.4.Μη-Αποδιατακτικός Καθαρισμός της ΔLP, Ν+5, Ν+12 και C’His με 

χρωματογραφία Νικελίου, ΜΒPF με χρωματογραφία αμυλόζης και MmERI1 με 

χρωματογραφία GSH. 

Για να διατηρηθεί η φυσιολογική (native) διαμόρφωση των πρωτεϊνών, 

πραγματοποιούνταν χρωματογραφικός καθαρισμό υπό μη- αποδιατακτικές συνθήκες. Όλες οι 

μεταχειρίσεις πραγματοποιούνταν στους 4ο C .Συγκεκριμένα:  

Οι βακτηριακές πελέτες  αφήνονταν να ξεπαγώσουν σε πάγο για περίπου 25 min και 

λύνονταν σε 1/100 V (V= όγκος αρχικής καλλιέργειας επαγωγής) ρυθμιστικού διαλύματος Λύσης 

(400 μΜ PMSF, 100 pmoles Lysozyme/ ml buffer, 10 mM Imidazole).Η λύση πραγματοποιούνταν 

με χρήση υπερήχων (6 Χ 15’’). Μετά το πέρας της διαδικασίας της λύσης τα εκχυλίσματα 

φυγοκεντρούνταν στις 13000 rpm για 45 λεπτά ώστε να απομακρυνθούν το debris της λύσης. 20 

μλ από τη διαλυτή φάσης και μικρό ξίσμα από την πελέτα αποθηκεύοταν στους -20ο C μετά την 

προσθήκη της αποδιατακτικής χρωστικής με SDS, για μετέπειτα ανάλυση με SDS- PAGE. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στη προετοιμασία πρωτεϊνικού υλικού για τις in 

vitro αντιδράσεις  πραγματοποιούνταν μικρής κλίμακας καθαρισμοί (καλλιέργεια επαγωγής 250 

ml) ενώ για την ανάλυση του DLS γινόταν μεγάλης κλίμακας (1 λιτρου). Σφαιρίδια Ni-NTA Agarose 

(QIAGEN), Αmylose resin (NEB) και σφαιρίδια GSH (GE Healthcare life sciences) ( 

χρησιμοποιήθηκαν με βάση την αναμενόμενη ποσότητα πρωτεΐνης. Η ποσότητα πρωτεϊνών που 

αναμενόταν από τη χρωματογραφία Ni ήταν περίπου 10 mg/liter από την  ΔLPAtERIL1, 12 

mg/liter για τη N+5,περίπου 7-8 mg/liter για τις N+12 και C’His, 15 mg/ml για την MBPF και 5 

mg/ml για την MmERI1 . Για τους μικρής κλίμακας καθαρισμούς 300 μλ σφαιριδίων νικελίου, 600 

μλ σφαιριδίων αμυλόζης και 200 μλ σφαιριδίων GSH και για καλλιέργεια 1 L, η τετραπλάσια 

ποσότητα. Τα σφαιρίδια αυτά τοποθετούνταν σε μικρές πλαστικές στήλες χρωματογραφίας και 
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αφού ξεπλύνονταν με 10 V νερού, εξισορροπούνταν με 10 V του εκάστοτε ρυθμιστικού 

διαλύματος λύσης. Το υπερκείμενο από τα λυτικά υπερκέιμενα των κυττάρων φορτωνόταν 

(προσεκτικά ώστε να μην ανακινηθούν τα σφαιρίδια ) στην αντίστοιχη στήλη  και αφήνονταν να 

περάσει μέσα από τα σφαιρίδια υπό την δύναμη της βαρύτητας(το διαλυμα που περνούσε 

συλλέγονταν για μετέπειτα ανάλυση σε SDS-PAGE). Ακολουθούσαν δύο διαδοχικές πλύσεις με  

50 V διαλύματος Πλύσης Ι (διάλυμα Λύσης) . Από το πρώτο 1 ml του διάλυματος πλύσης που 

περνούσε από τη στήλη 20 μλ συλλέγονταν και μετά από προσθήκη αποδιατακτικής χρωστικής 

με SDS αποθηκεύοταν στους -200C για μετέπειτα ανάλυση.Η έκλουση γινόταν με 4 διαδοχικές 

εκλούσεις με 1 V στήλης σφαιριδίων διαλυμάτων Έκλουσης. 

 
Πίνακας 2.6 Ρυθμιστικά διαλύματα του καθαρισμού των πρωτεϊνών 

Καθαρισμός με στήλη υδροξυαπατίτη 

Για την απομάκρυνση της αμυλόζης από την έκλουση της MBPF πραγματοποιούνταν 

επιπλέον πέρασμα της έκλουσης από στήλη υδροξυαπατίτη. Σε στήλη υδροξυαπατίτη 

εξξισοροπισμένη με διάλυμα έκλουσης της MBPF , πέρναγε η έκλουση και συλλεγόταν από κάτω 

το διάλυμα στο οποίο είχε απομακρυνθεί το μεγαλύτερο μέρος της αμυλόζης. 2 gr σφαιριδίων 

για κάθε mg πρωτεϊνης χρησιμοποιούταν. 

 

Μετά τους καθαρισμούς ακολουθούσε διαπίδυση σε διάλυμα, η σύσταση του οποίου 

εξαρτώνταν από τους μετέπειτα χειρισμούς. Σε περιπτώσεις που ακολουθούσαν in vitro 

πειράματα γινόταν στο ίδιο διάλυμα με διαφοροποιήσεις για το κάθε Assay.Τα διαλύματα 

διαπίδισης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Διάλυμα διαπίδησης για 

Πρωτεΐνες με επίτοπο 

πολυιστιδίνης 

Διάλυμα διαπίδησης για 

Πρωτεΐνες με επίτοπο ΜΒPF 

Διάλυμα διαπίδησης για 

Πρωτεΐνες με διάλυμα GST 

10 mM Tris-HCl pH 8 

300 mM NaCl 

10% glycerol 

5mM ΜgCl2 

2 mM DTT 

20 mM Tris-HCl pH 7,5 

300 mM NaCl 

10% glycerol 

5 mM MgCl2 

10 mM β-ΜΕ or 2 mM DTT 

20 mM Tris-HCl pH 7,5 

300 mM NaCl 

10% glycerol 

1 mM ΕDTA 

10 mM β-ΜΕ 

Πίνακας 2.7. Σύσταση διαλυμάτων διαπίδυσης 

2.2.5.Στηλη χρωματογραφίας Gel filtration/ ΜοnoQ 

Για τη χρήση χρωματογραφία μοριακής διήθησης οι πρωτεΐνες επαναδιαλυτοποιούνταν 

σε διάλυμα που έφερε την ίδια σύσταση με αυτή που ήταν με εξαίρεση την αλατότητα. Από 350 

mM και 250 mM  η αλατότητα αναπροσαρμοζόταν στα 150 mM. Παρατήρηση που γινόταν ήταν 

ότι η πλειοψηφία της πρωτεΐνης (όλων των ισομορφών) κατακρημνιζόταν κατά 90 % σαν άσπρο 

κατακρήμνισμα άλατος. Μετά από φυγοκέντρηση και απομάκρυνση του debris, η υπόλοιπη 

ποσότητα πέρναγε από τις μετέπειτα στήλες χρωματογραφίας.  

Για τη στήλη χρωματογραφίας χρησιμοποιήθηκε υλικό (Amersham Pharmacia Biotech) 

Sephacryl S100 με διαχωριστική ικανότητα με πρωτεΐνες με μοριακό βάρος 1 μέχρι 100 kD. Πρν 

από τη χρήση υπήρξε εξισορρόπηση της στήλης με το διάλυμα στο οποίο βρισκόταν τη εκάστοτε 

πρωτεΐνη (με χαμηλή αλατότητα). Τα πρωτεϊνικά διαλύματα που δοκιμάστηκαν διέτρεχαν την 

κολώνα με ρυθμό 1 ml/λεπτό και συλλέγονταν κλάσματα του 0,5 ml. Eπειδή η πίεση της στήλης 

ανέβαινε με αυτό τον ρυθμό, μειώθηκε στο 0,5 ml/λεπτό. Τελικά η πίεση ανέβαινε πολύ με 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα στη στήλη και σε ορισμένες περιπτώσεις να 

τερματίζεται η χρήση της στήλης. Από τα κλάσματα που συλλέγονταν, επιλέγονταν αυτά με την 

μεγαλύτερη απορρόφηση στα 280 nm και αναλύονταν με αποτύπωση τύπου western. 

Aντίστοιχη ήταν η εικόνα για τη στήλη ιοντοανταλλαγής MONO Q. Μεγάλο μέρος της 

πρωτεΐνης κατακρημνιζόταν εκτός και εντός της κολώνας με αποτέλεσμα να χάνεται πολύ μεγάλη 

ποσότητα και δεν γινόταν ανίχνευση με αποτύπωση western. 

2.2.6. Aνάλυση με Dynamic Light Scattering 

Για την ανάλυση με DLS πραγματοποιούνταν μεγάλης κλίμακας απομονώσεις. Μετά το 

πέρας των καθαρισμών και της διαπίδυσης τους σε διαλύματα του πίνακα 2.7 γινόταν 

φυγοκέντρηση στις 35.000 rpm με την κεφαλή φυγοκέντρησης ΤLA 100.3 της Βeckman. Συλλογή 

του υπερκειμένου (κάποια ποσότητα πρωτεΐνης μπορεί να είχε κατακρημνιστεί) ακόμα και αν η 

πελλέτα δεν ήταν ορατή, αφηνόταν το 1/10 του όγκου στο eppendorf tube που είχε γίνει η 
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φυγοκέντρηση. Το πρωτεϊνικό διάλυμα χωρίζοταν σε διαφορετικά stocks και φυλασσόταν σε 

θερμοκρασία 40 C ή στους -20 0C. 1 μέρα, 4 μέρες και 7 μέρες μετά την απομόνωση της εκάστοτε 

πρωτεΐνης γινόταν εκτίμηση διαλυτότητα ως συνάρτηση της διαμέτρου των μορίων που 

εντοπίζονταν από το DLS. 

50 μλ δείγματος, ή σκέτο buffer τοποθετούνταν σε ειδική κυψελίδα 1,5  ml.   Στη 

συνέχεια το δείγμα φορτωνόταν στη διάταξη toy DLS που συνδεόταν με υπολογιστή. Η ρύθμιση 

των μετρήσεων γινόταν με το λογισμικό Ζetasizer . Ακολουθούσαν για κάθε δείγμα 6 μετρήσεις 

με διάστημα 90 s μεταξύ τους. Οι τιμές δυναμικής διαμέτρου και τα υπόλοιπα στατιστικά 

στοιχεία αποτελούσαν ένα μέσω όρο από αυτές τις μετρήσεις. Εάν οι τιμές που ανακτούνταν 

κατά τις 6 αυτές μετρήσεις απέκλειαν σε πολύ μεγάλο βαθμό μεταξύ τους (πάνω από 50 %) τότε 

αυτόματα έβγαζε ένα κωδικό σφάλματος για την στατιστική σημαντικότητα των μετρήσεων. Αυτό 

μπορούσε να οφείλεται είτε σε μη επαρκή καθαρισμό της κυψελίδας πριν από τη χρήση ή σε 

σχηματισμό μεγάλων ετερογενών συσσωματωμάτων κατά την πορεία των μετρήσεων. Οι 

μετρήσεις πραγματοποιούνταν στους 20 0C, ενώ για την αναπροσαρμογή των απορροφήσεων 

του μηχανήματος τέθηκε επίπεδο ιξώδους αυτό της 10 % γλυκερόλης.  Το πείραμα έγινε 

τουλάχιστον 2 φορές για κάθε ισομορφή και τα αποτελέσματα της μέσης δυναμικής διαμέτρου 

αναλύθηκαν με γραφήματα στο excel ως μέσος όρος των τιμών που απέδωσαν τα 2 πιο επικρατή 

peak των αποτελεσμάτων. Η στατιστική αντιπροσώπευση των αποτελεσμάτων δεν ήταν να γίνει 

με πολύ σημαντικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό και με δεδομένο ότι οι συγκεντρώσεις των 

πρωτεϊνικών ισομορφών μπορεί να άλλαζαν ακόμα και μεταξύ των 6 μετρήσεων (μέσα σε 

διάστημα 7-10 λεπτών) στους 200 C δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ως απόλυτες τιμές αλλά ως 

πρότυπο που ακολουθείται για την κάθε ισομορφή. 

2.2.7. Παραγωγή μεταλλαγμάτων της N+5. 

Τα μεταλλάγματα παρήχθησαν με τη μέθοδο της μετάλλαξης θέσης. Ειδικοί εκκινητές 

σχεδιάστηκαν για όλα τα μεταλλάγματα και ακολούθησε PCR με τον εκάστοτε συνδυασμό 

εκκινητών. Ως υπόστρωμα χρησιμοποιούνταν το πλασμίδιο pET15b_N+5. Συνοπτικά η διαδικασία 

εμφανίζεται στην εικόνα 2.1. 1-5 ng φορέα χρησιμοποιούταν κάθε φορά ως υπόστρωμα στην PCR 

με πρόγραμμα αυτό που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Εικόνα 2.1. Μεταλλαξιγένεση της Ν+5. Αριστερά εν τάχει η διαδικασία ,δεξιά οι συνθήκες της 

PCR. 

Μετά την αντίδραση PCR, το πατρικό πλασμίδιο (αυτό που είχε χρησιμοποιηθεί ως μήτρα) 

αποικοδομούταν από την DpnI ενδονουκλεάση. Η αντίδραση της DpnI ενδονουκλεάσης γινόταν 

στα 50 μλ τελικού όγκου ενώ μετά το πέρας της 10 μλ χρησιμοποιούνταν για μετασχηματισμό 

βακτηρίων E.coli (DH10b). Μέσα στα βακτήρια γινόταν η αντίδραση λιγάσης και μετά από 

απομόνωσης πλασμιδίων με μικρής κλίμακας προετοιμασία, τα πλασμίδια που ανακτούνταν 

στέλνονταν για αλληλούχηση ώστε να ελεγχθεί η επιτυχία της διαδικασίας. Οι εκκινητές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταλλαξιγεννέσεις φαίνονται στον πίνακα.  

2.2.8. Προετοιμασία και σήμανση υποστρωμάτων για τις in vitro αντιδράσεις. 

Τα υποστρώματα που δοκιμάστηκαν στα in vitro πειράματα ήταν σημασμένα με 

ραδιενεργό φώσφορο είτε στο 5΄άκρο είτε στο 3’ άκρο. Η σήμανη στην πρώτη περίπτωση 

πραγματοποιούνταν με την PNK (Polynucleotide Kinase) της New England Bioloabs ενώ στη 

δεύτερη με αντίδρασηΤ4 RNA λιγάσης της promega. Τα ριβοσωμικά RNAs παράγονταν με in vitro 

μεταγραφή από αλληλουχίες που είχαν ενισχυθεί με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης από 

ολικό cDNA από φυτά Nicotiana benthamiana. Τα ολιγονουκλεοτίδια συντέθηκαν χημικά από 

εταιρίες βιοτεχνολογίας   Αναλυτικά οι διαδικασίες της σήμανσης τον ολιγονουκλεοτιδίων είναι 

αυτή που περιγράφεται στην ενότητα 2.1.18.. 

Τα rRNA μετά την in vitro σύνθεσή τους ακολουθούσε, προσθήκη DNAσης και επώαση 

στους 37 0C για μία ώρα. Οι αντιδράσεις έληγαν με την προσθήκη ίδιου όγκου μείγμα φαινόλης 

χλωροφορμίου και το πρωτοκόλλου καθαρισμού που περιγράφεται στην ενότητα 1.12. Oι τελικές 

συγκεντρώσεις των rRNA υπολογίζονταν στο nanodrop. Μετά ακολουθούσε αντίδραση CIP(ΝΕΒ) 

ή SAP (ΝΕΒ) για την αποφωσφορυλίωση της 5’ φωσφορικής ομάδας. Η αντίδραση γινόταν σε 

μικρό όγκο και περιλάμβανε 2-3 μg από το κάθε υπόστρωμα. Μετά τη λήξη της ακολουθούσε εκ 

νέου καθαρισμός με φαινόλη και επαναϋπολογιζόταν η συγκέντρωση των επαναδιαλυμένων σε 

νερό RNA. Tέλος τα rRNA σημαίνονταν με ραδιενεργό φώσφορο στο 5’ άκρο με την αντίδραση 

PNK (ΝΕΒ) που περιγράφεται στην ενότητα 1.18. 
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Μετά την λήξη της επώασης τις PNK, οι αντιδράσεις καθαρίζονταν από τα μη ενσωματωμένα 

νουκλεοτίδια με μικρέ κολώνες ΒIORAD και σφαιρίδια σεφαρόζης.  

Μετά το καθαρισμό στην ποσότητα της αντίδρασης που είχε προκύψει προστίθεντο 

αποδιατακτική χρωστική με ουρία (8 M Urea, 20 mM Tris pH 8, 1 mM EDTA, 0,05% w/v μπλε 

βρωμοφαινόλη, 0,05%  χρωστική xylene cyanol) ,τα δείγματα έβραζαν για 5 λεπτά και 

τοποθετούνταν άμεσα στον πάγο. Στη συνέχεια οι αντιδράσεις αναλύονταν σε πήκτωμα 

αποδιατακτικό ακρυλαμίδης με ουρία. Στη  περίπτωση του 5S και των προδρόμων rRNA σε 

αποδιατακτικό πήκτωμα 8 % ενώ στην περίπτωση των ολιγονουκλεοτιδίων σε 15 %. Τα δείγματα 

αναλύονταν μέχρι η μετανάστευση την χρωστικής μπλε βρωμοφαινόλη να φτάσει σχεδόν στο 

όριο του τέλους του πηκτώματος. Τα πηκτώματα απομακρύνονταν προσεκτικά από τα τζαμιά και 

τοποθετούνταν προσεκτικά σε νάιλον μεμβράνη όπου έκλειναν με θερμοσυγκόλληση. 

Τοποθετούνταν σε κασέτα αυτοραδιογραφίας κοντά στην μια γωνία και στερεώνονταν με ταινία.  

Εκθέτονταν σε φιλμ για περίπου 1-2 λεπτά και μετά την εμφάνιση τα σημεία που μαύριζαν 

αφαιρούντο από τα φιλμ. Αυτά τοποθετούνταν ακριβώς με την ίδια διάταξη πάνω στα κλεισμένα 

σε νάιλον πηκτώματα της κασέτα (προσοχή ήταν ακόμα στην ίδια θέση μέσα στην κασέτα) και με 

μαρκαδόρο σημειωνόταν τα περιγράμματα των ζωνών που είχαν αφαιρεθεί από τα φιλμ πάνω 

στο νάιλον των πηκτωμάτων. Με νυστέρι απομακρύνονταν οι περιοχές των πηκτωμάτων που 

είχαν αφαιρεθεί και τοποθετούνταν σε Eppendorf tubes. Η επιβεβαίωση της συλλογής των ζωνών 

γινόταν με τον Geiger ο οποίος έπρεπε να τερματίζει το σήμα του (αν ανακτηθεί μικρότερο σήμα 

δεν έχει κοπεί σωστά η ζώνη και το ραδιενεργό υπόστρωμα που επιθυμούμε να καθαριστεί 

βρίσκεται ακόμα στο πήκτωμα). Στα Eppendorf που έφεραν τη ζώνη τοποθετούνταν 500 μλ 

διαλύματος εξαγωγής (100 μλ φαινόλη, 1 mM EDTA, 30 mM CH3COONA) και αφήνονταν να 

επωαστούν για 14-18 ώρες με πολύ ισχυρή ανάδευση στου 4 0C. Την επόμενη μέρα 

απομονωνόταν το RNA που είχε εκλουθεί από το πήκτωμα στην υδατική φάση, με καθαρισμό 

φαινόλης/χλωροφορμίου. Η πελέτα δεν είναι ορατή και πρέπει να στηριζόμαστε στο σήμα από 

τον Geiger για να επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχει χαθεί το RNA ή DNA υπόστρωμα που καθαρίζεται 

κάθε φορά. Στο τέλος τα κατακρημνισμένα υποστρώματα επαναδιαλύοταν σε 50 μλ νερού. Η 

εκτίμηση των κρούσεων ανά μλ υπολογιζόταν είτε με τον scintillation counter είτε εμπειρικά με 

την απόσταση από τον Geiger. Πριν την αποθήκευση δημιουργούνταν stocks των 10 CPM (counts 

per minute) και υποθηκευόταν στους -20 0C μέχρι την χρήση τους.  

Όλα τα υποστρώματα σημαίνονταν στο 5’ άκρο με ραδιενεργό [γ-32P]-ATP. 50 ng RNA 

υποστρώματος επωάζοταν με 30 μCi [γ-32P]-ATP, 1 X T4 PNK ρυθμιστικού διαλύματος και 20 U Τ4 

PNK ενζύμου σε αντιδράσεις των 50 μλ (όσο περίσσευε συμπληρωνόταν με νερό). Η επώαση 

γινόταν για 30 min στους 37o C. Μετά το πέρας της επώασης, από τις αντιδράσεις 

απομακρύνονταν τα μη ενσωματωμένα μόρια [γ-32P]-ATP με την χρήση MicroSpin  G-25 στηλών. 

Για των υπολογισμό των κρούσεων κάθε αντίδρασης (CPM,counts per minute), 2 μλ από κάθε 
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αντίδραση μετρούνταν με μετρητή ραδιενέργειας (Scintilation counter system LS 1701 της 

Βeckman) και γινόταν αναγωγή του αποτελέσματος στον συνολικό όγκο της αντίδρασης. 

2.2.9. Πειράματα πρόσδεσης-Καταλυτικής δραστικότητας 

Τα πειράματα αυτά έγιναν με σκοπό την εξέταση της ικανότητας των ισομορφών της 

AtERIL1 να  προσδένεται ή/και να υδρολύει τα πιθανά υποστρώματα που δοκιμάστηκαν. Για το 

σκοπό αυτό δοκιμαζόταν κάθε φορά κάποιο ραδιενεργά σημασμένο υπόστρωμα (ssRNA,dsRNAi-

like,5 S rRNA, 5,8 S rRNA) με βαθμίδωση συγκέντρωσης της εξεταζόμενης πρωτεΐνης. Περίπου 

200 fmoles υποστρώματος επωαζόταν με κλινές  50/75/150 (έως και 400 σε κάποιες 

περιπτώσεις) pmoles πρωτεΐνης σε 1 X EMSA ρυθμιστικό διάλυμα(πίνακας 2.7)  Χρόνος επώασης 

ήταν 30 min  στους 4 0C για τις αντιδράσεις πρόσδεσης και 30 min στους 25 0C για τις αντιδράσεις 

κατάλυσης. Μετά το πέρας των επωάσεων στις αντιδράσεις προστίθεντο χρωστική και  

φορτώνονταν σε μη αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης οι αντιδράσεις πρόσδεσης και σε 

αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης οι αντιδράσεις κατάλυσης. 

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σχεδιάζονταν και οι αντιδράσεις κατάλυσης με την διαφορά 

ότι αναλύονταν σε αποδιατακτικά πηκτώματα πολύ-ακρυλαμίδης. 

 

ΕMSA buffer  

(1 X) 

Catalytic Activity buffer 

 (1 X) 

Διάλυμα διαπίδησης 

+ 2mM ΕDTA 

Ή 

+5 mM ΜgCl2 

Διάλυμα διαπίδησης 

+5 mM ΜgCL2 

Ή 

2 mM ΕDTA 

πίνακας 2.7. Διαλύματα in vitro αντιδράσεων. 

2.2.10.Ηλεκτροφόρηση πηκτώματος Πολύ-ακριλαμίδης 

Σε πηκτώματα πολυακριλαμίδης ηλεκτροφορούνταν τόσο πρωτεϊνικά δείγματα όσο και  

RNA. Τα πρώτα κυρίως κατά τον καθαρισμό της AtERI-LIKE1 (αποδιατακτικό ή μη), ενώ τα 

δεύτερα κατά την εκπόνηση των in vitro πειραμάτων . 

2.2.11.SDS-Ηλεκτροφόρηση Πηκτώματος Πολύ-ακρυλαμίδης (SDS-PAGE) και 

Native PAGE 

Tα προς ηλεκτροφόρηση δείγματα των πρωτεϊνών αναμειγνύονταν 1:1 με το διάλυμα 

φόρτωσης (100 mM Tris-HCl pH 6.8, 4% SDS, 20% glycerol, 0.2% Bromophenol blue, 200mM DTT). 

Ακλουθούσε πεντάλεπτος βρασμός των πρωτεϊνών και γρήγορη περιστροφή στην φυγόκεντρο 

πριν την φόρτωση τους στο πήκτωμα. Ακολούθως, παρασκευαζόταν το πήκτωμα διαχωρισμού 
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(Resolving gel) 10-15% μείγματος ακρυλαμίδης (29% ακρυλαμίδη, 1% Ν,Ν’ – μεθυ 

λενοδισακρυλαμίδη), 0.375 Μ Tris- HCl pH 8.8, 0.2% SDS, 0.2% APS, TEMED και αφήνονταν να 

πολυμεριστεί. Το πήκτωμα συσσώρευσης (Stacking gel) αποτελούταν από 5% μείγμα 

ακρυλαμίδης, 0.125 Μ Tris-HCl pH 6.8, 0.1% SDS, 0.1% APS και TEMED. Οι συνθήκες 

ηλεκτροφόρησης των δειγμάτων στο πήκτωμα συσσώρευσης ήταν στα 100V και στο πήκτωμα 

διαχωρισμού στα 150V, σε Laemmli buffer (25 mM Tris base, 192 mM Glycine pH 8.3, 0.1% SDS).  

Για την περίπτωση του ΝATIVE-PAGE τα ίδια διαλύματα χωρίς το SDS χρησιμοποιήθηκαν 

για την παρασκευή των πηκτωμάτων. Η χρωστική που προστίθεντο στα πρωτεϊνικά διάλυμα ήταν 

η Native χρώση (5Χ για 50 ml :15.5 ml of 1M Tris-HCl pH=6.8  

2.5 από διάλυμα βρωμοφαινόλης μπλέ 1%, 7.0 ml ddH20 And 25 ml of glycerol). 

Μετά την ηλεκτροφόρηση για να γίνουν ορατές οι ζώνες των πρωτεϊνών έπρεπε να 

ακολουθηθεί η διαδικασία χρώσης σε διάλυμα Coomassie (45% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ, 2.5% 

w/v Coomassie blue) όπου και αφηνόταν  για 10 min σε ήπια ανάδευση. Ακολούθως  το πήκτωμα 

μεταφερόταν  σε διάλυμα αποχρωματισμού (5% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ) για  σε ήπια 

ανάδευση μέχρι να παραμείνουν βαμμένες μόνο οι ζώνες των πρωτεϊνών. 

2.2.12.  Ηλεκτροφόρηση Πηκτώματος Πολυ-ακρυλαμίδης (PAGE)  

Πηκτώματα πολύ-ακριλαμίδης παρασκευάζοταν για την παρατήρηση των 

αποτελεσμάτων από τα in vitro πειράματα είχαν διαφορετική ποσοστιαία αναλογία ακριλαμίδης 

αλλά και σύσταση ανάλογα με τον σκοπό κάθε φορά. 

Τα πηκτώματα που παρασκευάζοταν για τα πειράματα καταλυτική ενεργότητας ήταν 

αποδιατακτικά (περιείχαν ουρία 8 M), ενώ αυτά που παρασκευάζοταν για τις αντιδράσεις 

πρόσδεσης ήταν μη αποδιατακτικά (χωρίς ουρία). H ποσοστιαία αναλογία σε ακριλαμίδη άλλαζε 

ανάλογα με το μέγεθος των υπό δοκιμή υποστρωμάτων(Πίνακας 2.1). Και στις δύο περιπτώσεις 

χρησιμοποιούνταν ως αγώγιμο διάλυμα το TBE 1X (Tris base 50mM,Boric acid 50mM, EDTA 

1mM).  
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Πίνακας 2.8.Πίνακας μετανάστευσης χρωστικών που περιλαμβάνονται στα RNA loading buffers 

αποδιατακτικών και μη αποδιατακτικών πηκτωμάτων πολύ-ακριλαμίδης. Ανάλογα με το 

μέγεθος τους προς ανάλυση δείγματος επιλεγόταν το ποσοστό του πηκτώματος σε ακριλαμίδη. 

Tα μικρά RNAs (ssRNAs, dsRNAi-like/19-21bps) αναλύθηκαν σε 15% αποδιατακτικού , ενώ τα 

ριβοσωμικά RNAs (5 S rRNA,  5,8 S rRNA/ 130, 228 bps) σε 8% (εικόνα από 

http://www.genelink.com/Literature/ps/PS40-3002-XXver1.2.pdf ). 

Για την ανάλυση των αντιδράσεων κατάλυσης, προσθέτονταν 1  όγκος αποδιατακτικής 

χρωστικής  στις αντιδράσεις και αφού ανακατευόταν καλά τοποθετούνταν για βρασμό 5 λεπτών. 

Στη συνέχεια οι αντιδράσεις τοποθετούνταν άμεσα στον πάγο και αναλύονταν στο κατάλληλου 

ποσοστού πήκτωμα. Η ανάλυση των αντιδράσεων με τα ριβοσωμικά RNA γινόταν σε 8-10 % 

ακρυλαμίδη ενώ αυτές με τα μικρά RNA σε 15 %. Τα πηκτώματα αναλύονταν σε 40 mA (με 

ανώτατο όριο Volts τα 800-πιο πάνω η θερμοκρασία που ανέπτυσσαν μπορεί να οδηγούσε σε 

θρυμματισμό των τζαμιών), μέχρι η χρωστικές να φτάσουν στo επιθυμητό επίπεδο 

μετανάστευσης (μετανάστευση χρωστικών αντιστοιχεί σε μετανάστευση συγκεκριμένου 

μεγέθους RNA μορίων-πίνακας 2.8). Στην συνέχεια τα πηκτώματα κλείνονταν σε νάιλον 

μεμβράνες και τα αποτελέσματα προέκυπταν με αυτοραδιογραφία. 

Στην περίπτωση των αντιδράσεων πρόσδεσης, Native χρωστική προστίθεντο στα 

δείγματα, τα οποία χωρίς βρασμό φορτώνονταν σε μη αποδιατακτικά πηκτώματα ακρυλαμίδης. 

Για όλα τα υποστρώματα χρησιμοποιήθηκαν 6 % μη αποδιατακτικά πηκτώματα. Τα πηκτώματα 

αναλύονταν στου 4 0C για περίπου 1 ώρα στα 150 Volts. Στο πέρας της ανάλυσης ακολουθούσαν 

αντίστοιχοι χειρισμοί με αυτού στην περίπτωση των αποδιατακτικών και τα αποτελέσματα 

εμφανίζονταν με αυτοραδιογραφία. 
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2.2.13 Εκτίμηση Συγκέντρωσης Πρωτεϊνικών Διαλυμάτων με Δοκιμή Bradford  

Σε 100 μl δείγματος προστέθηκαν 900 μl διαλύματος εργασίας Bradford (95% αιθανόλη, 

80% φωσφορικό οξύ, 0.06% διαλύματος Bradford). To διάλυμα Bradford αποτελείται από 95% 

αιθανόλη, 88% φωσφορικό οξύ και 3.5 mg/ ml SERVA blue G και υπόκειται σε φιλτράρισμα. Σα 

δείγματα τοποθετήθηκαν σε κυψελίδες και μετρήθηκε η OD στα 595 nm με την βοήθεια 

φασματοφωτόμετρου. To ίδιο πραγματοποιήθηκε και για διαλύματα BSA (Bovine Serum 

Albumin) γνωστής συγκέντρωσης, με σκοπό τη κατασκευή πρότυπης καμπύλης. Από τη πρότυπη 

καμπύλη προέκυψε η παρακάτω εξίσωση, βάσει της οποίας έγιναν οι υπολογισμοί συγκέντρωσης 

του εκάστοτε δείγματος.  

Y= 0,0538 X + 0,0208  

όπου Τ= OD595 του κάθε δείγματος, και Φ= μg πρωτεΐνης στα μl του δείγματος που μετρήθηκε. 

Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν το nanodrop για υπολογισμό της OD280nm και 

υπολογισμό της συγκέντρωσης λαμβάνοντας υπόψη το exrinction coefficient της κάθε πρωτεΐνης. 

2.3. Καμπύλη ανάπτυξης βακτηρίων. 

Από κορεσμένες καλλιέργειες προστέθηκε σε 250 ml φρέσκου υγρού θρεπτικού LB + κατάλληλα 

αντιβιοτικά , κατάλληλη ποσότητα ώστε η τελική OD600nm να είναι ίση με 0,05. Στη συνέχεια 

μετρούνταν η οπτική πυκνότητα στα 600 nm ανά μία ώρα για τις πρώτες 2 ώρες και κάθε μισή 

ώρα για τις υπόλοιπες 4 ώρες. Οι τιμές που ανακτήθηκαν αναπαραστάθηκαν με γραφική 

απεικόνιση στο excel. 

Πίνακας Ολιγονουκλεοτιδίων 
Όνομα 

ολιγονουκλεοτιδίου 

Αλληλουχία 

N+5Fw GGAATTCCATATGATGGAAACAAGTGAAAATG 

Ν+12Fw GGAATTCCATATGTCT CCT TCTACTTTTTCGTTAATG 

Ν’Rev CGCGGATCCTTACTTGATCCTGTTCTTGAAG 

C’HisFw CGCGGATCC AATGCAAGGTGGAGACCC 

C’HisRev CCGCTCGAGCTTGATCCTGTTCTTGAAG- 

MBPF_Fw   CGGGATCCAATGCAAGGTGGAGACCC 

MBPF_Rv AAAACTGCAGTTACTTGATCCTGTTCTTGAAG 

pQ30N+5Fw CGCGGATCCGAAACAAGTGAAAATGCAAG 

pQ30N+5Rev CGCGTCGACTTACTTGATCCTGTTCTTGAAG 

ΟligoRNAGAFw UUCCAUGGCCAACACUUGUGA 

OligoRNAGAREv UCACAAGUGUUGGCCAUGGAA 
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OligoRNAGA3’REv ACAAGUGUUGGCCAUGGAAGA 

OligoRNACCFw UUCCAUGGCCAACACUUGUCC 

OligoRNACCRev ACAAGUGUUGGCCAUGGAACC 

OligoDNAGAFw TTCCATGGCCAACACTTGTGA 

OligoDNAGARev ACAAGTGTTGGCCATGGAAGA 

T75SrRNAFor GAT CCC GCG AAA TTA ATA CGA CTC 

ACTATAGGGTATTCTGGTGTCCTAGGCGTAG 

5SmatRev ATCCTGGCGTCGAGCTATT 

5S+15Rev TTAAGCTTTTCATCATCCT 

5S+20Rev AGGTGTTAAGCTTTTCATC 

Oligo1 CTATTTTTCCGCAGGACCTC 

Oligo2 ATCCTGGCGTCGAGCTATTT 

Oligo3 GCTTTTTATCATCCTGGCGT 

H291AFw CTCATGGGAAGCCACGCTCTGGGCATTGATGAC 

H291ARev GTCATCAATGCCCAGAGCGTGGCTTCCCATGAG 

DE133,135AAFw TTGGTTATTGCCTTGGCCGGAAAAGTTGAGATT 

DE133,135AARev AATCTCAACTTTTCCGGCCAAGGCAATAACCAA 

KK123,124AAFw GCTGCTGATCTTGAGAGAGCGGCGTCACAAGAATTCAATTTT 

KK123,124AARev AAAATTGAATTCTTGTGACGCCGCTCTCTCAAGATCAGCAGC 
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3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 

3.1.Υπερέκφραση και καθαρισμός της ΑtERI1-LIKE1 και μεταλαγμάτων 

της  υπό μη αποδιατακτικές συνθήκες 

3.1.1. Απομόνωση ΔLPΑtERIL1 πρωτεΐνης  απο BL21 Ε.coli 

Α. Στήλη Νικελίου 

Από τη μεταπτυχιακή μου διατριβή είχε στηθεί ένα πρωτόκολλο απομόνωσης της 

AtER1L1 το οποίο έδινε ικανοποιητική απόδoση διαλυτής όπως πιστεύαμε πρωτεΐνης  (εικόνα 

3.2) . Τα προβλήματα προέκυπταν στο μετέπειτα σχεδιασμό και εκπόνηση των in vitro δοκιμών 

της πρωτεΐνης απέναντι σε ποικιλία RNA και DNA υποστρωμάτων. Τα αποτελέσματα τα οποία 

έβγαιναν από τα πειράματα αυτά δεν ήταν σχεδόν ποτέ επαναλήψιμα γεγονός που μας οδήγησε 

στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να επανεξεταστούν παράμετροι που αφορούν την απομόνωση 

της πρωτεΐνης σε μια προσπάθεια αύξησης της καθαρότητας και /ή της διαλυτότητας της 

ετερόλογα εκφραζόμενης AtERI1L1. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε επιστημονική 

συνεργασία του εργαστηριού μας με το εργαστήριο της dr Pascale Romby του ινστιτούτου IBMC 

στο Στρασβουργο. 

 

Εικόνα 3.2.  Ανάλυση απομόνωση της ΔLPΑtERIL1 

με χρωματογραφία Ni. Με μαύρη μύτη βέλους 

επισημαίνεται η κλασμάτωση που αντιστοιχεί στην 

ΔLPΑtERI-LIKE1 κοντά στα 30 kD ενώ με κόκκινες, 

πρωτεΐνες που συνιστούν επιμολύνσεις του 

καθαρισμού. Sol- διαλυτή φάση μετά από λύση 

κυττάρων τα οποία είχαν υπερεκφράσει την 

ΔLPAtERIL1. Ft-  μη προσδεδεμένες από την κολώνα  

νικελίου πρωτεΐνες μετά το εφαρμογή του λυτικού υπερκειμένου σε αυτήν. WI-πλύση της 

κολώνας με 20 mM ιμιδαζολίο. e1/2/3- διαδοχικές εκλούσεις με 100/200/300 mM ιμιδαζολίου 

αντίστοιχα.D – μετά από διαπίδιση. 

 Πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν η εφαρμογή και δεύτερης στήλης 

χρωματογραφίας αμέσως μετά τη χρωματογραφία Νικελίου με σκοπό την αύξηση της 

καθαρότητας.  Δύο διαφορετικές στήλες δοκιμάστηκαν για το σκοπό αυτό: Xρωματογραφία 

μοριακής διήθησης και χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής  (MonoQ). Αμέσως μετά την 

απομόνωση της ΔLPAtERIL1 με χρωματογραφία Ni , τα κλάσματα στα οποία βρισκόταν διαλυμένη 



84 
 

η ΔLPAtERI1L1 υπέστησαν διαπίδυση ώστε να εξισωθούν χημικά με διαλύματα συμβατά για τον 

εκάστοτε μετέπειτα χειρισμό χρωματογραφίας.   

Β. Χρωματογραφία MonoQ 

Πρωτεϊνικό διάλυμα ΔLPATERIL1 συγκέντρωσης 2 mg/ml  αφού επαναδιαλύθηκε σε 

ρυθμιστικό διάλυμα συμβατό με τη στήλη χρωματογραφίας χρησιμοποιήθηκε για διαχωρισμό με 

τη στήλη MonoQ. Η στήλη αυτή περιλαμβάνει θετικά φορτισμένα σφαιρίδια τα οποία επιτρέπουν 

τη πρόσδεση αρνητικά φορτισμένων μορίων. Αφού γίνει η πρόσδεση της συνολικής πρωτεΐνης 

στη στήλη πραγματοποιούνται διαδοχικές ισόποσες εκλούσεις με διάλυμα στο οποίο αυξάνεται 

με σταθερό ρυθμό η αλατότητα (συγκέντρωση ΝαCl από 50 -500 mM)  Όσο πιο ισχυρά αρνητικά 

είναι φορτισμένο ένα μόριο τόσο πιο δύσκολα σπάει (από την αυξημένη παρουσία ιόντων Να+) η 

αλληλεπίδραση του με τα σφαιρίδια της στήλης.  Η ΑtERIL1mature από in silico πρόβλεψη είναι 

ασθενώς αρνητικά φορτισμένη σε pH 8 και επομένως θα περίμενε κανείς να εκλουστεί στα 

πρώτα κλάσματα (συγκεντρώσεις NaCl της τάξης των 100-150 mM) 

H χρήσης στήλης ιοντοανταλλαγής MonoQ σαν επιπρόσθετο βήμα καθαρισμού έγινε 

ώστε: α)να απομακρυνθούν κάποιες από τις πρωτεΐνες που βρίσκονταν στο διάλυμα έκλουσης 

και αφετέρου να απομακρυνθούν τα νουκλεϊκά οξέα που περιέχονταν στο διάλυμα και ίσως είναι 

προσδεδεμένα σε λειτουργικά σημαντικές θέσεις της  AtERIL1mature πρωτεΐνης. Η δεύτερη 

παράμετρος θα μπορούσε να εξηγήσει την  έλλειψη επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων των 

in vitro πειραμάτων. Τυχόν παρουσία νουκλεϊκών οξέων στο διάλυμα της πρωτεΐνης θα 

μπορούσε να αναστέλλει αλληλεπιδράσεις με τα RNA και DNA υποστρώματα τα οποία 

δοκιμάζονταν στα in vitro πειράματα.  

 

Εικόνα 3.3. Αποτέλεσμα καθαρισμού με χρωματογραφία MonoQ. Τα κλάσματα έκλουσης 

φαίνονται στο άξονα των χχ’ καθώς αυξάνεται η συγκέντρωση αλατιού ενώ η απορρόφηση της 

υπεριώδους ακτινοβολίας απεικονίζεται στον άξονα ψψ’ . Τα κλάσματα τα οποία φαίνεται να 
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διαθέτουν κάποια  μόρια  βρίσκονται μέσα στα μπλε πλαίσια. Οι υψηλότερες απορροφήσεις που 

απέδωσαν τα κλάσματα 30-36 αντιστοιχούν σε νουκλεϊκά οξέα.  

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας διαχωρισμού απεικονίζεται σtην εικόνα 3.3  Το 

γράφημα τις εικόνας παρήχθει από την απορρόφηση στα 280 nm των κλασμάτων που 

εκλούονταν αυξανομένης της συγκέντρωση του ΝαCl. Κάποια κλάσματα από αυτά  που 

συλλέχθηκαν με τις μεγαλύτερες απορροφήσεις αναλύθηκαν σε πήκτωμα SDS-PAGE 12 % και 

ακολούθως ακολούθησε χρώση με Coomasie BLue. Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.4 δεν έγινε 

δυνατός ο εντοπισμός της ΔLPAtERIL1 σε κανένα από τα κλάσματα που αναλύθηκαν. Το μόνο που 

ήταν ορατό ήταν κάποιες μεγάλου μοριακού βάρους πρωτεΐνες που συνιστούν background του 

καθαρισμού (εικόνα 3.2) 

Τα παραπάνω μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι  η ΔLPAtERIL1 κατακρημνιζόταν μέσα 

στη στήλη MONOQ καθώς δεν ήταν δυνατή η ανάκτηση της σε κάποια από τα κλάσματα των 

εκλούσεων (εικόνες 3.3,3.4) . Ένας πιθανός λόγος ήταν η μείωση της συγκέντρωσης του NaCl στο 

πρωτεϊνικό διάλυμα κατά τη διαπίδυση (100 mM από 350 mM).  Το συμπέρασμα αυτό 

ενισχύθηκε από το γεγονός ότι όταν πρωτεϊνικά διαλύματα έκλουσης της ΔLPAtERIL1 με 

αλατότητα 100 mM φυλάσσονταν στους 4 0C για πάνω από μία μέρα εμφάνιζαν έντονη 

κατακρήμνιση με τη μορφή συσσωματωμάτων αλατιού σε αντίθεση με αυτά που είχαν την 

υψηλή αλατότητα.   

Με δεδομένη την αστάθεια αυτή πραγματοποιήθηκε μια σειρά δοκιμών χημικών συνθηκών που 

θα εξασφάλιζαν καλύτερη διαλυτότητα της ΔLPΑtERIL1. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν 

τέσσερα διαφορετικά διαλύματα καθαρισμού με διαφορετικές βάσης  ρύθμισης pH, προέλευσης 

ιόντων αλατιού αλλά και διαφορετικές συγκεντρώσεις .  Μετά το πέρας των καθαρισμών (και της 

διαπίδυσης ώστε να απομακρυνθεί το ιμιδαζόλιο που χρησιμοποιήθηκε κατά την έκλουση) 

ακολούθησε φυγοκέντρηση των πρωτεϊνικών εκλούσεων (500 μλ) στις 120000 x G .   

Γ. Δοκιμή διαλυτότητας  AtERI-LIKE1 σε διαφορετικές χημικές συνθήκες. 

Επαναλήφθηκε καθαρισμός της AtERIL1mature απλά αυτή τη φορά η πρωτεΐνη 

χωρίστηκε σε 4 μέρη κάθε ένα από τα οποία υπέστη  διαπίδυση σε 4 διαφορετικό διάλυμα 

(πίνακας 2) 
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Δοκιμαστικές συνθήκες καθαρισμού 

1 2 3 4 
20mM Tris-HCl pH 8 

         500 mM NaCl 
10% glycerol 
5 mM MgCl2 

5mM b-
mercaptoethanol 

20mM Tris-HCl pH 8 
500 mM NaCl 
10% glycerol 
5 mM MgCl2 

5mM b-
mercaptoethanol 

0,05% Triton X 

50mM sodium phosphate 
buffer pH 8 
500 mM ΚCl 
10% glycerol 
5 mM MgCl2 

5mM b-mercaptoethanol 

50mM sodium phosphate 
buffer pH 8 

150 mM NaCl 
10% glycerol 
5 mM MgCl2 

5mM b-mercaptoethanol 

Πίνακας 2. Διαλύματα στα οποία βρισκόταν διαλυμένη η ΔLPΑtERIL1 κατά την εκτίμηση 

διαλυτότητας με τη μέθοδο δυναμικής σκέδασης φωτός. 

 Μετά από παραμονή της ΔLPAtERIL1 στα διαλύματα αυτά για 1 ημέρα στους 40 C 

πραγματοποιήθηκε μέτρηση των διαλυμάτων αυτών με τη διάταξη του DLS (Dynamic light 

scattering ή δυναμικής σκέδασης φωτός). Η τεχνική αυτή επιτρέπει στον χρήστη να υπολογίσει τη  

κατανομή μάζας και διαμέτρου μορίων τα οποία βρίσκονται διαλυμένα μέσα σε κάποιο διαλύτη. 

Η αρχή της μεθόδου έγκειται στη εγγενή ιδιότητα όλων των μορίων που είναι διαλυμένα να 

κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο στον εκάστοτε διαλύτη (κινήσεις brown), χαρακτηριστικό τόσο 

της μάζας όσο και του σχήματός τους (δυναμική διάμετρος). Μία μονοχρωματική πηγή φωτός 

διαπερνά το δείγμα που επιθυμούμε να μετρήσουμε . Το σκεδασμένο φως αντανακλά σε κάποια 

επιφάνεια μετρητή και μέσω ενός λογισμικού γίνεται η ανάκτηση τιμών χαρακτηριστικών των 

μορίων με την μεγαλύτερη επιφάνεια και ποσοστιαία αναλογία μέσα στο διάλυμα. Συνοπτικά η 

διάταξη και το μετασχηματισμένο αποτέλεσμα απεικονίζονται στην εικόνα 3.4. 

 
Εικόνα 3.4. Διάταξη δυναμικής σκέδασης φωτός. Αριστερά απεικονίζεται η χρήση της μεθόδου 

για δύο διαφορετικά διαλύματα πρωτεϊνών. Μετά από επίδραση δέσμης laser η σκέδαση την 

ακτινοβολίας χαρακτηριστικής του μεγέθους του κάθε σωματιδίου καταγράφεται και από το 

συνολικό φάσμα σκεδασμού υπολογίζεται η δυναμική ακτίνα του σωματιδίου (ακτίνα 

σωματιδίου αν αυτό ήταν σφαιρικό) και αναπαρίσταται σαν αποτελέσμα στο γράφημα δεξιά. 

Μετατροπή σκεδασμού σε δυνητική διάμετρο (άξονας  χ’χ) και ποσοστιαία αναλογία. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_light_scattering   και 

http://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=1240) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_light_scattering
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 Στην περίπτωση μας, έγινε προσπάθεια παρατήρησης των πρωτεϊνικών διαλυμάτων 

καθαρισμού. Στο εκάστοτε πρωτεϊνικό διάλυμα που υποβαλλόταν σε μέτρηση η συγκέντρωση 

της AtERIL1 δεν θα έπρεπε να είναι μικρότερη της 1 mg/ml ώστε να επιτυγχάνεται καλή 

στατιστική εξαγωγή του αποτελέσματος. Η τιμή αυτή είναι ενδεικτική της ευαισθησίας την 

διάταξης.   

 Tα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται στην εικόνα 3.5 προέκυψαν μετά από 

ανάλυση των αποτελεσμάτων με το πρόγραμμα Zetasizer το οποίο ανάγει την ένταση σκεδασμού 

σε δυναμική διάμετρο μορίου (διάμετρο που θα είχε σφαιρικό μόριο με το ίδιο πρότυπο 

σκεδασμού) που την προκαλεί. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι η AtERIL1 έχει την 

τάση να σχηματίζει μεγάλου μεγέθους μεν, διαλυτά όμως δε, συσσωματώματα (εικόνα 3.5) 

 
Εικόνα 3.5. Γράφημα απεικόνισης αποτελέσματος του DLS. Με βέλη υποδεικνύονται οι τρεις 

διαφορετική πληθυσμοί με αυτόν που είναι μέσα στον κύκλο να είναι πολύ κοντά στο διμερές της 

πρωτεΐνης. Επισημαίνονται και οι χημική σύσταση των πρωτεϊνικών διαλυμάτων. Μέσα στο 

πλαίσιο επισημαίνονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες.  

Τρεις επιμέρους πληθυσμοί  μορίων ανακτήθηκαν με προσεγγιστικές διαμέτρους 15, 53 

και 350 nm. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η διάμετρο της μονομερούς  ΔLPAtERIL1 θα μπορούσε 

από εμπειρική προσέγγιση να κυμαίνεται από 3-4,5 nm ( ανάλογα φυσικά και με το τρισδιάστατο 

σχήμα της)  τότε οι πληθυσμοί που μετρήθηκαν αντιστοιχούν σε πενταμερή, 12μερή και 

εκατονταμερή. Φυσικά αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει κάποιες αδυναμίες που είχαμε στο 

παρελθόν να ανακτήσουμε επαναλήψιμες in vitro αλληλεπιδράσεις. Βρέθηκε επίσης ότι το 

ρυθμιστικό διάλυμα Tris καθώς και η υψηλή αλατότητα γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ του 

μικρότερου μεγέθους συσσωματωμάτων σε σχέση με τα φωσφορικά διαλύματα. Επομένως όλοι 

οι χειρισμοί εκτότε γίνονταν στις συνθήκες αυτές  (η αλατότητα περιορίστηκε στα 350 mM επειδή 

η τόσο υψηλή αλατότητα θα μπορούσε να έχει κατασταλτικό χαρακτήρα σε πρωτεϊνικές 

αλληλεπιδράσεις).  Ακολούθησαν in vitro δοκιμές τις ΔLPAtERIL1 για δύο από τις παραπάνω 

συνθήκες καθαρισμού της πρωτεΐνης 1 και 2 (πίνακας 2) 
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Δ. In vitro δοκιμές της ΔLPAtERIL1  

Η ΔLPAtERIL1 απομονώθηκε από βακτήρια στις συνθήκες 1 και 2 και επωάστηκε με μικρά 

μονόκλωνα RNA μεγέθους 21 νουκλεοτιδίων. Το υπόστρωμα αυτό είχε χρησιμοποιηθεί σε 

μελέτες ομολόγων πρωτεϊνών και είχε δειχθεί ότι υδρολύεται εξωνουκλεολυτικά από αυτήν την 

κατηγορία πρωτεϊνών. Τα αποτελέσματα των καθαρισμών και των in vitro δοκιμών φαίνονται 

στην εικόνα 3.6. 

           
Εικόνα 3.6. Απομόνωση ΔLPAtERIL1 στις συνθήκες 1 και 2 και in vitro δοκιμές.Ι. Απομόνωση της 

ΔLPAtERIL1 με τα διαλύματα 1 και 2 του πίνακα 2. Sol- διαλυτή φάση μετά από λύση κυττάρων τα 

οποία είχαν υπερεκφράσει την ΔLPAtERIL1. Ft-  μη προσδεδεμένες από την κολώνα νικελίου 

πρωτεΐνες μετά το εφαρμογή του λυτικού υπερκειμένου σε αυτήν. WI-πλύση της κολώνας με 20 

mM ιμιδαζολίο. e1/2/3- διαδοχικές εκλούσεις με 100/200/300 mM ιμιδαζολίου αντίστοιχα. ΙΙ 

Πείραμα ενεργότητας της ΔLPAtERIL1 με μικρό μονόκλωνο ολιγονουκλεοτίδιο. 

Η παρουσία Triton στο διάλυμα φαίνεται να εξασθενεί τη δραστικότητα της ΔLPAtERIL1, 

η οποία στο πείραμα αυτό φαίνεται πολύ μικρή.  

Η αδυναμία ανάκτησης καταλυτικής ενεργότητας και πρόσδεσης της ΔLPAtERIL1,  σε 

συνδυασμό με την δημιουργία συσσωμάτων οδήγησαν στην ανάγκη να χαραχτούν νέες 

στρατηγικές προσέγγισης των προβλημάτων Το ποιο σημαντικό συμπέρασμα ήταν ότι η 

ΔLPAtERIL1 στις συνθήκες καθαρισμού που έχουν δοκιμαστεί έως τώρα έχει την τάση αν 

σχηματίζει ευμεγέθη διαλυτά συσσωματώματα. Το πρόβλημα αυτό έπρεπε να ξεπεραστεί ώστε 

να γίνει ο μετέπειτα σχεδιασμός in vitro πειραμάτων με μεγαλύτερη πιστότητα. Στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν ήταν οι εξής: 

 Κλωνοποίηση επιπρόσθετων αλληλουχιών από το πεπτίδιο σήμανσης στο χλωροπλάστη μαζί 

με την ΔLPAtERIL1 μπορεί να μειώσει την εγγενή της τάση να σχηματίζει συσσωματώματα.  

 Κλωνοποίηση του επιτόπου πολύ-ιστιδίνης στο καρβοξυτελικό άκρο 



89 
 

 Αλλαγή συστήματος καθαρισμού και επιτόπου χρησιμοποιώντας κάποιον επίτοπο που θα 

εξυπηρετεί προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε δηλαδή την αύξηση της διαλυτότητας και 

κατ' επέκταση μείωσης του σχηματισμού συσσωματωμάτων 

3.1.2 Στρατηγικές βελτίωσης διαλυτότητας της ετερόλογα 

εκφραζόμενης ΑtERIL1 

3.1.2.1. Περιγραφή στρατηγικών και κλωνοποιήσεις 

A. Απομόνωση μεγαλύτερων περιοχών της AtERIL1 περιλαμβάνοντας επιπρόσθετα 

αμινοξέα από το πεπτίδιο στόχευσης 

Το ακριβές σημείο κοπής και απομάκρυνσης των πεπτιδίων στόχευσης των πρωτεϊνών που 

εισέρχονται στους χλωροπλάστες είναι ζωτικής σημασίας, μιας και η αναδίπλωση και η ανάκτηση 

της λειτουργίας των πρωτεϊνών αυτών έπεται του βήματος αυτού. Με δεδομένο ότι εμείς δεν 

γνωρίζουμε το ακριβές σημείο στο οποίο αυτό συμβαίνει για την AtERIL1 είναι αρκετά πιθανό το 

πρόβλημα στην αρχική αναδίπλωση στα βακτήρια από τα οποία απομονώνεται να οδηγεί σε 

προδιαγεγραμμένο πρόβλημα διαλυτότητας από την παραγωγή. Προς την κατεύθυνση αυτή 

επιλέχθησαν δύο σημεία μέσα από το πεπτίδιο στόχευσης το οποίο είχε προβλεφθεί  in silico ως 

αμινοτελικά άκρα. Τα σημεία αυτά ήταν 5 και 12 αμινοξέα προς το αμινοτελικό άκρο της AtERIL1. 

Οι δύο νέες ισομορφές ονομάστηκαν AtERIL1_N+5 και AtERIL1_N+12. Οι ισομορφές αυτές 

απεικονίζονται στην εικόνα 3.7  

 
Εικόνα 3.6. Ισομορφές AtERIL1_N+5 και AtERIL1_N+12. Σε κίτρινο πλαίσιο περικλείεται η 

περιοχή που αρχικά θεωρήθηκε η ώριμη μορφή της AtERIL1 και ονομάστηκε ΔLPAtERIL1, μετά 

από πρόβλεψη με το λογισμικό Chloro-P. Σε κόκκινο πλαίσιο τονίζεται η περιοχή Εξωνουκλεάσης 

ΙΙΙ – EXOIII. Με πράσινο και μωβ βέλη απεικονίζονται τα αμινοτελικά άκρα των ισομορφών 

ΑtERIL1_N+5 και AtERIL1_N+12 αντίστοιχα. Σε κυκλικά πλαίσια φαίνονται στο κάτω μέρος οι 

περιοχές που προστέθηκαν στην ΔLPAtERIL1 ώστε να προκύψουν οι ισομορφές. 

Στο εξής θα αποκαλώ  τις μορφές αυτές Ν+5  και Ν+12.  Για την κλωνοποίηση των περιοχών 

αυτών στον ίδιο πλασμιδιακό φορέα στον οποίο ήταν κλωνοποιημένο και το cDNA της 
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ΔLPAtERIL1 (pET15b) σχεδιάστηκαν οι εκκινητές N+5Fw και Ν+12Fw  και Ν’Rev (ενότητα 2.2.1).  Η 

κλωνοποίηση έγινε με περιοριστικά ένζυμα NdeI και ΒαmHI οι αλληλουχίες αναγνώρισης των 

οποίων ενσωματώθηκαν στο 5’ άκρο των εκκινητών . Τα cDNA των ισομορφών Ν+5  και Ν+12 

παρήχθησαν με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με τους παραπάνω εκκινητές και 

εισήχθησαν αρχικά μετά από καθαρισμό με χρήση ειδικών στηλών χρωματογραφίας σε 

πλασμιδιακό φορέα T-easy. Στη συνέχεια επεβλήθησαν σε διπλή πέψη με τα ένζυμα BamHI και 

NdeI και τα κομμένα τμήματα απομονώθηκαν από πήκτωμα αγαρόζης και πσοτικοποιήθηκαν 

τόσο σε πήκτωμα αγαρόζης όσο και και με τη χρήση Nanodrop. Παράλληλα ο φορέας pet15b 

πολλαπλασιάστηκε σε E.coli (DH5a) και απομονώθηκε από καλλιέργεια 100 mls. Αφού 

αναλύθηκε σε πήκτωμα αγαρόζης υπεβλήθει σε διπλή πέψη και καθαρισμό από πήκτωμα 

αγαρόζης.  Αφού εκτιμήθηκε η ποσότητα του πλασμιδιού πραγματοποιήθηκε αντίδραση λιγάσης 

και έλεγχος για θετικά ανασυνδιασμένα πλασμίδια. Τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 

παρουσιάζονται στην εικόνα 3.7. 

 
Εικόνα 3.7. Κλωνοποίηση των ισομορφών N+5 και Ν+12. Τα βήματα κλωνοποίησης των cDNA 

των ισομορφών N+5 και N+12 όπως αναλύθηκαν με πηκτώματα αγαρόζης. pET15b: 

πλασμιδιακός φορέας για υπερέκφραση πρωτεϊνών με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό 

άκρο. ddpET15b: πλασμιδιακός φορέας pET15b μετά από πέψη με τα ένζυμα BamHI και NdeI. 

PCR/PCR after pur.: αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης/ προϊόντα μετά από καθαρισμό. Τ-easy 

diagnostic : διαγνωστικές πέψεις με ένζυμο BamHI μετά από την κλωνοποίηση των προϊόντων της 

αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πλασμιδιακό φορέα T-easy. Τ-easy double digest. : 

διπλή πέψη φορέα T-easy με τα ένζυμα BamHI και NdeI για την απομόνωση των ενθεμάτων που 

αντιστοιχούν στη κωδική αλληλουχία των ισομορφών N+5 και Ν+12. ddN+5 και ddN+12 : κωδικές 

αλληλουχίες των ισομορφών N+5 και N+12  με άκρα NdeI και ΒamHI μετά από καθαρισμό από 
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πήκτωμα αγαρόζης. pET15b sequenced clones : Κλώνοι που επιβεβαιώθηκαν τόσο από 

αλληλούχηση όσο και με διπλά πέψη με τα ένζυμα ΝdeI και ΒamHI. 

Οι θετικοί κλώνοι αφού στάλθηκαν για αλληλούχηση και επιβεβαιώθηκε η ακεραιότητά 

τους εισήχθησαν σε βακτηριακά κύτταρα του στελέχους BL21 για μετέπειτα υπερέκφραση και 

αξιολόγηση των ισομορφών που κωδικοποιούν. 

Β. Αλλαγή επιτόπου πολύ-ιστιδίνης  από το αμινοτελικό στο καρβοξυτελικό 

άκρο 

Μία άλλη αιτία του προβλήματος θα μπορούσε να είναι η θέση του επιτόπου στο 

αμινοτελικό άκρο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί σε πολλές περιπτώσεις στα πρώτα στάδια 

αναδίπλωσης των πρωτεϊνών ακόμα και από τα πρώιμα στάδια παραγωγής κατά την έξοδο τους 

από το ριβόσωμα, το αμινοτελικό άκρο οργανώνεται στον υδρόφοβο πυρήνα γύρω από τον 

οποίο συντελείται η αναδίπλωση και η οργάνωση των πρώιμων δευτεροταγών δομών. Για τις 

πρωτεΐνες που στοχεύονται στον χλωροπλάστη μπορεί να μην συμβαίνει αυτό από την αρχή 

λόγω της άμεσης πρόσδεσής τους από σαπερώνες μέχρι την είσοδο στο πλαστίδιο. Στο βακτήριο 

όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο επίτοπος πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο θα 

μπορούσε να εμποδίζει το σχηματισμό κάποιων από αυτών των πρόωρων δομών με αποτέλεσμα 

την μειωμένη διαλυτότητα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι μπορεί να ευνοεί άμεσα την συγκρότηση 

συσσωματωμάτων με αλληλεπίδραση λόγω του αρνητικού φορτίου που φέρει, με θετικά 

φορτισμένες περιοχές που βρίσκονται στην τρισδιάστατη κοντά στο αμινοτελικό άκρο είτε με 

άλλα μόρια του βακτηρίου δημιουργώντας πάλι θέμα διαλυτότητας. Αν και δεν είναι γενικά 

πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις που χρησιμοποιείται στο αμινοτελικό άκρο, συνίσταται η 

μεταφορά στο καρβοξυτελικό όταν παρουσιαστούν προβλήματα κατά τον καθαρισμό. Για το 

σκοπό αυτό το cDNA της ΔLPAtERIL1 κλωνοποιήθηκε στο πλαμιδιακό φορέα pET24a ο οποίος 

παρέχει αυτή την δυνατότητα. Οι εκκινητές ΔLPFw και C’HisRev χρησιμοποιήθηκαν για την 

ενίσχυση του cDNA που κωδικοποιεί για την ΔLPΑtERIL1 πρωτεΐνη χωρίς το κωδικόνιο λήξης. 

Ακολούθησε διαδικασία παρόμοια με την παραπάνω τα κυριότερα βήματα της οποίας 

συνοψίζονται στην εικόνα 3.8. 
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Εικόνα 3.8. Ανάλυση βημάτων 

κλωνοποίησης του τμήματος C’His στον 

πλασμιδιακό φορέα pET24a. Τα βήματα 

κλωνοποίησης τoυ cDNA της ισομορφής 

C’His όπως αναλύθηκαν με πηκτώματα 

αγαρόζης. pET24a: πλασμιδιακός φορέας 

για υπερέκφραση πρωτεϊνών με επίτοπο 

πολύ-ιστιδίνης στο καρβοξυτελικό άκρο. 

ddpET24α: πλασμιδιακός φορέας pEΤ24α 

μετά από πέψη με τα ένζυμα BamHI και 

XhoI. PCR/PCR after pur.: αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης/ προϊόντα μετά 

από καθαρισμό. Τ-easy diagnostic : 

διαγνωστικές πέψεις με ένζυμα BamHI 

και XhoI μετά από την κλωνοποίηση των προϊόντων της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε 

πλασμιδιακό φορέα T-easy. ddT-easy_C’His. : διπλή πέψη φορέα T-easy με τα ένζυμα BamHI και 

XhoI για την απομόνωση των ενθεμάτων που αντιστοιχούν στη κωδική αλληλουχία της ισομορφή 

C’His. pET24a sequenced clone : Κλώνος που επιβεβαιώθηκε τόσο με αλληλούχηση όσο και με 

διπλή πέψη με τα ένζυμα ΒamHI και XhoI. λ/PstI: DNA μάρτυρας αναφοράς που 

χρησιμοποιήθηκε σε όλα τα πηκτώματα. 

Οι θετικοί κλώνοι μετά την επιβεβαίωση μέσω αλληλούχησης εισήχθησαν σε βακτήρια 

έκφρασης για την μετέπειτα αξιολόγηση της παραγόμενης πρωτεΐνης. 

Γ. Αλλαγή επιτόπου σε επίτοπο πρόσδεσης σε Μαλτόζη  

Ο επίτοπος πρόσδεσης σε Μαλτόζη (Maltose Binding Protein-MBP) έχει δειχθεί να 

βοηθάει στην αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων διαλυτότητας σε «προβληματικές» 

πρωτεΐνες (Fox & Waugh, 2003) .  Με την λογική αυτή επιλέχθηκε ο φορέας pMALc2x στον οποίο 

κλωνοποιήθηκε το cDNA της AtERIL1 που κωδικοποιεί για την ΔLPAtERIL1 ισομορφή. 

Σχεδιάστηκαν εκκινητές MBPF_Fw  και MBPF_Rv με τις αλληλουχίες BamHI και PstI  στα 5’ άκρα 

αντίστοιχα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η τυπική διαδικασία κλωνοποίησης με 

περιοριστικά ένζυμα και συνοψίζεται στην εικόνα 3.8. 
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Εικόνα 3.9. Ανάλυση βημάτων 

κλωνοποίησης του τμήματος MBPF 

στον πλασμιδιακό φορέα pMALc2X. 

Τα βήματα κλωνοποίησης τoυ cDNA 

της ισομορφής MBPF όπως 

αναλύθηκαν με πηκτώματα 

αγαρόζης. pMALc2X: πλασμιδιακός 

φορέας για υπερέκφραση πρωτεϊνών 

με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο 

καρβοξυτελικό άκρο. ddpMALc2X: 

πλασμιδιακός φορέας pEΤ24α μετά 

από πέψη με τα ένζυμα BamHI και 

PstI. PCR/PCR after pur.: αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμεράσης/ προϊόντα 

μετά από καθαρισμό.  Τ-easy  

diagnostic : διαγνωστικές πέψεις με ένζυμα BamHI μετά από την κλωνοποίηση των προϊόντων 

της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πλασμιδιακό φορέα T-easy. ddT-easy_ΜΒPF. : 

διπλή πέψη φορέα T-easy με τα ένζυμα BamHI και PstI για την απομόνωση των ενθεμάτων που 

αντιστοιχούν στη κωδική αλληλουχία της ισομορφή C’His. pMALc2X sequenced clone : Κλώνος 

που επιβεβαιώθηκε τόσο με αλληλούχηση όσο και με διπλή πέψη με τα ένζυμα ΒamHI και 

XhoI. Empty clones: άδεια πλασμίδια. λ/PstI: DNA μάρτυρας αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε 

σε όλα τα πηκτώματα. 

Στην εικόνα 3.10 απεικονίζονται πληροφορίες για όλες τις διαθέσιμες ισομορφές της AtERIL1. 
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3.1.2.2. Χαρακτηρισμός διαλυτότητας και ενεργότητας των ισομορφών της 

AtERIL1 

Α. Χαρακτηρισμός  επαγωγής και απομόνωσης 

Αρχικά έπρεπε να γίνει χαρακτηρισμός της διαλυτότητας των πρωτεϊνικών μορίων Ν+5 , Ν+12, 

ΜBPF και C’His. Ο έλεγχος αυτός πριν ξεκινήσει έπρεπε να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι 

συνθήκες υπερέκφρασης και απομόνωσης που ακολουθούνται για την ΔLPAtERIL1 ήταν 

συμβατές και για τις ισομορφές αυτές. Πραγματοποιήθηκε πείραμα εκτίμησης έκφρασης και 

απομόνωσης των πρωτεϊνών αυτών, τα αποτελέσματα του οποίου συνοψίζονται στην εικόνα 

3.10. 

 

Εικόνα 3.10. Απεικόνιση 

ισομορφών της AtERIL1 

που σχεδιάστηκαν με 

σκοπό τη βελτίωση 

διαλυτότητας και 

καταλυτικής ενεργότητας. 

Παρουσιάζονται οι 

ισομορφές καθώς και το 

είδος και η θέση του 

επιτόπου που 

χρησιμοποιήθηκε για την 

απομόνωσή τους.  ΔLP: 

περιοχή της AtERIL1 χωρίς 

την προβλεφθείσα περιοχή στόχευσης στους χλωροπλάστες ,συντηγμένη με επίτοπο πολύ-

ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο, C’His: ισομορφή που έχει την ίδια αμινοξική αλληλουχία με την 

ΔLP όμως φέρει τον επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο καρβοξυτελικό άκρο, MBPF: ισομορφή που έχει 

την ίδια αμινοξική αλληλουχία με την ΔLP συντηγμένη με την προσδένουσα στην Μαλτόζη 

πρωτεΐνη στο αμινοτελικό άκρο. N+5: ισομορφή με 5 επιπλέον αμινοξέα από το προβλεφθέν 

πεπτίδιο στόχευσης συντηγμένη με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο, Ν+12: 

ισομορφή με 12 επιπλέον αμινοξέα από το προβλεφθέν πεπτίδιο στόχευσης συντηγμένη με 

επίτοπο πολυιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο 
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Eικόνα 3.10. Επαγωγή και καθαρισμός των ισομορφών της AtERIL1. Επαγωγή: Ανάλυση σε SDS-

PAGE της επαγωγής των ισομορφών στα BL21 μετά από προσθήκη IPTG για 4 ώρες στους 280 C. 

Για την κάθε ισομορφή έχει αναλυθεί και ένας κλάσμα της διαλυτής φάσης μετά από λύσης των 

βακτηρίων με υπερήχους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επαγωγής. Καθαρισμός: Ανάλυση με 

SDS-PAGE των κλασμάτων που συλλέχθησαν στα διάφορα στάδια καθαρισμού των ισομορφών 

της AtERIL1. ΔLP: περιοχή της AtERIL1 χωρίς την προβλεφθείσα περιοχή στόχευσης στους 

χλωροπλάστες συντηγμένη με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο, C’His: ισομορφή 

που έχει την ίδια αμινοξική αλληλουχία με την ΔLP όμως φέρει τον επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο 

καρβοξυτελικό άκρο, MBPF: ισομορφή που έχει την ίδια αμινοξική αλληλουχία με την ΔLP 

συντηγμένη με την προσδένουσα στην Μαλτόζη πρωτεΐνη στο αμινοτελικό άκρο. N+5: ισομορφή 

με 5 επιπλέον αμινοξέα από το προβλεφθέν πεπτίδιο στόχευσης συντηγμένη με επίτοπο πολύ-

ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο, Ν+12: ισομορφή με 12 επιπλέον αμινοξέα από το προβλεφθέν 

πεπτίδιο στόχευσης συντηγμένη με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο . –IPTG : ολικό 

πρωτεϊνικό εκχύλισμα από βακτήρια BL21 πριν την προσθήκη του IPTG, +IPTG: ολικό πρωτεϊνικό 

εκχύλισμα από βακτήρια BL21 μετά το πέρας της επαγωγής με IPTG, Sol.:  πρωτεϊνικό εκχύλισμα 

από τη διαλυτή φάση μετά από λύση και φυγοκέντρηση,  FT: κλάσμα που πέρασε την στήλη 
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Νικελίου (πρωτεΐνες που δεν συγκρατήθηκαν από τη στήλη), W: κλάσμα που συλλέχθηκε κατά τις 

πλύσεις της στήλης , Elutions : κλάσματα έκλουσης από τη στήλη νικελίου, Μ1,2 : πρωτεϊνικοί 

μάρτυρες. 

Αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει είναι ότι όλες οι ισομορφές επάγονται σε 

ικανοποιητικό βαθμό με τη μεγαλύτερη επαγωγή να σημειώνεται για την C’His. Σε αντίθεση με 

τις άλλες ισομορφές όμως η C’His φαίνεται να έχει μικρότερη διαλυτότητα μιας και δεν 

αντιστοιχεί η ποσότητα της επαγωγής με αυτή που τελικά ανακτάται στη διαλυτή φάση της 

λύσης.  Πιο αποδοτική παραγωγή σε σχέση με το πόσο μένει στο λυτικό υπερκείμενο, 

παρουσιάζουν οι ισομορφές N+5 και MBPF όπου σχεδόν το σύνολο της επαγόμενης πρωτεΐνης 

παραμένει στο λυτικό υπερκείμενο.  Αντίστοιχα αποτελέσματα με την ΔLP ( την ισομορφή με την 

οποία γίνονταν όλα τα πειράματα μέχρι το σημείο αυτό)  σε ότι αφορά τη διαλυτότητα φαίνεται 

να εμφανίζει η N+12.  Σε αντίθεση όμως με την ΔLP, η N+12 φαίνεται να απομονώνεται με 

μεγαλύτερη επάρκεια σε ότι αφορά τόσο την ποσότητα όσο και την καθαρότητα. Τη βέλτιστη 

συμπεριφορά φέρεται να επιδεικνύει η N+5 η οποία απομονώθηκε με υψηλή καθαρότητα και 

ποσότητα. Η C’His ενώ φαίνεται να έχει υψηλή καθαρότητα παρουσίασε υψηλή ποσότητα στις 

εκλούσης της. Τέλος η MBPF  απομονώθηκε με μικρή καθαρότητα αν και τα οι ζώνες που 

μεταναστεύουν ταχύτερα στο πήκτωμα θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα μερικής πρωτεόλυσης 

της πρωτεΐνης . 

Β.Χαρακτηρισμός διαλυτότητας με μη αποδιατακτικά πηκτώματα ακρυλαμίδης. 

Έχοντας μια πρώτη εκτίμηση της διαλυτότητας από την ανάλυση των λυτικών 

υπερκειμένων μετά από επαγωγή της έκφρασης τους , έγινε προσπάθεια παρατήρησης της 

σταθερότητας των πρωτεϊνών σε διαφορετικές συνθήκες αποθήκευσης κατά την πάροδο του 

χρόνου. Οι ισομορφές μετά την απομόνωση τους με τις αντίστοιχες στήλες χρωματογραφίας 

υπέστησαν διαπίδυση ώστε να απομακρυνθούν το ιμιδαζόλιο για τις συντηγμένες με ιστιδίνη και 

η αμυλόζη για την ισομορφή που ήταν συντηγμένη με την προσδένουσα σε μαλτόζη πρωτεΐνη. 

Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε 6 κλάσματα από τα οποία τα τρία τοποθετήθηκαν στους 40 ενώ τα 

άλλα τρία στους -200C Στις μέρες 1, 4 και 7 μετά την απομόνωση τους αναλύθηκαν ίσες 

ποσότητες από το κάθε κλάσμα. Περιληπτική περιγραφή του πρωτοκόλλου αλλά και των 

αποτελεσμάτων που ανακτήθηκαν παρουσιάζονται στην εικόνα 3.11. 

Η ΔLP ισομορφή φαίνεται να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο καθώς  και στις δύο 

συνθήκες αποθήκευσης φαίνεται να αναλύεται ένα φάσμα κλασμάτων ανάμεσα στα 146 και 272 

kD. Εάν δεχτούμε ότι ιδανικά η AtERIL1 αναλύεται ως κλάσμα των 30 περίπου kD τα ανακτηθέντα 

κλάσματα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αντιστοιχούν στα μεγάλα συσσωματώματα που 

προέκυψαν από την DLS ανάλυση (εικόνα 3.5). Αντίστοιχη συμπεριφορά με την ισομορφή αυτή 

ακολουθεί η ισομορφή N+12 και η ισομορφή C’His κατά την αποθήκευσή της στους 40 C. Και στις 
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δύο αυτές περιπτώσεις δεν παρουσιάζεται κανένα κλάσμα που να παραπέμπει στην μονομερή ή 

έστω ολιγομερή μορφή της ( πχ. Θα μπορούσε να είναι ενεργή ως διμερές όπως η βακτηριακή 

ομόλογή της η RNAse T).  

 

 
Εικόνα 3.11. Διαδικασία ανάλυσης με Native PAGE τη συμπεριφορά των ισομορφών σε 

διάφορες συνθήκες αποθήκευσης. Στο επάνω μέρος απεικονίζεται η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε ενώ στο κάτω τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση με ΝΑΤIVE 

PAGE. ΔLP: περιοχή της AtERIL1 χωρίς την προβλεφθείσα περιοχή στόχευσης στους 

χλωροπλάστες συντηγμένη με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο (ΜΒ:30,68 kD), 
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C’His: ισομορφή που έχει την ίδια αμινοξική αλληλουχία με την ΔLP όμως φέρει τον επίτοπο 

πολύ-ιστιδίνης στο καρβοξυτελικό άκρο (MB:30,68 kD), MBPF: ισομορφή που έχει την ίδια 

αμινοξική αλληλουχία με την ΔLP συντηγμένη με την προσδένουσα στην Μαλτόζη πρωτεΐνη στο 

αμινοτελικό άκρο (MB:72 kD) . N+5: ισομορφή με 5 επιπλέον αμινοξέα από το προβλεφθέν 

πεπτίδιο στόχευσης συντηγμένη με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο(MB:31,26 kD), 

Ν+12: ισομορφή με 12 επιπλέον αμινοξέα από το προβλεφθέν πεπτίδιο στόχευσης συντηγμένη 

με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο (MB: 32 kD). Isoform: ισομορφή, DPP: Days Post 

Purification, Temp. : Θερμοκρασία αποθήκευσης. Μ : Native marker. Όλες οι ηλεκτροφορήσεις 

πραγματοποιήθηκαν στους 4 0C.  

Aντίθετα η N+5 ισομορφή φαίνεται να διατηρεί διακριτά κλάσματα που παραπέμπουν 

τόσο σε μονομερή όσο και σε ολιγομερή κατάσταση σε όλες τις συνθήκες αποθήκευσης. Η N+5 

ισομορφή παραμένει πιο σταθερή στους – 200 C ακόμα και μια εβδομάδα μετά την απομόνωσή 

της σε αντίθεση με τους 40C όπου το μονομερές της Ν+5  φαίνεται να έχει μεταβεί σε κατάσταση 

συσσωματωμάτων. Τα ίδια φαίνεται να ισχύουν και για την C’His όταν αυτή βρίσκεται 

αποθηκευμένη στους – 200 C. Πολύ σταθερή φαίνεται να παραμένει η ισομορφή  MBPF (ΔLP 

συντηγμένη με τον επίτοπο πρόσδεσης σε μαλτόζη στο αμινοτελικό άκρο).  Παρουσιάζει υψηλή 

διαλυτότητα ακόμα και 7 μέρες μετά τον καθαρισμό της ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία 

αποθήκευσης. 

Γ. Εκτίμηση διαλυτότητας με τη διάταξη Δυναμικής Σκέδασης φωτός (Dynamic Light 

Scattering-DLS) 

Παρόμοια διαδικασία με την παραπάνω ακολουθήθηκε στο βήμα αυτό. Η διαφορά ήταν 

ότι οι πρωτεϊνικές ισομορφές είχαν φυγοκεντρηθεί στις 35000 rpm πριν από την εκτίμηση της 

διαλυτότητάς τους με DLS. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε φαίνεται στην εικόνα 3.12. 

 

Εικόνα 3.12. Διαδικασία εκτίμησης 

διαλυτότητας με την μέθοδο DLS.  

Τα διάφορα στάδια της διαδικασίας 

Protein purification: καθαρισμός 

πρωτεϊνών. Dialysis: διαπίδυση, 

Centrifugation: φυγοκέντρηση, 

Ιncubation/ Strage:  επώαση 

/αποθήκευση, Analysis with DLS : 

ανάλυση με δυναμική σκέδαση 

φωτός 
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Η ανάλυση με DLS πραγματοποιήθηκε για τις ισομορφές C’His, N+5 και Ν+12. Η 

ισομορφή MBPF δεν είχε κλωνοποιηθεί κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν τα 

πειράματα. Συνοπτικά, αμέσως μετά των καθαρισμό των πρωτεϊνών και αφού τα διαλύματα 

έκλουσης είχαν υποστεί διαπίδυση ώστε να απομακρυνθεί το ιμιδαζόλιο, φυγοκεντρούνταν στις 

35 000 rpm (round per minute) ώστε να απομακρυνθούν τα μεγάλα συσσωματώματα που 

ενδεχομένως είχαν ήδη σχηματιστεί. Ένα μέρος από τον κάθε καθαρισμό αναλύοταν άμεσα με 

DLS ενώ δύο μέρη φυλάσσονταν  στους 40 C και δύο στους -200 C. Τέσσερεις και επτά μέρες μετά 

τον καθαρισμό ένα μέρος από την κάθε ισομορφη αναλύοταν με DLS.  

Αρχικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την C’His ισομορφή 

(εικόνα 3.13). Στην εικόνα 3.13 φαίνονται τα διαγράμματα έντασης σκεδασμού που προέκυψαν 

κατά την ανάλυση με το λογισμικό Zetasizer. Τα γραφήματα αυτά απεικονίζουν την μετατροπή 

της έντασης σκεδασμού σε δυναμική διάμετρο (διάμετρο μορίου που θα σκέδαζε αντίστοιχο φως 

με την παραδοχή ότι αυτό είναι σφαιρικό).  Κάθε μόριο που βρίσκεται σε κάποιο διάλυμα 

σκεδάζει ακτινοβολία ανάλογα με το σχήμα και το μέγεθος τους. Ακόμα και ένας τύπος μορίου να 

υπάρχει σε κάποιο διάλυμα η αποτύπωση του σκεδασμού που θα προκαλέσει θα μεταφραστεί 

σε μια καμπύλη με περιοδικότητα που αφορά τις κινήσεις που πραγματοποιεί καθώς 

αλληλεπιδρά με τον διαλύτη. Μετά από σειρά πολλών μετρήσεων προκύπτουν μέσοι όροι 

σκεδασμού που θα μεταφραστούν σε ένα γράφημα καμπύλης έντασης σκεδασμού με κορυφή 

τον μέσο όρο και πλάτος τις αποκλίσεις από αυτόν. Όσο πιο μεγάλο είναι το πλάτος της κάθε 

κορυφής τόσο πιο μεγάλη είναι η διασπορά μεγεθών των μορίων που μπορεί να βρίσκονται μέσα 

στο υπό εξέταση διάλυμα. Η ισομορφή C’His, όπως και όλες οι ισομορφές που αναλύθηκαν, με 

βάση το μοριακό τους βάρος θα περίμενε κανείς σαν μονομερές να έχουν διάμετρο 3-4 nm.    

Κορυφές με πολύ μικρό πλάτος είναι ενδεικτικές της ύπαρξης ενός μεγέθους μορίου. 

Στα γραφήματα έντασης σκεδασμού που προέκυψαν για την C’His παρατηρείται αμέσως 

μετά τον καθαρισμό μια  μεγάλη κορυφή που αντιστοιχεί (με βάση τον μέσο όρο) σε μόριο 

διαμέτρου 5,2 nm. Σε συνδυασμό με τις μικρές κορυφές που εμφανίζονται στη βάση της μεγάλης 

καμπύλης προκύπτει το συμπέρασμα ότι στο διάλυμα εμφανίζεται πολύ-διασπορά μορίων 

(εικόνα 3.13). 
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Εικόνα 3.13. Αποτέλεσμα ανάλυσης DLS για τη C’His. Αριστερά φαίνεται το διάγραμμα έντασης 

σκεδασμού αμέσως μετά τον καθαρισμό. Στα μεγαλύτερα πλαίσια απεικονίζονται τα 

διαγράμματα σκεδασμού που ανακτήθηκαν μετά από 4 και 7 μέρες σε συνθήκες αποθήκευσης 

στους 40 C και στους -200 C.    

Τα μόρια της πρωτεΐνης βρίσκονται σε ολιγομερή ενώ πολύ μικρή ποσότητα εντοπίζεται 

ως μονομερές (μικρή κορυφή στην βάση της μεγάλης προς τα αριστερά). Παρουσιάζεται όμως η 

τάση για τη συγκρότηση μεγαλύτερων συσσωματωμάτων. Η μικρότερη κορυφή που εντοπίζεται 

κάτω από το 1 nm αντιστοιχεί στη γλυκερόλη η οποία βρίσκεται σε πολύ μεγάλη συγκέντρωση(10 

% γλυκερόλη είναι 1,1 Μ) σε όλα τα διαλύματα και έλλειψη πολύ μεγάλων μορίων που δεν θα 

επέτρεπαν τη μέτρηση του σκεδασμού από ένα τόσο μικρό μόριο, όπως είναι αυτό της 

γλυκερόλης, εμφανίζεται στο διάγραμμα. Στους 40 C  η πρωτεΐνη έχει υψηλότερη τάση για την 

εκδήλωση συσσωματωμάτων από ότι στους -200C.   

Παρόμοια συμπεριφορά με πολύ πιο οξεία εκδήλωση των συσσωματωμάτων εμφανίζει η 

ισομορφή N+12 (εικόνα 3.14).  Ξεκινά τη μέρα αμέσως μετά τον καθαρισμό με μέση διάμετρο τα 

9,6 nm και φτάνει σε κορυφές με ένταση σκεδασμού που αντιστοιχεί σε μόρια  της κλίμακα του 

μm (στις 7 μέρες τόσο στους 40C όσο και στους -200C). Εφτά μέρες μετά την απομόνωση φαίνεται 

να μην έχει σχεδόν καθόλου μικρού μεγέθους συσσωματώματα, δείγμα πολύ έντονου 

προβλήματος.  
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Εικόνα 3.14. Αποτέλεσμα ανάλυσης DLS για τη N+12. Αριστερά φαίνεται το διάγραμμα έντασης 

σκεδασμού αμέσως μετά τον καθαρισμό. Στα μεγαλύτερα πλαίσια απεικονίζονται τα 

διαγράμματα σκεδασμού που ανακτήθηκαν μετά από 4 και 7 μέρες σε συνθήκες αποθήκευσης 

στους 40 C και στους -200 C.    

Τέλος η ισομορφή N+5 φαίνεται να έχει αντίστοιχη συμπεριφορά με την C’His (εικόνα 

3.15). Μέτρηση του διαλύματος απομόνωσης αμέσως μετά τον καθαρισμό δείχνει μία μέση 

διάμετρο στα 5,6 nm. H κορυφή που ανακτήθηκε από την ανάλυση του δείγματος που ήταν 

αποθηκευμένο στους -200 C τέσσερεις μέρες μετά τον καθαρισμό θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε 

μονής διασποράς κορυφή (ενός μόνο μεγέθους μόριο)  με μέσο όρο 9,6 nm που θα μπορούσε να 

είναι σταθερό τριμερές ή τετραμερές της πρωτεΐνης. Παρά το γεγονός ότι έχει υψηλότερη μέση 

διάμετρο σε σχέση με τη C’Ηis σε όλες τις συνθήκες, η ποιότητα των κορυφών δείχνει ότι η N+5 

εμφανίζει μία πιο συντεταγμένη κατάσταση με πιο μικρού πλάτους καμπύλες, δείγμα μονής 

διασποράς. Με άλλα λόγια φαίνεται ναι μεν να εμφανίζει τάση σχηματισμού μεγαλύτερων 

συσσωματωμάτων με πολύ πιο αργό και σταθερό ρυθμό. 
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Εικόνα 3.15. Αποτέλεσμα ανάλυσης DLS για τη N+5. Αριστερά φαίνεται το διάγραμμα έντασης 

σκεδασμού αμέσως μετά τον καθαρισμό. Στα μεγαλύτερα πλαίσια απεικονίζονται τα 

διαγράμματα σκεδασμού που ανακτήθηκαν μετά από 4 και 7 μέρες σε συνθήκες αποθήκευσης 

στους 40 C και στους -200 C.    

Η συγκριτική δυναμική της συμπεριφοράς των ισομορφών που ελέχθησαν στις διάφορες 

συνθήκες αποθήκευσης σε συνάρτηση με τη μέση διάμετρο φαίνεται στην εικόνα 3.16.  

 
Εικόνα 3.16. Γραφήματα μέσης διαμέτρου των ισομορφών στις διάφορες συνθήκες 

αποθήκευσης. Τα γραφήματα αποτιμούν  τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν κατά την ανάλυση 

με DLS. Η μέση διάμετρος όπως προέκυψε σε κάθε μέτρηση σε συνάρτηση με τι μέρες και 

θερμοκρασία αποθήκευσης. Στα κάτω γραφήματα απεικονίζεται η σύγκριση των τριών 

ισομορφών ως προς τη μέση διάμετρο σε σχέση με τις θερμοκρασίες αποθήκευσης. 

Σαν γενική αποτίμηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αποθήκευση στους -200 C είναι 

προτιμότερη από τους 40C. Τα αποτελέσματα για καμία από τις ισομορφές δεν είναι ιδανικά. 

Βελτιωμένη συμπεριφορά αποθήκευσης έχουν οι ισομορφές N+5 και C’His με την N+12 να 

εμφανίζει την μεγαλύτερη τάση σχηματισμού συσσωματωμάτων.  

Δ. Εκτίμηση ενεργότητας ισομορφών. 

Η εκτίμηση της ενεργότητας έγινε με πείραμα καταλυτικής δραστικότητας. Στο πείραμα 

αυτό πρωτεΐνες επωάστηκαν με μικρά μονόκλωνα RNA μεγέθους 21 νουκλεοτιδίων αμέσως μετά 

τη διαδικασία της διαπίδυσης. Τα μικρά μονόκλωνα RNA ήταν σημασμένα με P32 στο 5’ άκρο.  

Ίσες ποσότητες πρωτεΐνης επωάστηκαν για 30 λεπτά με τα υποστρώματα. Οι αντιδράσεις 

τερματίστηκαν με αποδιατακτική χρωστική ουρίας και αφού υπέστησαν βρασμό για 30 λεπτά 
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αναλύθηκαν σε αποδιατακτικό πήκτωμα ακρυλαμίδης 15 %. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στη 

εικόνα 3.17. 

 
Εικόνα 3.17. Απομόνωση και εκτίμηση ενεργότητας των ισομορφών. Αριστερά: Ανάλυση των 

εκλούσεων που προέκυψαν από τον καθαρισμό πριν και μετά τη διαπίδυση με SDS PAGE. ΒD: 

πριν τη διαπίδυση, ΑD: μετά τη διαπίδυση. Δεξιά: In vitro δοκιμές των ισομορφών με υπόστρωμα 

μικρού RNA ολιγονουκλεοτιδίου. MBPF: ισομορφή που έχει την ίδια αμινοξική αλληλουχία με την 

ΔLP συντηγμένη με την προσδένουσα στην Μαλτόζη πρωτεΐνη στο αμινοτελικό άκρο, Ν+12: 

ισομορφή με 12 επιπλέον αμινοξέα από το προβλεφθέν πεπτίδιο στόχευσης συντηγμένη με 

επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο, N+5: ισομορφή με 5 επιπλέον αμινοξέα από το 

προβλεφθέν πεπτίδιο στόχευσης συντηγμένη με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό άκρο, 

C’His: ισομορφή που έχει την ίδια αμινοξική αλληλουχία με την ΔLP όμως φέρει τον επίτοπο 

πολύ-ιστιδίνης στο καρβοξυτελικό άκρο, ΔLP: περιοχή της AtERIL1 χωρίς την προβλεφθήσα 

περιοχή στόχευσης στους χλωροπλάστες συντηγμένη με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης στο αμινοτελικό 

άκρο, Μοck: έκλουση από καθαρισμό βακτηριακού εκχυλίσματος που δεν περιείχε καμία 

πρωτεΐνη με επίτοπο πολύ-ιστιδίνης. 

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.17  οι ισομορφές ΔLP, Ν+5  και C’His είναι σε θέση να υδρολύουν 

μονόκλωνα RNAς. Σε αντίθεση με αυτές, οι ισομορφές MBPF και Ν+12 δεν έχουν καμία επίδραση 

στα σημασμένα υποστρώματα. Σε συνδυασμό με την ανάλυση διαλυτότητας αποφασίστηκε να 

συνεχίσουμε τα πειράματα με την N+5, με πρωταρχικό μέλημα την παραγωγή μεταλλαγμάτων 

που θα επέτρεπαν όχι μόνο την εξέταση επιμέρους συντηρημένων καταλοίπων σε ότι αφορά την 

ενεργότητα ή άλλες ιδιότητες της AtERIL1, αλλά θα αποτελούσαν ένα έξοχο στοιχείο ελέγχου σε 

κάθε πειραματικό βήμα ενισχύοντας σε σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία στην διεξαγωγή 

συμπερασμάτων. 
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3.1.3 Παραγωγή και χαρακτηρισμός μεταλλαγμάτων της N+5 ισομορφής. 

Πολύ σημαντικό βήμα στη μελέτη της AtERIL1 αποτέλεσε η παραγωγή και η μελέτη των 

μεταλλαγμάτων της N+5. Με την ενσωμάτωση επιθυμητών αμινοξικών αλλαγών κατέστη δυνατή 

τόσο η επιβεβαίωση της ενεργότητας ενώ παράλληλά αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα με πιθανό 

ρόλο στην πρόσδεση με τα φυσικά της υποστρώματα. Όλες η μεταλλαγές εισήχθησαν με την 

χρήση κατάλληλων εκκινητών και ενίσχυση του φορέα υπερέκφρασης pET15b που περιείχε την 

κωδική αλληλουχία της N+5 με την Κapa-HIFI DNA πολυμεράση. Τα μεταλλάγματα που 

παρήχθησαν παρουσιάζονται στην εικόνα 3.18 

 
Εικόνα 3.18.Μεταλλάγματα της Ν+5  ισομορφής. Δομή της N+5 όπως προέκυψε από την 

ανάλυση της αμινοξικής αλληλουχίας με το λογισμικό I-TASSER 

(http://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/). Στο μοντέλο που προέκυψε από την ανάλυση 

εμφανίζονται τα αμινοξέα που σχηματίζουν το ενεργό κέντρο (πάνω μέρος) και ένα μικρό μοτίβο 

δυνητικά θετικά φορτισμένων καταλοίπων (σε pH 8 τα κατάλοιπα είναι θετικά φορτισμένα) τα 

οποία ενδεχομένως συμμετέχουν σε πιθανή περιοχή αλληλεπίδρασης/πρόσδεσης με τα 

υποστρώματα. Διπλή μετάλλαξη του Ασπαρτικού οξέος 133 (D133) και του Γλουταμικού οξέος 

135(Ε135Α) σε Αλανίνες καθώς και η μετάλλαξη της Ιστιδίνης 291 (Η291) σε Αλανίνη συνιστούν 

μεταλλαγές του πιθανού ενεργού κέντρου ενώ η διπλή μετάλλαξη των Λυσινών 121 και 122, 

μεταλλαγές ενός πιθανού σημείου πρόσδεσης. Οι εικόνες στης στερεοδιάταξης με τα σημασμένα 

κατάλοιπα προέκυψαν μετά από επεξεργασία του μοντέλου που παρήχθει από το Zhang lab με 

τη χρήση του προγράμματος 3D molecule viewer. 

Οι μεταλλαγές επιλέχθησαν με δύο κριτήρια. Εφόσον θέλαμε να επιβεβαιώσουμε την 

από πρόβλεψη μέσω στοίχισης αλληλουχιών, κατάταξη της AtERIL1 στις λειτουργικές DEDDh 
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εξωνουκλεάσες ,  θα έπρεπε να μεταλλαχθούν κατάλοιπα του ενεργού κέντρου. Για τον λόγο 

αυτό επιλέχθησαν τα κατάλοιπα της Ιστιδίνης 291 και τα κατάλοιπα Ασπαρτικού και Γλουταμικού 

οξέος των θέσεων 133 και 135. Τα κατάλοιπα αυτά με βάση τη στοίχιση της AtERIL1 με τις 

μελετημένες ομόλογες της φαίνεται να αντιστοιχούν στα κατάλοιπα του ενεργού κέντρου DEDDh 

των ΕXOIII επικρατειών (εικόνα 1).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή η AtERIL1 στερείται κάποιου χαρακτηρισμένου 

μοτίβου πρόσδεσης σε νουκλεϊκά οξέα όπως έχει δείξει η ανάλυση της πρωτοταγούς 

αλληλουχίας σε βάσεις δεδομένων όπως η pFam και η Uniprot. Οι περισσότερες από της 

ευκαρυωτικές ERIs που έχουν μελετηθεί φέρουν το μοτίβο πρόσδεσης SAP((Ansel et al., 2008; 

Gabel & Ruvkun, 2008; Yang et al., 2006c) ενώ η βακτηριακή ομόλογη (η οποία είναι λειτουργική 

ως διμερές) διαθέτει μια περιοχή πρόσδεσης που στηρίζεται στο μοτίβο ΝΒS (Nucleic Acid 

Binding sequence) με εναλλαγές λυσινών και αργινινών((Yuhong Zuo & Deutscher, 2002b). Μια 

αντίστοιχη περιοχή εντοπίζεται λίγο πριν από την έναρξη της επικράτειας εξωνουκλεάσης της 

AtERIL1. Τρία θετικά φορτισμένα κατάλοιπα εντοπίζονται στη σειρά στην πρωτοταγή αλληλουχία: 

120-Αργινίνη-Λυσίνη-Λυσίνη-123. Λόγω της ομοιότητας με το μοτίβο πρόσδεσης της βακτηριακής 

ομολόγου RNAse T πραγματοποιήθηκε μετάλλαξη των λυσινών 121 και 122 σε αλανίνες, ώστε να 

εξεταστεί (εφόσον αυτό ήταν δυνατό) η δυνατότητα συμμετοχής των καταλοίπων στο 

σχηματισμό μιας πιθανής περιοχής πρόσδεσης νουκλεϊκών οξέων της AtERIL1. 

A. Παραγωγή μεταλλαγμάτων με την χρήση της DNA πολυμεράσης ΚapaHIFI 

Η διαδικασία που ακλούθησε μαζί με τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται στην 

εικόνα 3.19.  

 
Εικόνα 3.19. Μέθοδος μεταλλαξιγένεσης της N+5 ισομορφής. Αριστερά φαίνονται τα στάδια 

που ακολουθήθηκαν ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Από πάνω προς κάτω : Ο φορέας στον 

οποίο βρίσκονταν κλωνοποιημένο το cDNA της ισομορφής N+5 (φορέας pET15b) υποβλήθηκε σε 
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αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με την πολυμεράση Kapa ΗIFI και εκκινητές ειδικά 

σχεδιασμένους ώστε να περιλαμβάνουν την επιθυμητή μεταλλαγή (PCR-δεξιά πάνω φαίνεται η 

λογική σχεδιασμού για την αντικατάσταση του κωδικόνιο της Ιστιδίνης με αυτό της Αλανίνης). 

Ακολούθως το αποτέλεσμα της αντίδρασης επωάζεται με το περιοριστικό ένζυμο DpnI (DpnI 

digest) ώστε να απομακρυνθεί το πατρικό μεθυλιωμένο πλασμίδιο. Με το πλασμίδιο που 

παρέμεινε μετά την πέψη (αποτελεί το προϊόν της αντίδρασης με την Κappa HiFi) 

μετασχηματίζονται κύτταρα E.coli (transformation) μέσα στα οποία πραγματοποιείται η 

αντίδραση σύνδεσης των άκρων και ο πολλαπλασιασμός των φορέων που πλέον φέρουν τη 

μεταλλαγή. Τελικό βήμα είναι η επιβεβαίωση ενσωμάτωσης της μεταλλαγής με την διαδικασία 

της αλληλoύχησης (sequencing). Δεξιά κάτω φαίνεται η ανάλυση σε πηκτώματα αγαρόζης των 

αντιδράσεων της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης με Kapa HIFI καθώς επίσης και των 

διαγνωστικών πέψεων των πλασμιδίων που απομονώθηκαν μετά από το μετασχηματισμό με τα 

ένζυμα BamHI kai NdeI (θέσεις αναγνώρισης εκατέρωθεν του cDNA της ισομορφής N+5)  πριν 

από την αποστολή των αντιστοίχων πλασμιδίων για αλληλούχηση. 

B. Καθαρισμός μεταλλαγμάτων υπο μη αποδιατακτικές συνθήκες. 

Η N+5 ισομορφή και μεταλλάγματα απομονώθηκαν με χρήση στήλης νικελίου. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ένας καθαρισμός ελέγχου στον οποίο βακτηριακό εκχύλισμα 

από κύτταρα του στελέχους BL21, τα οποία δεν υπερέκφραζαν καμία πρωτεΐνη απομονώθηκαν  Η 

ανάλυση των απομονώσεων φαίνεται στην εικόνα 3.20.  

 
Εικόνα 3.20. Απομόνωση της N+5 ισομορφής και των μεταλλαγμάτων υπό μη αποδιατακτικές 

συνθήκες. Ν+5 : ισομορφή Ν+5 , ΚΚ121,122ΑΑ:  μετάλλαγμα στο οποίο οι λυσίνες 121 και 122 

της AtERIL1 έχουν αντικατασταθεί από Αλανίνες, DE133,135AA: μετάλλαγμα στο οποίο το 

ασπαρτικό οξύ 133 και το γλουταμικό οξύ 135 της AtERIL1 έχουν αντικατασταθεί από αλανίνες, 

Η291Α : μετάλλαγμα στο οποίο η Ιστιδίνη 291 της AtERIL1 έχει αντικατασταθεί από αλανίνη, 
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Mock : Έκλουση καθαρισμού εκχυλίσματος BL21 κυττάρων που δεν φέρουν πρωτεΐνη με επίτοπο 

πολύ-ιστιδίνης. Sol.: πρωτεϊνικό εκχύλισμα από τη διαλυτή φάση μετά από λύση και 

φυγοκέντρηση, FT: κλάσμα που πέρασε την στήλη Νικελίου (πρωτεΐνες που δεν συγκρατήθηκαν 

από τη στήλη), W: κλάσμα που συλλέχθηκε κατά τις πλύσεις της στήλης, e1/e2/e3 : διαδοχικά 

κλάσματα έκλουσης από τη στήλη νικελίου, Μ1: πρωτεϊνικός μάρτυρας.  

Το επίπεδο καθαρισμού ήταν ικανοποιητικό για όλα τα μεταλλάγματα. Τα περισσότερα 

από τα διαλύματα έκλουσης περιείχαν μια πρωτεΐνη της τάξεως των 25 kD η οποία ήταν 

ευδιάκριτη και στον Mock καθαρισμό. Επομένως πρόκειται για κάποια βακτηριακή πρωτεΐνη που 

κολλάει μη ειδικά στη στήλη νικελίου και εντοπίζεται σχεδόν σε όλες τις εκλούσεις με πιο 

εμφανή παρουσία στις εκλούσεις της ισομορφή N+5 και του μεταλλάγματος Η291Α. Χωρίς 

προβλήματα στο στάδιο αυτό, οι πρωτεΐνες αφού υπέστησαν διαπίδυση για την απομάκρυνση 

του ιμιδαζολίου, προετοιμάστηκαν για τις in vitro δοκιμές. Αφού υπολογίστηκαν οι 

συγκεντρώσεις με τη χρήση Nanodrop έγιναν αραιώσεις ώστε όλα τα πρωτεϊνικά διαλύματα να 

έχουν την ίδια συγκέντρωση και αποθηκεύτηκαν σε κλάσματα στους -200 C. 

Γ. In vitro δοκιμές  

Γ1.Επιβεβαίωση εξωνουκλεολυτικής ιδιότητας 

Για τις in vitro δοκιμές αρχικά δοκιμάστηκε η συμπεριφορά των μεταλλαγμάτων σε σχέση 

με το μόνο υπόστρωμα για το οποίο διαπιστώσαμε θετική δράση, το μονόκλωνο μικρό RNA. To 

υπόστρωμα αυτό σημαίνονταν στο είτε στο 5’, είτε στο 3’ άκρο με ραδιενεργό P32 και μετά από 

καθαρισμό του επωάζοταν με συγκεκριμένες ποσότητες της εκάστοτε πρωτεΐνης. Οι πρωτεΐνες 

που χρησιμοποιούνταν στις in vitro δοκιμές χρησιμοποιούνταν το ανώτερο για 10 μέρες μετά τον 

καθαρισμό τους. 

Αρχικά, έγινε προσπάθεια να επιβεβαιωθεί η ενεργότητα 3’ εξωνουκλεάσης που 

αναμένεται βάση της παρουσίας της ΕΧΟΙΙΙ επικράτειας. Μικρά RNA ολιγονουκλεοτίδια μεγέθους 

21 νουκλεοτιδίων σημάνθηκαν είτε στο 5’ άκρο, είτε στο 3’ και επωάστηκαν με την N+5 

ισομορφή είτε με μεταλλάγματα αυτής. Τα αποτελέσματα των αντιδράσεων συνοψίζονται στην 

εικόνα 3.21. 
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Εικόνα 3.21.Πειράματα καταλυτικής δραστικότητας-ενεργότητα εξωνουκλεάσης-μέρος πρώτο. 

Αριστερά φαίνεται το αποτέλεσμα του πειράματος δραστικότητας της Ν+5  ισομορφής και του 

μεταλλάγματος Η291Α με το μονόκλωνο RNA ολιγονουκλεοτίδιο σημασμένο στο 5’ άκρο.Δεξιά 

απεικονίζεται η ανάλυση του πειράματος δραστικότητας της ισομορφή Ν+5   το ίδιο ακριβώς 

υπόστρωμα σημασμένο στο 3’ άκρο. Οι συγκεντρώσεις της εκάστοτε πρωτεΐνης δίνεται σε μΜ. 

N+5: αντίδραση καταλυτικής δραστικότητας με προσθήκη της ισομορφής N+5, H291A : 

αντίδραση καταλυτικής δραστικότητας του μεταλλάγματος H291A, Mock : αντίδραση ελέγχου με 

την έκλουση του Μοck καθαρισμού. 

Υδρόλυση του μονόκλωνου μικρού ολιγονουκλεοτιδίου παρατηρείται μόνο στη 

περίπτωση που το υπόστρωμα είναι σημασμένο στο 5΄ άκρο. Η απουσία προϊόντων υδρόλυσης 

στη περίπτωση που το υπόστρωμα είναι σημασμένο στο 3’ άκρο δείχνει ότι η παρουσία της 

φωσφορικής ομάδας στο άκρο αυτό αναστέλει την λειτουργία του ενζύμου. Η ιδιότητα αυτή 

είναι εγγενής για τις περισσότερες 3’-5’ εξωνουκλεάσες. 

 
Εικόνα 3.22. Πειράματα καταλυτικής δραστικότητας-μέρος δεύτερο. Αποτέλεσμα του 

πειράματος δραστικότητας της Ν+5 ισομορφής και των μεταλλαγμάτων ΚΚ121,122ΑΑ και 

DE133,135AA με το μονόκλωνο RNA ολιγονουκλεοτίδιο σημασμένο στο 5’ άκρο. -: μόνο buffer, 

Μ: Mock πρωτεΐνη. 
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 Η αλλαγή της ιστιδίνης σε αλανίνη επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη απόδοση στην 

υδρόλυση του υποστρώματος (εικόνα 3.21). Το διπλό μετάλλαγμα DE133,135AA φαίνεται να μην 

έχει ενεργότητα ενώ το μετάλλαγμα ΚΚ121,122ΑΑ φαίνεται να διατηρεί σημαντικά επίπεδα 

ενεργότητας όχι όμως αντίστοιχα με την αγρίου τύπο (εικόνα 3.22). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

μετάλλαγμα ΚΚ121,122ΑΑ στην μεγαλύτερη συγκέντρωση φαίνεται να έχει σημαντικά μειωμένη 

ενεργότητα. Επειδή η δημιουργία συσσωματωμάτων είναι ανάλογη και της συγκέντρωσης της 

πρωτεΐνης και με δεδομένο ότι η N+5 ισομορφή διατηρεί τη τάση αυτή, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η αμινοξικές αλλαγές στο μετάλλαγμα ΚΚ121,122ΑΑ το καθιστούν περισσότερο 

επιρρεπές στη δημιουργία των συσσωματομάτων που σε τόσο υψηλές συγκεντρώσεις το 

καθιστούν ανενεργό. Επίσης παρατηρείται ότι σε υψηλές συγκεντρώσεις η N+5 ισομορφή 

φαίνεται να υδρολύει σχεδόν ολοκληρωτικά το μικρό RNA ολιγονουκλεοτίδιο. 

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρώτη δοκιμή των 

μεταλλαγμάτων προκύπτει ότι στα μεταλλάγματα του ενεργού κέντρου DE133,135AA και H291A 

φαίνεται να επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό η ενεργότητα της εξωνουκλεάσης ενώ στο 

μετάλλαγμα ΚΚ121,122ΑΑ φαίνεται να διατηρείται με κάποιες συνέπειες όμως σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις, που θα μπορούσε να οφείλεται σε αλλαγές σταθερότητας που προκάλεσαν οι 

μεταλλαγές αυτές. 

 Γ2. Η ενεργότητα της AtERIL1 είναι εξαρτώμενη από το Mg2+ και επηρεάζεται 

από την παρουσία κυτοσίνης στο 3’ άκρο. 

Σύμφωνα με το μοντέλο που έχει προταθεί από κρυσταλογραφικά δεδομένα πρωτεϊνών 

με DEDDh ενεργό κέντρο , ο μηχανισμό κατάλυσης εξαρτάται από την παρουσία δύο ιόντων Μg 

τα οποία όχι μόνο σταθεροποιούν την αλληλεπίδραση με το υπόστρωμα άλλα και συντονίζουν τη 

θέση καταλοίπων του ενεργού κέντρου και του 3’ νουκλεοτιδίου ώστε να επιτελεστεί βέλτιστα η 

κατάλυση της υδρόλυσης του τελευταίου φωσφοδιεστερικού δεσμού και η απομάκρυνση του 

τελευταίου από την νουκλεολυτική αλυσίδα (Cheng & Patel, 2004; Y.-Y. Hsiao et al., 2011). 

Παράλληλα μεταγενέστερα κρυσταλογραφικά δεδομένα από τη βακτηριακή ομόλογη RNAseT 

δείχνουν μια αδυναμία της πρωτεΐνης να υδρολύει υποστρώματα το άκρο των οποίων είναι 

κυτοσίνες (Y.-Y. Hsiao et al., 2011). Θέλοντας να δοκιμάσουμε τις ιδιότητες αυτές στην AtERIL1 

προχωρήσαμε στις αντίστοιχες δοκιμές. 

Η Ν+5  πρωτεΐνη απομονώθηκε παρουσίας Mg2+ (5mM) και στην συνέχεια ένα μέρος της 

υποβλήθηκε σε διάλυμα διαπίδυσης παρουσίας EDTA (1mM) ενώ το υπόλοιπο υπέστη διαπίδυση 

στο σύνηθες διάλυμα παρουσίας Mg2+.  Το σημασμένο RNA ολιγονουκλεοτίδιο επωάστηκε με τη 

N+5 ισομορφή παρουσία ή απουσία Mg2+ για 30 λεπτά. Οι αντιδράσεις τερματίστηκαν με 

αποδιατακτική χρωστική και αναλύθηκαν σε αποδιατακτικο πήκτωμα ακρυλαμίδης 15 %. Μετά 
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το πέρας της ηλεκτροφόρησης το πήκτωμα εκτέθηκε σε φιλμ. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται 

στην εικόνα 3.23.  

 
Εικόνα 3.23.Η ενεργότητα της AtERIL1 εξαρτάται από την παρουσία Mg2+.  Αντιδράσεις 

καταλυτικής δραστικότητας παρουσίας ή απουσίας Mg2+. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 3.23 η N+5 ισομορφή υδρολύει το υπόστρωμά της μόνο 

παρουσία Mg2+ . H προσθήκη EDTA κατέστειλε την υδρόλυση. 

 Σε επόμενο πείραμα καταλυτικής δραστικότητας η Ν+5  ισομορφή επωάστηκε με RNA 

ολιγονουκλεοτίδιο που είχε είτε GA είτε CC στο 3’ άκρο. Το αποτέλεσμα των αντιδράσεων 

παρουσιάζεται στην εικόνα 3.24. 

Η παρουσία κυτοσίνης στο 3’ άκρο φαίνεται να αναστέλει τη δράσης της AtERIL1.  

 

Εικόνα 3.24. Παρουσία κυτοσίνης στο 3’ 

άκρο αναστέλει τη δράση της AtERIL1. 

Αντιδράσεις καταλυτικής ενεργότητας με 

μονόκλωνα μικρά RNA oλιγονουκλεοτίδια 

με GA ή CC στο 3’ άκρο. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε η ικανότητα της AtERIL1 να υδρολύει DNA υποστρώματα. Από in 

vitro πειραματικά δεδομένα για τις ομόλογες πρωτεΐνες σε D.melanogaster και E.coli γνωρίζουμε 

ότι οι ERIs των οργανισμών αυτών έχουν την δυνατότητα να υδρολύουν και τα δύο και μάλιστα 

με μεγαλύτερη αποδοτικότητα στα DNA υποστρώματα που ελέχθησαν(Kupsco, Wu, Marzluff, 

Thapar, & Duronio, 2006b; Yuhong Zuo & Deutscher, 1999, 2002a). Ώστε να διαπιστώσουμε αν 
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αυτό συμβαίνει και στη εκπρόσωπο από την A.thaliana υποβάλλαμε την N+5 σε πειράματα 

καταλυτικής ενεργότητας με DNA και RNA oλιγονουκλεοτίδια. Τα ολιγονουκλεοτίδια είχαν 

ακριβώς την ίδια αλληλουχια. To αποτέλεσμα από την ανάλυση δεν έδειξε μόνο την ικανότητα να 

υδρολύει DNA άλλα οδήγησε σε δύο επιπλέον συμπεράσματα. Σε αντίθεση με αυτά που είναι 

γνωστά για τις μελετημένες ομόλογες πρωτεΐνες η ΑtERIL1 έχει μεγαλύτερη προτίμηση για RNA 

υποστρώματα. Σε ταύτιση με τις μελέτες των βακτηριακών ομολόγων φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται η ιδιότητά της να καθυστερεί στην παρουσία κυτοσινών. Όπως φαίνεται στην 

εικόνα 3.25, στη μεγέθυνση της ανάλυσης της αντίδρασης με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 

πρωτεΐνης, η προοδευτική αφαίρεση νουκλεοτιδίων φαίνεται να καθυστερεί όταν στο 3΄άκρο 

υπάρχει κυτοσίνη. 

 

Εικόνα 3.25. Η ΑtERIL1 δρα με 

καλύτερη απόδοση σε RNA 

υποστρώματα. Πειράματα 

ενεργότητας με RNA και DNA 

μονόκλωνα ολιγονουκλεοτίδια. 

Σε μεγέθυνση σε μπλέ πλάισιο 

απεικονίζεται το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης της αντίδρασης με τη 

μεγαλύτερη συγκέντρωση, πάνω 

στην οποία έχουν τοποθετηθεί τα 

αντίστοιχα νουκλεοτίδια. 

Γ3. H AtERIL1 δεν δρα σε δίκλωνα υποστρώματα. 

Πειράματα δραστικότητας σε δίκλωνα RNA και DNA ολιγονουκλεοτίδια  

πραγματοποιήθηκαν. Ένα από τα πρώτα πειραματικά ευρήματα για την οικογένεια των ERI 

εξωνουκλεασών ήταν οι ιδιότητα τους να αφαιρούν 3’ προεξέχοντα νουκλεοτιδία από siRNAs 

(Iida & Kawaguchi, 2006; Kennedy et al., 2004). Η ιδιότητα αυτή είχε εξηγήσει τον in vivo ρόλο ως 

αρνητικός ρυθμιστής της RNA σίγησης, το ότι δηλαδή αφαιρώντας τα 2 προεξέχοντα 

νουκλεοτίδια από τα 3΄άκρα των siRNA τα καθιστά ασταθή και ανικάνα να φορτωθούν στο 

σύμπλοκο RISC (Gabel & Ruvkun, 2008; Iida & Kawaguchi, 2006; Kennedy et al., 2004; Pavelec et 

al., 2009). Για να ελεχθεί το κατά πόσο η φυτική ομόλογη ERI1 φέρει αυτή την ιδιότητα 

δοκιμάσαμε την ενεργότητά της απέναντι σε δικλωνα συμπληρωματικά RNA ολιγονουκλετίδια τα 

οποία είχαν 2 νουκλεοτίδια προεξέχοντα προς το 3΄άκρο τους. Το ολιγονουκλεοτίδιο που είχε 

χρησιμοποιηθεί για τα πειράματα με τα μονόκλωνα υποστρώματα αφού σημάνθηκε, αφέθηκε να 

υβριδοποιηθεί με ένα συμπληρωματικό (το οποίο δεν είχε σημανθεί) που εξυπηρετούσε τη 



112 
 

συνθήκη αυτή. Παράλληλα πλήρες δίκλωνο RNA και υβριδικά DNA/RNA δίκλωνα 

ολιγονουκλεοτίδια εξετάστηκαν σε αυτή τη σειρά των πειραμάτων. Πάντα η αναλογία 

σημασμένου με μη σημασμένου ολιγονουκλεοτιδίου ήταν 1:10 υπερ του μη σημασμένου. Τα 

αποτελέσματα του πειράματος συνοψίζονται στην εικόνα 3.26. 

 

Εικόνα 3.26. Πειράματα ενεργότητας 

με δίκλωνα ολιγονουκλεοτίδια. 

Αποτελέσματα αυτοραδιαγραφίας 

ανάλυσης αντιδράσεων δίκλωνων 

υποστρωμάτων επωασμένων με 

νερό(-) ,  mock(Μ) ή Ν+5 πρωτεΐνη 

(Ν+5 ). Στο επάνω μέρος κάθε 

αποτελέσματος φαίνεται σχηματικά 

το δίκλωνο μόριο που 

χρησιμοποιήθηκε στο εκάστοτε 

πείραμα. Με μαύρο βέλος 

επισημαίνονται προϊόντα υδρόλυσης 

RNA ενώ με μπλέ DNA. 

H ΑtERIL1 φαίνεται να μην μπορεί να υδρολύσει δίκλωνα RNA, είτε αυτά εχουν δύο 

προεξέχοντα άκρα είτε είναι πλήρως συμπληρωματικά. Στη περίπτωση των υβριδικών RNA/DNA 

δίκλωνων συνδυασμών παρουσιάζεται κάποια σχετική υδρόλυση. Με βάση τη βιβλιογραφία η 

σταθερότητα των δικλώνων νουκλεϊνικών οξέων ακολουθεί την εξής σειρά R:R>D:D>R:D (Lesnik & 

Freier, 1995). Οπότε θα μπορούσε η παρατηρούμενη ενεργότητα να είναι ειδική για μη σταθερά 

δίκλωνα τα οποία ενδεχομένως αφήνουν πιο προσβάσιμα τα 3’ άκρα να αλληλεπιδράσουν με το 

ενεργό κέντρο της AtERIL1. 

Γ4. Πειράματα ενεργότητας με πιθανά in vivo υποστρώματα 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά σε μια σειρά in vitro δοκιμών με πρόδρομα μόρια 

του χλωροπλαστιδιακού 5 S ριβοσωμικού RNA. 

Η ωρίμανση ριβοσωμικών RNAs είναι μια λειτουργία η οποία έχει αποδοθεί σε όλες τις 

ομόλογες ERIs που έχουν μελετηθεί. Στους ευκαρυώτες η ωρίμανση του 5,8 S rRNA φαίνεται να 

αποτελεί κοινή λειτουργική ιδιότητα των ERI1 ομολόγων (Ansel et al., 2008; Gabel & Ruvkun, 

2008). Στους προκαρυώτες οι ομόλογες πρωτεΐνες εμπλέκονται στη ρύθμιση της ωρίμανσης όλων 

των rRNAs (Duchaine et al., 2006; Y.-Y. Hsiao et al., 2011; Padmanabha & Deutscher, 1991). Από 

αποτελέσματα του εργαστηρίου (Μermigka et al.,2016) γνωρίζουμε ότι τόσο η καταστολή όσο 

και η υπερέκφραση της AtERIL1 προκαλεί προβλήματα στην ομοιοσταση των χλωροπλαστών που 
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σχετίζονται με την ωρίμανση των χλωροπλαστιδιακών rRNAs. Όλα τα παραπάνω μας οδήγησαν 

στην ένταξη κάποιων εκ των ριβοσωμικών rRNA προδρόμων μορίων στις in vitro δοκιμές. Το 2005 

οι Bollenbach et al. περιέγραψαν την συμμετοχή μιας χλωροπλαστιδιακής RNAσης της RNR1 στην 

ωρίμανση όλων των ριβοσωμικών RNAs σε φυτα A.thaliana. Σε φυτά με ένθεση στο γονίδιο της 

RNR1 που συμπεριφέροταν σαν Knock-out φυτά, ανάλυση τύπου northern για όλα τα 

ριβοσωμικά έδειξε παντελή έλλειψη ώριμων μορφών των rRNAs εκτός από την περίπτωση του 5S 

στο οποίο υποστήριξαν ότι πιθανά κάποια άλλη RNAση συμπληρώνει τη λειτουργία της RNR1 στη 

περίπτωση αυτή(ΡΕΦ). Δύο από τα πρόδρομα μόρια του 5S rRNA τα οποία υπόκεινται σε 3’ 

εξωνουκλεολυτική δράση ελέχθησαν. Τα πρόδρομα αυτά είναι το 5S+15 και 5S+20 και μαζί με το 

ώριμο 5S απεικονίζονται στην εικόνα 3.27. 

            
Εικόνα 3.27. Περιγραφή 5S πρόδρομών μορφών που χρησιμοποιήθηκαν στις in vitro δοκιμές. 

Α. Εικόνα από τη δημοσίευση Mermigka et al,2016 : Ανάλυση τύπου Northern με ανιχνευτή 

αλληλουχία για το 5S rRNA σε φυτά αγρίου τύπου (wt) σειρές καταστολής με RNAi (2.1, 7.2 και 

39.2) και σειρά υπερέκφρασης (7οx). B: Aνάλυση τύπου northern με ανιχνευτή για το 5S rRNA από 

τη δημοσίευση των Bollenbach et al.,2005 σε φυτά αγρίου τύπου (wt) και φυτά με T-DNA ένθεση 

στο γονίδιο της RNR1 (rnr1-3). Ανάκτηση δύο έντονων πρόδρομων μορίων του 5S τα οποία 

φαίνονται στη μέση της εικόνας ως απεικονίσεις που προέκυψαν με ανάλυση της αλληλουχίας 

τους με το πρόγραμμα mRNAfold. Με κόκκινα ερωτηματικά εμφανίζονται τα στάδια στα οποία 

μπορεί να συμμετέχει η AtERIL1. 

Γ4.1. Πειράματα καταλυτική ενεργότητας με τα 5S rRNA πρόδρομα  

Το ώριμο 5S rRNA καθώς και όλες οι πρόδρομες δομές που δοκιμάστηκαν παρήχθησαν 

με τη μέθοδο της in vitro μεταγραφής με T7 RNA πολυμεράση.  Μετά τον καθαρισμό και 

εκτίμηση της συγκέντρωσης των RNA , ακολουθούσε απομάκρυνση της 5’ φωσφορικής ομάδας, 

σήμανσης στο 5΄ άκρο με ραδιενεργό φώσφορο και τελικό καθαρισμό από πήκτωμα των 

αντιστοίχων RNA.   
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Στην πρώτη σειρά πειραμάτων έγινε προσπάθεια αν εκτιμηθεί η απευθείας δράση πάνω 

στις πρόδρομες μορφές με επώαση της N+5 ισομορφής με τα πρόδρομα μόρια . Τα πρόδρομα 

αυτά μόρια είχαν επωαστεί πρώτα στους 95 0C σε θερμική μεταλλική πλάκα και είτε αφέθηκαν 

να φτάσουν με αργό ρυθμό σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να ανακτήσουν τις δευτεροταγείς 

δομές είτε μεταφέρθηκαν αμέσως στους 4 0C ώστε να δοκιμαστούν σαν γραμμικά μόρια . 

Σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν έγινε δυνατή η ανάκτηση ενεργότητας όπως 

φαίνεται στην εικόνα 3.28. 

 

Εικόνα 3.28. πειράματα ενεργότητας με 

πρόδρομα μόρια του 5S rRNA. Αποτέλεσμα 

αυτοραδιογραφίας μετά από ανάλυση των 

αντιδράσεων καταλυτικής δράσης της N+5 

ισομορφής σε δομημένες (structured) ή 

γραμμικές (linear) μορφές των προδρόμων του 

5S , 5S+15 και 5S+20, σε αποδιατακτικό πήκτωμα 

ακρυλαμίδης 12 % με 8 M ουρία. Σε μαύρο αχνό 

πλαίσιο επισημαίνεται μία ζώνη που εμφανίζεται 

σε αντιδράσεις με το 5S+20 

συμπεριλαμβανομένης και τις αντίδρασης 

αρνητικού ελέγχου (Mock). Με μαύρο βέλος 

τονίζεται μία ζώνη που εμφανίζεται μόνο στην 

αντίδραση με την υψηλότερη συγκέντρωση της 

N+5 ισομορφής.   

Το μόνο ειδικό προϊόν υδρόλυσης φαίνεται να εμφανίζεται στην αντίδραση της N+5 με το 

πρόδρομο 5S+20 στη γραμμική του κατάσταση. Η απόδοση της υδρόλυσης όμως είναι τόσο μικρή 

που δεν φαίνεται να είναι χαρακτηριστική της δράσης της AtERIL1. 

Στη φάση αυτή αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ένας επιπρόσθετο μάρτυρας στην 

ανάλυση που θα μας διευκόλυνε στη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Προμηθευτήκαμε το 

πλασμίδιο υπερέκφρασης της ομόλογης στο ποντίκι MmERI1, pGEX-6P-2MmERI1 από το 

εργαστήριο του Ansel. Σκοπός ήταν η ένταξη της πρωτεΐνης αυτή σαν θετικό μάρτυρα ελέγχου, 

αφού οι Ansel et al το 2008 είχαν δείξει σε μια σειρά από in vitro πειράματα δραστικότητας την 

ικανότητα του ενζύμου να υδρολύει 3΄ προεξέχοντα νουκλεοτίδια από ριβοσωμικά πρόδρομα 

μόρια.  

Αρχικά δοκιμάστηκε με κάποια πείραμα στο οποίο είχε επιβεβαιωθεί η δράση της στην 

δημοσίευση των Ansel et al.(Ansel et al., 2008). Στο πείραμα αυτό ένα oligo το οποίο είχε 

υβριδοποιηθεί με το 5’ άκρο του 5,8 S του ποντικού αφήνοντας μεγάλο μέρος προς το 3΄ άκρο 

μονόκλωνο είχε υδρολυθεί μέχρι το σημείο της δίκλωνης δομής. Με το πείραμα αυτό 
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επιβεβαιώθηκε η λειτουργικότητα που αναμενόταν. Πριν προχωρήσουμε και επειδή δεν είχε 

εξεταστεί στο παρελθόν, δοκιμάστηκε η ικανότητά της στο να υδρολύει μικρά υποστρώματα. Σε 

πείραμα δράσης που υποβλήθηκε η MmERI1 παράλληλα με την AtERIL1 διαπιστώθηκε αδυναμία 

στο να υδρολύει μικρού μεγέθους μονόκλωνα ολιγονουκλετίδια (εικ.3.29-Γ).  

 
Εικόνα 3.29. Α. Ανάλυση της απομόνωσης κάτω από μη αποδιατακτικές συνθήκες της MmERI1. 

Sol. : πρωτεϊνικό εκχύλισμα από τη διαλυτή φάση μετά από λύση και φυγοκέντρηση,  ft: κλάσμα 

που πέρασε την στήλη Νικελίου (πρωτεΐνες που δεν συγκρατήθηκαν από τη στήλη), Wash: 

κλάσμα που συλλέχθηκε κατά τις πλύσεις της στήλης , e1/e2/e3 : διαδοχικά κλάσματα έκλουσης 

από τη στήλη GSH, Μ: πρωτεϊνικός μάρτυρας Nippon genetic. B. Πείραμα που πραγματοποιήθηκε 

με την MmERI1 επωασμένης με το 5.8S rRNA του ποντικού υβριδοποιημένο με 

ολιγονουκλεοτίδιο στο 5’ άκρο και αντίστοιχο αποτέλεσμα από την δημοσίευση των Ansel et 

al.2008. Γ. Ιn vitro αντιδράσεις της N+5 ισομορφής και της MmERI1  με το μονόκλωνο 

ολιγονουκλεότίδιο με 3’ άκρο GA. Mock1/2: αντίδραση παρουσίας έκλουσης μετά από πέρασμα 

πρωτεϊνικού εκχυλίσματος ΒL21 κυττάρων από στήλη Νικελίου ή GSH αντίστοιχα.  

Για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο προβληματικής ανάκτησης δευτεροταγών δομών των 

ριβοσωμικών RNA που είχαν δοκιμάστηκαν στις συνθήκες αυτές σχεδιάστηκε ένα πείραμα 

παραπλήσιο σε αυτά που είχε υποβληθεί η MmERI1. Σχεδιάστηκαν τρία DNA ολιγονουκλεοτίδια 

τα υβριδοποιούνται κοντά στα 3’ άκρα των προδρόμων μορίων του 5S rRNA. Η σχετική θέση των 

ολιγονουκλεοτιδίων και το μέγεθος των προεξέχοντων άκρων φαίνονται στην εικόνα 3.30. 
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Eικόνα 3.30. Σχεδιασμός ολιγονουκλεοτιδίων για υβριδοποίηση στα 3’ άκρα των προδρόμων 

του 5S rRNA. Στο πάνω μέρος παρουσιάζεται η αλληλουχία του 5S rRNA και επισημαίνονται τα 3’ 

άκρα των προδρόμων του 5S. Στο κάτω μέρος παρουσιάζονται σε σχηματικά τα rRNA πρόδρομα 

μετά την υβριδοποίηση με τα ολιγονουκλεοτίδιο και το αντίστοιχο αποτέλεσμα που αναφέρεται 

στη δουλειά των Ansel et al.  

Η επώαση της MmERI1 με τα υβριδοποιημένα υποστρώματα των προδρόμων του 5S 

rRNA επιβεβαίωσε τον in vitro ρόλο της στο να αφαιρεί νουκλεοτίδια από το προεξέχοντα 3’ άκρα 

μέχρι το σημείο των δίκλωνων δομών (εικόνα 3.31). Δεν φαίνεται βέβαια να υδρολύει με την ίδια 

επάρκεια προεξέχοντα άκρα με την έντονη παρουσία κυτοσινών, όπως συμβαίνει στη περίπτωση 

του προδρόμου 5S+20.  

 

Eικόνα 3.31. Υδρόλυση των 5S rRNA 

προδόμων υβριδοποιημένων με τα 

ολιγονουκλεοτίδια 1,2 και 3. 

Αποτέλεσμα από το πείραμα 

επώασης της MmERI1 με τα 

πρόδρομα rRNA και τα 

υβριδοποιημένα ολιγονουκλεοτίδια. 

MmERI1 συγκέντρωσης 5 μΜ στις 

αντιδράσεις και αντίστοιχη 

ποσότητα από το mock πρωτεϊνικό 

διάλυμα επωάστηκαν με τα 

υποστρώματα. Σε πράσινο πλαίσιο 

επισημαίνονται οι αναμενόμενες ζώνες για τα υποστρώματα υβριδοποιημένα με το 

ολιγονουκλεοτίδιο 1 (oligo1) ενώ με μπλέ με το ολιγονουκλεοτίδιο 2. Τα 75 νουκλεοτίδια 

τοποθετήθηκαν με βάση τη μετανάστευση της χρωστικής Xylene cyanol στο πήκτωμα 
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πολυακριλαμίδης 12 %. 

Αντίστοιχο με το παραπάνω πείραμα πραγματοποιήθηκε για την N+5 ισομορφή. Το 

αποτέλεσμα δεν μπόρεσε να οδηγήσει σε συμπέρασμα διότι η Μock αντίδραση έδωσε πολύ 

έντονο background (εικόνα 3.32)  

  

Εικόνα 3.32. Πειράματα της N+5 και μεταλλαγμάτων με τα υβριδοποιημένα με τα 

ολιγονουκλεοτίδια πρόδρομα 5S rRNA. Aριστερά φαίνεται το αποτέσμα για το 5S+15 πρόδρομo 

rRNA ενώ δεξιά με το 5S +20. H Ν+5  ισομορφή (wt) και τα μεταλλάγματα H291A (H) και 

ΚΚ121,122ΑΑ (ΚΚ) επωάστηκαν σε τελική συγκέντρωση 5 μΜ , ενώ αντίστοιχη ποσότητα 

τοποθετήθηκε ο καθαρισμός ελέγχου Mock (M). Τα πηκτώματα που αναλύθηκαν οι αντιδράσεις 

ήταν 12 % αποδιατακτικά πολυακτυλαμίδης. 

Γ5. Πειράματα πρόσδεσης 

Παράλληλα με τα πειράματα δραστικότητας πραγματοποιήθηκαν και δοκιμές πρόσδεσης 

της N+5 ισομορφής και των μεταλλαγμάτων.  

Από ένα πείραμα ανοσοκατακρήμνισης της AtERIL1 από αγρίου τύπου φυτά και 

μετέπειτα υβριδοποίηση των κατακρημνισμένων RNA σε μικροσυστοιχία χλωροπλαστιδιακού 

DNA, προέκυψαν περιοχές (μεταξύ άλλων)  που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν στα πρόδρομα 5S 

rRNA μόρια. Το αποτέλεσμα του πειράματος, που πραγματοποιήθηκε από την Ριτα Μερμηγκα 

στο εργαστήριο του καθηγητή Lineweberg, φαίνεται στην εικόνα 3.33. Με το δεδομένο αυτό 

έγινε προσπάθεια διαπίστωσης μοριακής αλληλεπίδρασης της N+5 ισομορφής και κάποιων 

μεταλλαγμάτων με την μέθοδο EMSA (Electophoretic Mobility Shift Assay).  
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Εικόνα 3.33. Αποτέλεσμα ανάλυσης με χλωροπλαστιδιακές μικροσυστοιχίες συν-

κατακρημνισμένων με την AtERL1 RNA μορίων. Με μπλε χρώμα αποδίδεται η ένταση 

υβριδοποίησης των RNA που έχουν κατακρημνιστεί με την AtERIL1 ενώ με κόκκινο αυτών που 

έχουν κατακρημνιστεί με μία πρωτεΐνη που χρησιμοποιήθηκε ως αρνητική αντίδραση ελέγχου 

την PPR50. Με βέλος υποδεικνύεται η θέση που αντιστοιχεί σε περιοχές του 5S rRNA. 

Μετά από επώαση της N+5 ισομορφής με τα δύο πρόδρομα μόρια και ανάλυση των 

αντιδράσεων σε μη αποδιατακτικά πηκτώματα ακτυλαμίδης διαπιστώθηκε ικανότητα πρόσδεσης 

(εικόνα 3.34) 

 

Εικόνα 3.34.Πείραμα EMSA με τις πρόδομες μορφές του 5S rRNA. Aριστερά φαίνεται το 

αποτέλεσμα της ΕΜSA της Ν+5  ισομορφής με τα πρόδρομα 5S+20 και 5S+15 προδρόμων μορίων. 

Δεξιά είναι το αποτέλεσμα από τη δοκιμή πρόσδεσης της N+5 ισομορφής και των μεταλλαγμάτων 

H291A (H) και ΚΚ121,122ΑΑ (ΚΚ). Τα πειράματα έγιναν απουσίας Mg2+. 

Η ικανότητα πρόσδεσης διατηρείται στο μετάλλαγμα του ενεργού κέντρου H291A όχι 

όμως στο διπλό μετάλλαγμα KK121,122AA. Τα αποτελέσματα της εικόνας 3.34 δείχνουν ότι 

παρόλο που η N+5 ισομορφή δεν υδρολύει στις συνθήκες που δοκιμάστηκαν τα πρόδρομα μόρια 

του 5S έχει την ικανότητα να τα προσδένει. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι οι δύο λυσίνες που 

μεταλλάχθηκαν σε αλανίνες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόσδεση αυτή ενώ η 

μεταλλαγή στο ενεργό κέντρο επηρεάζει σε μικρό βαθμό την πρόσδεση.  Ώστε να εξακριβωθεί 

εάν η αλληλεπίδραση που παρατηρήθηκε είναι εξαρτώμενη της παρουσίας Mg2+ αλλά και το αν 
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μπορεί να προσδένει το ίδιο καλά την πρόδρομη και την ώριμη μορφή του 5S, έγιναν επιπλέον 

πειράματα τα αποτελέσματα των οποίων απεικονίζονται στην εικόνα 3.35. 

 
Εικόνα 3.35. Πειράματα EMSA με το πρόδρομο 5S+20 και με το ώριμο 5S rRNA παρουσία ή 

απουσία Mg2+.  Στο επάνω πλαίσιο είναι τα αποτελέσματα ανάλυσης EMSA του ωρίμου 5S rRNA  

ενώ στο κάτω του προδρόμου μορίου 5S+20 με την ισομορφή N+5 και το μετάλλαγμα 

ΚΚ121,122ΑΑ (ΚΚ). -: Αντίδραση παρουσία μόνο διαλύματος, Μ: Αντίδραση με επώαση με το 

Μοck καθαρισμό, ο δείκτης C : υποδεικνύει την παρουσία ενός τυχαίου γραμμικού RNA σε 

μοριακή αναλογία με το σημασμένο 1:10 υπέρ του μη σημασμένου τυχαίου RNA. 

Από τα πειράματα που αναλύονται στην εικόνα 3.35 φαίνονται τα εξής: 

 Η Ν+5  ισομορφή προσδένει τόσο το ώριμο όσο και το πρόδρομο 5S rRNA. 

 To σύμπλοκο που σχηματίζεται δεν είναι πολύ σταθερό όπως εκδηλώνεται από τη 

διάχυση της ζώνης που αντιστοιχεί σε αυτό. 

 H ικανότητα να προσδένει είναι ανεξάρτητη της παρουσίας Mg2+ παρά το γεγονός ότι η 

παρουσία Mg ενισχύει τη πρόσδεση. Οι λυσίνες που έχουν μεταλλαχθεί παίζουν ρόλο 

στη πρόσδεση αυτή. 

 Το 5S+20 φαίνεται να προσδένεται με καλύτερη συγγένεια σε σχέση με το ώριμο 5S με 

την N+5 ισομορφή και την KK121,122AA αφού συνεχίζει να βρίσκεται σε σύμπλοκο 

απουσίας Mg2+ 

Αντίστοιχα πειράματα πρόσδεσης έγιναν και στις περιπτώσεις των μικρών 

ολιγονουκλεοτιδίων. Συνολικά τα σημαντικότερα ευρήματα εντοπίζονται στην εικόνα 3.36. 
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Εικόνα 3.36. Πειράματα ΕΜSA με μικρά ολιγονουκλεοτίδια. Στο επάνω μέρος παρουσιάζεται το 

αποτέλεσμα πειράματος EMSA με το μονόκλωνο RNA ολιγονουκλεοτίδιο και την N+5 ισομορφή, 

το μετάλλαγμα ΚΚ121,122ΑΑ(ΚΚ) ή το Η291Α (Η) παρουσία Mg2+. +cold: παρουσία μη 

σημασμένου υποστρώματος σε αναλογία 10:1 σε σχέση με το σημασμένο +tRNA: παρουσία 

εκχυλίσματος συνολικού tRNA από E.coli σε αναλογία 10:1 σε σχέση με το σημασμένο 

υπόστρωμα. Στο κάτω μέρος παρουσιάζονται οι αναλύσεις πειραμάτων ΕΜSA με δίκλωνα RNA 

ολιγονουκλεοτίδα με δύο προεξέχοντα νουκλεοτίδια προς το 3΄άκρο (dsRNA3’GA), ή τέλεια 

δίκλωνα (dsRNA), ή υβριδικά δίκλωνα RNA:DNA με 3’ προεξέχοντα άκρα (dsHyb3’GA) με τη N+5 

ισομορφή, παρουσίας Mg2+ ή ΕDTA. 

Τα μονόκλωνα RNA ολιγονουκλεοτίδια φαίνεται να προσδένονται με την Ν+5  ισομορφή 

και με τα μεταλλάγματα που δοκιμάστηκαν. Το μετάλλαγμα ΚΚ121,122ΑΑ φαίνεται να τα 

προσδένει με μεγαλύτερη επάρκεια σε σχέση με το μετάλλαγμα της ιστιδίνης παρουσίας Mg2+ , 

που υποδεικνύει πρόσδεση που μεσολαβείται μέσω του ενεργού κέντρου. Τα δίκλωνα 

υποστρώματα, τα οποία δεν μπορεί να υδρολύσει  η N+5 ισομορφή φαίνεται παρουσία Mg2+ να 

προσδένονται με μεγαλύτερη επάρκεια (dsRNA3’GA, dsRNA) σε αντίθεση με τα υβριδικά RNA 

δίκλωνα RNA ολιγονουκλεοτίδια για τα οποία μερική υδρόλυση ήταν δυνατό να ανιχνευτεί. Το 

γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι υποστρώματα αυτά δεσμεύονται μέσω του ενεργού κέντρου από 

τα ιόντα Mg2+ που εντοπίζονται εκεί και η αδυναμία υδρόλυσης και αλλαγής στερεοδιάταξης της 

N+5 ισομορφής που θα επέτρεπε την απελευθέρωση τους και τη διάσπαση του συμπλόκου 

παγιδεύονται σε αυτό. Το αντίθετο συμβαίνει με τα υβριδικά δίκλωνα μόρια των οποίων η 

πρόσδεση φαίνεται να ενισχύεται από την απουσία ιόντων Mg2+ που επιτρέπουν το σχηματισμό 

και τη παρατήρηση του συμπλόκου. Το γεγονός ότι ακόμα και παρουσία ιόντων Mg2+ μπορεί να 

παρατηρηθεί πρόσδεση του μονόκλωνου RNA ίσως να συμβαίνει επειδή η πρόσδεση με τα 

μονόκλωνα RNA να ευνοείται και μπορούμε στις συνθήκες που εκτελούνται τα πειράματα (στους 
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40 C) να είναι τόσο συχνή η αλληλεπίδραση που μπορεί να «παγιδευτεί» το σύμπλοκο με 

μεγαλύτερη ευκολία. 

3.1.4.Λειτουργική συμπληρωματικότητα (complementation) της ERL1 σε 

βακτηριακά μεταλλάγματα  

Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία του εργαστηρίου της dr Romby στα βακτηριακά 

συστήματα, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν πειράματα  λειτουργικής 

συμπληρωματικότητας στα οποία δοκιμάστηκε το ενδεχόμενο η Ν+5  ισομορφή να συμπληρώνει 

λειτουργικά την έλλειψη της ομόλογης βακτηριακής RNAseT.  

Η RNAse T έχει δειχθεί ότι συμμετέχει στην ωρίμανση ριβοσωμικών rRNAs και tRNA 

μορίων, παράγοντας σε συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό RNAσων τα ώριμα 3’ άκρα (Yuhong 

Zuo and Murray P. Deutscher.2002, Zhongwei Li and Murray P. Deutscher ,1996). Λόγω μεγάλης 

λειτουργικής συμπληρωματικότητας που παρατηρείται από την πληθώρα των βακτηριακών 

RNAsων, χρησιμοποιήθηκε ένα βακτηριακό στέλεχος, από το οποίο πέραν της RNAse T , έλειπε 

και η RNAse PΗ. To στέλεχος αυτό περιγράφεται στη δημοσίευση των Zhongwei Li and Murray P. 

Deutscher. Στο στέλεχος αυτό τα αποτελέσματα από την έλλειψη της RNAse T, ενισχύονται 

εντόνως και είναι ευκολότερο κανείς να τα παρακολουθήσει. Ο φαινότυπος ως προς τον οποίο 

εξετάστηκε η τυχών συμπληρωματικότητα της Ν+5  ισομορφής σε ότι αφορά τον καθυστερημένο 

ρυθμό ανάπτυξης του βακτηριακού στελέχους  ΔRnaseT/RnasePH , καθώς και της παρουσίας 

πρόδρομων μορφών συγκεκριμένων tRNA μορίων.  

Για το παραπάνω σκοπό το cDNA της Ν+5   κλωνοποιήθηκε στον πλασμιδιακό φορέα 

pQE30 ο οποίος επιτρέπει την ελεγχόμενη (παρουσίας IPTG) έκφραση της στα υπό έλεγχο 

βακτηριακά στελέχη.  Σαν αρνητικό control χρησιμοποιήθηκε pQE30 φορέας ο οποίος έφερε 

μετάλλαγμα της N+5 όπου περιείχε ένα κωδικώνιο λήξης στη θέση της W120 της N+5 ισομορφής. 

To μετάλλαγμα αυτό ονομάστηκε mutERI1. Το μετάλλαγμα αυτό περιέιχε μόνο τα πρώτα 120 

αμινοξικά κατάλοιπα της N+5 ισομορφής περιλαμβάνοντας μόνο το D133 και E135 του ενεργού 

κέντρου της AtERIL1. 

A.Έλεγχος επίδρασης στον ρυθμό ανάπτυξης και στην ικανότητα ωρίμανσης 

του tRNA της βαλίνης 

Παρατηρήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης σε ανάπτυξης σε κύτταρα που εξέφραζαν είτε την 

N+5 , είτε την mutERI1. Τα κύτταρα αυτά ήταν είτε αγρίου τύπου είτε ΔRnaseT/RnasePH. Τα 

αποτελέσματα συνοψίζονται στην εικόνα 10. 
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Εικόνα 3.37. Επίδραση της παρουσίας της ΑτΕRIL1N+5 στο ρυθμό ανάπτυξης και της ωρίμανης 

του tRNA της βαλίνης του βακτηριακού στελέχους ΔRnaseT RnasePH. Αριστερά: καμπύλη 

ανάπτυξης βακτηριακών στελεχών που προέκυψε με ανάπτυξη τους στους 370 C και μέτρηση 

OD600nm σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία. Δεξιά πάνω:απεικόνηση της αγρίου τύπου Ν+5 

ισομορφής και της περιοχής που χρησιμοποιήθηκε ως μετάλλαγμα έλλειψης με την μετατροπή 

του κωδικονίου της τρυπτοφάνης 120 (W120) της Ν+5 ισομορφής σε κωδικώνιο λήξης (STOP). 

Δεξιά κάτω : αποτέλεσμα ανάλυσης τύπου Northern για το ώριμο tRNA της βαλίνης. Wt:αγρίου 

τύπου κύτταρα, wt/ERI1:αγρίου τύπου κύτταρα μετασχηματισμένα με την N+5, wt/mutERI1: 

αγρίου τύπου κύτταρα μετασχηματισμένα με την mutERI1, MinusT,Minus PH: βακτηριακό 

στέλεχος ΔRnaseT RnasePH,  Minus T, Minus PH/ΕRI1: βακτηριακό στέλεχος ΔRnaseTRnasePH 

μετασχηματισμένα με την Ν+5, MinusT, Minus PH/mutΕRI1: βακτηριακό στέλεχος 

ΔRnaseTRnasePH μετασχηματισμένα με την MutERI1. 

Δεν  παρατηρήθηκε επιστροφή των ρυθμών ανάπτυξης του διπλά μεταλλαγμένου 

στελέχους ΔRnaseT/RnasePH συμπληρωμένου με την Ν+5   σε επίπεδα πιο κοντά σε αυτά του 

αγρίου τύπου όπως θα περιμέναμε στην περίπτωση λειτουργικής συμπληρωματικότητας. Τα 

κύτταρα αυτά συμπεριφέρονταν ακριβώς όπως τα ΔRnaseT/RnasePΗ, φτάνοντας στην στατική 

φάση ανάπτυξης σε υπερδιπλάσιο χρόνο από ότι τα αγρίου τύπου. To γεγονός ότι δεν 

παρατηρήθηκε κάποια αλλαγή στον ρυθμό ανάπτυξης του μεταλλαγμένου βακτηριακού 

πληθυσμού από την παρουσία της N+5, δεν μπορούσε να αποκλείσει τη λειτουργική 

συμπληρωματικότητα του ενζύμου μας με την RNAse T ως προς κάποιους μοριακούς στόχους 

του. Για τον λόγο αυτόν ελέχθηκε και σε μοριακό επίπεδο η επίδραση της N+5. Ελέχθηκε η 

επίδραση της παρουσίας της N+5 σε βακτήρια ΔrnaseT/RnasePΗ ως προς την ωρίμανση ενός από 

τα πολύ καλά χαρακτηρισμένα υποστρώματα της RNAse T.  Το υπόστρωμα αυτό είναι το 

tRNA1Val, το οποίο είναι ένα από τα δύο tRNAs που φερουν το αμινοξύ βαλίνη. 

Η Ν+5  δεν φαίνεται από τα πρώτα αποτελέσματα να συμπληρώνει λειτουργικά  την 

RNAseT ως προς την ωρίμανση του tRNA1Val . Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η 

N+5 να δρα σε άλλα υποστώματα της RNAse T  (tRNATyr,rRNAS). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 

3.2. Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος μεταγράφων που ανισοκατακρημνίζονται 

με τι AtERIL1 σε διαγονιδιακές σειρές που υπερεκφράζουν ή καταστέλουν την 

έκφρασή της. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα μετά από πειράματα ανοσοκατακρήμνισης 

της AtERIL1 και ανάλυση με μικροσυστοιχίες, των RNA που συγκατακρημνίστηκαν με την 

πρωτεΐνη προέκυψε το αποτέλεσμα της εικόνας 3.33. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

επιλέχθηκαν συγκεκριμένα RNA με υψηλή παρουσία στο διάγραμμα και επιχειρήθηκε η ποσοτική 

και ποιοτική ανάλυση της παρουσίας των αντίστοιχων μεταγράφων σε φυτά που είτε 

υπερεκφράζουν είτε καταστέλλουν την AtERIL1. Από διαγονιδιακές σειρές που υπάρχουν στο 

εργαστήριο (για αναλυτική περιγραφή δείτε Mermigka G. et al.,2016) επιλέχθηκαν οι σειρές 

καταστολής 7.2i και η 39.2i (σειρά με τη μεγαλύτερη καταστολή) και οι σειρές 7ox και 8ox (και οι 

δύο σειρές με πολύ μεγάλη υπερέκφραση με μεγαλύτερη στη σειρά 8ox). Τα RNA τα οποία 

μελετήθηκαν ήταν κυρίως tRNA και oπερόνια χλωροπλαστιδιακά που περιέχουν tRNAs. Συνολικά 

απεικονίζονται στην εικόνα 3.38. 

 

Εικόνα 3.38. Αποτέλεσμα ανάλυσης με χλωροπλαστιδιακές μικροσυστοιχίες συν-

κατακρημνισμένων με την AtERL1 RNA μορίων και επισήμανση των RNA που αναλύθηκαν με 

ανάλυση τύπου northern.  

 

Το αποτέλεσμα από τις υβριδοποιήσεις για το tRNH και του psbA παρουσιάζονται στην εικόνα 

3.39.  
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Εικόνα 3.39. Ανάλυση τύπου Northern των tRNH και psbA. Στο επάνω μέρος αναπαρίσταται 

σχηματικά ο γενετικός τύπος των μεταγράφων καθώς και πληροφορίες σε σχέση με την έκφραση 

τους και τις θέσεις των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν. Στο κάτω μέρος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα από τις αναλύσεις τύπου northern. Wt: φυτά αγρίου τύπου, 39.2i ,7.2i : σειρές 

καταστολής τις έκφρασης της AtERIL1, 7ox,8ox : σειρές υπερέκφρασης της AtERIL1, Ag.1.2%: 

ανάλυση RNA σε πήκτωμα αγαρόζης 1.2 %, PAA 15 %: Ανάλυση των RNA σε αποδιατακτικό 

πήκτωμα πολυακρυλαμίδης 15 %. Ως έλεγχος ίσης ποσότητας των RNA έχει χρησιμοποιηθεί η 

χρώση των μεμβρανών μετά τη μεταφορά των RNAs με χρώση methylene blue. Η εικόνα στην 

οποία απεικονίζεται ο γενετικός τόπος προέκυψε από (Liere, Kestermann, Müller, & Link, 1995) 

Στην περίπτωση του psbΑ παρατηρείτε μια αυξημένη αποικοδόμηση του μεταγράφου 

στις διαγονιδιακές σειρές που υπερεκφράζουν την AtERIL1 κάτι που φαίνεται και στην 

ακρυλαμίδη όπου μικρά τμήματα RNA μεγέθους περίπου 80-100 νουκλεοτιδίων συσσωρεύονται 

στις σειρές αυτές.  Καμία διαφορά δεν παρατηρείται στην παρουσία του ώριμου μεταγράφου ή 

στην συσσώρευση πρόδρομων δομών. Επομένως θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η υψηλή 

παρουσία της εξωνουκλεάσης άμεσα ή έμμεσα συμβάλει στην εντονότερη αποδόμηση και 

αύξηση του ρυθμού ανακύκλωσης του μεταγράφου. Στην περίπτωση του tRNH το αποτέλεσμα 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι δεν ανιχνεύθηκε στην  περίπτωση αυτή 

η συσσώρευση κάποιου πρόδρομου μορίου του tRNH, η παρουσία του ωρίμου φαίνεται να 

μεταβάλλεται στις διαγονιδιακές σειρές αποκλίνοντας από την κατάσταση που παρατηρείται σε 

φυτά αγρίου τύπου. Στη σειρά πολύ μεγάλης καταστολής της ενδογενούς ERI1 φαίνεται να 

μειώνεται δραματικά η παρουσία του ωρίμου tRNH ενώ στις σειρές υπερέκφρασης ενισχύεται. 

Το αποτέλεσμα αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από την άμεση συμμετοχή της ERI1 στην 
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ωρίμανση του tRNH. Η αδυναμία να εντοπιστεί το πρόδρομο μόριο μπορεί να οφείλεται στον 

πολύ υψηλό ρυθμό αποδόμησης που έχουν οι πρόδρομες μορφές και στη χαμηλή συγκέντρωση 

RNA που αναλύθηκε στο πήκτωμα σε συνδυασμό με τη μικρή ευαισθησία της μεθόδου σήμανσης 

του ανιχνευτή. 

 H ανάλυση για τα το οπερόνιο με τα 3 tRNAs έδειξε ότι στις σειρές με τις μεγαλύτερες 

αποκλίσεις στα επίπεδα έκφρασης της ERI1 από αυτά του αγρίου τύπου δείχνουν να επηρεάζουν 

τη παρουσία των ώριμων μεταγράφων. Συγκεκριμένα για το tRND, η ανάλυση έδειξε ότι στη 

σειρά με τη μεγαλύτερη καταστολή αλλά και στις σειρές υπερέκφρασης, το ώριμο tRND 

εμφανίζεται ελαφρώς λιγότερο σε σχέση με τον άγριο τύπο( εικόνα 3.40). Μεγαλύτερη έκθεση 

της μεμβράνης σε φιλμ έδειξε ότι η μείωση αυτή είναι ανάλογη με κάποια μεγαλομοριακά μόρια 

RNA στα οποία υβριδοποιείται ο ανιχνευτής. Τα μόρια αυτά δε φαίνεται να αντιστοιχούν σε 

γνωστά πρόδρομα μόρια του οπερονίου, επομένως θα μπορούσε να είναι μη ειδική πρόσδεση 

του ανιχνευτή στα ριβοσωμικά 18S (1,9 kbp) και 28S rRNA(2,9 kbp). 

 

           
Εικόνα 3.40. Ανάλυση τύπου Northern των tRND και tRNY. Στο επάνω μέρος αναπαρίσταται 

σχηματικά ο γενετικός τύπος των μεταγράφων καθώς και πληροφορίες σε σχέση με την έκφραση 

τους και τις θέσεις των ανιχνευτών που χρησιμοποιήθηκαν. Στο κάτω μέρος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα από τις αναλύσεις τύπου northern. Wt: φυτά αγρίου τύπου, 39.2i ,7.2i : σειρές 

καταστολής τις έκφρασης της AtERIL1, 7ox,8ox : σειρές υπερέκφρασης της AtERIL1, Ag.1.2%: 

ανάλυση RNA σε πήκτωμα αγαρόζης 1.2 %, Low exp/High exo: μικρό/μεγάλο χρονικό διάστημα  

έκθεσης του φιλμ στις μεμβράνες. Ως έλεγχος ίσης ποσότητας των RNA έχει χρησιμοποιηθεί η 

χρώση των μεμβρανών μετά τη μεταφορά των RNAs με methylene blue. Η εικόνα στην οποία 

απεικονίζεται ο γενετικός τόπος προέκυψε από (Ohme, Kamogashira, Shinozaki, & Sugiura, 1985) 
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Αντίστροφη συμπεριφορά εμφανίζει το tRNY. H ανάλυση έδειξε ότι τα επίπεδα του 

ώριμου tRNY είναι ελαφρώς αυξημένα στις σειρές με την μεγαλύτερη διαφορά στα επίπεδα 

έκφρασης της ERI1.  
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4.Συζήτηση 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια in vitro μελέτης των ιδιοτήτων της AtERIL1 με 

σκοπό την βαθύτερη κατανόηση της φυτικής ομολόγου μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας 

οικογένειας εξωνουκλεασών. Ο ενδιαφέρον εντοπισμός των φυτικών ομολόγων στους 

χλωροπλάστες προσάπτει και ένα εξελικτικό ενδιαφέρον στη μελέτη τους, μιας και φαίνεται ότι 

στα φυτά η ERI1 αποτελεί ένα από τα πολλά γονίδια που μεταφέρθηκαν από τον πρόγονο του 

χλωροπλάστη, το συμβιωτικό κυανοβακτήριο, στο πυρηνικό γένωμα και αποτελεί παράδειγμα 

μιας ακόμα ριβονουκλεάσης που προερχόμενη από τον πυρήνα συμμετέχει στους σχετιζόμενους 

με το RNA των οργανιδίων ομοιοστατικούς μηχανισμούς.  

Από τα πρώτα πειραματικά στάδια έγινε εμφανής η δυσκολία in vitro μελέτης πρωτεϊνών 

που περιέχουν σήματα στόχευσης μιας και δεν είναι δυνατή η δυνατότητα ακριβούς in silico 

πρόβλεψης της κοπής του πεπτιδίου αυτού. Οι περισσότερες πρωτεΐνες που εισέρχονται στο 

χλωροπλάστη αναδιπλώνονται, ανακτώντας την φυσική τους μορφή ακριβώς μετά την είσοδο και 

την αφαίρεση της αμινοξικής αλληκλουχίας στόχευσης. Η έλλειψη διαλυτότητας που 

παρατηρήθηκε τόσο με την ανάλυση DLS όσο και με τα μη αποδιατακτικά πηκτώματα 

ακρυλαμίδης σε μεγάλο βαθμό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός αυτό. Η χρησιμοποίηση της 

προσδένουσας στη μαλτόζη πρωτεΐνης ως επίτοπο καθαρισμού οδήγησε σε σταθερή και διαλυτή 

πρωτεΐνη, όπως έδειξε η ανάλυση με τα μη αποδιατακτικά πηκτώματα ακρυλαμίδης. Ο επίτοπος 

αυτό όμως φάνηκε να παρεμβαίνει στη λειτουργία της AtERIL1, μιας και δεν μπόρεσε να 

ανακτηθεί λειτουργία της υβριδικής πρωτεΐνης στις συνθήκες που δοκιμάστηκαν. Η βελτίωση της 

διαλυτότητας και λειτουργικότητας που προέκυψε υιοθετώντας την N+5 ισομορφή ήταν μικρή 

αλλά σημαντική ώστε να παραχθούν τα πρώτα επαναλήψιμα αποτελέσματα τα οποία 

ισχυροποιήθηκαν με την παρουσία των μεταλλαγμάτων. Από τα πρώτα πειράματα που έγιναν με 

την ισομορφή N+5  κατέστει δυνατό να επιβεβαιωθεί η δράση της AtERIL1 ως 3’ εξωνουκλεάση, η 

δράση της οποίας εξαρτάται από την παρουσία ιόντων Mg2+, ιδιότητες που μοιράζονται όλες οι 

ERI1 πρωτεΐνες που έχουν μελετηθεί ως σήμερα  (Ansel et al., 2008; Gabel & Ruvkun, 2008; Y.-Y. 

Hsiao et al., 2011; Kennedy et al., 2004; Kupsco et al., 2006b; Yuhong Zuo & Deutscher, 2002c). Η 

ιδιότητα της να υδρολύει μονόκλωνα μικρά υποστρώματα είναι κάτι που έχει δειχθεί για τη 

βακτηριακή ομόλογη RNASe T με δύο σημαντικές διαφορές: H RNAse T  έχει υψηλότερη 

προτίμηση για DNA υποστρώματα in vitro, σε αντίθεση με την AtERIL1 που προτιμά RNA , ενώ 

παράλληλα μπορεί να αφαιρεί νουκλεοτίδια από μονόκλωνα προεξέχοντα 3’ άκρα δικλώνων RNA 

ή DNA μορίων. Στις συνθήκες που δοκιμάστηκαν η AtERIL1 μπορεσε να αφαιρέσει προεξέχοντα 

νουκλεοτίδια μόνο από υβριδικά μόρια RNA:DNA με μεγαλύτερη ικανότητα από τον RNA κλώνο. 

Οι ERI1 πρωτεΐνες ευκαρυωτικών οργανισμών που έχουν μελετηθεί in vitro, φαίνεται να μπορούν 

να υδρολύσουν siRNA-like ολιγονουκλεοτίδια αφαιρώντας τα 3’ προεξέχοντα νουκλεοτίδια. Στη 
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περίπτωση της ομολόγου ERI1 της D.melanogaster, in vitro έρευνες έδειξαν παρόμοιες ιδιότητες 

με αυτές της RNAse T, με προεξέχουσα τη προτίμησή του ενζύμου σε DNA υποστρώματα με 3’ 

προεξέχοντα άκρα (Kupsco et al., 2006a; Yuhong Zuo & Deutscher, 1999, 2002a). Στις ομόλογες 

ERI1 στο M.musculus, S.pombe, C.elegans και H.sapiens δεν έχουν γίνει in vitro πειράματα με DNA 

υποστρώματα.  

Μια άλλη ιδιότητα που μοιράζεται η AtERIL1 με την RNAseT είναι η ιδιότητα της να 

δυσκολεύεται να υδρολύσει υποστρώματα τα 3’ άκρα των οποίων είναι κυτοσίνες. Για την RNAse 

T οι Yu-Yuan Hsiao et al., το 2011 έδειξαν σε μια σειρά κρυσταλλογραφικών πειραμάτων την 

βιοχημική σχέση της RNAse T με υποστρώματα που μπορεί να υδρολύει με επάρκεια και αυτών 

στα οποία η δράση της μειώνεται σημαντικά (Y.-Y. Hsiao et al., 2011). Συσχετίζοντας τις ιδιότητες 

αυτές με τον in vivo ρόλο της απέδειξαν για πιο λόγο η δράση της σχεδόν να αναστέλλεται όταν 

το 3’ νουκλετίδιο του υπό εξέταση υποστρώματος είναι κυτοσίνη ή τέλεια δίκλωνη δομή. Οι 

αλλαγές που παρατήρησαν στις δομές όταν στο 3’ άκρο ήταν κυτοσίνη, δεν εστιάζονταν μόνο στα 

κατάλοιπα του ενεργού κέντρου, όπου με την επικουρική δράση των ιόντων Mg2+ συγκρατείται το 

υπόστρωμα, αλλά και σε μια συλλογή αρωματικών καταλοίπων τα οποία σταθεροποιούν την 

περιοχή του νουκλεϊκού οξέος , προσανατολίζοντας κατάλληλα το 3΄άκρο του στην εσοχή που 

σχηματίζει το ενεργό κέντρο. Στοίχιση των ομολόγων πρωτεϊνικών αλληλουχιών από το 

M.musculus, H.sapiens, C.elegans, S.pombe, D.melanogaster, E.coli  και Α.thaliana δεν έδειξε 

απόλυτη στοίχιση  όλων των καταλοίπων φαινυλαλανίνης που έδειξε   η μελέτη των Hsiao et al. Η 

φαινυλαλανίνες 29 και 77 της ΕcRNAseT δεν εμφανίζουν συντήρηση όμως στις θέσεις F124 και 

F146 φαίνεται σε όλες τις ευκαρυωτικές ERI1 να υπάρχουν αντίστοιχα αρωματικά αμινοξέα. 

Επιπλέον υπάρχουν αρκετές θέσεις αρωματικών καταλοίπων που είναι συντηρημένες στις 

ομόλογες ERI1 των ευκαρυωτικών οργανισμών (μωβ βέλη εικόνα 4.1) 
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Εικόνα 4.1 Μηχανισμός κατάλυσης και σταθεροποίησης συμπλόκου RNAse T με το υπόστρωμά 

της. a. Κατάλοιπα ενεργού κέντρου της RNAseT όταν βρίσκεται προσδεδεμένη με DNA 

oλιγονουκλεοτίδιο που έχει στο 3’ άκρο A,G ή Τ και όταν έχει C. To Μg2+  δεν μπορεί να 

σταθεροποιηθεί στη ενεργή θέση από ασπαρτικό 186 με αποτέλεσμα την συνολική 

αποσταθεροποίηση της ενεργούς κατάστασης της πρωτεΐνης και απομάκρυνση του 3’ 

φωσφοδιεστερικού δεσμού από την ιστιδίνη που αποπρωτονιώνοντας το μόριο του νερού θα 

οδηγούσε στην τελική διάσπασή του. b. Διμερές RNAse T σε σύμπλοκο με δίκλωνο DNA και 

προεξέχοντα άκρα ΑC στο 3΄ άκρο. Σε μεγέθυνση εμφανίζεται η θέση της φαινυλαλανίνης 29 που 

εμποδίζει το δίκλωνο μέρος να εισέλθει στο ενεργό κέντρο κάμπτοντας το τελευταίο δεσμό 

υδρογόνου μεταξύ του T και A. c. Μεγέθυνση της θέσης του ενεργού κέντρου με κατάλληλη 

γωνία ώστε να φαίνονται οι φαινυλαλανίνες 29 ,77 και 148 προτάσσοντας του αρωματικούς 

δακτυλίους ώστε να κατευθύνουν την 3’ κυτοσίνη σε αλληλεπίδραση με το γλουταμικό 73  και όχι 

με το Mg2+ B. d1. Στοίχιση αμινοξικών αλληλουχιών στην Uniprot των ομολόγων ERI1 που έχουν 

μελετηθεί. Από πάνω προς τα κάτω : AtERIL1, EcRNAseT, MmERI1, HsERI1, CeERI1a , CeERI1b, 

SpERI1 , DmERI1 (Snipper). Με απαλό ροζ χρώμα επισημαίνονται τα αρωματικά αμινοξέα. Σε 

μαύρα πλαίσια επισημαίνονται οι φαινυλαλανίνες της RNAse T που συμμετέχουν στον 

αποκλεισμού της κυτοσίνης ενώ σε κόκκινο μικρό πλαίσιο το γλουταμικό 73 της RNAseT. Με μωβ 

βέλη επισημαίνονται περιοχές με συντήρηση σε αρωματικά κατάλοιπα. d2 μεγεθυμένη στοίχιση 

στην οποία εντοπίζεται το γλουταμικό 73 της RNAse T (συνεχές κόκκινο πλαίσιο) και τα πιθανά 

γλουταμικά οξέα που μπορεί να παίζουν αντίστοιχο ρόλο στο μηχανισμό αποκλεισμού της 

κυτοσίνης στις ομόλογες ERI1 (διακοπτόμενα κόκκινα πλαίσια) 



130 
 

Οι μεταλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην ισομορφή N+5 είχαν τις αναμενόμενες 

επιδράσεις. Τα μεταλλάγματα H291A και DE133,135AA είχαν από μειωμένη μέχρι μηδενική 

ενεργότητα. Το Η291Α μετάλλαγμα είχε την ικανότητα να προσδένεται στο 5S+20 σύμπλοκο. Το 

διπλό μετάλλαγμα KK121,122AA διατηρούσε την ενεργότητά του όμως δεν ήταν σε θέση να 

προσδένει με επάρκεια τα ριβοσωμικά υποστρώματα του ώριμου 5S rRNA και του πρόδρομου 

μορίου 5S +20. Αντίθετα μπορούσε να σχηματίζει σύμπλοκο με τα μικρά μονόκλωνα RNA 

oλιγονουκλεοτίδια. Η πρόσδεση της N+5 στα ριβοσωμικά υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν 

στη μελέτη είναι ανεξάρτητη της παρουσίας Mg2+ , σε αντίθεση με τις δίκλωνες μορφές των 

ολιγονουκλεοτιδίων στα οποία φαίνεται το Mg2+ να παίζει σημαντικό ρολό στη διαμεσολάβηση 

της πρόσδεσης. Αν και η πρόσδεση του Mg2+  δεν συμβαίνει μόνο στο ενεργό κέντρο (θα 

μπορούσε να συνδέεται και σε αρνητικά φορτισμένα κατάλοιπα σε άλλες περιοχές της 

πρωτεΐνης) θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι η πρόσδεση των ριβοσωμικών rRNAs μπορεί 

να συμβαίνει μέσω μιας περιοχής πρόσδεσης στα οποία τα κατάλοιπα λυσίνης παίζουν 

σημαντικό ρόλο ενώ η πρόσδεση με μη δομικά, μονόκλωνα ή δίκλωνα ολιγονουκλεοτίδια 

στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε περιοχές πρόσδεσης Mg2+, συμπεριλαμβανομένου και του 

ενεργού κέντρου. Η πραγματοποίηση περεταίρω πειραμάτων πρόσδεσης με τα μεταλλάγματα 

του ενεργού κέντρου (παρουσίας ή απουσίας Mg2+) Η291Α και DE133,135AA θα βοηθούσαν προς 

την κατεύθυνση αυτή. Αντιδράσεις πρόσδεσης παρουσίας και άλλων δισθενών θετικά 

φορτισμένων (Ca2+ ή Mn2+) ιόντων επίσης θα βοηθούσαν. 

Σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε στη δράση της MmERI1 και της N+5 AtERIL1 

ισομορφής. Η Ν+5  ισομορφή μπορεί να υδρολύει μικρά μονόκλωνα RNA ολιγονουκλετίδια ενώ η 

MmERI1 βρέθηκε ότι δεν έχει αντίστοιχη ενεργότητα. Η διαφορά αυτή πιθανά οφείλεται στην 

παρουσία κάποιου μοτίβου πρόσδεσης στην AtERIL1 που επιτρέπει την τοποθέτηση των 3’ άκρων 

μονόκλωνων υποστρωμάτων στο ενεργό κέντρο με κατάλληλο προσανατολισμό που ευνοεί την 

υδρόλυσή τους ενώ η MmERI1 όχι. Η ΜmERI1 όπως και οι υπόλοιπες ευκαρυωτικές ERI1 που 

έχουν μελετηθεί πλην τη ομόλογης από τη δροσόφιλα διαθέτουν μια καλά χαρακτηρισμένη 

περιοχή πρόσδεσης σε νουκλεϊκά οξέα την SAP (SAF-A/B, Acinus and PIAS) επικράτεια. Η 

επικράτεια αυτή (με κωδικό IPR003034 στην βάση δεδομένων Ιnterpro-  https://www.ebi.ac.uk/ 

interpro/entry/ IPR003034) είναι ένα γνωστό μοτίβο 35 καταλοίπων το οποίο συναντάται σε DNA 

και RNA προσδένουσες πρωτεΐνες. In vitro πειράματα στον S.pombe έδειξαν ότι η SpERI1 έχει 

δυνατότητα να αφαιρεί νουκλεοτίδια από τα 3΄άκρα δίκλωνων δομών RNA ή RNA:DNA υβριδίων 

καθώς επίσης και να τα προσδένει, με καλύτερη επάρκεια στην περίπτωση των RNA. Πειράματα 

ανταγωνισμού στη πρόσδεσης με RNA δικλώνα με προεξέχοντα 3’ άκρα έδειξαν ότι τα ενώ τα 

υβριδικά RNA:DNA μόρια ανταγωνίζονται μερικώς στο σύμπλοκο τα αποκλειστικά RNA, τα 

μονόκλωνα RNA δεν προκαλούν καμία διαφορά στο σχηματισμό του συμπλόκου(Iida & 

Kawaguchi, 2006). Επομένως φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση ομολόγου με SAP επικράτεια 

https://www.ebi.ac.uk/
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τη αδυναμία αλληλεπίδρασης με μονόκλωνα μη δομικά RNA. Αντίθετα στη δροσόφιλα, η 

ομόλογη Snipper μπορεί να καταλύσει τη υδρόλυση μονόκλωνων RNA 16 νουκλεοτιδίων (Kupsco 

et al., 2006a). Μπορεί και σε αυτή την περίπτωση η απουσία της SAP και η παρουσία κάποιου 

άλλου μοτίβου πρόσδεσης να εξυπηρετεί την ιδιότητα αυτή. Στοίχιση της αμινοξικής αλληλουχίας 

της Snipper και της N+5 ισομορφής δεν έδειξε κάποιο κοινό μοτίβο εκτός της DEDDh επικράτειας. 

Η αδυναμία να αναδειχτεί δράση της AtERIL1 στις πρόδρομες μορφές του 5S rRNA  στις in 

vitro συνθήκες που δοκιμάστηκαν έχει δύο πιθανές ερμηνείες: 1. Θα μπορούσε η in vitro 

αναδίπλωση των ριβοσωμικών rRNAs να μην ήταν δυνατό να προσομοιάσει τις δομές των in vivo 

3’ άκρων , φτιάχνοντας όμως περιοχές των ριβοσωμικών που αναγνωρίζονται από ένα πιθανό 

μοτίβο πρόσδεσης της AtERIL1. Η τροποποίηση των 3’ άκρων των ριβοσωμικών rRNA των 

χλωροπλαστών φαίνεται να γίνεται πρωτίστως από μια άλλη χλωροπλαστιδιακή εξωνουκλεάση 

την RNR1 (Bollenbach et al., 2005). Οι Βollenbach et al έδειξαν με in vivo και in vitro πειράματα 

την άμεση αλληλεπίδραση της RNR1 και πρόδρομων υποστρωμάτων των ριβοσωμικών rRNAs. Σε 

επόμενη μελέτη συνέδεσαν την παρουσία ενός μη κωδικού RNA με την δράση της RNR1 με 

αρνητική συσχέτιση. To μη κωδικό RNA ονομάζεται AS5 (AntiSense 5S) και είναι συμπληρωματικό 

ως προς το 5S rRNA και της ενδιάμεσου περιοχής του πολυκιστρονικού μεταγράφου που συνδέει 

το 5S rRNA και το 4.5 S. To μη κωδικό αυτό μετάγραφο συσσωρεύεται απουσίας της RNR1 

εξωνουκλεάσης, ενώ in vitro μελέτες έδειξαν ότι η παρουσία του ενισχύει την διαδικασία 

ωρίμανσης, πιθανά αποτρέποντας το 5S να πάρει δευτετροταγείς δομές και να στοχευτεί πρόωρα 

από άλλες χλωροπλαστιδιακές ενδονουκλεάσες(Sharwood, Hotto, Bollenbach, & Stern, 2011). 

Εναλλακτικά θα μπορούσε να δημιουργεί ευνοϊκές θέσεις πρόσδεσης για την επιλεκτική 

επεξεργασία των προδρόμων μορίων, ώστε να επιτευχθεί η σωστή διαδοχή γεγονότων που 

οδηγούν στην τελική ωρίμανση του 5S rRNA. H ύπαρξη των μη κωδικών συμπληρωματικών  RNAs 

στους χλωροπλάστες από την επεξεργασία/ωρίμανση μεταγράφων που μεταγράφονται σε 

αντίθετες συμπληρωματικές κατευθύνσεις αποτελεί ένα ανερχόμενο πεδίο εξέτασης. Παρά το 

γεγονός ότι πολλά από αυτά μπορεί να μην έχουν κάποιο ρυθμιστικό ρόλο, η εύρεση 

λειτουργικής σχέσης για κάποια από αυτά οδηγεί στην υπόθεση ότι κάποια από αυτά μπορεί να 

συμβάλλουν στην ανάκτηση της ακριβούς δομής που δύναται να στοχεύεται καταλυτικά από την 

AtERIL1. 2. Εναλλακτικά μπορεί η ενεργότητα της AtERIL1 να απαιτεί κάποιο χημικό στοιχείο ή 

πρωτεϊνικό συμπαράγοντα που δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντιδράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν. Μία από τις μεγαλύτερες οικογένειες πρωτεϊνών στα φυτά αποτελεί η 

οικογένεια των PPR (Pentatrico Peptide Repeat) πρωτεϊνών. Είναι πρωτεΐνες που 

κωδικοποιούνται από τον πυρήνα και στοχεύονται στους χλωροπλάστες ή στα μιτοχόνδρια 

δρώντας ως ρυθμιστές γεγονότων σχετιζόμενων με τον μεταβολισμό των RNA μορίων των 

οργανιδίων. Κάποιες διατηρούν ενεργότητες ριβονουκλεασών, άλλες προσδένονται σε περιοχές 

προστατεύοντας τες από τη δράση ριβονουκλεασών ή προσδένονται σε αλληλουχίες 
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επιστρατεύοντας σε αυτές ένζυμα που είτε τις τροποποιούν (RNA editing)  είτε συμμετέχουν στη 

τοπική υδρόλυση (για αναλυτική αναφορά στις PPR δείτε (Andrés et al., 2007)). Θα μπορούσε 

λοιπόν η παρουσία κάποιας PPR πρωτεΐνης να είναι αναγκαία ώστε να επιτευχθεί η καταλυτική 

δράση της AtERIL1. 

Από τα αποτελέσματα της ανοσοκατακρήμνισης διαπιστώθηκε η αλληλεπίδραση της 

ERIL1 με ορισμένα tRNA του χλωροπλάστη υποδεικνύοντας κάποιο πιθανό ρόλο στην ρύθμιση 

της ωρίμανσής τους. Ένας επιπρόσθετος λόγος για την αναζήτηση στόχων της AtERIL1 στους 

πληθυσμούς των tRNA είναι η εμπλοκή την βακτηριακού ομολόγου πρωτεΐνης RNAse T στην 

ωρίμανση των tRNAs των βακτηρίων. Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε ποιοτική 

και ποσοτική αποτύπωση της παρουσίας κάποιων από αυτά στις σειρές που υπερεκφράζουν την 

AtERIL1 ή καταστέλλουν την έκφραση της ενδογενούς ERI1. Η ανάλυση τύπου northern για τα 

tRND, tRNY και για το tRNHδεν έδειξαν κάποιο σταθερό πρότυπο κατά το οποίο είχαν επιρεαστεί 

(να αυξάνονται ή να μειώνονται τα επίπεδά τους με κοινό τρόπο στις σειρές με καταστολή ή 

υπερέκφραση). Το ποιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν για το tRNH το οποίο δεν αποτελεί μέρος 

πολυκιστρονικού μηνύματος και το οποίο φαίνεται να συσσωρεύεται με την συσσώρευση της 

AtERIL1 ενώ τα επίπεδά του σχεδόν εκμηδενίζονται στη σειρά καταστολής 39.2ι (σειρά με τη 

μεγαλύτερη καταστολή). Τα επίπεδα των άλλων tRNAs δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο 

αύξησης ή ελάττωσης, ανάλογο των επιπέδων της AtERIL1. Στη περίπτωση του κωδικού 

μεταγράφου psbA εμφανίζεται σε όλες τις σειρές με μεγάλη απόκλιση από τα της αγρίου τύπου 

ERI1 (για αναλυτική περιγραφή των σειρών δείτε (Mermigka et al., 2016)), αύξηση στο ρυθμό 

αποδόμησης του. Οι διαφορές που ανακτήθηκαν δεν μπορούν να αποδοθούν στην άμεση δράση 

της AtERL1 στα μετάγραφα χωρίς περαιτέρω πειραματική διαδικασία (RNA-IP, κλωνοποίηση και 

αλληλούχηση των 3’ άκρων των μεταγράφων, in vitro δοκιμές). Η περίπτωση του tRNH ξεχωρίζει 

βάση των πρώιμων αλλά σημαντικών αποτελεσμάτων της ανάλυσης. 

Το πείραμα στο οποίο επιχειρήθηκε λειτουργική συμπληρωματικότητα της RNASe T με 

την N+5 ισομορφή δεν είχε θετικό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από τα in vitro 

δεδομένα στα οποία οι διαφοροποιήσεις της Ν+5  από την RNAse T είναι εμφανείς. Tο 

αποτέλεσμα αυτό δεν είναι απόλυτο μιας και θα μπορούσε η N+5 ισομορφή να μην μπορεί να 

αναδιπλωθεί σωστά μέσα στο βακτηριακό στέλεχος που εξετάστηκε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 

που επηρέασε ακόμα και το βάθος της in vitro ανάλυσης είναι το θέμα της ιδανικής αναδίπλωσης 

που ξεκινά από την αδυναμία ανίχνευσης του in vivo αμινοτελικού άκρου. Πιθανή ανάλυση του 

αμινοτελικού άκρου με συνδυασμό τεχνικών φασματοσκοπίας μάζας (αλληλούχηση τύπου Top 

Down με ΜALDI ISD) ή με την μέθοδο Εdman 

(http://www.proteinanalysisblog.com/2013/09/16/techniques-for-n-and-c-terminal-sequencing-

of-proteins/). Ανοσοκατακρήμνιση της AtERIL1 από αγρίου τύπου φυτά και ανάλυση με της 

http://www.proteinanalysisblog.com/2013/09/16/techniques-for-n-and-c-terminal-sequencing-of-proteins/
http://www.proteinanalysisblog.com/2013/09/16/techniques-for-n-and-c-terminal-sequencing-of-proteins/
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παραπάνω τεχνικές θα μπορούσε να θέσει τις βάσεις για μια σε βάθος ανάλυσης των βιοχημικών 

ιδιοτήτων της πρωτεΐνης επειδή θα μπορούσε να παράσχει πολύτιμη πληροφορία για την 

παραγωγή μιας σταθερής και διαλυτής πρωτεΐνης. 

Τα αποτελέσματα από τα in vitro πειράματα στα οποία αναλύθηκε η δράση ή/και η 

πρόσδεση της AtERIL1 με τα υποστρώματα που δοκιμάστηκαν συνοψίζονται στο μοντέλο που 

απεικονίζεται στην εικόνα 4.2. 

Στο μοντέλο αυτό εμφανίζεται η ιδιότητα του ενεργού κέντρου να υδρολύει τα 

υποστρώματα που συζητήθηκαν παραπάνω με την επιπρόσθετη δυνατότητα πρόσδεσης των 

μονόκλωνων και δίκλωνων RNA ολιγονουκλεοτιδίων και των υβριδικών DNA:RNA 

ολιγονουκλεοτιδίων. H αναγκαιότητα ιόντων Mg2+ στην αποδοτική πρόσδεση των υποστρωμάτων 

αυτών θα μπορούσε να μεσολαβείται από άλλες περιοχές τις πρωτεΐνης οι οποίες αποδίδονται 

στην εικόνα ως ερωτηματικά. Από την άλλη εμφανίζεται η περιοχή με τις δύο λυσίνες ως πιθανή 

περιοχή πρόσδεσης δομικών μονόκλωνων rRNA προδρόμων μορίων και ώριμου 5S rRNA η οποία 

φαίνεται να είναι ανεξάρτητη της παρουσίας ιόντων Mg2+.  

 

Εικόνα 4.2. Μοντέλο αποτέλεσμα της in vitro μελέτης της AtERIL1. Απεικόνιση όπως παρήχθει 

από τη βάση δεδομένων I-tassser και επεξεργασία με το πρόγραμμα 3D molecule viewer. 

Κ121,122 : λυσίνες 121,122 D133,135,296, E135, H291: κατάλοιπα ενεργού κέντρου. Πειραματικά 

δεδομένα :μαύρα βέλη, Υποθέσεις βασιζόμενες σε πειραματικά δεδομένα: κόκκινα βέλη. 
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