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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα μιτοχόνδρια, είναι τα οργανίδια που βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα ευκαρυωτικά 
κύτταρα. Η σημαντικότητα των οργανιδίων αυτών είναι εξαιρετική καθώς είναι υπεύθυνα 
για πολλές και σημαντικές λειτουργίες του κυττάρου. Διαθέτουν το δικό τους DNA και 
μπορούν να κωδικεύουν τις πρωτεΐνες τους ανεξάρτητα από τις διαδικασίες του κυττάρου. 
Παρόλα αυτά το δικό τους DNA εκφράζει ένα πολύ μικρό ποσοστό των μιτοχονδριάκων 
πρωτεϊνών και όλες οι υπόλοιπες εκφράζονται στο κυτταρόπλασμα και εισάγονται στα 
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μιτοχόνδρια μέσω ειδικών αλληλουχιών-στόχων που αναγνωρίζονται από υποδοχείς στην 
εξωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων. 

Το μονοπάτι εισαγωγής στον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων αποτελείται από τις 
Mia40 και Erv1 οι οποίες εισάγουν πρωτείνες με διαδικασίες οξειδοαναγωγής και 
σχηματισμού δισουλφιδικών δεσμών με τα πρόδρομα μόρια. Η Mia40 (mitochondrial 
import and assembly) εισάγει τα μόρια στον διαμεμβρανικό χώρο και σχημάτίζει 
δισουλφιδικό ενδιάμεσο με αυτά προκειμένου να πάρουν την τελική τους διαμόρφωση. Η 
Erv1 (essential for respiration and viability) είναι υπεύθυνη για την ανακύκλωση της 
οξειδωμένης Mia40 προκειμένου να συνεχίσει να εισάγει πρωτείνες αλλά και για την 
μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα. 

Τα σύμπλοκα που συμμετέχουν στην αναπνευστική αλυσίδα είναι πηγές παραγωγής 
αντιδραστικών ειδών οξυγόνου (ROS). Αυτά είναι τοξικά για το κύτταρο και 
απομακρύνονται με διάφορους μηχανισμούς. Ένας μηχανισμός άμυνας για την 
απομάκρυνση των ROS είναι οι μεταγραφικοί παράγοντες. Η Yap1 είναι ένας τέτοιος 
παράγοντας που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα του σακχαρομύκητα S. cerevisiae. H Yap1 
ενεργοποιείται μέσω εισαγωγής ενός δισουλφιδικού δεσμού από μια άλλη πρωτείνη, την 
Gpx3. Η Gpx3 έχει ρόλο αισθητήρα και μεταγωγέα του σήματος. Πρώτα αυτή 
ενεργοποιέιται απο το Η2Ο2 και στην συνέχεια ενεργοποιεί την Yap1. Η Yap1 παρουσία 
αυξημένων συγκεντρώσεων H2O2 μεταφέρεται στον πυρήνα και εγκλωβίζεται εκεί. Τα 
σύστημα ανακυκλώνεται από την Trx1 η οποία ανάγει την Gpx3 και απεγκλωβίζει την Yap1 
από τον πυρήνα ξαναστέλνοντας την στο κυτταρόπλασμα για να συνεχιστεί η αποτοξίνωση 
του κυττάρου από τα Η2Ο2. 

 Εκτός όμως από τις αλληλουχίες στόχους, η εισαγωγή των πρωτεινών στα μιτοχόνδρια 
γίνεται  και με τη βοήθεια σαπερονών όπως είναι η Ssa1. Η σαπερόνη αυτή ανήκει στις 
heat-shock πρωτείνες και είναι απαραίτητη για τη ζωή. Προσδένεται σε νεοσυντιθέμενες 
κυτοσολικές πρωτείνες και εμποδίζει την δημιουργία συσσωματωμάτων κατευθύνωντας τις 
παράλληλα στα μιτοχόνδρια. 

Στην εργασία αυτή κινηθήκαμε σε δυο κατευθύνσεις για να επιτύχουμε την μελέτη 
διαφορετικών λειτουργιών του μιτοχονδρίου. Αρχικά, θέλαμε να δούμε την ικανότητα 
ανίχνευσης επικρατειών της πρωτείνης Erv1 με αντίσωμα για την Ssa1 χρησιμοποιώντας 
διαφορετικές μεθόδους μοριακής βιολογίας. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ανεξάρτητο από το 
πρώτο που μελετήθηκε και αφορούσε την δυνατότητα εισαγωγής και ανίχνευσης των Gpx3 
και Trx1 στον διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου, καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι το 
κυτοσολικό σύστημα ίσως υπάρχει στον διαμεμβρανικό χώρο αυτού του οργανιδίου.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Το κύτταρο είναι η βασική δομική και λειτουργική μονάδα της ζωής.  Αποτελεί το 
μικρότερο δομικό συστατικό της έμβιας ύλης, που διαθέτει μια συστηματικά οργανωμένη 
ομάδα μορίων, που βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Το κύτταρο έχει 
την δυνατότητα να ζει ακόμα και χωρίς την ύπαρξη άλλων κυττάρων. Αυτό προκύπτει από 
την ικανότητα των κυττάρων να λαμβάνουν ενέργεια από το περιβάλλον γύρω τους και να 
την χρησιμοποιούν για τις διάφορες βιοχημικές διεργάσιες τους όπως η κίνηση ουσιών, η 
εκλεκτική μεταφορά μέσα και έξω από το κύτταρο και η προσαρμογή στο εκάστοτε 
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περιβάλλον. Ανάλογα αν διαθέτουν ή όχι πυρήνα τα κύτταρα χωρίζονται σε δυο μεγάλες 
κατηγορίες, τα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικονα 1: Το ευκαρυωτικό κύτταρο [http://www.williamsclass.com/SeventhScienceWork/CellTheoryParts.htm] . 

  Σε αντίθεση με τα προκαρυωτικά κύτταρα που αποτελούνται μόνο απο την πλασματική 
τους μεμβράνη και τον ενδοκυττάριο χώρο που αυτή περικλείει, τα ευκαρυωτικά κύτταρα 
είναι πολύ πιο πολύπλοκα σε οργάνωση. Είναι διαμερισματοποιημένα και εμπεριέχουν 
οργανίδια έγκλεισμένα σε μεμβράνες με διαφορετικές λειτουργίες και τα οποία 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω μεταβολικών μονοπατιών. Το κυτταρόπλασμα 
καταλαμβάνει σχεδόν το μισό χώρο του κυττάρου ενώ όλος ο υπόλοιπος χώρος 
καταλαμβάνεται από μιτοχόνδρια, το ενδοπλασματικό δίκτυο και, το σύμπλεγμα Golgi,  
λυσοσώματα και υπεροξεισώματα κ.α. 

 
 

Το μιτοχόνδριο 
 

  Τα οργανίδια αυτά έχουν ραβδόμορφο σχήμα με μήκος 2μm και διάμετρο 0,5μm, όπως 
ακριβώς και ένα βακτηριακό κύτταρο. Σύμφωνα με την εξέλιξη άλλωστε, τα μιτοχόνδρια 
προέρχονται από πρωτεοβακτηριακούς προγόνους. Τα μιτοχόνδρια περιβάλλονται από δυο 
μεμβράνες, την εξωτερική μεμβράνη (outer) και την εσωτερική (inner). Η εξωτερική είναι 
λεία και κυλινδρική, ενώ αντίθετα η εσωτερική σχηματίζει πτυχώσεις (cristae) στο 
εσωτερικό του μιτοχονδρίου, την μήτρα (matrix). Ο χώρος που σχηματίζεται μεταξύ των 
δύο μεμβρανών ονομάζεται διαμεμβρανικός χώρος (intermembrane space) [εικόνα 2]. Οι 2 
μεμβράνες διαφέρουν επίσης και ως προς την διαπερατότητα τους, καθώς η εξωτερική 
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μεμβράνη είναι ημιδιαπερατή σε ιόντα και μικρά μόρια, σε αντίθεση με την εσωτερική η 
οποία είναι αδιαπέραστη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2: Δομή μιτοχονδρίου [http://www.desktopclass.com/education/fafsc/mitochondria-f-sc-biology-chapter-4-
2.html]. 

 
Κληρονομούνται αποκλειστικά μητρικά και διαθέτουν το δικό τους DNA, έτσι ώστε να 
μπορούν να αναπαράγονται χωρίς να χρειάζεται να διαιρεθεί το κύτταρο. Παρόλα αυτά 
μόνο το 1% των μιτοχονδριακών πρωτεινών μεταφράζεται από το mt-DNA ενω το υπόλοιπο 
99% κωδικεύεται στον πυρήνα, εκφράζεται στο κυτταρόπλασμα και στοχεύεται στο 
μιτοχόνδριο μέσω ειδικών σηματοδοτικών αλληλουχιών.  
  
Ως υπεύθυνα για ζωτικής σημασίας λειτουργίες του κυττάρου, όπως η σύνθεση και ο 
καταβολισμός μεταβολιτών, η γένεση και αποτοξίνωση των αντιδραστικών ειδών οξυγόνου 
(ROS), η απόπτωση και η δημιουργία ATP μέσω της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης 
(OXPHOS), τα μιτοχόνδρια δεν ονομάστηκαν τυχαία τα ‘’εργοστάσια του κυττάρου’’. Όμως, 
παρά τον κεντρικό τους βιοενεργητικό ρόλο, η πρωτεινική αναπνευστική αλυσίδα και η 
μιτοχονδριακή ATP συνθετάση δεν είναι τόσο απαραίτητες για την ζωή, τουλάχιστον σε 
οργανισμούς που είναι σε θέση να μεγαλώνουν σε αναερόβιες συνθήκες. Παρόλα αυτά, οι 
μηχανισμοί εισαγωγής και αναδίπλωσης πρωτεινών στο μιτοχόνδριο, όσο και ο μηχανισμός 
βιοσύνθεσης συσσωματωμάτων σιδήρου-θείου είναι κρίσιμα για την ζωή του οργανισμού 
[1].  
 

Μονοπάτια εισαγωγής πρωτείνων στα μιτοχόνδρια 
 

Από τις 1000 περίπου πρωτείνες που βρίσκονται στα μιτοχόνδρια του σακχαρομύκητα 
S.cerevisiae, μόνο 8 κωδικεύονται από το μιτοχονδριακό DNA [1-3]. Οι υπόλοιπες 
εκφράζονται στο κυτταρόπλασμα, βρίσκονται σε ελεύθερη ανηγμένη μορφή και φέρουν 
όπως προανεφέρθηκε σηματοδοτικές αλληλουχίες που τις στοχεύουν στα μιτοχόνδρια. 



8 
 

Εκτός όμως από τις αλληλουχίες-στόχους, κυτοσολικές συνοδοί (σαπερόνες) συμμετέχουν 
επίσης στη μεταφορά των πρωτείνών στο μιτοχόνδριο αποτρέποντας το πρώιμο δίπλωμα 
της πρωτείνης. 

Ανάλογα το είδος της αλληλουχίας-στόχου, οι πρωτείνες αναγνωρίζονται από αντίστοιχους 
πρωτεινικούς υποδοχείς στην εξωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου [1]. Αυτοί 
μεταφέρουν την πρωτείνη στο γενικό πόρο εισόδου (GIP). Υποδοχείς και GIP σχηματίζουν 
το σύμπλοκο TOM (translocase of the outer membrane) με την Tom40 υπομονάδα του 
συμπλόκου να διαμορφώνει το κανάλι του πόρου, απ’ όπου περνάνε οι πρωτείνες [4]. Από 
εκεί ακολουθούν το δικό τους μονοπάτι στόχευσης ανάλογα σε ποιο μιτοχονδριακό 
διαμέρισμα προορίζονται.   

 Τα βασικά μονοπάτια στόχευσης είναι τέσσερα μεταφορά στην εξωτερική μεμβράνη (OM) 
μέσω του SAM συμπλόκου, στην εσωτερική μεμβράνη (IM) μέσω του TIM22 συμπλόκου, 
στη μήτρα (matrix) μέσω του TIM23 συμπλόκου και στον διαμεμβρανικό χώρο (IMS) μέσω 
ενός πιο πολύπλοκου μονοπατιού που περιλαμβάνει τις πρωτείνες Mia40-Erv1. Πρόσφατες 
μελέτες έμπλουτίζουν αυτή τη λίστα μονοπατιών καθώς φαίνεται ότι μέσω της 
τρανσλοκάσης Τim23, πρωτεΐνες μπορούν να στοχευθούν στον διαμεμβρανικό χώρο (stop-
transfer pathway). Επίσης μελέτες δείχνουν ότι πρωτεΐνες της εξωτερικής μεμβράνης 
μπορούν να ενταχθούν κατευθείαν σε αυτήν μέσω του πόρου Mim1 [5]. 

Tα πρόδρομα μόρια που στοχεύονται στην εξωτερική μεμβράνη περιέχουν μια 
συντηρημένη αλληλουχία στο καρβοξυτελικό τους άκρο που αποτελείται από ένα 
φορτισμένο αμινοξύ, μια γλυκίνη και δύο μεγάλα υδρόφοβα αμινοξέα [6]. Αυτές οι 
πρωτεΐνες έχουν συνήθως δομή β-βαρελιού. Αφού περάσουν το σύμπλοκο ΤΟΜ και 
βρεθούν στον διαμεμβρανικό χώρο, παραλαμβάνονται από τα σύμπλοκα των μικρών Tim 
πρωτεινών Tim9/Tim10 και Tim8/Tim13 που έχουν ρόλο σαπερονών του διαμεμβρανικού 
χώρου και μεταφέρονται στο σύμπλοκο της εξωτερικής μεμβράνης SAM/TOB [7, 8]. 
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Εικόνα 3: Τα βασικά μονοπάτια εισαγωγής πρωτεινών στο μιτοχόνδριο [9]. 

Εικόνα 4: Το μονοπάτι εισαγωγής πρωτεινών στην εξωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου [2]. 

 
Όσο αφορά τις πρωτεΐνες που στοχεύονται στην εσωτερική μεμβράνη, η αλληλουχία 
στόχευσης τους βρίσκεται σε διάφορα σημεία μέσα στην ώριμη μορφή τους. 
Αναγνωρίζονται απο τον υποδοχέα Tom70 και αφού περάσουν από το σύμπλοκο ΤΟΜ, 
παραλαμβάνονται από τα σύμπλοκα των μικρών Tim [10]. Αυτά προστατεύουν τα  
υδρόφοβα τμήματα των μεμβρανικών υποστρωμάτων μέχρι να φτάσουν στο σύμπλοκο της 
εσωτερικής μεμβράνης TIM22 (Translocase of the Inner Membrane) που απαρτίζεται από 
τις πρωτεΐνες Tim18, Tim12, Tim54 και Tim22, η οποία σχηματίζει το κανάλι του 
συμπλόκου. Το σύμπλοκο με τη βοήθεια του δυναμικού της εσωτερικής μιτοχονδριακής 
μεμβράνης εισάγει τις πρωτεΐνες στην εσωτερική μεμβράνη [11]. 
 

 
 



10 
 

 

 
 
Εικόνα 5: Το μονοπάτι εισαγωγής πρωτεινών στην εσωτερική μεμβράνη [12]. 

 
Οι πρωτεΐνες που ακολουθούν το μονοπάτι στόχευσης στη μήτρα του μιτοχονδρίου φέρουν 
στο αμινοτελικό τους άκρο θετικά φορτισμένη αμφιπαθή α-έλικα (presequence). Μόλις 
αφήσει η πρωτείνη το σύμπλοκο ΤΟΜ, το υπόστρωμα παραδίδεται στο σύμπλοκο 
μεταθετάσης TIM23. Αυτό αποτελείται από τις πρωτεΐνες Tim17, Tim21, Tim44, Tim50 και 
την πρωτεΐνη Tim23 η οποία σχηματίζει το κανάλι του συμπλόκου. Τα πρόδρομα μόρια 
αλληλεπιδρούν αρχικά με την Tim50και μετά οδηγούνται στην Tim23. Η Tim50 είναι μια 
διαμεμβρανική πρωτεΐνη της εσωτερικής μεμβράνης, η καρβοξυτελική περιοχή της οποίας 
προεξέχει στον διαμεμβρανικό χώρο (IMS) και είναι αυτή που αλληλεπιδρά με τις 
εισερχόμενες πρωτεΐνες. Τόσο το μεμβρανικό δυναμικό Δψ όσο και η υδρόλυση του ATP 
ρυθμίζουν το κανάλι και λειτουργούν ως κινητήριος δύναμη για την μεταφορά του 
πρόδρομου μορίου στην μήτρα.  
   
  Η Tim23 μπορεί να εισάγει μόνο το ακραίο τμήμα του αμινοτελικού άκρου του 
πρόδρομου μορίου στην μήτρα. Την ολοκλήρωση της μεταφοράς του πρόδρομου μορίου 
αναλαμβάνει το σύμπλοκο ΡΑΜ (Presequencetranslocase-Αssociated import-Μotor) που 
βρίσκεται στην μήτρα. Επίσης, η πρωτεΐνη του συμπλόκου mtHsp70 χρησιμοποιεί την 
υδρόλυση του ATP για να διευκολύνει την έλευση των πρωτεϊνών, ενώ τέλος, αναλαμβάνει 
η MPP (Mitochondrial Processing Peptidase) να αποκόψει το σινιάλο στόχευσης πριν την 
τελική αναδίπλωση των πρωτεϊνών . 
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Εικόνα 6: Το μονοπάτι εισαγωγής πρωτεινών στην μήτρα του μιτοχονδρίου [13]. 

 
Το μονοπάτι εισόδου στον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων είναι αρκετά πολύπλοκο 
μιας και δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος στόχευσης για τα διαφορετικά είδη 
υποστρωμάτων. Για παράδειγμα, πρωτείνες που κωδικεύονται από το μιτοχονδριακό DNA 
στην μήτρα, χρησιμοποιούν το μονοπάτι στο οποίο εμπλέκεται η OXA1 για να περάσουν 
στον διαμεμβρανικό χώρο [1]. Υπάρχουν πρωτεΐνες που περιέχουν μια αλληλουχία 
στόχευσης και εισάγονται μέσω του μονοπατιού διακοπής μεταφοράς (stop-transfer) [14]. 
Χρησιμοποιούν το μονοπάτι TIM23 και μετά υφίστανται δύο διαδοχικά πρωτεολυτικά 
στάδια ωρίμανσης. Ένα στην πλευρά της μήτρας, όπου απομακρύνεται η θετικά 
φορτισμένη σηματοδοτική αλληλουχία (presequence) από την MPP (mitochondrial matrix 
peptidase) και ένα στην πλευρά του διαμεμβρανικού χώρου, απ’ όπου απελευθερώνεται η 
ώριμη μορφή, διαλυτή μέσα στο διαμεμβρανικό χώρο. Η εισαγωγή πρωτείνων στον 
διαμεμβρανικό χώρο γίνεται επίσης και από το MIA pathway που αναλύεται πιο κάτω.   
 

Το MIA pathway  

 
  Το περιβάλλον στον διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου είναι αναγωγικό λόγω της 
ύπαρξης των πορινών στην εξωτερική μεμβράνη, οι οποίες επιτρέπουν σε πολλά μικρά 
μόρια να καταλήγουν στον διαμεμβρανικό χώρο από το κυτοσόλιο. Επομένως, η ύπαρξη 
ενός μηχανισμού που εισάγει δισουλφιδικούς δεσμούς και οξειδώνει τα πρόδρομα μόρια 
των πρωτεινών στον διαμεμβρανικό χώρο ήταν ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Η λειτουργία 
του μονοπατιού αυτού δεν βασίζεται στην κατανάλωση ATP αλλά ούτε και στην παρουσία 
διαφοράς δυναμικού. Η ενέργεια που χρειάζεται αυτό το σύστημα για να δουλέψει 
παρέχεται από τον σχηματισμό των δισουλφιδικών δεσμών.  
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Η Mia40/Tim40 ήταν η πρώτη πρωτείνη που ταυτοποιήθηκε και χαρακτηρίστηκε σαν το 
κύριο συστατικό αυτού του μονοπατιού. Είναι απαραίτητη για την ζωή και είναι 
συντηρημένη μέχρι και τον άνθρωπο [15]. Η Mia40 (mitochondrial IMS import and 
assembly) στον σακχαρομύκητα εντοπίζεται αγκυροβολημένη στην εσωτερική μεμβράνη 
των μιτοχονδρίων και έχει μέγεθος 44kDa αλλά λόγω των πολλών αρνητικών καταλοίπων 
εκτοπίζεται στα 64kDa σε SDS ηλεκτροφόρηση. Το συντηρημένο τμήμα της βρίσκεται στο 
καρβοξυτελικό άκρο όπου εντοπίζονται και έξι συντηρημένες κυστείνες, το CPC μοτίβο 
μέσω του οποίου γίνεται η αλληλεπίδραση με τα υποστρώματα του μονοπατιού και δύο 
CX9C μοτίβα τα οποία σχηματίζουν δυο αντιπαράλληλες α-έλικες που σταθεροποιούνται με 
δισουλφιδικούς δεσμούς [16-19].  
 

 
Εικόνα 7: Τα μοτίβα κυστεινών της Mia40 [20]. 

 
Η δράση της Mia40 γίνεται σε δύο βήματα: αναγνωρίζει και δεσμεύει τις πρωτείνικά μόρια 
που προορίζονται στον διαμεμβρανικό χώρο μέσω εισαγωγής δισουλφιδικού δεσμού 
καθώς επίσης δρα και σαν οξειδορεδουκτάση-σαπερόνη, υπεύθυνη για την ολοκληρωμένη 
οξείδωση και αναδίπλωση των υποστρωμάτων. Η πρόσδεση των πρόδρομων μορίων και η 
εισαγωγή δισουλφιδικών δεσμών γίνεται από συγκεκριμένο κυστεινικό μοτίβο, το CPC και  
πρέπει η Mia40 να βρίσκεται στην οξειδωμένη της κατάσταση. Η πρωτείνη που έχει βρεθεί 
να αλληλεπιδρά και να οξειδώνει την Mia40 είναι η σουλφυδρυλοξειδάση Erv1 (essential 
for respiration and viability). Αυτή η πρωτείνη αυτή σχηματίζει διμερή, έχει μέγεθος 22kDa 
και φέρει ένα τριπλό CXXC μοτίβο. Το FAD είναι ένα μόριο/συμπαράγοντας ο οποίος 
δεσμεύεται στο δεύτερο CXXC μοτίβο και ανακυκλώνει την οξείδωση της Erv1 [18, 21].  

 
 
 
Εικόνα 8: Τα μοτίβα κυστεινών της Erv1 [20]. 
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Υποστρώματα του μονοπατιού αυτού φέρουν ένα συντηρημένο διπλό CX3C ή ένα CX9C 
μοτίβο. Οι πρωτεΐνες που φέρουν το διπλό CX3C ανήκουν στην οικογένεια των μικρών Tim 
πρωτεινών, οι οποίες λειτουργούν σαν σαπερόνες στον διαμεμβρανικό χώρο κατά την 
διάρκεια της μεταφοράς υδρόφοβων μεμβρανικών πρωτεινών στην εξωτερική ή εσωτερική 
μεμβράνη των μιτοχονδρίων. Η πιο καλά μελετημένη πρωτεΐνη με διπλό CX9C μοτίβο είναι 
η Cox17 της οικογένειας των Cox όπως επίσης και η Cox19. Κρυσταλλογραφικές αναλύσεις 
και για τις δύο δομές έδειξαν ότι αποτελούνται από 2 α-έλικες σε μορφή έλικας-στροφής-
έλικας σχηματίζοντας φουρκέτα και με τα μοτίβα να σχηματίζουν παράλληλους 
δισουλφιδικούς δεσμούς μεταξύ τους [7]. 
 
  Η όλη διαδικασία σχηματισμού δισουλφιδικών δεσμών εξαρτάται από την μεταφορά 
ηλεκτρονίων μέσω συγκεκριμένου βηματισμού. Συγκεκριμένα, τα ανηγμένα υποστρώματα 
του μονοπατιού οξειδώνονται από την Mia40 και απελευθερώνονται. Η Mia40 στη 
συνέχεια προκειμένου να οξειδωθεί, δίνει e- στην Erv1. Η Erv1, αλληλεπιδρά με τo FAD  και 
έτσι ανακυκλώνεται η οξειδωμένη μορφή της Erv1 με το e- να καταλήγει σε έναν υποδοχέα 
ηλεκτρονίων όπως το κυτόχρωμα c. Αυτό με τη σειρά του μεταφέρει το e- διαμέσου της 
οξειδάσης του κυτοχρώματος c (COX) στον τελικό αποδοχέα, το μοριακό οξυγόνο [22]. 
 
  
 
   
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Το μονοπάτι εισαγωγής πρωτεινών στο διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου (Mia40/Erv1)[22]. 

 

Το σύστημα Gpx3-Trx1-Trr1 στον S. cerevisiae 

 

Τα κύτταρα κατά τις διάφορες αντιδράσεις που πραγματοποιούν προκειμένου να είναι 
λειτουργικά και βιώσιμα παράγουν διάφορα προιόντα και παραπροιόντα. Οι ελεύθερες 
ρίζες οξυγόνου (ROS) είναι ένα από αυτά. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) το 
σουπεροξείδιο κ.α είναι ήδη ROS και είναι τοξικά για το κύτταρο καθώς έχουν την 
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δυνατότητα να αλλοιώνουν το DNA και τις πρωτεΐνες. Έτσι, σαν αποτέλεσμα αυτού οι 
αερόβιοι οργανισμοί ανέπτυξαν μηχανισμούς άμυνας, όπως η ενεργοποίηση 
μεταγραφικών παραγόντων, για να προστατεύονται από τα ROS [23, 24].  
 
  Στον σακχαρομύκητα, ένας από τους μεταγραφικούς παράγοντες είναι η Yap1. Αυτή 
ενεργοποιείται παρουσία αυξημένων επιπέδων ROS στο κύτταρόπλασμα μέσω μιας άλλης 
πρωτείνης, της υπεροξειδάσης της γλουταθειόνηςGpx3/Orp1), που έχει τον ρόλο 
αισθητήρα και μεταγωγέα του σήματος στην Yap1 [25].  H Yap1 είναι ένας απαραίτητος για 
τη ζωή μεταγραφικός παράγοντας, με φερμουαρ λευκίνης και περιοχή πρόσδεσης στο DNA 
με ομολογία σε ορισμένα θηλαστικά. Περιέχει στο C-άκρο ένα πλούσιο σε λευκίνες σήμα 
εξόδου από τον πυρήνα καθώς και τα κάταλοιπα κυστείνών (Cys598, Cys620,Cys629). 
Επίσης, διαθέτει στο Ν-άκρο της μια δεύτερη επικράτεια αποτελούμενη από τις κυστείνες 
Cys303, Cys310,Cys313.  
 
  Παρουσία H2O2, η κυτοσολική Gpx3 υπόκειται σε σουλφενυλίωση  (SH->SOH) και μπορεί 
στη συνέχεια να δημιουργήσει έναν ενδομοριακό δισουλφιδικό δεσμό ή έναν δισουλφιδικό 
δεσμό με τη Yap1. Στην περίπτωση του διαμοριακού δεσμού Gpx3-Yap1, σε μετέπειτα 
στάδιο γίνεται ανταλλαγή δισουλφιδίων με αποτέλεσμα τον σχηματισμό ενδομοριακού 
δισουλφιδικού δεσμού στο μόριο της Yap1 και την μεταφορά του στον πυρήνα. Η δομή της 
Yap1 έδειξε ότι, υπο συνθήκες οξειδωτικού στρες το σήμα έξόδου από τον πυρήνα 
καλύπτεται και η πρωτείνη εγκλωβίζεται στον πυρήνα λόγω των δισουλφιδικών δεσμών και 
την διαμόρφωση που αυτοί δίνουν στην πρωτείνη [23]. Το μονοπάτι αυτό αναστέλλεται 
παρουσία θειρεοδοξίνης (Trx1) το οποίο ανάγει και την Gpx3 και την Yap1 και το 
ανακυκλώνεται με τη σειρά του στην οξειδωμένη του μορφή από την αναγωγάση της 
θειρεοδοξίνης (Trr1). 
 
Αυτό το σύστημα όπως προαναφέραμε υπάρχει στο κυτταρόπλασμα του σακχαρομύκητα. 
Πιστεύεται ότι αυτό το σύστημα δύναται να υπάρχει και στα μιτοχόνδρια μιας και τα 
οργανίδια αυτά είναι η κύρια πηγή παραγωγής ROS στα κύτταρα. Στην εργασία αυτή 
προσπαθήσαμε να εξετάσουμε αυτό το ερώτημα. 
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Εικόνα 10: Τα δύο μονοπάτια οξείδωσης της Gpx3. (A) ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα Yap1 για την 
απομάκρυνση των ROS και (Β) ενδομοριακός δεσμός στα κατάλοιπα της Gpx3. Η αναγωγή του μορίου από την Trx 
συμβάλλει στην ανίχνευση Η2Ο2 [25]. 

 

H πρωτείνη-σαπερόνη Ssa1 
 

  Όπως προαναφέρθηκε, το 99% των πρωτεινών του μιτοχονδρίου εκφράζονται στο 
κυυταρόπασμα και μεταφέρονται στο μιτοχόνδριο με την βοήθεια σαπερονών. Η πρωτείνη 
SSA1 (Stress seventy subfamily A) είναι μια σαπερόνη και ανήκει στην οικογένεια των 
κυτοσολικών heat-shock πρωτεινών (Hsp70) [26]. Οι Hsp πρωτεΐνες είναι εξελικτικά 
συντηρημένες από τα βακτήρια μεχρι τον άνθρωπο. Οι Hsp70s έχουν μέγεθος 70kDa και ο 
γενικός μηχανισμός λειτουργίας τους περιλαμβάνει την πρόσδεση και την αποδέσμευση 
από νεοσυντιθέμενα πολυπεπτίδια με κατανάλωση ATP. Αυτή η δέσμευση φαίνεται να 
σταθεροποιεί τον σχηματισμό των πρωτεινικών υποστρωμάτων και εμποδίζει την κακή 
αναδίπλωση της πρωτείνης ή την δημιουργία συσσωματωμάτων. Όσο αφορά τις πρωτεΐνες 
που περιέχουν στην αλληλουχία τους ενδομοριακά σήματα-στόχους, αυτά 
απελευθερώνονται από τις σαπερόνες και εισέρχονται στο μονοπάτι στόχευσης για το 
οργανίδιο στο οποίο προορίζονται [27]. 
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Εικόνα 11: Τρισδιάστατη δομή της DnaJ και των Hsp70 [Craig, Elizabeth A; and Marszalek, Jaroslaw (March 2011) Hsp70, 
Chaperones. In: Encyclopedia of Life Sciences (ELS)]. 

 

Όλες οι Hsp70s περιέχουν μια Ν-τελική επικράτεια ATPασης, μια πλούσια σε υδρόφοβα 
αμινοξέα επικράτεια πρόσδεσης στα πεπτίδια και μια C-τελική επικράτεια πλούσια σε α-
έλικες και η οποία χρησιμεύει σαν “καπάκι” για την επικράτεια πρόσδεσης πεπτιδίων. Όταν 
γίνεται δέσμευση ATP τα πεπτίδια προσδένονται και αποδεσμεύονται με μεγάλη ταχύτητα, 
ενώ με δέσμευση ADP τα πεπτίδια παραμένουν προσδεδεμένα στην επικράτεια δέσμευσης 
πεπτιδίων. Η αλληλεπίδραση της Hsp70 με τα νεοδυντιθέμενα πεπτίδια ενισχύεται από το 
κυτοσολικό ομόλογο της DnaJ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 12: Ο κύκλος αλληλεπίδρασης της Hsp70 με τα πρωτεινικά μόρια [Craig, Elizabeth A; and Marszalek, Jaroslaw 
(March 2011) Hsp70, Chaperones. In: Encyclopedia of Life Sciences (ELS)]. 

 

Στον σακχαρομύκητα S. cerevisiae υπάρχουν τουλάχιστον εννιά κυτοσολικές μορφές της 
Hsp70 οι οποίες χωρίζονται σε δύο οικογένειες την Ssa (SSA1, SSA2, SSA3, SSA4) και την Ssb 
(SSB1, SSB2), δυο HSP70s που εντοπίζονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο (KAR2, LHS1), και 
τρεις μιτοχονδριακές HSP70s (SSC1, SSQ1, ECM10). Τα 4 γονίδια της υποοικογένειας SSA 
σχετίζονται μεταξύ τους και έχουν αρκετή ομοιότητα στην αμινοξική τους αλληλουχία.  
 
Παρόλο που η εκφραση της SSA1 είναι σημαντική σε κανονικές συνθήκες αναπτυξης, η 
μεταγραφή της υπερεκφράζεται όταν υπάγεται σε συνθήκες στρες ή heat-shock. Είναι η 

http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000003947
http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000000171
http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000000905
http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000002388
http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000005153
http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000003571
http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000001556
http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000003806
http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000004361
http://www.yeastgenome.org/cgi-bin/locus.fpl?dbid=S000000756
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μόνη πρωτείνη αυτής της οικογένειας η οποία είναι απαραίτητη για τη ζωή και η πρόσδεση 
πρόδρομων πρωτεινικών μορίων σε αυτήν διευκολύνει την είσοδο στα μιτοχόνδρια.  
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας χωρίστηκε σε δύο κυρίως μέρη. Το πρώτο ήταν η 
έκφραση και η παραγωγή της πρωτείνης-σαπερόνης Ssa1 και η κυτοσολική ανίχνευση 
επικρατειών της Erv1 που πιστεύεται ότι είναι υποστρώματα της Ssa1 με την χρήση του 
αντισώματος της. Το δεύτερο μέρος αφορούσε την εισαγωγή και την αλληλεπίδραση 
διάφορων υποστρωμάτων μεσω του μονοπατιού εισαγωγής πρωτεινών στον 
διαμεμβρανικό χώρο υπο την επίδραση διάφορων χημικών υποστρωμάτων για να δούμε 
πως τις επιπτώσεις στις εκάστοτε πρωτεΐνες και γενικά πως επηρεάεται το μονοπάτι.  

 Αρχικά κλωνοποιήσαμε σε pET16 φορέα το γονίδιο της Ssa1 και την εκφράσαμε με σκοπό 
την παραγωγή αντισώματος με το οποίο, θα ανιχνευθεί η παρουσία σαπερονών αλλά και η 
αλληλεπίδραση τους με μιτοχονδριακές πρωτείνες προκειμένου να εισαχθούν στο 
οργανίδιο. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας ασχοληθήκαμε με το μονοπάτι της Mia40-Erv1 και την 
εισαγωγή διάφορων πρόδρομων πρωτεινικών μορίων με σκοπό να δούμε την 
αλληλεπίδραση με την, ενσωματωμένη στην εσωτερική μεμβράνη, Mia40. Επιπλέον 
ελέγξαμε πως επηρεάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ τους παρουσία οξειδωμένων 
υποστρωμάτων (χρήση Η2Ο2) καθώς για την ανίχνευση τους βασιστήκαμε σε μικρά χημικά 
μόρια με διαφορετικές ιδιότητες (dimedone, AMS). Τα πρωτεινικά υποστρώματα που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 

i. Υδρόφοβα μεταλλάγματα της οξειδοαναγωγάσης Mia40 
ii. Η πρωτείνη-σαπερόνη Τim10 

Επίσης, η εργασία αυτή  ασχολήθηκε και με τις πρωτεΐνες Gpx3 και Trx1. Αυτές όπως 
αναφέρεται και πιο πάνω βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα του σακχαρομύκητα και έχουν 
κρίσιμο ρόλο στην αποτοξίνωση των κυττάρων από τα ενεργά είδη οξυγόνου όπως είναι το 
Η2Ο2. Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι οι δύο αυτές πρωτεΐνες 
βρίσκονται στα μιτοχόνδρια καθώς αυτά αποτελούν την κύρια πηγή παραγωγής Η2Ο2. 
Επίσης ελέγξαμε την σουλφενυλίωση και των δύο με χρήση Η2Ο2  και dimedone. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης 
 

Η πηκτή αγαρόζης είναι μια  μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό βιομορίων 
βάση του φορτίου τους και/ή του μεγέθους τους. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
μοριακού βάρους και για ποιοτικό-ποσοτικό έλεγχο των δειγμάτων που φορτώνονται. 
Τέτοια δείγματα μπορεί να είναι νουκλεικά οξέα (DNA, RNA), πρωτείνες ακόμα και 
ολόκληρα κύτταρα. Η βασική αρχή της μεθόδου στηρίζεται στο φαινόμενο κατα το οποίο, 
φορτισμένα μόρια και σωματίδια που βρίσκονται σε υδάτινα διαλύματα κάτω απο την 
επίδραση ενός ηλεκτρικού πεδίου, κινούνται  προς  την κατεύθυνση του ηλεκτροδίου με το 
αντίθετο φορτίο. Λόγω των διαφορετικών φορτίων και μαζών, τα βιομόρια κινούνται με 
διαφορετικές ταχύτητες και έτσι επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός τους. 

Τα νουκλεικά οξέα, για παράδειγμα, έχουν φωσφορικές ομάδες οι οποίες προσδίδουν σε 
αυτά τα μόρια αρνητικό φορτίο. Οπότε σε μια πηκτή αγαρόζης, τα νουκλεικά οξέα 
κινούνται προς την άνοδο και ανάλογα του μεγέθους τους κινούνται με αντίστοιχες 
ταχύτητες (μικρό μέγεθος-μεγάλη ταχύτητα και το ανάποδο) 

Η αγαρόζη είναι ενα γραμμικό πολυμερές το οποίο εξάγεται απο τα φύκια της θάλασσας 
(seaweed) και έχει τη μορφή σκόνης. Χρησιμοποιέιται σε συγκεντρώσεις απο 0,5%-2% και 
ανάλογα τη συγκέντρωση αλλάζει και η πυκνότητα του πηκτώματος. Όσο, πιο μεγάλη η 
συγκέντρωση της αγαρόζης τόσο πιο μικροί οι πόροι που σχηματίζονται κατα τη 
στερεοποίηση του πηκτώματος. Άρα σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αγαρόζης γίνεται 
καλύτερος διαχωρισμός των δειγμάτων με μικρό μοριακό βάρος (Μ.Β.), το αντίθετο γίνεται 
για τις μικρές συγκεντρώσεις αγαρόζης. 

Για τον σχηματισμό του πηκτώματος η σκόνη αγαρόζης πρέπει να διαλυθεί σε ειδικά 
ρυθμιστικά διαλύματα (buffers), κυρίως ΤΑΕ (Tris/Acetate/EDTA) ή TBE (Tris/Borate/EDTA). 
Αυτά τα διαλύματα ρυθμίζουν το pH, και παρέχουν τα κατάλληλα ιόντα ώστε να 
διαμορφώνεται και να διατηρείται το ηλεκτρικό πεδίο για την διευκόλυνση της 
μετακίνησης των μορίων στο πήκτωμα. Η σκόνη αγαρόζης διαλύεται εφόσον βράσει στο 
διάλυμα και προκειμένου να γίνουν ορατά τα δείγματα μας στο gel προστίθεται βρωμιούχο 
αιθίδιο (EtBr) το οποίο παρεμβάλλεται στο DNA και φθορίζει όταν εκτεθεί σε UV.  
 
Το βρωμιούχο αιθίδιο είναι η πιο κοινη χρωστική που χρησιμοποιείται, είναι όμως και 
αρκετά επικίνδυνο καθώς είναι ενα πολύ ισχυρό μεταλλαξογόνο και πολύ τοξικό. Υπάρχουν 
εναλλακτικές χρωστικές (methylene blue, Carolina blu stain etc.) που δεν είναι τόσο 
επικίνδυνες, παρόλα αυτά όμως δεν χρησιμοποιούνται εκτενώς λόγω άλλων 
μειονεκτημάτων που έχουν.  
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Για την παρασκευή gel αγαρόζης 1%: 
Ζυγίζουμε 1g σκόνη αγαρόζης και την ρίχνουμε σε 100ml ΤΑΕ 1x. Βράζουμε το διάλυμα 
μέχρι αυτό να γίνει διαυγές και με τη βοήθεια ενός ογκομετρικού σωλήνα, 
συμπληρώνουμε τον όγκο του διαλύματος, που τυχόν έχει μεταβληθεί λόγω της εξάτμισης 
του νερού, μέχρι τα 100ml. Στη συνέχεια, προσθέτουμε 5μl EtBr και αφού το αφήσουμε να 
κρυώσει λίγο, το ρίχνουμε στην ειδική βάση στην οποία έχουν προστεθεί τα κατάλληλα 
χτενάκια για τη δημιουργία των θέσεων που θα φορτωθεί το δείγμα. Μετά απο περίπου 
25-30 λεπτά, το διάλυμα έχει πλέον στερεοποιηθεί και είναι έτοιμο για χρήση. 

Ηλεκτροφόρηση σε αποδιατακτικό πήκτωμα πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE) 
 
Η ηλεκτροφόρηση σε πηκτή πολυακρυλαμίδης είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμο των πρωτεινών. Σχήματίζεται απο τον πολυμερισμό 
των μονομερών της ακρυλαμίδης δημιουργώντας ένα διαφανές gel.Η μέθοδος αυτή  
χρησιμοποιείται κυρίως για ποσοτικοποιήσεις (mass spectrometry) αλλα και σε συνδυασμό 
με άλλες μεθόδους (western blot etc.) 
 
Το gel αυτό αποτελείται απο 2 διαλύματα, το stacking  και το separating. Το stacking gel 
έχει μικρότερη συγκέντρωση πολυακρυλαμίδης και συνεπώς μεγαλύτερους πόρους. Αυτό 
δίνει τη δυνατότητα σε δείγματα με μεγάλους όγκους να συγκεντρωθούν πριν τον 
διαχωρισμό τους στο δεύτερο πήκτωμα (separating gel). Το separating gel μπένει πρίν 
βάλουμε το stacking gel  και η συγκέντρωση του εξαρτάται απο τα δείγματα που 
φορτώνουμε γιατί σε αυτό γίνεται ο διαχωρισμός. 
 
Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήθηκαν δύο παραλλαγές SDS-PAGE gel, τα Tris-tricine και 
τα μη. 
 
Για ενα Tris-tricine gel 12% 
                                                          Separating                                          Stacking 
H20                                                    2,82ml                                              4,2ml 
48,5% acrylamide+1% crosslinker    2,47ml       0,5ml  
Gel buffer                                          3,3ml                            1,5ml 
87% glycerol                                      1,3ml          - 
APS 10%                                             0,1ml       0,01ml 
TEMED                                               0,01ml       0,01ml 
 
Για ένα SDS gel 15% 
                                         Separating                                        Stacking 
H20                                   2,3ml                                              2,7ml 
30% acrylamide                 5ml                                               0,67ml  
1,5M Tris (pH 8.8)            2.5ml              /1M Tris (pH 6.8)    0,5ml 
SDS 10%                             0,1ml                                            0,04ml 
APS 10%                            0,1ml                                             0,04ml 
TEMED                             0,004ml                                          0,004ml 



21 
 

Ανίχνευση πρωτεϊνών σε πήκτωμα ακρυλαμίδης  
 
Η ανίχνευση των πρωτεϊνών μετά από ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα ακρυλαμίδης γίνεται με 
χρώση κυανούν του Coomassie, Coomassie brilliant blue (R-250), η οποία βάφει μπλε τις 
πρωτεϊνικές ζώνες και έχει ευαισθησία μέχρι 0.1μg ποσότητα πρωτεΐνης. Στην περίπτωση 
που τα πρωτεϊνικά δείγματα είναι ραδιενεργά τότε οι σημάνσεις μπορούν να φανούν με 
αυτοραδιογραφία μετά από την τοποθέτηση ενός φιλμ ακτινογραφίας επάνω από την 
πηκτή. Πιο συγκεκριμένα, το πήκτωμα βάφεται με διάλυμα χρώσης το οποίο περιέχει και 
οξικό οξύ για την μονιμοποίηση των πρωτεϊνών πάνω στο πήκτωμα. Τέλος, η περίσσεια 
Coomassie απομακρύνεται επωάζοντας το πήκτωμα σε διάλυμα αποχρωματισμού και το 
πήκτωμα στεγνώνεται σε συσκευή Biorad Gel Dryer όπου στη συνέχεια τοποθετείται σε 
κασέτα για έκθεση Ο/Ν.  
 

Διαδικασία PCR  
 
Η πιο κοινή διαδικασία για τον πολλλαπλασιασμό του γονιδίου που μας ενδιαφέρει. 
Χρησιμοποιείται για το “σήκωμα” ενός γονιδίου απο άλλο πλασμίδιο ή απο το γένωμα ενός 
οργανισμού και στη συνέχεια παράγονται πολλά αντίγραφα του.  
Αρχικά, σχεδιάζονται οι κατάλληλοι εκκινητές  (primers) οι οποίοι προσδένονται ειδικά 
στην αρχή και στο τέλος του επιθυμητού γονιδίου. Αφού γίνει αυτό, στη συνέχεια 
ετοιμάζεται ενα δείγμα-control της αντίδρασης για να σιγουρευτούμε οτι δουλεύει.  
 
Για μια διαδικασία PCR είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα εξής:  
 
1) 5μl of each primer (10pmole/μl each) 
2) 0,5μl dNTPs (10pmole/μl) 
3) 0,5μl DNA Polymerase (2,5 u/μl) 
4) 5μl DNA Polymerase buffer (10x) 
5) DNA απο το οποίο θα σηκώσουμε το γονίδιο (75-100ng/μl) 
6) Η2Ο για να συμπληρωθεί ο όγκος της αντίδρασης 
 
H ποσότητα του DNA υπολογίζεται ανάλογα τη συγκέντρωση του και στη συνέχεια 
συμπληρώνεται ο όγκος με H2O μέχρι τα 50μl.   
 
Οι συνθήκες για τη διαδικασία είναι ίδιες σε όλες τις περιπτώσεις. Δύο παράμετροι 
αλλάζουν κάθε φορά, η θερμοκρασία για την πρόσδεση των εκκινητών (εξαρτάτε απο το 
σημείο τήξης τους) και ο χρόνος που παραμένει προσδεδεμένη η DNA πολυμεράση 
(1m/kb) 
 
Για μια αντίδραση PCR οι συνθήκες έχουν ως εξής: 
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Temperature            time 
         95 oC                    5’ 
         95 oC                    1’ 
          X oC                     1’ 
         72 oC                    z’ 
         72 oC                   10’ 
         4 oC                   pause 
 
Αφού τελειώσει η αντίδραση, ηλεκτροφορούμε μέρος της σε agarose gel για να δούμε αν 
πέρνουμε μπάντα στο ύψος που υπολογίζαμε να βρίσκεται το γονίδιο μας. Το υπόλοιπο το 
καθαρίζουμε με τη βοήθεια του PCR clean-up kit της Qiagen. 
 

Κλωνοποιήση γονιδίου σε πλασμιδιακό φορέα 
 
Για να γίνει η κλωνοποίηση: 
    
Αρχικά τόσο το προιόν της PCR όσο και το πλασμίδιο πρέπει να κοπούν με τα ίδια ένζυμα 
ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες περιοριστικές θέσεις που θα επιτρέψουν την 
ένθεση του δικού μας γονιδίου. Η διαδικασία της πέψης διαρκεί 3-4 ώρες στους 37oC. Οι 
παράμετροι αυτοί αλλάζουν ανάλογα το ένζυμο που χρησιμοποιούμε. Οι πέψεις που 
έγιναν στην συγκεκριμένη εργασία, ήταν διαδοχικές. Αρχικά με το ένζυμο Nde1 με επώαση 
στους 37oC για 12 ώρες και έπειτα με BamH1 για 4 ώρες επίσης στους 37oC. Γίνεται 
ηλεκτροφόρηση και των δύο σε agarose gel που έχει συγκέντρωση ανάλογη του μεγέθους 
των δειγμάτων. 
 Έπειτα, με τη βοήθεια του gel extraction kit της Qiagen απομονώνουμε τα κομμάτια που 
μας ενδιαφέρουν και με τη βοήθεια του nanodrop προγράμματος μετράμε τη συγκέντρωση 
τους. 
 
   Στη συνέχεια, ακολουθείται η διαδικασία του ligation όπου τα δύο ξεχωριστά κομμάτια 
ενώνονται με τη βοήθεια της T4 ligase. Tα DNA αναμιγνύονται με συγκεκριμένες αναλογίες 
πλασμιδίου/ενθέματος  (1/1, 1/3, 1/5, 1/7 κλπ.) και τα ng του πλασμιδίου υπολογίζονται με 
τον παρακάτω τύπο:  
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Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε για 2 ώρες σε RT ή Ο/Ν στους 16 oC. 
 
 

Μετασχηματισμός βακτηρίων 
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Για τον μετασχηματισμό των βακτηρίων: 
 

• Αρχικά ξεπαγώνονται στο πάγο κύτταρα DH5a απο τους -80 oC όπου διατηρούνται. 
 

• Ακολούθως, προστίθεται όλο το DNA στα κύτταρα και αφήνονται στο πάγο για 30 
λεπτά 

 
• Στη συνέχεια, κάνουμε heat shock στους 42 oC για 45 δευτερόλεπτα 

 
• Τα αφήνουμε για 2 λεπτά στον πάγο 

 
• Έπειτα, προσθέτουμε 900μl LB σε κάθε δείγμα και τα αφήνουμε για 1 ώρα στους 37 

oC και φυγοκεντρούμε για 5 λεπτά. Αφαιρούμε 800μl και με τα υπόλοιπα 100μl 
επαναδιαλύουμε τη πελλέτα. 
 

• Απλώνουμε τα κύτταρα σε τρυβλία που έχουν στερεό θρεπτικό LB στο οποίο γίνεται 
και η προσθήκη των κατάλληλων αντιβιοτικών αν υπάρχει ανθεκτικότητα του 
πλασμιδίου ή των κυττάρων σε κάποιο αντιβιοτικό. 
 

• Τέλος, τα τρυβλία τοποθετούνται στους 37 oC για 12-16 ώρες (O/N επώαση) 
 

Έλεγχος έκφρασης πρωτεινών 
 
Για να ελέγξουμε κατα πόσο εκφράζεται η επιθυμητή πρωτείνη εφαρμόζουμε το 
πρωτόκολλο για μετασχηματισμό σε βακτηριακά κύτταρα όπως περιγράφεται πιο πάνω. Τα 
βακτηριακά στελέχη που χρησιμοποιούμε σε αυτή τη περίπτωση δεν είναι DH5a, αλλά  
Origami ή  DE3 rare που είναι ειδικά για αυτό το σκοπό. Τα στελέχη αυτά σε αντίθεση με τα 
DH5a έχουν ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά (τετρακυκλίνη- Origami, χλωραμφαινικόλη-DE3 
rare). Απο τις αποικίες που προκύπτουν στα τρυβλία βάζουμε υγρές καλλιέργειες LB 
(precultures) των 5ml και τις αφήνουμε για 12-16 ώρες (O/N) στους 37 oC για να 
αναπτυχθούν. 
 
Απο τις καλλιέργειες αυτές, κάνουμε στη συνέχεια αραίωση 1:50 σε 50ml υγρής 
καλλιέργειας LB και τις αφήνουμε στους 37 oC μέχρι να φτάσουν στην εκθετική τους φάση, 
δηλαδή η οπτική τους πυκνότητα (OD) να είναι περίπου 0,6-0,8. Έπειτα, παίρνουμε δείγμα 
1ml το οποίο είναι το δείγμα –IPTG. Το IPTG προστίθεται στη συνέχεια σε συγκέντρωση 
0,4mM η οποία όμως μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα τη πρωτείνη και η καλλιέργεια 
επωάζεται στους 37 oC για ένα χρονικό διαστημα 3-4 ωρών. Τόσο ο χρόνος όσο και η 
θερμοκρασία μπορούν να μεταβληθούν ανάλογα τις συνθήκες έκφρασης της πρωτείνης. 
Στη συγκεκριμένη εργασία, παρατηρήθηκε η καλύτερη έκφραση στους 18 oC με Ο/Ν 
επώαση. Μετά την επώαση, συλλέγεται δείγμα +IPTG 500μl και οι υπόλοιπες καλλιέργειες 
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φυγοκεντρούνται στα 5000g για 15 λεπτά σε ψυχόμενη φυγόκεντρο (4 oC), αφαιρείτε το 
υπερκείμενο και οι πελέτες φυλάγονται στους -20 oC.  
Τα δείγματα -/+ IPTG φυγοκεντρούνται για 5 λεπτά σε ψυχόμενη φυγόκεντρο, αφαιρείται 
το υπερκείμενο και η πελλέτες επαναδιαλύονται σε 50μl 2x Sample buffer + β-
μερκαπτοαιθανόλη (bme). Τέλος, τα δείγματα φορτώνονται σε SDS-PAGE gel συγκέντρωσης 
ανάλογης του μεγέθους της πρωτείνης που θέλουμε να εκφράσουμε και παρατηρούμε αν 
η πρωτείνη μας παρουσία IPTG υπερεκφράζεται. 
 

Έλεγχος διαλυτότητας και δημιουργία σωμάτων εγκλεισμού 
 

  Αυτή η διαδικασία γίνεται για να εξετάσουμε κατα πόσο η πρωτείνη μας, εφόσον 
εκφραστεί, βρίσκεται στη πελλέτα (σχηματίζει συσσωματώματα) ή στο υπερκείμενο 
(διαλυτή μορφή). Ο καθαρισμός της πρωτείνης είναι ευκολότερος όταν αυτή βρίσκεται σε 
διαλυτή μορφή, δηλαδή στο υπερκείμενο.  
   
  Τα κύτταρα απο την έκφραση της πρωτείνης ξεπαγώνονται απο τους -20 oC όπου είχαν 
φυλαχθεί και επαναδιαλύονται σε 10ml bufferA. Το bufferA είναι ένα ισοτονικό διάλυμα 
που αποτελείται απο 50Mm Tris και 150mM NaCl. Χρησιμοποιείται για να τεντώσει τις 
εξωτερικές μεμβράνες των κυττάρων ώστε να μπορέσει η λυσοζύμη να τις αποδομήσει 
ευκολότερα. Η λυσοζύμη που προστίθεται στη συνέχεια βρίσκεται στο διάλυμα σε τελική 
συγκέντρωση 0,1mg/ml. Στη συνέχεια, προσθέτουμε PMSF, για να καταστείλουμε τις 
πρωτεάσες, σε τελική συγκέντρωση 2mM. Τα αφήνουμε στο πάγο για 30 λεπτά και 
ακολούθως τα εκθέτουμε σε υπερήχους (sonication), το οποίο βοηθά στην διαλυτοποίηση 
των πρωτεινών, για 4 λεπτά συνολικά (1 λεπτό έκθεση- 1 λεπτό στο πάγο). Έπειτα τα 
φυγοκεντρούμε για 30 λεπτά στις 21000g σε ψυχόμενη φυγόκεντρο. Αφαιρούμε το 
υπερκείμενο και το βάζουμε σε ειδικό σωλήνα ένω η πελλέτα επανδυαλύεται σε 2ml buffer 
που είναι αποδιατακτικό διάλυμε και περιέχει ουρία 8Μ. Παίρνουμε δείγμα τόσο απο το 
υπερκείμενο όσο και απο την πελλέτα και τα αναλύουμε σε SDS-PAGE gel ανάλογης 
συγκέντρωσης για να δούμε που βρίσκεται η πρωτείνη μας.  

 

Καθαρισμός πρωτεινών 
 
Οι πρωτεΐνη Ssa1 απομονώθηκε από 6 λίτρα καλλιέργειας βακτηρίων Origami. Τα κύτταρα 
επαναδιαλύθηκαν σε διάλυμα Α (50mM Tris-HCl pH 8.0, 50 mM NaCl, 5 mM ιμιδαζόλιο και 
10% γλυκερόλη) με επιπλέον 0.5Μ NaCl και έπειτα έσπασαν με τη χρήση υπερήχων. Τα 
σπασμένα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν στις 25000rpm για μία ώρα στους 4°C. Οι πρωτεΐνες 
απομονώθηκαν από το υπερκείμενο το οποίο πέρασε σε σφαιρίδια νικελίου-αγαρόζης (Ni-
NTA beads, Qiagen), τα οποία είχαν εξισορροπηθεί με διάλυμα Α και 0.5Μ NaCl, ώστε να 
προσδεθεί σε αυτά στη συνέχεια η πρωτεΐνη. Κατόπιν, τα σφαιρίδια ξεπλύθηκαν με 
διάλυμα Α και 0.5Μ NaCl δύο φορές και ακολούθησε ένα τρίτο ξέπλυμα με διάλυμα Α και 
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50mΜ NaCl. Τελικά, οι πρωτεΐνες εκλούστηκαν από τα σφαιρίδια με διάλυμα Α και 300 mM 
ιμιδαζόλιο. 

 

Western Blotting 
 
Αυτή η διαδικασία είναι πολύ χρήσιμη για την ανίχνευση μικρής ποσότητας πρωτείνης σε 
ένα δείγμα. Είναι μια διαδικασία ανοσοαποτύπωσης πρωτεινών απο ένα SDS-PAGE gel, το 
οποίο έχει ηλεκτροφορηθεί προηγουμένως, σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Η μεταφορά 
απο το gel στη μεμβράνη γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα σε ειδική συσκευή (transfer). Στη 
συνέχεια, χρησιμοποιούμε χρωστική ponceau για να χρωματίσουμε τη μεμβράνη και να 
σημειώσουμε τους markers. Έπειτα γίνεται προσθήκη αντισώματος ειδικού για την 
πρωτείνη. Το αντίσωμα αυτό είναι πολυκλωνικό και παρήχθηκε σε κουνέλια. ‘Ετσι το 
δεύτερο αντίσωμα που χρησιμοποιείται είναι το α-Rabbit το οποίο είναι συζευγμένο με 
HRP (horse raddish peroxidase) και παρουσία υπεροξειδίου και λουμινόλης που περιέχει το 
ECL εκλύει φως και έτσι ανιχνεύονται οι πρωτείνες. 
 
Αναλυτικά η διαδικασία έχει ως εξής:  
 

• Η διαδικασία του transfer γίνεται για 25 λεπτά στα 20V. 
 

• Η μεμβράνη βάφεται με χρωστική ponceau για να σημειώσουμε τους markers. 
 

• Κάνουμε blocking των πρωτεινών με 5% γάλα σε 20-25ml 1x TBST για 1 ώρα. 
 

• Ακολουθούν 3 ξεπλύματα με 1x TBST για 5 λεπτά το κάθε ένα. 
 

• Προσθέτουμε το πρώτο αντίσωμα με αναλογία 1:2000 σε 1% γάλα για 1 ώρα. 
 

• Ακολουθούν ξανά 3 ξεπλύματα με 1x TBST για 5 λεπτά το κάθε ένα. 
 

• Προστίθεται το δεύτερο αντίσωμα σε αναλογία 1:10000 σε 1% γάλα για 1 ώρα. 
 

• Κάνουμε 3 τελευταία ξεπλύματα των 5 λεπτών με 1x TBST.  
 

• Γίνεται εμφάνιση της μεμβράνης με τη χρήση ECL για να δούμε το σήμα των 
αντισωμάτων.  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Στελέχη και συνθήκες ανάπτυξης 
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Τα στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν γι’ αυτήν την εργασία ήταν τα αγρίου τύπου D273-10B, 
τα galMia40 και τα galErv1 του σακχαρομύκητα S.Cerevisiae. Τα gal στελέχη έχουν τον 
υποκινητή gal ανοδικά του γονιδίου που εκφράζει την πρωτείνη Mia40 και Erv1 αντίστοιχα. 
Ο υποκινητής αυτός αντικατέστησε τους ενδογενής υποκινητές αυτών των γονιδίων μέσω 
ομόλογου ανασυνδυασμου. Επίσης τα gal στελέχη εκφράζουν τις πρωτείνες μόνο παρουσία 
γαλακτόζης στο θρεπτικό. Όλα τα στελέχη του σακχαρομύκητα μεγαλώσανε στους 30 oC.  
 

Θρεπτικά 
 
Υπάρχουν δύο είδη θρεπτικών στα οποία μεγαλώνει ο σακχαρομύκητας, τα πλούσια και τα 
φτωχά. Η επιλογή για το θρεπτικό γίνεται ανάλογα το πείραμα που θέλουμε να κάνουμε. 
Στην συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω θρεπτικά: 
  
YPD/YPGal (πλούσια θρεπτικά) 
2% w/v πηγή άνθρακα (γλυκόζη για τα YPD, γαλακτόζη για τα YPGal), 1% w/v yeast extract 
και 2% w/v peptone. 
 
SC/SCgal (φτωχά θρεπτικά) 
2% w/v πηγή άνθρακα (γλυκόζη για τα SC , γαλακτόζη για τα SCgal), 0,17% w/v yeast 
nitrogen base w/o amino acids, o,5% w/v (NH4)2SO4, 0,6% w/v casamino amino acids. 
 

Μετασχηματισμός σακχαρομύκητα 
 
Για τον μετασχηματισμό κυττάρων του σακχαρομύκητα χρησιμοποιήθηκε ο πλασμιδιακός 
φορέας pRS316 που είναι κατάλληλος για έκφραση στο σακχαρομύκητα και το γονίδιο erv1 
σε 2 κομμάτια, το ΔΝ72 και το Ν72 (εικόνα 20). Τα δύο πλασμίδια έφεραν καθοδικά του 
γονιδίου έξι ιστιδίνες (6-His tag) 
 
Αρχικά, γίνεται streaking των στελεχών σε τρυβλίο σε πλούσιο θρεπτικό (αγρίου τύπου σε 
YPD, gal στελέχη σε YPGal).  Αφού περάσουν 2-4 μέρες περίπου που χρειάζονται για να 
αναπτυχθούν τα στελέχη, ετοιμάζουμε υγρές καλλιέργειες των 5ml (precultures) απο τα 
φτωχά θρεπτικά, βάζουμε λουπιά κυττάρων απο το κάθε στέλεχος και το αφήνουμε O/N 
ώστε την επόμενη μέρα να έχουμε κορεσμένη καλλιέργεια. 
 
Απο τη κορεσμένη καλλιέργεια, κάνουμε αραίωση σε 50ml φτωχού θρεπτικού μέσου, με 
γλυκόζη για τα αγρίου τύπου και με γαλακτόζη για τα gal στελέχη. Η ανάπτυξη τους ξεκινά 
απο OD600=0,1 και αφήνονται να μεγαλώσουν μέχρι να φτάσουν περίπου σε OD=1. Στη 
συνέχεια, φυγοκεντρούμε σε αποστειρωμένο σωλήνα για 5 λεπτά στις 5000rpm για να 
αφαιρέσουμε το θρεπτικό. Προσθέτουμε 25ml αποστειρωμένου Η2Ο για να 
επαναδιαλύσουμε τη πελλέτα. Φυγοκεντρούμε ξανά και επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε 
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1ml 100mM LiAc. Τα κύτταρα φυγοκεντρούνται για 15 δευτερόλεπτα στην μέγιστη 
ταχύτητα  και το LiAc αφαιρείται με τη χρήση πιπέτας. Γίνεται επαναδιάλυση των κυττάρων 
σε 100mM LiAc σε τελικό όγκο 500μl και το διαλυμα χωρίζεται σε eppendorfs ανα 50μl και 
γίνεται φυγοκέντρηση για 15 δευτερόλεπτα στην μέγιστη ταχύτητα. Αφαιρούμε το 
υπερκείμενο. 
Στην πελλέτα που έχουμε προσθέτουμε 240μl PEG, 36μl 1M LiAc, 25μl SS-DNA (2mg/ml), 
50μl H2O και 0,1-10μg πλασμιδιακού φορέα ακολουθώντας αυστηρά αυτή τη σειρά. 
Αναδεύουμε έντονα μέχρι να επαναδιαλυθεί η πελλέτα και επωάζουμε για 30 λεπτά στους 
30 oC. Τα κύτταρα στη συνέχεια υποβάλλονται σε θερμικό σόκ για 25 λεπτά στους 42 oC. 
Φυγοκεντρούμε για 15 δευτερόλεπτα σε μέγιστη ταχύτητα για να απομακρύνουμε τα υλικά 
του μετασχηματισμού. Επαναδιαλύουμε τη πελλέτα σε 1ml αποστειρωμένου νερού και 
απο αυτό απλώνουμε 100-200μl σε τρυβλίο με στερεό φτωχό θρεπτικό. 
 
Τα θρεπτικά αυτά δεν έχουν ουρακίλη, ώστε να γίνει η επιλογή των κυττάρων που 
μετασχηματίστηκαν με το πλασμίδιο. Στο πλασμίδιο υπάρχει το γονίδιο ura που κωσικεύει 
την ουρακίλη κάτι που επιτρέπει στα κύτταρα που έχουν το πλασμίδιο να αναπτυχθούν σε 
αντίθεση με αυτά που δεν το φέρουν. 
 

Yeast Extract  
 
Αφού αναπτυχθούν στα τρυβλία τα μετασχηματισμένα κύτταρα, επιλέγονται 2 αποικίες οι 
οποίες “σώζονται” σε αντίστοιχα τρυβλία. Όταν και αυτές αναπτυχθούν, τότε ετοιμάζουμε 
υγρές καλλιέργειες 5ml φτωχού θρεπτικού, βάζουμε λουπιά απο αυτές και τις αφήνουμε 
O/N στους 30 oC. 
 
Την επόμενη μέρα, απο την κορεσμένη καλλιέργεια κάνουμε αραίωση σε 20ml φτωχού 
θρεπτικού μέσου και το αφήνουμε να  αναπτυχθεί, ξεκινώντας απο OD=0,1 μέχρι να φτάσει 
η οπτική πυκνότητα περίπου στο 1. Στη συνέχεια, συλλέγουμε τόσα κύτταρα ώστε η OD=5 
και τα φυγοκεντρούμε σε ψυχόμενη φυγόκεντρο για 5 λεπτά στα 5000g. Αφαιρούμε το 
θρεπτικό, επαναδιαλύουμε τη πελλέτα σε 1ml 100mM Tris 7.4 και φυγοκεντρούμε ξανά. 
Πετάμε το υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε σε 50μl 2x SB + PMSF (2mM τελικό όγκο). 
Έπειτα, προσθέτουμε μικρά glass beads και αναδεύουμε έντονα 4 φορές για ένα λεπτό με 
ένα λεπτό ηρεμίας στο πάγο. Προσθέτουμε άλλα 150μl 2x SB+ PMSF και τρέχουμε σε SDS-
PAGE gel ανάλογης συγκέντρωσης, τα δείγματα μας. 
 

IN ORGANELLO ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
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Απομόνωση μιτοχονδρίων απο κύτταρα σακχαρομύκητα 
 
Για να πραγματοποιηθούν τα πειράματα εισόδου ραδιοσημασμένων πρωτεινών στα 
μιτοχόνδρια πρέπει αρχικά να απομονωθούν μιτοχόνδρια απο τα άγρια στελέχη D273-10B 
ή απο τα GalErv1 στελέχη του σακχαρομύκητα S. cerevisiae. Η ανάπτυξη τους γίνεται στους 
30 oC σε πλούσιο θρεπτικό μέσο (YPD) και στην περίπτωση των galErv1  προστίθεται 0,2% 
(w/v) γλυκόζη για 24 ώρες ώστε να γίνει πλήρης καταστολή του ενδογενούς γονιδίου. Με 
αυτό τον τρόπο, επιλέγονται και αναπτύσσονται μόνο τα κύτταρα τα οποία διαθέτουν 
λειτουργικά μιτοχόνδρια καθώς η πηγή άνθρακα που υπάρχει στο μέσο δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας στο κυτταρόπλασμα. 
Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται χωρίζεται σε 2 μέρη, δίνοντας τη δυνατότητα 
παρασκευής τόσο καθαρών μιτοχονδρίων (pure), όσο και μιτοχονδρίων που είναι σε μορφή 
συσσωματωμάτων με άλλα υλικά του κυττάρου (crude). Η καθαρότητα των μιτοχονδρίων 
εξασφαλίζεται με τη χρήση του Nycodenz, ενός πολυσακχαρίτη που έχει τη δυνατότητα να 
ξεχωρίζει τα μιτοχόνδρια απο τα άλλα μεμβρανώδη οργανίδια του κυττάρου με 
διαβάθμιση πυκνότητας. Τα μιτοχόνδρια που συλλέγονται, χωρίζονται σε eppendorf σε 
συγκέντρωση 1mg/ml και αποθηκεύονται στους -80 oC [28]. 
 

Διαλύματα που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση των μιτοχονδρίων 
 
Tris-DTT 
1M Tris-SO4 pH 9,4 , 1M DTT , ddH2O 
 
1.2M SORBITOL BUFFER 
2,4M sorbitol, 1M KPi pH 7,4, ddH2O 
 
BREAKING BUFFER (BB) pH 6 
2,4M sorbitol, 1M K+MES pH 6 (foiled-light sensitive), ddH2O 
 
BREAKING BUFFER pH 7,4 
2,4M sorbitol, 1M K+HEPES pH 7,4, ddH2O 
 
50% Nycodenz stock 
50g Nycodenz in 100ml final H2O 
 
14,5%+ 20%Nycodenz  
2x BB 6.0, 50% Nycodenz stock, ddH2O 
Αλλάζουν οι ποσότητες nycodenz stock για κάθε συγκέντρωση. 
 

Δημιουργία Μιτοπλαστών 
 
Μιτοπλάστες λέγονται τα απομονωμένα μιτοχόνδρια τα οποία δεν έχουν εξωτερική 
μεμβράνη. Η δημιουργία τους επιτυγχάνεται με την χρήση υπερωσμωτικού διαλύματος. Τα 
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μιτοχόνδρια τα χρησιμοποιούμε σε συγκέντρωση 0,5mg/ml (50μg mitos επαναδυαλύονται 
σε 100 μl) επαναδιαλύονται σε 1x Import buffer (1vol) και σε 20mM Hepes pH 7,4 (9vol) 
20Mμ. Αφήνονται για 30 λεπτά στο πάγο και μετά φυγοκεντρούμε για 5 λεπτά στους 4 oC. 
Επαναδιαλύουμε την πελλέτα σε 2x SB + β-μερκαπτοαιθανόλη και στο υπερκείμενο 
κάνουμε TCA precipitation. Γίνεται δηλαδή προσθήκη 10% TCA σε τελικό όγκο, το οποίο 
κατακρημνίζει ότι υπάρχει στο υπερκείμενο και παγώνει αντιδράσεις λόγω χαμηλού pH. 
Αφήνουμε το TCA να δράσει για 30 λεπτά στον πάγο και στη συνέχεια φυγοκεντρούμε για 
μισή ώρα και επαναδιαλύουμε την πελλέτα σε 2x SB+ β-μερκαπτοαιθανόλη. Για την 
ρύθμιση του pH των δειγμάτων προσθέτουμε 3-4μlTris pH 8.0. 

 

Παραγωγή ραδιοσημασμένων πρωτεινών για εισαγωγή τους στα μιτοχόνδρια 
 
Η πρόδρομη πρωτείνη (precursor) παράγεται σε rabbit reticulocyte lysate (RRL) παρουσία 
παριενεργής μεθειονίνης (35S methionine), μίγματος αμινοξέων που δεν έχει μεθειονίνη, 
SP6 RNA πολυμεράσης, TNT buffer και Η2Ο και προφανώς το πλασμιδίου που φέρει το 
γονίδιο για την έκφραση της πρωτείνης. Το μίγμα επωάζεται στους 30 oC για 90 λεπτά και 
στη συνέχεια ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 25000g σε ψυχόμενη φυγόκεντρο για 30 λεπτά 
ώστε να απομακρυνθούν τα ριβοσώματα. Το υπερκείμενο στο οποίο βρίσκεται η 
ραδιοσημασμένη πλέον πρωτείνη, συλλέγεται και απο αυτό χρησιμοποιούμε 5μl 
ραδιενεργής πρωτείνης ανα 50μg μιτοχονδρίων. Επίσης, κρατάμε ένα δείγμα 10% (0,5μl) 
αλλά εμείς παίρνουμε 1μl στο οποίο προσθέτουμε 15-20μl SB+ β-μερκαπτοαιθανόλη. και 
από αυτό φορτώνουμε τη μισή ποσότητα.  
 
Αφου έγινε η παραγωγή της πρωτείνης, ακολουθεί η διαδικασία της εισαγωγής στα 
μιτοχόνδρια (import). Ετοιμάζεται το import mix το οποίο περιλαμβάνει 1x import buffer, 
2,5mM NADH, 2mM ATP σε τελικές συγκεντρώσεις και Η2Ο. Για κάθε αντίδραση 
χρησιμοποιούνται 100μl import mix και τα δείγματα αφήνονται στους 30 oC για 15 λεπτά. Η 
αντίδραση σταματά όταν τοποθετηθεί στον πάγο. Στη συνέχεια, φυγοκεντρούμε στις 
14000rpm για 5 λεπτά σε ψυχόμενη φυγόκεντρο για να απομακρύνουμε το import mix. 
Επαναδιαλύουμε τις πελλέτες σε Βreaking buffer το οποίο περιέχει τρυψίνη ή πρωτεινάση 
Κ (PK) σε τελική συγκέντρωση 0,025 mg/mlώστε να καταστραφούν όσα μόρια πρωτείνης 
δεν εισήλθαν στο μιτοχόνδριο. Τα δείγματα αφήνονται στον πάγο για άλλα 30 λεπτά και 
έπειτα προστίθεται PMSF για την αναστολή της πρωτεινάσης Κ ή SBTI για την αναστολή της 
τρυψίνης σε τελική συγκέντρωση 2,5 mg/ml (ο αναστολέας προστίθεται πάντα σε 10x 
μεγαλύτερη συγκέντρωση από την πρωτεινάση). Αφήνουμε για 10 λεπτά στο πάγο και μετά 
φυγοκεντρούμε για 5 λεπτά στους 4 oC. Αφαιρούμε το υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε 
την πελλέτα σε 15μl 2x SB+ β-μερκαπτοαιθανόλη. Τέλος, τα δείγματα ηλεκτροφορούνται σε 
SDS-PAGE gel ανάλογης συγκέντρωσης. 
Η διαδικασία αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα το πείραμα που κάνουμε. 
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ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 
50x TAE  242gr Tris, 57.1ml glacial acetic acid, 37.2gr EDTA pH 8 (for 1lt) 

10x Tricine Upper Bf  
 
24.22gr Tris, 34.2gr tricine, 2gr SDS (for 200ml) 

 
10x Tricine Lower Bf 

 
48.44gr Tris, adjust pH to 8.9 with HCl (for 200ml) 

5x SDS Bf 15,1gr Tris, 72gr glycine, 5gr SDS pH~8,3 
Coomassie  30% methanol, 10% acetic acid & 0,2% R-250  

Destaining buffer  15% methanol, 10% acetic acid 

Ponceau 5% acetic acid, 0.1% ponceau 
 
10x Transfer Bf 

 
30gr Tris, 144gr glycine (to make 1x add 20% methanol and 0.1% SDS) 

 
10x TBST 

 
90gr NaCl, 100ml 1M Tris-Cl pH 7.5, 10gr Tween 20 (for1lt) 

Import Bf 
2mM ATP, 3mM NADH, 1mg/ml BSA, 0.6M sorbitol, 2mM KH2PO4, 
50mM KCl, 10mM MgCl2,5mM L-methionine, 50mM Hepes-KOH pH 7.1 

Breaking Bf  0.6M sorbitol, 20mM K+MES pH 7.4 
 
Πίνακας 1: Σύσταση διαλυμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Α. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΤΟΣΟΛΙΟ ΤΟΥ S. Cerevisiae 
 

Η ενότητα αυτή θα χωριστεί σε 2 μέρη. Tο πρώτο μέρος αφορά την δημιουργία και 
έκφραση της πρωτείνης Ssa1, ή οποία θα χρησιμοποιηθεί σαν αντίσωμα για την ανίχνευση 
των κομματιών Ν72His και ΔΝ72His της Erv1. Το δεύτερο μέρος αφορά το μετασχηματισμό 
των pRS316Ν72His και pRS316ΔΝ72His και την έκφραση τους σε διαφορετικά στελέχη του 
S. Cerevisiae, την απομόνωση και ανιχνευσή τους. 
 

Α1. Η πρωτεΐνη- σαπερόνη Ssa1 
 

  Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, σκοπός της παραγωγής αυτής της πρωτείνης ήταν η 
δημιουργία αντισώματος για την ανίχνευση των κομματιών της Erv1. Ανάλογα τον εκάστοτε 
σκοπό του πειράματος, χρησιμοποιείται συγκεκριμένος φορέας- πλασμίδιο. Τα πλασμίδια 
σε γενικές γραμμές, είναι δίκλωνα μόρια που χρησιμοποιούνται στη γενετική μηχανική για 
τον πολλαπλασιασμό και την έκφραση γονιδίων. Πολύ χρήσιμη ιδιότητα τους είναι ότι 
φέρουν γονίδια ανθεκτικότητας σε διάφορα αντιβιοτικά έτσι ώστε, μετά από 
μετασχηματισμό τους σε βακτήρια και έκθεση τους σε θρεπτικό μέσο παρουσία του 
αντιβιοτικού να επιβιώνουν μόνο τα βακτήρια που έχουν ενσωματώσει το πλασμίδιο. 
  Για την παραγωγή αυτής της πρωτείνης, έγινε κλωνοποίηση του γονιδίου που την 
εκφράζει στον πλασμιδιακό φορέα pET16. Ο φορέας αυτός φέρει γονίδιο ανθεκτικότητας 
στο αντιβιοτικό αμπικιλλίνη και το γονίδιο μας βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του Τ7 
υποκινητή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 13: Ο πλασμιδιακός φορέας pET                                                                                      
[http://www.bio.davidson.edu/courses/molbio/molstudents/spring2003/causey/pet.html] 
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Συγκεκριμένα, το βακτήριο στο οποίο ενθέτουμε το πλασμίδιο, φέρει στο γονιδίωμα του το 
γονίδιο που κωδικεύει την Τ7 RNA πολυμεράση και το οποίο, βρίσκεται κάτω από τον 
έλεγχο του lac υποκινητή. Το IPTG είναι ένα ανάλογο της λακτόζης το οποίο δεσμεύει τον 
καταστολέα του lac υποκινητή επάγοντας την έκφραση της Τ7 πολυμεράσης. Το ένζυμο 
αυτό στη συνέχεια επάγει την έκφραση του γονιδίου μας που είναι ενσωματωμένο στο 
πλασμίδιο.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 14 : Ο μηχανισμός λειτουργίας του pET συστήματος [http://life.nthu.edu.tw/~b871614/protocols/pet.html]. 

  
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο φορέας μας έφερε ήδη το TEV site, το γονίδιο MBP για την 
έκφραση της αντίστοιχης πρωτείνης και 6 ιστιδίνες (His tag). Το His tag χρησιμοποιήθηκε 
για τον καθαρισμό της πρωτείνης από κολώνα νικελίου (Ni-NTA). Η MBP πρωτείνη έχει την 
ικανότητα να κρατά σε διαλυτή μορφη την πρωτείνης μας ώστε να μπορούμε να την 
απομονώσουμε από τα κύτταρα πιο εύκολα. Το TEV site χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να 
μπορέσουμε με την χρήση TEV πρωτεάσης να αφαίρέσουμε το His-MBP-TEV κομμάτι και να 
πάρουμε καθαρή την πρωτείνη μας.  
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AA.pET-16b HISMBPTEV SSA1
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Εικόνα 15: Ο φορέας pET16 με τα επιθυμητά γονίδια (HIS MBP TEV) για την παραγωγή της πρωτείνης  μας (Ssa1). 
 

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάκτηση του γονιδίου από το γονιδίωμα του 
σακχαρομύκητα είναι οι εξής: 
 

Ssa1 forward                        5’-CGCGGATCCCATATGTCAAAAGCTGTCGGTATTG -3’ 

Ssa1 reverse                         5’-CGCGGATCCTCTTAATCAACTTCTTCAACGGTTGG-3’ 

 
  Έπειτα από τις διαδικασίες των πέψεων με τα κατάλληλα περιοριστικά ένζυμα τόσο για 
τον φορέα όσο και για το ένθεμα, της ένωσης των 2 κομματιών (ligation) και του 
μετασχηματισμού του πλέον έτοιμου (με το επιθυμητο γονίδιο) πλασμιδιακού φορέα σε 
βακτηριακά κύτταρα DH5α προχωρήσαμε σε έλεγχο της έκφρασης της πρωτείνης. Οι 
διαδικασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά πιο πάνω (βλ. Υλικά και Μέθοδοι).   
  
 Για τον έλεγχο έκφρασης χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα BL21-DE3, BL21-DE3 rare και Origami 
B από τα οποία, μετά από την διαδικασία μετασχηματισμού με το πλασμίδιο μας, βάλαμε 
3X5ml καλλιέργειες (precultures)για το κάθε στέλεχος. Από τις καλλιέργειες αυτές κάναμε 
αραίωση 1:50 σε 3x50ml LB παρουσία αμπικιλλίνης λόγω της ανθεκτικότητας του 
πλασμιδίου. Επίσης προσθέσαμε και τα ανάλογα αντιβιοτικά στα οποία έχουν 
ανθεκτικότητα τα βακτηριακά στελέχη (χλωραμφαινικόλη για τα Origami B, τετρακυκλίνη 
για τα DE3 RARE, τα DE3 δεν έχουν κάποια ανθεκτικότητα). Όταν η οπτική πυκνότητα OD 
έφτασε στο 0,6-0,8 περίπου, συλλέξαμε τα –IPTG δείγματα και προσθέσαμε το IPTG το 
οποίο θα εκφράσει την Τ7 RNA πολυμεράση που στη συνέχεια θα εκφράσει την πρωτείνη 
μας. 
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Εικόνα 16: Ο χημικός τύπος του IPTG [http://www.pearsonhighered.com/mathews/ch26/iptg.htm]. 

Μετά από 3-4 ώρες επώαση στους 37οC σε τελική συγκέντρωση 0,4Mm IPTG συλλέξαμε τα 
+IPTG δείγματα από όλα τα φλασκάκια (3 δείγματα ανα στέλεχος). Φορτώσαμε σε 10% 
SDS-PAGE gel το –IPTG και τα τρία + IPTG. Η πρωτείνη μας εκφράζεται στα 70kDa περίπου 
αλλά εμείς την περιμένουμε να αναλυθεί στα 110kDa περίπου λόγω του HIS-MBP-TEV 
κομματιού που είναι προσδεδεμένο σε αυτήν. Παρατηρούμε ξεκάθαρες μπάντες που 
αντιστοιχούν στο σωστό μοριακό βάρος (MW) και ικανοποιητική έκφραση σε όλα τα 
δείγματα και στα τρία είδη στελεχών.  

 

 

Εικόνα 17: Έλεγχος έκφρασης της πρωτείνης Ssa1 στα στελέχη DE3, Origami Β και DE3 rare. 
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Από τα τρία στελέχη κυττάρων επιλέξαμε τα Origami B κύτταρα καθώς παρουσιάζουν μια 
αμυδρά καλύτερη έκφραση για να εφαρμόσουμε την διαδικασία του sup/pellet test, 
προκειμένου να ελέγξουμε αν η πρωτείνη μας είναι διαλυτή ή όχι. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Eικόνα 18: Έκφραση της Ssa1 σε τρείς διαφρετικές αποικίες του στελέχους Origami B και sup/pellet test. (στη βάση του gel 
αναφέρονται οι ποσότητες της αρχικής καλλιέργειας που έχουν φορτωθεί στο δείγμα).  

Παρατηρούμε στην εικόνα 18 ότι σχεδόν όλη η ποσότητα της πρωτείνης καταλήγει στο 
κλάσμα της πελέτας έπειτα από σπάσιμο κυττάρων. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι η πρωτείνη μας δεν είναι σε διαλυτή μορφή, ίσως να σχηματίζει συσσωματώματα λόγω 
λανθασμένης αναδίπλωσης και κατά συνέπεια να μην την λαμβάνουμε στο υπερκείμενο  

 Προκειμένου όμως να έχουμε έναν ευκολότερο καθαρισμό αλλά και την δυνατότητα να 
πάρουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα πρωτείνης, πρέπει να τροποποιήσουμε την 
θερμοκρασία της επώασης με το IPTG αλλά και την συγκέντρωση του IPTG,ώστε να γίνει 
διαλυτή και να μεταφερθεί στο υπερκείμενο (sup κλασμα). Γι’  αυτό πραγματοποιήσαμε 
έλεγχο έκφρασης για 4 ώρες στους 30οC και στους 18 οC αλλά και overnight (O/N) επώαση 
στους 18 οC με 0,2mM τελική συγκέντρωση IPTG. Σε αυτά τα δείγματα κάναμε στη συνέχεια 
sup/pellet test για να δούμε αν η πρωτείνη μας έχει γίνει διαλυτή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19: Έκφραση της Ssa1 και sup/pellet test  της πρωτείνης σε κύτταρα Origami B σε διαφορετικές συνθήκες επώασης 
με το IPTG (θερμοκρασία επώασης και συγκέντρωση IPTG). 
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  Σε αυτή την περίπτωση όπως και στην προηγούμενη κρατήθηκαν δείγματα –IPTG και 
+IPTG προκειμένου να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης της αρχικής ποσότητας παραγώμενης 
πρωτείνης σε σχέση με την ποσότητα που καταλήγει σε κάθε κλάσμα μετά από την 
διαλυτοποίηση των κυττάρων. Όπως φαίνεται και από την εικόνα στους 18 οC Ο/Ν έχουμε 
μια αρκετά καλή διαλυτοποιήση της πρωτείνης καθώς ένα ποσοστό της μπορεί να 
ανιχνευθεί στο κλάσμα του υπερκείμενου σε σύγκριση με τις άλλες θερμοκρασίες που 
δοκιμάστηκαν. Για να είμαστε βέβαιοι για την πρωτείνη που παράγεται προχωρήσαμε σε 
αλληλούχιση του γονιδίου στο πλασμίδιο που κατασκευάσαμε και τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι δεν υπάρχει κάποια μετάλλαξη που να επηρεάζει την λειτουργία της. 
Δεδομένου αυτού προχωρήσαμε σε μεγάλη καλλιέργεια (large scale- 6lt) προκειμένου να 
πάρουμε ικανοποιητική ποσότητα πρωτείνης.  
  
 Η πάστα κυττάρων που συλλέχθηκε, αποθηκεύτηκε στους -20οC και στη συνέχεια σπάσαμε 
τα κύτταρα ακολουθώντας ένα πρωτόκολλο καθαρισμού όπου το υπερκείμενο πέρασε από 
κολώνες νικελίου όπως περιγράφεται πιο πάνω (βλ. Υλικά και Μέθοδοι) ώστε να 
μπορέσουμε να στείλουμε την καθαρή πλέον πρωτείνη προς παραγωγή αντισώματος σε 
ειδική εταιρία παρασκευής αντισωμάτων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το αντίσωμα 
αυτό θα χρησιμοποιηθέι σε πειράματα αναγνώρισης των κομματιών της Erv1, τα οποία 
αποτελούν υπόστρωμα για την Ssa1 προκειμένου να μεταφερθούν στα μιτοχόνδρια, στο 
κυτταρόπλασμα του σακχαρομύκητα. 
 

Α2. In vivo έκφραση στον σακχαρομύκητα S. Cerevisiae 

 

  Στο συγκεκριμένο πείραμα θέλαμε να δούμε κατά πόσο το αμινοτελικό κομμάτι (N72) και 
το καρβοξυτελικό κομμάτι (ΔΝ72) της Erv1 μπορούν να υπάρξουν στο κυτταρόπλασμα του 
σακχαρομύκητα χωρίς να αλλοιώνονται με σκοπό να ελέγξουμε στη συνέχεια (με την χρήση 
του αντισώματος της Ssa1) την αλληλεπίδραση σαπερονών με αυτά τα κομμάτια, σε πιο 
από τα δυο προσδένεται η σαπερόνη κλπ.  
Το Ν72 είναι το μικρό και εύκαμπτο τμήμα της πρωτείνης και αποτελεί το κομμάτι που 
αναγνωρίζεται, είναι επομένως το σήμα εισόδου, για να περάσει η Erv1 από τον πόρο της 
εξωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου. Το ΔΝ72 είναι το κομμάτι της πρωτείνης το οποίο 
περιλαμβάνει τις κυστείνες που σχηματίζουν δισουλφιδικό δεσμό και συνεπώς ενδιάμεσο 
προιόν με την, ενσωματωμένη στην εσωτερική μεμβρανη του μιτοχονδρίου, Mia40. 
 
 
 

  
                                                                                          

 
Εικόνα 20: Οι Ν72 και ΔΝ72 επικράτειες της Erv1 [21] . 
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Τα κυτταρικά στελέχη που χρησιμοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο πείραμα ήταν, το 
αγρίου τύπου στέλεχος σακχαρομύκητα (wild type) και το galMia40 στέλεχος στο οποίο το 
γόνιδιο που εκφράζει την Mia40 βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του gal υποκινητή και 
εκφράζεται μόνο παρουσία γαλακτόζης. Στο αγρίου τύπου στέλεχος τα μιτοχόνδρια 
λειτουργούν κανονικά ενώ στο galMia40 τα μιτοχόνδρια λειτουργούν κανονικά μόνο 
παρουσία γαλακτόζης, ενώ παρουσία γλυκόζης έχουμε καταστολή της ενδογενής έκφρασης 
της Mia40 και άρα δυσλειτουργία των μιτοχωνδρίων. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν τα 
δυο αυτά στελέχη ήταν, για να δούμε αρχικά αν μετά από τον μετασχηματισμό των N72 και 
ΔΝ72 επικρατειών της Erv1 σε πλασμιδιακούς φορείς pRS316 υπήρχε έκφραση τους στο 
κυτταρόπλασμα του S.cerevisiae. Έπειτα, γνωρίζοντας ότι η Mia40 είναι υποδοχέας του 
διαμεμβρανικού χώρου των μιτοχονδρίων (IMS) και ότι υποβοηθά την είσοδο πρωτεινών, 
θέλαμε να δούμε αν υπάρχει διαφορά στο ποσοστό ανίχνευσης των κομματιών της Erv1 
στο κυτταρόπλασμα λόγω εισαγωγής τους στο IMS. Επομένως αν δεν υπαρχεί η Mia40 στο 
σύστημα ή η ποσότητα της είναι μικρή τότε πιθανόν να υπάρχει επιπλέον συγκέντρωση 
Erv1 στο κυτταρόπλασμα.   
 
  Αρχικά, έγινε streaking των δυο στελεχών σε τρυβλία με πλούσιο θρεπτικό μέσο (YPD και 
YPgal) για το αγρίου τύπου στέλεχος και για το galMia αντίστοιχα (βλ. Υλικά και Μέθοδοι). 
Αφού μεγάλωσαν οι αποικίες, ακολουθούμε το πρωτόκολλο για τον μετασχηματισμό των 
πλασμιδιακών φορέων pRS316 Ν72 His και pRS316 ΔΝ72 His στα στελέχη του 
σακχαρομύκητα που αναγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Υλικά και Μέθοδοι. Τα 
κομμάτια της Erv1 βρίσκονται και τα δυο στον φορέα pRS316 γιατί ο συγκεκριμένος φορέας 
είναι ειδικός για την έκφραση πρωτεινών στον S. cerevisiae, καθώς φέρει στην αλληλουχία 
του το γονίδιο για την κωδίκευση της ουρακίλης (ura), αμινοξύ που λείπει από τα θρεπτικα 
μέσα ώστε να επιλέγεται το πλασμίδιο και να μεγαλώνουν μόνο τα κύτταρα τα οποία το 
έχουν ενσωματώσει. 
  Στη συνέχεια, βάλαμε υγρες καλλιέργειες 2x5ml φτωχού θρεπτικού SC-ura για τα αγρίου 
τύπου μετασχηματισμένα κύτταρα (μια για τα κύτταρα με το πλασμίδιο που φέρει το N72 
κομμάτι και μια για τα κύτταρα με το ΔΝ72) και 2x5ml SCgal-ura για τα galMia στελέχη 
αντίστοιχα. Από αυτές την επόμενη μέρα αφού είχαν κορεστεί, μετρήσαμε την οπτική τους 
πυκνότητα (OD) και κάναμε αραίωση σε 25ml καλλιέργειες φτωχών θρεπτικών με αρχική 
OD 0,1. Αφού η OD έφτασε γύρω στο 1 πήραμε ποσότητα από την καλλιέργεια που να 
αντιστοιχεί σε OD 5 και στη συνέχεια ακολουθήσαμε το πρωτόκολλο για το yeast extract 
και για τα δυο στελέχη και απομονώσαμε πρωτεινικά εκχυλίσματα.  

 Τα δείγματα αναλύθηκαν σε 15% SDS-PAGE gels στα οποία, σαν control του πειράματος, 
φορτώσαμε καθαρή ανασυνδυασμένη πρωτείνη τόσο για το N72 όσο και για το ΔΝ72 ώστε 
να ξέρουμε κατά την ανοσοαποτύπωση αν αυτό που βλέπουμε είναι η πρωτείνη μας στο 
σωστό ύψος και αν τα αντισώματα που χρησιμοποιήσαμε δουλεύουνε σωστά. Τα δείγματα 
που φορτώσαμε στα gel αντιστοιχούν σε 0,5, 1 και 1,5 OD από το κάθε πρωτεινικό 
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εκχύλισμα. Ο λόγος που το κάναμε αυτό ήταν για να δούμε σε ποια ποσότητα ανιχνεύονται 
οι επικράτειες της πρωτείνης μας. Στη συνέχεια, ακολουθήσαμε την διαδικασία της 
ανοσοαποτύπωσης (western) με α-Erv1 αντίσωμα για διαφορετικούς χρόνους επώασης 
ώστε να δούμε αν υπάρχει διαφορά στην εμφάνιση της πρωτείνης.  (βλ. Υλικά και 
Μέθοδοι)  

           α) 

             

 

 

               β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21:  α) ανοσοαποτύπωση των pure N72 και ΔΝ72 πρωτεΐνες (control). b)Ανοσοαποτύπωση των Ν72 και ΔΝ72 
κομματιών της Erv1 σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (0,5, 1, 1,5 OD) σε αγρίου τύπου στέλεχος μιτοχονδρίων 
σακχαρομύκητα. 
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Εικόνα 22: Ανοσοαποτύπωση των Ν72 και ΔΝ72 κομματιών της Erv1 σε συγκεντρώσεις 0,5,1 και 1,5 OD σε galMia 
στέλεχος μιτοχονδρίων σακχαρομύκητα. 

Τα αποτελέσματα από τα western δεν μπορούν να μας δώσουν καμία πληροφορία για την 
έκφραση των δυο πρωτεινών καθώς τα αντισώματα δεν εμφανίζουν ξεκάθαρο σήμα. 
Έπειτα από επαναλήψεις του πειράματος και τροποποιήσεις διάφορων παραμέτρων όπως 
το είδος του ECL που χρησιμοποιήσαμε για τις εμφανίσεις, η οπτική πυκνότητα (OD) των 
κυττάρων που φορτώσαμε, ακόμα και το είδος των gel που τρέξαμε τα δείγματα δεν μας 
έδωσαν κάποια καλύτερη εικόνα. Μια πιθανή εξήγηση για την εικόνα είναι ότι ίσως 
υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το πρωτόκολλο του yeast extract που χρησιμοποιήσαμε 
καθώς οι pure πρωτείνες που χρησιμοποιήσαμε σαν control για την εμφάνιση 
εμφανίζονται ξεκάθαρα στο αναμενόμενο μοριακό τους βάρος. Μια δεύτερη εξήγηση είναι 
ότι είναι πιο δύσκολο να ανιχνεύσουμε μια πρωτείνη μέσα σε χιλίαδες άλλες που 
βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα.     
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B. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΤΟ 
ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟΥ 

 

Β1. Μελέτη του μηχανισμού εισόδου της Mia40 στο μιτοχόνδριο και της   
αλληλεπίδρασης της με διάφορα υποστρώματα. 

 
  Η Mia40 όπως αναφέρθηκε και πιο πριν είναι το κύριο υπόστρωμα του Mia pathway για 
την εισαγωγή πρωτεινών στον διαμεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου. Προηγούμενες 
μελέτες έχουν δείξει ότι η Mia40 αποτελεί υπόστρωμα του εαυτού της και σαν μέρος της 
μελέτης της συμπεριφοράς της ως υπόστρωμα για τον εαυτό της, κάναμε αυτά τα δυο 
πειράματα με ραδιενεργές πρωτεΐνες. Τα γονίδια που έκφρασαν τις πρωτεΐνες μας 
βρίσκονταν στον πλασμιδιακό φορέα pSP64 ο οποίος, φέρει τον υποκινητή της SP6 
πολυμεράσης, το ένζυμο που χρησιμεύει στην παραγωγή ραδιενεργής πρωτείνης. Η 
διαδικασία για την παραγωγή των ραδιενεργών πρωτεινών διαρκεί 90 λεπτά και γίνεται με 
βάση το πρωτόκολλο που αναφέρεται πιο πάνω (βλ.Υλικα και Μέθοδοι). 
 Το πρώτο πείραμα αφορούσε την εισαγωγή των ραδιενεργών Mia40 αγρίου τύπου και των 
διπλών υδρόφοβων μεταλλαγμάτων της, σε galErv1 μιτοπλάστες προσθέτωντας ή όχι 
καθαρή (pure) Erv1 πρωτείνη.  

  Ο λόγος που χρησιμοποιήσαμε μιτοπλάστες και όχι μιτοχόνδρια ήταν ότι για να εισάγουμε 
την πρωτείνη στα μιτοχόνδρια θα έπρεπε να την αποδιατάξουμε ενώ στους μιτοπλάστες 
αυτό το βήμα μπορεί να αποφευχθεί με ένα απλό σπάσιμο της εξωτερικής μεμβράνης. Με 
άλλα λόγια μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα την αντίδραση. Αυτό που θέλαμε να δούμε 
στο συγκεκριμένο πείραμα ήταν αν τα υδρόφοβα μεταλλάγματα της Mia40 σχηματίζουν 
δισουλφιδικό ενδιάμεσο με την Erv1 ή αν η εκάστοτε μεταλλαγή επηρεάζει την 
αλληλεπίδραση τους. Γνωρίζουμε από μελέτες που έχουν γίνει και όπως έχει αναφερθεί 
και πιο πάνω, ότι η αγρίου τύπου Mia40 σχηματίζει δισουλφιδικό ενδιάμεσο με την Erv1 
στο CPC μοτίβο της προκειμένου να την οξειδώσει ώστε να μπορεί να εισάγει 
δισουλφιδικούς δεσμούς σε πρόδρομα μόρια πρωτείνων που στοχέυονται στον 
διαμεμβρανικό χώρο 

 

 

Εικόνα 23: Τα υδρόφοβα αμινοξικά κατάλοιπα της Mia40 [Chatzi unpublished data].  
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Αρχικά, πήραμε galErv1 μιτοχόνδρια για να κάνουμε μιτοπλάστες (βλ. Υλικά και Μέθοδοι). 
Η εισαγωγή των πρωτεινών έγινε για 15 λεπτά με βάση το πρωτόκολλο του import που 
αναφέρεται αναλυτικά (βλ. Υλικά και Μέθοδοι). Όμως σε αυτό το πείραμα δεν 
ακολουθήσαμε επώαση με κάποιο είδος πρωτεάσης καθώς δεν υπάρχει πλέον η 
προστασία της εξωτερικής μεμβράνης. Αντ’ αυτού προστέθηκε καθαρή ανασυνδυασμένη 
Erv1 πρωτείνη στην αντίδραση όπου ήταν απαραίτητο και έγινε επώαση για επιπλέον 15 
λεπτά στους 30 οC. Προκειμένου να παγώσουν τα σύμπλοκα και να δούμε τις τυχόν 
αλληλεπιδράσεις χρησιμοποιήσαμε NEΜ. Το χημικό αυτό προσδένεται μη-αντιστρεπτά στις 
–SΗ ομάδες των ελεύθερων κυστεινών. 

 

Εικόνα 24: Έλεγχος εισόδου των διπλών υδρόφοβων αμινοξέων της Mia40 σε galErv1 μιτοπλάστες. Το I1 υποδηλώνει τον 
σχηματισμό ενδιάμεσου Mia40-Mia40 ενώ το I2 δείχνει τον σχηματισμό ενδιάμεσου Mia40-Erv1 μετά από προσθήκη 
καθαρής Erv1 πρωτείνης.Η μπάντα στα 67kDa είναι το μονομερές της Mia40 το οποίο μετατοπίζεται σε χαμηλότερα 
επίπεδα καθώς γίνεται η εισαγωγή των δισουλφιδικών δεσμών στα διπλά CX9C μοτίβα.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 25: Έλεγχος μιτοπλαστών. 

 

  Για να βεβαιωθούμε ότι το mitoplasting δούλεψε χρησιμοποιήσαμε ένα αντίσωμα για μια 
πρωτείνη της μήτρας (α- Cpn10) και ένα αντίσωμα για μια πρωτείνη του διαμεμβρανικού 
χώρου (α-cytb2). Παρατηρούμε ότι στο πρώτο lane (tot), όπου εκεί τρέξαμε δείγμα 
ολόκληρου μιτοχονδρίου, να ανάβει με αντίσωμα (π.χ α-Cpn10) ίδιας έντασης μπάντα με 
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το δείγμα πελέτας από σπασμένα μιτοχόνδρια. Αυτό μας δείχνει ότι το mitoplasting 
λειτούργησε αρκετά καλά.  

  Η εικόνα 24 μας δείχνει ότι οι ραδιενεργές πρωτεΐνες εκφράζονται αρκετά καλά Αυτό το 
βλέπουμε στα διάφορα lanes που έχει φορτωθεί το 10% της ραδιενεργής πρωτείνης που 
έχει εισαχθεί στα μιτοχόνδρια. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το 10% δείγμα είναι 
δείγμα ελέγχου (control) για το πείραμα και δείχνει αν η διαδικασία της έκφρασης 
ραδιενεργής πρωτείνης δούλεψε. Όσο αφορά την εισαγωγή των διάφορων πρόδρομων 
μορίων της Mia40 παρατηρούμε ότι εισάγονται στο μιτοχόνδριο σε ένα ικανοποιητικό 
βαθμό. Δεν μπορούμε όμως να ερμηνεύσουμε με σιγουριά τα αποτελέσματα καθώς, η 
αντίδραση ελέγχου που είχαμε για το πείραμα με την αγρίου τύπου Mia40 δεν εμφανίζει 
έντονο σήμα στο ύψος που περιμένουμε το ενδιάμεσο με την Erv1. Παρόλα αυτά, 
εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τα F311/F314Α και F334/M337Α 
μεταλλάγματα, ένα πολύ μικρό εως και καθόλου ποσοστό να σχηματίζει ενδιάμεσο με την 
Erv1 (Ι2) ενώ αμυδρά φαίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, η αλληλεπίδραση της ενδογενούς 
Mia40, που βρίσκεται προσδεδεμένη στην εσωτερική μεμβράνη του μιτοχονδρίου, με τα 
ραδιενεργά Mia40 υποστρώματα. 

 Το δεύτερο πείραμα που κάναμε ήταν η εισαγωγή διάφορων ραδιενεργών υποστρωμάτων 
της Mia40 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια για να παρατηρήσουμε αν επηρεάζεται η 
πρόσδεση τους στην ενδογενή Mia40 μετά από προσθήκη του χημικού dimedone. To 
dimedone είναι μια χημική ουσία η οποία προσδένεται ειδικά στις -SOH ομάδες που 
δημιουργούνται στις κυστείνες των πρωτεινών λόγω οξείδωσης από το οξυγόνο ή από άλλα 
ROS που παράγονται, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό δισουλφιδικών δεσμών μεταξύ 
πρωτεινών. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26: Ο χημικός τύπος του dimedone [http://www.vvchem.com/sell/cas:126-81-8,1485109.html]. 

 

  Το πρωτόκολλο του import είναι αυτό που αναλύεται πιο πάνω, όμως η διαδικασία της 
εισαγωγής έγινε για 20 λεπτά στους 30 οC και στην συνέχεια οι αντιδράσεις χωρίστηκαν για 
να προσθέσουμε ή όχι το dimedone. Έπειτα προσθέσαμε PK (πρωτεινάση Κ) για να 
αποικοδομηθεί ότι δεν εισήλθε στα μιτοχόνδρια ώστε το σήμα που θα βλέπουμε να είναι 
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αυτό που βρίσκεται αποκλειστικά μέσα στο οργανίδιο. Έπειτα αναστείλαμε την δράση της 
PK με χρήση PMSF και στη συνέχεια τα δείγματα αναλύθηκαν σε 15% SDS gel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 27: Έλεγχος εισόδου διάφορων υποστρωμάτων της Mia40 σε αγρίου τύπου μιτοχόνδρια. Δεν φαίνεται να υπάρχει 
είσοδος των πρωτείνων στα μιτοχόνδρια. 

Η εικόνα που πήραμε δεν ήταν καθόλου καλή καθώς όπως φαίνεται δεν υπάρχει καθόλου 
είσοδος των ραδιοσημασμένων πρωτεινών στα μιτοχόνδρια, παρόλο που έχουμε μια καλή 
σχετικά έκφραση των ραδιενεργών υποστρωμάτων (10% δείγματα) και επομένως δεν 
μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα για την επίδραση του dimedone. 

 

Β2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΙΜ10 ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ  
    
 Ένα από τα πιο μελετημένα υποστρώματα του μονοπατιού MIA αποτελεί το Tim10. Έχει 
δειχτεί συγκεκριμένα ότι η πρώτη κυστείνη των μοτίβων του είναι υπεύθυνη για την 
αλληλεπίδραση με την Mia40 και κατά συνέπεια για την αναδίπλωση του. Δεν είναι γνωστό 



 

ακόμα πως ακριβώς ολοκληρώνεται η αναδίπλωση των υποστρωμάτων της 
λοιπόν χρησιμοποιήσαμε αυτό το υπόστρωμα
καταλάβουμε ακριβώς πως εισάγεται και ο δεύτερος δισουλφιδικός δεσμός. Είναι γνωστό 
ότι παρουσία Η2Ο2 μπορεί να οδηγήσει σε σουλφενυλίωση ελέυθερων κυστεινών. Και 
όπως περιγράψαμε παραπάνω 
κυστείνες που έχουν σουλφενυλίωθεί. Το γεγονός όμως ότι η αντίδραση από 
SOOH κτλ είναι πολύ γρήγορη και μη αντιστρεπτή καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό αυτού 
του πληθυσμού κυστεινών. Δεδομένου ότι
υπάρχει παραγωγή Η2Ο2 από διάφορες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα, θεωρήσαμε 
πιθανή την κατανάλωση αυτού του πληθυσμού από το 
 
  Η παραγωγή της ραδιενεργής πρωτείνης γίνεται ακριβώς όπως για την διαδ
import μόνο που στο συγκεκριμένο πείραμα δεν χρησιμοποιήσαμε μιτοχόνδρια και δεν 
κάναμε την διαδικασία του import
προσθέσαμε Ammonium sulfate
καθαρή την πρωτείνη μας. Έπειτα χρησιμοποιήσαμε 8Μ ουρία και 
αποδιατάξουμε και στη συνέχεια προσθέσαμε όπου ήταν απαραίτητο τα υπόλοιπα 
αντιδραστήρια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28: Έλεγχος αλληλεπίδρασης του 

 

  Η εικόνα που παίρνουμε είναι εικόνα α
κατανομή του ραδιενεργού Tim
έχουμε προσθέσει στο δείγμα
προσδένεται ειδικά στις –SH 
προσθέτει επιπλέον 0,5kDa.
λειτουργήσει καθώς η ραδιενεργή πρωτείνη βρίσκεται στο ίδιο ύψος δείχνοντας ότι δεν 
έχει προσδεθεί κανένα μόριο στ
Αυτό θα οδηγήσει σε σουλφενυλ

ακόμα πως ακριβώς ολοκληρώνεται η αναδίπλωση των υποστρωμάτων της 
πόν χρησιμοποιήσαμε αυτό το υπόστρωμα προκειμένου να μπορέσουμε να 

καταλάβουμε ακριβώς πως εισάγεται και ο δεύτερος δισουλφιδικός δεσμός. Είναι γνωστό 
μπορεί να οδηγήσει σε σουλφενυλίωση ελέυθερων κυστεινών. Και 

όπως περιγράψαμε παραπάνω το dimedone είναι ένα μόριο που προσδένεται ειδικά σε 
που έχουν σουλφενυλίωθεί. Το γεγονός όμως ότι η αντίδραση από 

κτλ είναι πολύ γρήγορη και μη αντιστρεπτή καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό αυτού 
του πληθυσμού κυστεινών. Δεδομένου ότι τα μιτοχόνδρια είναι η κύρια πηγή 

από διάφορες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα, θεωρήσαμε 
πιθανή την κατανάλωση αυτού του πληθυσμού από το MIA σύστημα. 

Η παραγωγή της ραδιενεργής πρωτείνης γίνεται ακριβώς όπως για την διαδ
μόνο που στο συγκεκριμένο πείραμα δεν χρησιμοποιήσαμε μιτοχόνδρια και δεν 

import. Μετά την παραγωγή της ραδιοσημασμένης πρωτείνης 
sulfate για να κατακρημνίσουμε τις γλοβίνες και να έχουμε πιο 

καθαρή την πρωτείνη μας. Έπειτα χρησιμοποιήσαμε 8Μ ουρία και 
αποδιατάξουμε και στη συνέχεια προσθέσαμε όπου ήταν απαραίτητο τα υπόλοιπα 

Έλεγχος αλληλεπίδρασης του Tim10 με την Mia40.     

είναι εικόνα αυτοραδιογραφίας όπου παρακολουθούμε την 
Tim10. Στο lane 1 έχουμε μόνο το ραδιενεργό 

έχουμε προσθέσει στο δείγμα AMS. Το AMS είναι αλκυλιωτικός παράγοντας ο οποίος 
 ομάδες των κυστεινών και σε κάθε ομάδα που προσδένεται 
. Σε αυτή την περίπτωση το AMS φαίνεται ότι δεν έχει 

καθώς η ραδιενεργή πρωτείνη βρίσκεται στο ίδιο ύψος δείχνοντας ότι δεν 
έχει προσδεθεί κανένα μόριο στις κυστείνες. Στο lane 3 έχουμε προσθέσει επιπλέον 
Αυτό θα οδηγήσει σε σουλφενυλίωση των κυστείνων και σε μειωμένη πρόσδεση του 
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ακόμα πως ακριβώς ολοκληρώνεται η αναδίπλωση των υποστρωμάτων της Mia40. Εμείς 
προκειμένου να μπορέσουμε να 

καταλάβουμε ακριβώς πως εισάγεται και ο δεύτερος δισουλφιδικός δεσμός. Είναι γνωστό 
μπορεί να οδηγήσει σε σουλφενυλίωση ελέυθερων κυστεινών. Και 

είναι ένα μόριο που προσδένεται ειδικά σε 
που έχουν σουλφενυλίωθεί. Το γεγονός όμως ότι η αντίδραση από –SOH σε –

κτλ είναι πολύ γρήγορη και μη αντιστρεπτή καθιστά δύσκολο τον εντοπισμό αυτού 
τα μιτοχόνδρια είναι η κύρια πηγή ROS και 

από διάφορες αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα, θεωρήσαμε 

Η παραγωγή της ραδιενεργής πρωτείνης γίνεται ακριβώς όπως για την διαδικασία του 
μόνο που στο συγκεκριμένο πείραμα δεν χρησιμοποιήσαμε μιτοχόνδρια και δεν 

Μετά την παραγωγή της ραδιοσημασμένης πρωτείνης 
ίσουμε τις γλοβίνες και να έχουμε πιο 

καθαρή την πρωτείνη μας. Έπειτα χρησιμοποιήσαμε 8Μ ουρία και DTT για να την 
αποδιατάξουμε και στη συνέχεια προσθέσαμε όπου ήταν απαραίτητο τα υπόλοιπα 

φίας όπου παρακολουθούμε την 
έχουμε μόνο το ραδιενεργό Tim10. Στο lane 2 

είναι αλκυλιωτικός παράγοντας ο οποίος 
σε κάθε ομάδα που προσδένεται 

φαίνεται ότι δεν έχει 
καθώς η ραδιενεργή πρωτείνη βρίσκεται στο ίδιο ύψος δείχνοντας ότι δεν 

έχουμε προσθέσει επιπλέον H2O2. 
ίωση των κυστείνων και σε μειωμένη πρόσδεση του AMS. 
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Η πρωτείνη φαίνεται να οξειδώνεται λόγω της προσθήκης H2O2 καθώς τρέχει ελαφρώς πιο 
κάτω από το δείγμα στο lane 2.  

  Τα δείγματα στα lanes 4-6 αφορούσαν τον έλεγχο της σουλφενυλίωσης του Tim10. Στο 
lane 4 είχαμε το ραδιενεργό Tim10 και προσθέσαμε μόνο NEM. Το NEM είναι επίσης 
αλκυλιωτικός παράγοντας όπως και το AMS που προσδένεται σε ελέυθερες –SH ομάδες 
κυστεινών χωρίς όμως να προσθέτει επιπλέον kDa στην πρωτείνη. Στο lane 5, προσθέσαμε 
NEM και H2O2. Το H2O2 έχει οξειδώσει την πρωτείνη γι’ αυτό παρατηρούμε να υπάρχει μια 
μετατόπιση στο ύψος που τρέχει το Tim10. Στο lane 6 είχαμε στο δείγμα H2O2, dimedone 
και NEM. Το dimedone προσδένεται ειδικά στις –SOH ομάδες και ίσως εδώ θα περιμέναμε 
να δούμε πιο έντονα την μετατόπιση στου Tim10 στην οξειδωμένη του κατάσταση. Στο lane 
7 προσθέσαμε pure Mia40 και NEM. Εδω παρατηρούμε ξεκάθαρα τον σχηματισμό του 
ενδιάμεσου με την Mia40. Στο lane 8 είχαμε το ίδιο δείγμα με το lane 7 με προσθήκη H2O2. 
Παρατηρούμε ότι η ένταση της μπάντας που δείχνει τον σχηματισμό του ενδιάμεσου με τη 
Mia40 είναι εμφανώς μικρότερη σε ένταση. Αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς το H2O2 

σουλφενυλιώνει τις κυστείνες και ο σχηματισμός δισουλφιδικού δεσμού με την Mia40 
εμποδίζεται σε αρκετό βαθμό. Στο lane 9 είχαμε τα ίδια αντιδραστήρια με το lane 8 με την 
προσθήκη dimedone. Εδώ δεν βλέπουμε τον σχηματισμό κάποιας ξεκάθαρης μπάντας. Στο 
lane 10 αντί για αγρίου τύπου Mia40 προσθέσαμε μετάλλαγμα της στο CPC μοτίβο. Σε αυτό 
προσδένονται τα πρόδρομά μόρια που στοχεύονται στον διαμεμβρανικό χώρο. Οπώς ήταν 
αναμενόμενο δεν υπάρχει σχηματισμός ενδιάμεσου με το Tim10. 

Σίγουρα, το πείραμα χρείαζεται να επαναληφθεί και να τροποποιηθεί ίσως και το 
πρωτόκολλο που ακολουθήσαμε για να πάρουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Ένα βήμα προς 
αυτή την κατεύθυνση, που ίσως να βοηθούσε στην αποτελεσματικότητα του πειράματος 
και θα μας έδινε πιο καλά αποτελέσματα, θα ήταν η προσθήκη κάποιου άλλου 
αλκυλιωτικού παράγοντα π.χ malPEG. Ο παράγοντας αυτός προσδένεται στις ελεύθερες –
SH ομάδες και προσδίδει επιπλέον 5kDa στην πρωτείνη. Αυτό θα έδιχνε μια ξεκάθαρη 
μετατόπιση του μορίου συγκριτικά με το NEM και το AMS. 

 Το δεύτερο πείραμα που έγινε ήταν, η διαδικασία εισαγωγής ραδιενεργού Tim10 σε 
αγρίου τύπου μιτοπλάστες για να δούμε αν επηρεάζεται η αλληλεπίδραση με την Mia40 
μετά από προσθήκη dimedone σε διαφορετικούς χρόνους επώασης (5’ και 10’ λεπτά). 
Αρχικά, φτιάξαμε ραδιενεργό Tim10 και δημιουργήσαμε μιτοπλάστες από αγρίου τύπου 
μιτοχόνδρια. Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο του import όπως περιγράφεται 
πιο πάνω και αφού φυγοκεντρήθηκαν τα δείγματα, κρατήσαμε τόσο τα υπερκείμενα (sup), 
τα οποια αντιπροσωπεύουν το IMS κομμάτι, όσο και τις πελέτες (pellet), στις οποίες 
βρίσκεταιη εσωτερική μεμβράνη κ η μήτρα. Στα sup δείγματα προσθέσαμε TCA 10%, το 
οποίο χρησιμοποιείται για την κατακρήμνιση των πρωτεινών που υπάρχουν στο διάλυμα, 
ενώ τα pellet τα επαναδιαλύσαμε σε sb-bme. Τα sup έμειναν στον πάγο για 20 λεπτά και 
φυγοκεντρήθηκαν για άλλα 20’. Αφου τα επαναδιαλύσαμε και αυτά σε sample buffer-bme, 
στη συνέχεια αναλύθηκαν όλα τα δείγματα σε 15% SDS gel. 
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Στην εικόνα 29 παρουσιάζεται η εικόνα από το gel. Παρατηρούμε ότι έχουμε έκφραση της 
ραδιενεργής πρωτείνης όπως φαίνεται από το δείγμα 10%. Σε όλα τα pellet δείγματα 
παρατηρούμε τον σχηματισμό μιας μπάντας που αντιστοιχεί στο μονομερές tim10. 
Κανονικά δεν θα περιμέναμε να εμφανιστεί τίποτα στα pellets μιας και το tim10 είναι 
διαλυτή πρωτείνη. Παρόλα αυτά λόγω του ότι είναι ανηγμένη η πρωτείνη μας, μέρος της 
παρασύρεται κατά την φυγοκέντρηση από τις μεμβράνες προς τα κάτω. Πιο αμυδρά 
παρατηρούμε τον σχηματισμό ενδιάμεσου με την Mia40. Το ενδιάμεσο αυτό απεικονίζεται 
στο ύψος των 67kDa, εκεί ακριβώς που το περιμέναμε. Αντίθετα στα lane των sups 
παρατηρούμε το σχηματισμό πολλών μπαντών που οφείλονται σε διμερή και τριμερή της 
πρωτείνης αλλά και σε σχηματισμό ενδιάμεσου με την Mia40. Στα 15kDa φαίνεται το 
μονομερές του tim10 (πιθανώς οξειδωμένο γι αυτό τρέχει έτσι στο gel). Στα 29kDa, επειδή 
το gel είναι –bme αυτό που βλέπουμε μάλλον είναι διμερές της πρωτείνης ενώ η μπάντα 
στα 45kDa πιθανότατα είναι τριμερές. Παρόλα αυτά αισθητές διαφορές μεταξύ -/+ 
dimedone δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να 
καταλήξουμε στο τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι μπάντες που βλέπουμε.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 29: Έλεγχος εισόδου του Tim10 σε αγρίου τύπου μιτοπλάστες μετά από επίδραση με dimedone 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30: Έλεγχος μιτοπλαστών. Φαίνεται ότι η διαδικασία του mitoplasting έχει δουλέψει αρκετά καλά. 
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Β3. Ανάλυση και εντοπισμός των πρωτεινών Gpx3 και Trx1 στα μιτοχόνδρια 
 

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω το σύστημα Gpx3-Trx1 είναι ένα κυτταροπλασματικό 
σύστημα στον σακχαρομύκητα S.cerevisiae για την απομάκρυνση των ελεύθερων ριζών 
οξυγόνου που παράγονται από τις διαδικασίες των κυττάρων. Αυτό το σύστημα θέλήσαμε 
να δούμε κατά πόσο υπάρχει στα μιτοχόνδρια καθώς αυτά είναι η κύρια πηγή παραγωγής 
ROS. Αρχικά, θέλαμε να κάνουμε μια ανάλυση των δισουλφιδίων των καθαρών  πρωτείνων 
Gpx3His και Trx1His τις οποίες πρώτα κλωνοποιήσαμε, ελέγξαμε την έκφραση τους και τις 
καθαρίσαμε. Για να αναλύσουμε τον πληθυσμό των κυστεινών τους χρησιμοποιήσαμε Η2Ο2 
και dimedone. Και οι δυο πρωτεΐνες αποδιατάχτηκαν με την χρήση DTT και όπου ήταν 
απαραίτητο προστέθηκαν το Η2Ο2 και το dimedone. Έπίσης προσθέσαμε NEM ώστε να 
παγώσουμε τα σύμπλοκα και να δούμε τις αλληλεπιδράσεις. Τα δείγματα αναλύθηκαν σε 
10% Tricine gel και σε Gradient gel (4%-12%) 
 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31: Έλεγχος των δισουλφιδίων των Gpx3 και Trx1 παρούσια dimedone και Η2Ο2 σε α)tricine gel και b) gradient gel. 



 

 Και στα δυο gel το -/- είναι ουσιαστικά ο ανηγμένος πληθυσμός των πρωτεινών, το 
είναι τα οξειδωμένα μόρια λόγω παρουσίας 
με σχηματισμό δισουλφιδικού δεσμού και απελευθέρωση νερού. Το +/+ για να τρέχει πιο 
ψηλα, δηλώνει ότι το μόριο είναι ανηγμένο, καθώς το Η
σουλφενυλίωση αλλά με την προσθήκη 
δεν πρόλαβε να σχηματιστεί ο δισουλφιδικός δεσμός λόγω σουλφενυλίωσης.

 Στο tricine gel δεν φαίνεται κάποια αισθητή διαφορά παρουσία 
ποσοστό ανάλυσης που επιλέξαμε για το 
χρησιμοποιήσουμε ένα πιο πυκνό 
Αντίθετα στο gradient gel έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα μετατόπισης του σήματος παρουσία
Η2Ο2 και dimedone κάτι που δηλώνει την παρουσία

 Αδημοσίευτες μελέτες έχουν δείξει
χώρο των μιτοχονδρίων. Για να το εξετάσο
εισαγωγή πρωτεινών στα μιτοχόνδρια κάτω από αποδιατακτικές 
παρασκευάσαμε τις ραδιενεργές πρωτείνες, τις χωρίσαμε ώστε να τις έχουμε σε
αποδιατακτικές συνθήκες με 
DTT και EDTA. Η διαδικασία της αποδιάταξης διήρκησε 1
ακολουθήσαμε κανονικά το πρωτόκολλο για το 
Tricine gel 14%.  

 

Εικόνα 32: Έλεγχος εισόδου των Gpx3 και 

Από την εικόνα αυτοραδιογραφ
πρωτείνη εκφράζεται (10% δείγμα) και ότι όντως
ανιχνεύεται στα μιτοχόνδρια καθ
αποδιατακτικές συνθήκες και πιο έντονα σε αποδιατακτικ
χρησιμοποιήθηκε πρωτείναση 
Το δείγμα triton μας δείχνει ουσιαστικά αν η ποσότητα 
καταστρέψει την πρωτείνη μας και ότι όντως αυτό που βλέπουμε στο δείγμα των 

είναι ουσιαστικά ο ανηγμένος πληθυσμός των πρωτεινών, το 
είναι τα οξειδωμένα μόρια λόγω παρουσίας H2O2, άρα σουλφενυλίωση (από 
με σχηματισμό δισουλφιδικού δεσμού και απελευθέρωση νερού. Το +/+ για να τρέχει πιο 

μόριο είναι ανηγμένο, καθώς το Η2Ο2 μπορεί να έχει οδηγήσει σε 
σουλφενυλίωση αλλά με την προσθήκη dimedone, αυτό προστέθηκε μη
δεν πρόλαβε να σχηματιστεί ο δισουλφιδικός δεσμός λόγω σουλφενυλίωσης.

δεν φαίνεται κάποια αισθητή διαφορά παρουσία dimedone
ποσοστό ανάλυσης που επιλέξαμε για το gel να μην ήταν το ιδανικό και να έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουμε ένα πιο πυκνό gel για να μας δείξει ένα πιο εμφανές αποτέλεσμα

έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα μετατόπισης του σήματος παρουσία
κάτι που δηλώνει την παρουσία σουλφενικών ομάδων.

ημοσίευτες μελέτες έχουν δείξει την παρουσια των Gpx3 και Trx1 στον διαμεμβρανικό 
χώρο των μιτοχονδρίων. Για να το εξετάσουμε ακολουθήσαμε το πρωτόκολλο για την 
εισαγωγή πρωτεινών στα μιτοχόνδρια κάτω από αποδιατακτικές και μη 

ε τις ραδιενεργές πρωτείνες, τις χωρίσαμε ώστε να τις έχουμε σε
υνθήκες με Tris pH 7,4 και σε αποδιατακτικές συνθήκες παρουσία ουρίας

Η διαδικασία της αποδιάταξης διήρκησε 1hr στους 37
ακολουθήσαμε κανονικά το πρωτόκολλο για το import και αναλύσαμε τα δείγματα σε 

και Trx1 σε native και denatured συνθήκες. 

Από την εικόνα αυτοραδιογραφίας του πειράματος παρατηρούμε όσο αφορά την 
πρωτείνη εκφράζεται (10% δείγμα) και ότι όντως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να

στα μιτοχόνδρια καθώς σχηματίζεται αχνά μια μπάντα (δείγμα 
ς συνθήκες και πιο έντονα σε αποδιατακτικές συνθήκες. 

χρησιμοποιήθηκε πρωτείναση K (PK) ώστε να καταστρέψει ότι δεν μπήκε στα μιτοχόνδρια. 
μας δείχνει ουσιαστικά αν η ποσότητα PK που βαλαμε είναι αρκετή για να 

καταστρέψει την πρωτείνη μας και ότι όντως αυτό που βλέπουμε στο δείγμα των 
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είναι ουσιαστικά ο ανηγμένος πληθυσμός των πρωτεινών, το -/+ 
, άρα σουλφενυλίωση (από –SH σε –SOH) 

με σχηματισμό δισουλφιδικού δεσμού και απελευθέρωση νερού. Το +/+ για να τρέχει πιο 
μπορεί να έχει οδηγήσει σε 

, αυτό προστέθηκε μη-αντιστρεπτά και 
δεν πρόλαβε να σχηματιστεί ο δισουλφιδικός δεσμός λόγω σουλφενυλίωσης.  

dimedone ίσως, γιατί το 
να μην ήταν το ιδανικό και να έπρεπε να 

για να μας δείξει ένα πιο εμφανές αποτέλεσμα. 
έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα μετατόπισης του σήματος παρουσία 

σουλφενικών ομάδων.  

στον διαμεμβρανικό 
το πρωτόκολλο για την 
και μη συνθήκες. Αφού 

ε τις ραδιενεργές πρωτείνες, τις χωρίσαμε ώστε να τις έχουμε σε μη 
αποδιατακτικές συνθήκες παρουσία ουρίας, 

στους 37οC. Στη συνέχεια, 
και αναλύσαμε τα δείγματα σε 

του πειράματος παρατηρούμε όσο αφορά την Trx1 ότι η 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να 

δείγμα M) στις μη- 
ές συνθήκες. Στα δείγματα 

ώστε να καταστρέψει ότι δεν μπήκε στα μιτοχόνδρια. 
που βαλαμε είναι αρκετή για να 

καταστρέψει την πρωτείνη μας και ότι όντως αυτό που βλέπουμε στο δείγμα των 
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μιτοχονδρίων είναι η πρωτείνη που έχει εισέλθει σε αυτά. Επομένως, δεν μπορούμε να 
πούμε με σιγουρία γι΄αυτό που παρατηρούμε καθώς το triton δεν δούλεψε όπως θα 
θέλαμε. Επίσης στα δύο τελευταία δείγματα, έγινε προσθήκη NEM, παρατηρούμε την 
ανίχνευση της πρωτείνης στις μη αποδιατακτικές συνθήκες ενώ στις αποδιατακτικές, το 
lane δεν είναι καθαρό, η ραδιενέργεια είναι διάχυτη και αυτό μπορεί να οφείλεται στην 
χρήση ουρίας για την αποδιάταξη.  Οι ανηγμένες πρωτεΐνες έχουν την τάση να σχηματίζουν 
συσσωματώματα και εδώ ίσως ο χειρισμός με ουρία, παρόλο που έγινε γρήγορα, να 
οδήγησε στην εικόνα που βλέπουμε. 

Όσο αφορά την Gpx3 δεν έχουμε καθόλου σήμα σε μη-αποδιατακτικές συνθήκες ενώ στις 
αποδιατακτικές το triton δεν έχει δουλέψει καθόλου με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να 
πούμε με βεβαιότητα ότι αυτό που βλέπουμε στο δείγμα των μιτοχονδρίων (Μ) είναι η 
πρωτείνη που έχει εισέλθει στα μιτοχόνδρια και μόνο. Επίσης στα δείγματα όπου 
προστέθηκε NEM σε αντίθεση με την Trx1, η Gpx3 δίνει ξεκάθαρο σήμα στις μη 
αποδιατακτικές συνθήκες. 

Έτσι καταλήγουμε ότι το πείραμα μας δίνει μια αρκετά θετική πρώτη εικόνα όσο αφορά το 
αρχικό ερώτημα για τον εντοπισμό των δύο πρωτείνων στο μιτοχόνδριο. Προφανώς όμως 
πρέπει να επαναληφθεί ώστε να μας δώσει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εργασία αυτή χωρίστηκε σε 2 μέρη και προσπάθησε να προσεγγίσει και να απαντήσει 
αρκετά  ερωτήματα. 

  Όσο αφορά στο πρώτο μέρος, ασχοληθήκαμε με την παραγωγή της πρωτείνης Ssa1 
(cytosolic Hsp70), μιας σαπερόνης την οποία θα χρησιμοποιούσαμε σαν αντίσωμα για να 
ανιχνεύσουμε επικράτειες της Erv1 στο κυτταρόπλασμα του σακχαρομύκητα. Η πρωτείνη 
αυτή είναι μέλος της οικογένειας των heat-shock (Hsp70) πρωτείνων και έχει ρόλο στην 
μεταφορά πρωτείνων στο μιτοχόνδριο. Η Erv1 κωδικεύεται στον πυρήνα και μεταφέρεται 
στο μιτοχόνδριο. Εμείς, σε πρώτο επίπεδο θέλαμε να δούμε ότι όντως αυτή η πρωτείνη 
εκτελεί την μεταφορά των επικρατειών της Erv1 στο μιτοχόνδριο. Σε δεύτερο επίπεδο 
θέλαμε να δούμε αν και τα δύο κομμάτια αναγνωρίζονται από την Ssa1 ή αν υπάρχει 
συγκεκριμένη αλληλουχία στην οποία προσδένεται.  

Αφού κλωνοποιήσαμε, εκφράσαμε και καθαρίσαμε την Ssa1(cytosolic Hsp70) την στείλαμε 
σε ειδικό εργαστήριο για την παρασκευή αντισώματος. Στο μεταξύ όμως, επιχειρήσαμε την 
έκφραση των pRS316 N72 His και pRS316 ΔΝ72 His σε στελέχη σακχαρομύκητα και την 
ανίχνευση τόυς με α-His αντίσωμα. Τόσο στο αγρίου τύπου όσο και στο galMia στέλεχος 
κυττάρων παίρναμε μια πολύ κακή εικόνα, η οποία δεν έδειχνε ξεκάθαρες μπάντες. Το α-
His αντίσωμα ξέρουμε ότι δούλευε καθώς αναγνώριζε τις αντίστοιχες pure πρωτεΐνες που 
είχαμε σαν control για να ξέρουμε σε πιο ύψος βρίσκονται τα κομμάτια της Erv1. Μετά από 
επαναλήψεις του πειράματος καταλήξαμε ότι πιθανώς να φταίει το πρωτόκολλο που 
ακολουθήσαμε για το yeast extraction. Με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, παίρνουμε όλο το 
υλικό που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα του σακχαρομύκητα, κάτι που αντιστοιχεί σε 
χιλιάδες πρωτεΐνες. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να ανιχνεύσουμε μια πρωτείνη μέσα σε 
τόσες κυτοσολικές. 

Αντ’ αυτού του πρωτοκόλλου, θα μπορούσαμε να πάρουμε την ίδια ποσότητα κυττάρων, 
να τα σπάσουμε και το πρωτεινικό εκχύλισμα που θα πάρουμε να το περάσουμε από 
κολώνες Ni-NTA. Δεδομένου ότι η πρωτείνη μας έχει His-tag, θα προσδενόταν στην κολώνα 
ενώ όλα τα υπόλοιπα θα περνούσαν από την κολώνα και έτσι θα είχαμε πολύ λιγότερες 
πρωτεΐνες στο background. Στη συνέχεια, με την διαδικασία της έκλουσης θα παίρναμε τις 
επικράτειες της erv1 και να τις αναλύαμε με τον ίδιο τρόπο σε gel. Aυτό θα αποτελούσε μια 
πιο εξειδικευμένη τεχνική και θα μπορούσε να βελτιώσει την εικόνα που βλέπουμε και να 
πάρουμε ένα πιο καθαρό σήμα κατά την ανοσοαποτύπωση.     

Όσο αφορά το δεύτερο κομμάτι της εργασίας, μελετήθηκε η εισαγωγή και η 
αλληλεπίδραση διάφορων υποστρωμάτων του MIA μονοπατιού υπο την επίδραση 
διάφορων χημικών ουσιών. Σε αυτό το κομμάτι έγιναν πειράματα, αρκετά από τα οποία 
ήταν για να δούμε σουλφενυλίωση των κυστεινών (-SH σε –SOH) με την χρήση χημικών 
όπως το H2O2 και το dimedone. 
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Για το πείραμε με τα διπλά υδρόφοβα μεταλλάγματα της Mia40, μπορούμε ως ένα βαθμό 
να πούμε ότι υπάρχει διαφορά στο ποσοστό εισερχόμενης πρωτείνης. Συγκεκριμένα στα 
F311/F314Α και F334/M337Α μεταλλάγματα, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στα 2 CX9C 
μοτίβα παρατηρούμε ότι δεν σχηματίζεται έστω και αμυδρά το ενδιάμεσο με την Erv1 
όπως συμβαίνει στα I292/W294A και L299/M302A μεταλλάγματα. Άρα μπορούμε να κάνουμε 
μια αρχική υπόθεση ότι η μετάλλαξη στα F311/F314Α και F334/M337Α ελαττώνει τον 
σχηματισμό ενδιάμεσου με την Erv1. 

Στα πειράματα που γίνανε με ραδιενεργό Tim10, το ερώτημα που κληθήκαμε να 
απαντήσουμε ήταν κατά πόσο η πρωτείνη σουλφενυλιώνεται, σε τι βαθμό και αν 
επηρεάζεται η αλληλεπίδραση της με την Mia40 στον διαμεμβρανικό χώρο. Η εικόνα 29 
παρουσιάζει τα αποτελέσματα του πειράματος και δείχνει ότι όντως υπάρχει 
σουλφενυλίωση. Παρόλα αυτά δεν διακρίνουμε ξεκάθαρη μπάντα στο ύψος που θα 
περιμέναμε να σχηματίζεται το ενδιάμεσο όταν έχουμε προσθήκη H2O2. Επίσης, μετά την 
προσθήκη dimedone δεν παρατηρούμε καμιά διαφορά με τα δείγματα στα οποία δεν 
προστέθηκε dimedone. Μια πιθανή εξήγηση γι’αυτό είναι ότι επειδή το H2O2 προστέθηκε 
πρίν το dimedone, αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό οξειδωτικό και μετατρέπει τα –SH σε -SOH 
σχεδόν αμέσως μετά την προσθήκη του. Επομένως, η προσθήκη αρχικά του dimedone, 
ώστε να προυπάρχει στα μιτοχόνδρια, και μετά του H2O2 ίσως να μας δώσει καλύτερη 
εικόνα. 

Τέλος, έγιναν πειράματα σουλφενυλίωσης και προσπάθεια ανίχνευσης των Gpx3 και Trx1 
πρωτείνων στα μιτοχόνδρια. Η εικόνα 33 είναι μια αυτοραδιογραφία η οποία δείχνει την 
εισαγωγή ραδιενεργών Gpx3 και Trx1 σε αναδιπλωμένη και αποδιαταγμένη κατάσταση. Τα 
αποτελέσματα δεν μπορούν να μας πουν με βεβαιότητα αν οι πρωτεΐνες μπορούν να 
εντοπιστούν στον διαμεμβρανικό χώρο, αν και αδημοσίευτες μελέτες αναφέρουν ότι οι 
δυο αυτές πρωτεΐνες υπάρχουν στα μιτοχόνδρια.      
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