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Περίληψη 

 

Η πρωτεΐνη Tim12 του Saccharomyces cerevisiae, είναι µία µιτοχονδριακή 

πρωτεΐνη του διαµεµβρανικού χώρου που ανήκει στην οικογένεια των µικρών Tim. 

Οι µικρές Tim σχηµατίζουν διαλυτά σύµπλοκα στο διαµεµβρανικό χώρο που 

λειτουργούν ως σαπερόνες των υδρόφοβων προ-πρωτεϊνών που στοχεύνται στη 

εσωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη. Η πρωτεΐνη Tim12 είναι η µόνη µικρή Tim 

πρωτεΐνη που είναι αποκλειστικά προσδεδεµένη περιφερικά µε την επιφάνεια της 

εσωτερικής µεµβράνης. Αποτελεί µέρος του συµπλόκου ΤΙΜ22 που εισάγει τις 

πολυτοπικές πρωτεΐνες στην εσωτερική µεµβράνη. Ο  ρόλος της στην είσοδο των 

προ-πρωτεϊνών δεν είναι γνωστός, αν και γνωρίζουµε ότι δρα µετά την πρόσδεση του 

υποστρώµατος µε το σύµπλοκο ΤΙΜ10. Στην παρούσα εργασία, µελετήθηκαν τα 

µεταλλάγµατα προλίνης της πρωτεΐνης Tim12. H Tim12 περιλαµβάνει τρεις προλίνες 

(Ρ46, Ρ53, Ρ88) οι οποίες µεταλλάχθηκαν σε αλανίνες. Βρέθηκε ότι το µετάλλαγµα 

P88A είναι θνησιγόνο, σε αντίθεση µε το Ρ46Α, που αναπτύσσεται όπως το αγρίου 

τύπου στέλεχος. Εντούτοις, η µεταλλαγή της προλίνης 88 δεν βρέθηκε να επηρεάζει 

ούτε την είσοδο της Tim12 στα µιτοχόνδρια ούτε την στόχευσή της στην περιφέρεια 

της εσωτερικής µεµβράνης. In vitro, η ανασυνδυασµένη µορφή της Tim12 και των 

µεταλλαγµάτων της παρουσιάζουν τον ίδιο βαθµό ολιγοµερισµού ενώ η σταθερότερη 

µορφή τους είναι η διµερισµένη. Παράλληλα, σε µεµβράνη µε ακινητοποιηµένα 

πεπτίδια του υποστρώµατος AAC, βρέθηκε ότι το διµερές του µεταλλάγµατος 

αλληλεπιδρά µε τις διαµεµβρανικές περιοχές του υποστρώµατος όπως και το αγρίου 

τύπου διµερές. Τα µεταλλάγµατα προλίνης καθώς και η αγρίου τύπου πρωτεΐνη 

φαίνεται να αλληλεπιδρούν εξίσου µε την πρωτεΐνη Tim9, σε πειράµατα 

συµµετανάστευσης σε διάλυµα βαθµίδωσης συγκέντρωσης σουκρόζης. Εντούτοις, το 

τρυπτικό πρότυπο της µεταλλαγµένης Τim12, κατά την αλληλεπίδραση µε την Tim9, 

διαφέρει ελαφρώς από το τρυπτικό πρότυπο της αγρίου τύπου Tim12 κατά την 

αλληλεπίδραση µε την Tim9. Προτείνεται ότι η προλίνη 88 µπορεί να παίζει 

σηµαντικό ρόλο στην αλλαγή διαµόρφωσης στο µόριο της Tim12, κατά την 

αλληλεπίδρασή της µε τη Tim9, γεγονός που είναι απαραίτητο για την περαιτέρω 

απόδοση του υποστρώµατος από το σύµπλοκο TIM10 στο σύµπλοκο ΤΙΜ22, µέσω 

του οποίου θα ενσωµατωθεί στην εσωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη.  
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Abstract 

 

Tim12 is a mitochondrial intermembrane space (IMS) protein of 

Saccharomyces cerevisiae. It belongs to the family of the small Tims (Translocases of 

the Inner Membrane). The small Tims assemble into soluble complexes that 

chaperone the hydrophobic polytopic inner membrane proteins through the aqueous 

IMS. Tim12 is the only small Tim that is exclusively associated to the IMS side of the 

inner membrane (IM). It is part of the TIM22 complex that inserts the polytopic 

preproteins into the inner membrane. Its precise function in the import pathway of the 

pre-proteins is not known, although it’s known that Tim12 functions after the 

recognition of the substrate by the TIM10 complex. In this study, we analyzed proline 

to alanine mutants in each of the three proline residues (P46, P53 and P88) of Tim12. 

We found that P88A mutant is lethal, in contrast to P46A mutant. However, the P88A 

mutation does not affect the import of Tim12 in mitochondria, or targeting to the IM 

surface. Recombinant wild type and mutant Tim12 display the same oligomerization 

behaviour in vitro, whilst, for both of them the dimer is the most stable form. With 

peptide spot analysis, using a membrane with immobilized peptides of the substrate 

AAC, we found that both the wild type and the P88A mutant dimers interact with the 

transmembrane domains of AAC. Migration on sucrose gradients revealed that the 

proline mutants maintain the capacity to interact with the Tim9 monomer as does the 

wild type Tim12. However, as shown by limited proteolysis the tryptic profile of 

TimP88A upon interaction with Tim9 is slightly different from that of Tim12wt upon 

interaction with T9. We propose that proline 88 is crucial for structural changes of the 

Tim12 molecule during its interaction with Tim9, which are necessary for the 

downstream translocation of the substrate onto the TIM22 complex and its final 

insertion into the inner membrane. 
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I. ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΟ 

 

Tα µιτοχόνδρια επιτελούν µία µεγάλη ποικιλία µεταβολικών διεργασιών στα 

ευκαρυωτικά κύτταρα. Πρόσφατες πρωτεοµικές µελέτες έδειξαν ότι τα µιτοχόνδρια 

του Saccharomyces cereviciae περιλαµβάνουν περίπου 800 διαφορετικές πρωτεΐνες 

[2]. Από αυτές µόλις 8 κωδικοποιούνται από το µιτοχονδριακό DNA. Οι υπόλοιπες 

κωδικοποιούνται από πυρηνικά γονίδια και συντίθενται στα ριβοσώµατα του 

κυτταροπλάσµατος. Εποµένως, το κύτταρο χρειάζεται να µεταφέρει αυτές τις 

πρωτεΐνες στο µιτοχόνδριο, ούτως ώστε να καλύψει τις ανάγκες του σηµαντικού 

αυτού οργανιδίου. Οι πρόδροµες µορφές των πρωτεϊνών αυτών συνήθως 

µεταφέρονται στο µιτοχόνδριο µε τη βοήθεια κυτταροπλασµατικών σαπερονών µετά 

τη µετάφρασή τους [3-5]. Το έργο της εισαγωγής των µιτοχονδριακών πρωτεϊνών 

στην κατάλληλη θέση τους µέσα στο µιτοχόνδριο έχουν αναλάβει πολυπρωτεϊνικά 

σύµπλοκα (µετατοπάσες) 

που σχηµατίζουν πόρους 

στην εξωτερική και 

εσωτερική µεµβράνη του 

µιτοχονδρίου. 

Το µιτοχόνδριο χωρίζεται σε 

τέσσερα υπο-µιτοχονδριακά 

διαµερίσµατα, δύο 

µεµβρανικά (εξωτερική και 

εσωτερική µεµβράνη) και 

δύο υδατικά 

(διαµεµβρανικός χώρος, 

στρώµα ή µήτρα). Οι 

πρόδροµες µιτοχονδριακές 

πρωτεΐνες µπορεί να 

στοχεύονται σε οποιοδήποτε 

από τα παραπάνω 

διαµερίσµατα. Συνήθως, οι 

π

µ

 

Εικόνα 1. Μονοπάτια εισόδου στο µιτοχόνδριο του 
σακχαροµύκητα [1]
ρωτεΐνες που προορίζονται για τη µήτρα αλλά και µερικές της εσωτερικής 

εµβράνης περιλαµβάνουν στο αµινοτελικό τους άκρο µία σηµατοδοτική αλληλουχία 
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που αποτελείται από µία αµφι-παθητική α-έλικα που περιέχει πολλά θετικά 

φορτισµένα αµινοξέα [6, 7]. Το σύµπλοκο το οποίο σχηµατίζει τον γενικό πόρο 

εισόδου (General Import Pore, GIP)[8] στην εξωτερική µεµβράνη είναι το ΤΟΜ 

(Τranslocase of the Outer Membrane) [9, 10].  

α) Στόχευση στην εξωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη 

Οι πρωτεΐνες που προορίζονται για την εξωτερική µεµβράνη αφού 

δεσµευτούν από  τους υποδοχείς του συµπλόκου ΤΟΜ (Tom20, Tom22, Tom70) και 

περάσουν τον GIP (Tom40/pore-forming protein, Tom5, Tom6, Tom7) 

παραλαµβάνονται από τα σύµπλοκα TIM10 (Tim9/Tim10) [11] και Tim8/Tim13 [12] 

που έχουν το ρόλο σαπερονών του διαµεµβρανικού χώρου και αποδίδονται στο 

σύµπλοκο SAM (Sorting and Assembly Machinery) [13]. Το SAM (Mas37, Sam35 

[14], Sam50 [15-17]) βρίσκεται επίσης στην εξωτερική µεµβράνη και φροντίζει για 

την ένθεση των πρόδροµων µορίων στην εξωτερική µεµβράνη.  

β) Στόχευση στον διαµεµβρανικό χώρο του µιτοχονδρίου 

Οι πρωτεΐνες που προορίζονται για τον διαµεµβρανικό χώρο του µιτοχονδρίου 

χρησιµοποιούν επίσης τον GIP για την είσοδό τους. Σ’ αυτές ανήκουν τόσο οι µικρές 

Tim, που σχηµατίζουν διαλυτά σύµπλοκα στο διαµεµβρανικό χώρο και λειτουργούν 

ως σαπερόνες πρόδροµων πρωτεϊνών που προορίζονται για την εσωτερική µεµβράνη, 

όσο και τα κυτοχρώµατα b2 και c1 [18, 19]. Οι πρώτες παγιδεύονται στον 

διαµεµβρανικό χώρο εξαιτίας της αναδίπλωσής τους (folding trap model) [20] και της 

αλληλεπίδρασής τους µε την έταιρη µικρή Tim. Τα κυτοχρώµατα, εισέρχονται πρώτα 

στην εσωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη (µέσω του συµπλόκου µετατοπάσης 

TΙΜ23) και µετά υφίστανται δύο διαδοχικά πρωτεολυτικά στάδια ωρίµανσης. Ένα 

στην πλευρά της µήτρας, όπου αποµακρύνεται η θετικά φορτισµένη σηµατοδοτική 

αλληλουχία (presequence), και ένα στην πλευρά του διαµεµβρανικού χώρου, απ’ 

όπου απελευθερώνεται η ώριµη µορφή, διαλυτή µέσα στο διαµεµβρανικό χώρο [18, 

19]. Εκεί παραµένει εξαιτίας της αναδίπλωσής της, γεγονός που δεν της επιτρέπει να 

ξαναπεράσει από τον σύµπλοκο ΤΟΜ. 
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γ) Στόχευση στην εσωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη 

Οι πρωτεΐνες που προορίζονται στην εσωτερική µεµβράνη συνήθως δεν 

φέρουν σηµατοδοτική αµινοτελική αλληλουχία. Η πληροφορία για τη στόχευση 

βρίσκεται σε διάφορα σηµεία µέσα στην ώριµη µορφή της πρωτεΐνης (internal 

signals) [4, 5]. Κατά την είσοδό τους περνούν οµοίως από το  σύµπλοκο ΤΟΜ, 

αλληλεπιδρώντας µε τον υποδοχέα Tom70 [21-23], και παραλαµβάνονται από τα 

σύµπλοκα των µικρών Tim, ΤΙΜ10 και Tim8/Tim13. Στη συνέχεια, αποδίδονται στο 

σύµπλοκο της εσωτερικής µεµβράνης ΤΙΜ22 (Translocase of the Inner Membrane) 

(Tim22/pore-forming protein, Tim18, Tim12, Tim54). Το σύµπλοκο µε τη βοήθεια 

του δυναµικού της εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης [24-26] εισάγει τις 

πρωτεΐνες στην εσωτερική µεµβράνη.  

δ) Στόχευση στην µιτοχονδριακή µήτρα 

Για τη στόχευση στη µήτρα απαιτείται τόσο η ύπαρξη διαµεµβρανικού 

δυναµικού στην εσωτερική µεµβράνη όσο και ATP µέσα στη µήτρα[1]. Οι πρωτεΐνες 

που φέρουν τη θετικά φορτισµένη σηµατοδοτική αλληλουχία (presequence) αρχικά 

δεσµεύονται στους υποδοχείς του συµπλόκου ΤΟΜ και περνούν το κανάλι που 

σχηµατίζεται από την πρωτεΐνη Tom40. Μόλις η πολυπεπτιδική αλυσίδα εµφανιστεί 

στον διαµεµβρανικό χώρο µέσω του Tom40 προσδένεται στο καρβοξυ-τελικό άκρο 

του Τom22[27, 28] και από κει παραδίδεται στο σύµπλοκο ΤΙΜ23 (Τim23/pore-

forming protein[29-31], Tim17[32], Tim21[32, 33], Tim50[30, 31]). To TIM23 µε τη 

βοήθεια του µεµβρανικού δυναµικού έλκει τη θετικά φορτισµένη σηµατοδοτική 

αλληλουχία, της προς µεταφορά πρωτεΐνης, προς την πλευρά της εσωτερικής 

µεµβράνης που αντιµετωπίζει τη µήτρα. Εντούτοις για να ολοκληρωθεί η µεταφορά 

της πρωτεΐνης απαιτείται και ένα άλλο σύµπλοκο που βρίσκεται στη µήτρα, το ΡΑΜ 

(Presequence-translocase-Associated import Motor complex). Το ΡΑΜ (mHsp70, 

Tim44, Mge1, Pam18/Tim14, Pam16) χρησιµοποιεί την υδρόλυση του ΑΤΡ σαν πηγή 

ενέργειας, ούτως ώστε, συνεργαζόµενο στενά µε το ΤΙΜ23 να διευκολύνει την 

είσοδο πρωτεϊνών στη µήτρα. Η µιτοχονδριακή σαπερόνη mHsp70 που προσδένει 

ΑΤΡ αποτελεί τον πυρήνα αυτού του συµπλόκου[34]. H πρωτεΐνη Τim44 φέρει σε 

επαφή την mHsp70 µε την πρόδροµη πρωτεΐνη[35, 36], η Pam18 (DnaJ-like protein)  

ενεργοποιεί την δραστηριότητα ΑΤΡάσης που έχει η mHsp70[37, 38], η Mge1 

αποτελεί τον παράγοντα ανταλλαγής νουκλεοτιδίου για την mHsp70[1], ενώ η Pam16 

ρυθµίζει τη λειτουργία της Pam18[39, 40]. Μόλις η πρόδροµη πρωτεΐνη µπει στη 
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µήτρα, πρωτεολύεται η θετικά φορτισµένη προ-αλληλουχία της, από το ένζυµο ΜΜΡ  

(Mitochondrial Processing Peptidase) [41, 42]. Τώρα η ώριµη πρωτεΐνη είναι έτοιµη 

να αναδιπλωθεί στην λειτουργική της διαµόρφωση[1] (Εικόνα 1). 

Πρόσφατα, ανακαλύφθηκε ένα νέο µέλος του συµπλόκου ΤΙΜ23, το Tim21, 

το οποίο, σε συνεργασία µε το Tim17 συµµετέχει για την εισαγωγή πρωτεϊνών στην 

εσωτερική µεµβράνη µέσω του συµπλόκου ΤΙΜ23 (Sorting into the inner 

membrane) (Εικόνα 2) [32, 33]. 

 

Εικόνα 2.  Είσοδος πρωτεϊνών στη εσωτερική µεµβράνη µέσω του συµπλόκου ΤΙΜ23 [32] 

 

ε) Στόχευση στην εσωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη από την µήτρα 
Τέλος, στην εσωτερική µεµβράνη υπάρχει το σύµπλοκο Oxa1 το οποίο 

εισάγει τις πρόδροµες πρωτεΐνες που φέρουν προ-αλληλουχία, στην εσωτερική 

µεµβράνη αφού προηγουµένως έχουν εισαχθεί στην µήτρα. Αυτό το σύµπλοκο 

εισάγει στην µεµβράνη και τις πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από το µιτοχονδριακό 

γονιδίωµα [43]. 

 

ΙΙ. ΜΙΚΡΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Tim. 

 

Ο διαµεµβρανικός χώρος των µιτοχονδρίων περιέχει τις µικρές Tim 

(Translocase of the Inner Membrane) πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες αυτές, σε συνεργασία 

µε το σύµπλοκο ΤΙΜ22, συµµετέχουν στη βιογένεση των πρωτεϊνών της εσωτερικής 

µιτοχονδριακής µεµβράνης, όπως αυτές που ανήκουν στην οικογένεια των 

µεταφορέων (µεταφορέας ATP/ADP, µεταφορέας φωσφορικού), αλλά και τις 

µετατοπάσες Τim23 και Tim22 [1]. Χαρακτηριστική ιδιότητα των µικρών Tim είναι 

ότι περιέχουν ένα εξαιρετικά συντηρηµένο διπλό µοτίβο CX3C, στο οποίο δύο 

κατάλοιπα κυστεΐνης χωρίζονται από τρία αµινοξέα [44]. Τα δύο µοτίβα CX3C σε 
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κάθε πρωτεΐνη, χωρίζονται από µία αλληλουχία 11 έως 16 αµινοξέων. Αυτό το 

µοτίβο φαίνεται να είναι µοναδική ιδιότητα των µικρών Tim. Τα κατάλοιπα 

κυστεΐνης που περιέχουν είναι σηµαντικά για τη λειτουργία τους, και έχουν γίνει 

αντικείµενο εκτεταµένων µελετών τα τελευταία χρόνια. Οι πρωτεΐνες αυτές, έχουν 

µοριακό βάρος κοντά στα 10kD και είναι συντηρηµένες από το yeast (Saccharomyces 

cerevisiae) µέχρι τα θηλαστικά και τα φυτά [45, 46]. Η οικογένεια των µικρών Tim 

στο Saccharomyces cerevisiae περιλαµβάνει 5 µέλη, τις Tim8, Tim9, Tim10, Tim12 

και Tim13 (ο αριθµός υποδεικνύει κατά προσέγγιση το µοριακό βάρος της 

πρωτεΐνης), ενώ άλλοι οργανισµοί περιλαµβάνουν ελαφρώς διαφορετικό ρεπερτόριο.  

Οι διαλυτές Tim του διαµεµβρανικού χώρου είναι κατά ~25% πανοµοιότυπες 

και κατά 40-50% παρόµοιες. Εντούτοις, η Tim9 αλληλεπιδρά αποκλειστικά µε την 

Τim10 και η Tim8 µε την Tim13 και σχηµατίζουν τα διαλυτά σύµπλοκα ΤΙΜ10 

(Tim9/Tim10) και Tim8/Tim13 αντίστοιχα [47-49]. Τα σύµπλοκα αυτά περιέχουν 

ισοµοριακές ποσότητες από κάθε πρωτεΐνη µέλος και έχουν µοριακό βάρος 70kD. Το 

ΤΙΜ10 είναι περίπου 10 φορές πιο άφθονο από το Tim8/Tim13. Ενώ, το ~25% του 

συνολικού συµπλόκου ΤΙΜ10 περιλαµβάνεται στο σύµπλοκο των 300kD (ΤΙΜ22) το 

οποίο περιέχει και την πρωτεΐνη Tim12 [48]. Οι µικρές Tim πρωτεΐνες, όπως και 

πολλές πρωτεΐνες του διαµεµβρανικού χώρου, δεν έχουν την θετικά φορτισµένη 

αµφιπαθική προ-αλληλουχία (presequence) στο αµινοτελικό άκρο τους. Η είσοδός 

τους εντούτοις, χρησιµοποιεί το σύµπλοκο της µετατοπάσης της εξωτερικής 

µεµβράνης (ΤΟΜ) [50]. Τα µικρά σύµπλοκα των Tim έχουν διαφορετική ειδικότητα 

υποστρώµατος. Το ΤΙΜ10 διαµεσολαβεί την είσοδο των πρωτεϊνικών µεταφορέων 

της εσωτερικής µεµβράνης  καθώς και των Tim22 και Tim17 [51, 52], ενώ για το 

σύµπλοκο Tim8/Tim13 το µόνο υπόστρωµα που έχει βρεθεί µέχρι τώρα είναι το 

Τim23 [53]. Τα διαλυτά σύµπλοκα προσδένονται στα υδρόφοβα τµήµατα των 

υποστρωµάτων και τα συνοδεύουν στο σύµπλοκο της εσωτερικής µεµβράνης 

(ΤΙΜ22) [52, 54, 55]. Λειτουργούν δηλαδή, ως σαπερόνες (συνοδοί) των υδρόφοβων 

αυτών διαµεµβρανικών πρωτεϊνών στον υδατικό διαµεµβρανικό χώρο των 

µιτοχονδρίων. 

Μέχρι στιγµής έχουν προταθεί δύο µηχανισµοί µε τους οποίους το 

συντηρηµένο διπλό µοτίβο CX3C των µικρών Tim συµµετέχει στη στόχευση, 

αναδίπλωση και λειτουργία της πρωτεΐνης.  

α) Αναδίπλωση γύρω από ιόντα ψευδαργύρου. Σύµφωνα µε το πρώτο, οι τέσσερις 

κυστεΐνες του διπλού µοτίβου αλληλεπιδρούν µε δισθενή ιόντα (Zn+2) [56]. Τα ιόντα 
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φαίνονται να επηρεάζουν την διαµόρφωση των Tim10 και Tim12, την είσοδο των 

διαµεµβρανικών µεταφορέων της εσωτερικής µεµβράνης (και όχι των πρωτεϊνών της 

µήτρας) και την αλληλεπίδραση των Tim10 και Tim12 µε το υπόστρωµα (AAC) 

(πειράµατα µε χηµικούς προσδέτες - crosslinking). Η είσοδος και αναδίπλωση της 

Tim13 έχει µελετηθεί λεπτοµερώς [20]. Αποµάκρυνση των δισθενών ιόντων από το 

διαµεµβρανικό χώρο µε χηλικούς παράγοντες, ή µεταλλαγή των καταλοίπων 

κυστεΐνης είχαν ως αποτέλεσµα την απελευθέρωση της πρωτεΐνης Tim13, από το 

διαµεµβρανικό χώρο στο κυτταρόπλασµα. Παράλληλα τα ανασυνδυασµένα µονοµερή 

φαίνεται να προσδένουν ιόντα ψευδαργύρου µε αναλογία 1:1. Τα παραπάνω 

δεδοµένα δείχνουν ότι η αναδίπλωση της πρωτεΐνης γύρω από ένα δισθενές ιόν έχει 

ως αποτέλεσµα την παγίδευση του µορίου µέσα στο διαµεµβρανικό χώρο [20]. Τα 

ιόντα ψευδαργύρου µπορεί να παρέχονται από κάποιον άγνωστο βοηθητικό 

παράγοντα. Τα διπλωµένα µονοµερή στη συνέχεια συγκροτούνται στο εξαµερικό 

σύµπλοκο που έχει τη λειτουργία της σαπερόνης. 

β) Οξειδωτική αναδίπλωση των µικρών Τim. ∆ιαφορετική µερίδα ερευνών έχουν 

δείξει ότι τόσο τα ανασυνδυασµένα όσο και τα φυσικά σύµπλοκα Tim9/Tim10 και 

Tim8/Tim13, δεν αλληλεπιδρούν µε ιόντα ψευδαργύρου αλλά σχηµατίζουν 

ενδοµοριακούς δισουλφιδικούς δεσµούς, προκειµένου να είναι ικανά να σχηµατίσουν 

σύµπλοκο [57-59]. Τα ανασυνδυασµένα και τα ενδογενή σύµπλοκα παρουσίαζαν τις 

ίδιες ιδιότητες πρόσδεσης στα διαµεµβρανικά τµήµατα των υποστρωµάτων AAC και 

Tim23 αντίστοιχα. Οι Allen et al. µελέτησαν λεπτοµερέστερα τις απαιτήσεις του 

συµπλόκου ΤΙΜ10 για αναδίπλωση και συγκρότηση [59]. Χρησιµοποιώντας 

τρυψινόλυση που ακολουθείται από αναλύσεις φασµατοµετρίας µάζας έδειξαν ότι το 

Tim10 αναδιπλώνεται µε παρόµοιο τρόπο µε αυτόν που προβλέπεται για την 

αλληλεπίδραση µε ιόντα ψευδαργύρου, αλλά διαφέρει στο ότι οι κυστεΐνες του 

διπλού µοτίβου CX3C ζευγαρώνουν έτσι ώστε να σχηµατίζονται δύο ενδοµοριακοί 

δισουλφιδικοί δεσµοί. Ο εσωτερικός δεσµός σχηµατίζεται από τις κυστεΐνες C44 και 

C61, ενώ ο εξωτερικός από τα κατάλοιπα C40 και C65. Αυτή η διαδικασία 

καταλύεται από κάποιον άγνωστο παράγοντα (οξειδάση). Ο σχηµατισµός του 

εσωτερικού δισουλφιδικού δεσµού είναι το κρίσιµο βήµα στην αναδίπλωση της 

πρωτεΐνης και στη λειτουργία της ως σαπερόνης. Οι Allen et al. προτείνουν ότι οι 

πλήρως ανηγµένες µορφές των Tim µπορεί να προσδένουν ιόντα ψευδαργύρου, χωρίς 

όµως αυτό να προωθεί το σχηµατισµό του συµπλόκου.  
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Εικόνα 3. Τα δύο εναλλακτικά µοντέλα για την αναδίπλωση και συγκρότηση των µικρών Tim 
στα λειτουργικά σύµπλοκα [60]. ∆εξιά: Το µοντέλο που προτάθηκε από τους Lutz et al. σύµφωνα µε 
το οποίο οι µικρές Tim εισέρχονται ανηγµένες µέσω του συµπλόκου Tom, και εκεί τα κατάλοιπα 
κυστεΐνης που περιέχουν προσδένουν ιόντα ψευδαργύρου αποκτώντας µία σταθερή διαµόρφωση. 
Αριστερά: Οι Curran et al., υπέθεσαν ότι οι µικρές Tim περιέχουν δισουλφιδικούς δεσµούς. Οι Allen 
et al., πρότειναν ότι οι µικρές Tim µετά την είσοδό τους µέσω του συµπλόκου TOM, σχηµατίζουν δύο 
ενδοµοριακούς δισουλφιδικούς δεσµούς µεταξύ των καταλοίπων κυστεΐνης του διπλού µοτίβου CX3C.  

 

Πρόσφατα δηµοσιευµένες µελέτες ειδικά πάνω στην οξειδωτική αναδίπλωση  

του TIM10 [61, 62] έδειξαν ότι οι υποµονάδες του συµπλόκου εισέρχονται στο 

µιτοχόνδριο σε πλήρως ανηγµένη κατάσταση. Σε αυτή την µορφή δεν είναι ικανές για 

σχηµατισµό συµπλόκου. Η µορφή που είναι ικανή για σχηµατισµό συµπλόκου 

περιλαµβάνει δύο ενδοµοριακούς δισουλφιδικούς δεσµούς µεταξύ των καταλοίπων 

κυστεΐνης του συντηρηµένου διπλού µοτίβου CX3C. Οι διαµοριακοί δισουλφιδικοί 

δεσµοί που συµβαίνουν in vitro είναι ανενεργά ενδιάµεσα στο µονοπάτι συγκρότησης 

του συµπλόκου. Οι οξειδωµένες µορφές των µονοµερών του συµπλόκου 

παρουσιάζουν διαφορές όσον αφορά στη δοµή τους. Συγκεκριµένα, το Tim10 

φαίνεται λιγότερο σταθερά δοµηµένο, πιο ευλύγιστο µόριο από την Tim9 και 

υφίσταται µεγαλύτερη αλλαγή στη δοµή του, κατά το σχηµατισµό του συµπλόκου 

από την Tim9. Αυτό συνάδει µε τα δεδοµένα των Vergnolle et al., (2005) [63], 

σύµφωνα µε τα οποία η αναγνώριση του υποστρώµατος επιτυγχάνεται από την 

αµινοτελική περιοχή του Tim10 (πιθανώς γι’ αυτό πρέπει να είναι πιο ευλύγιστη ώστε 

να αλληλεπιδρά µε πληθώρα διαφορετικών υποστρωµάτων). Η καρβοξυτελική 

περιοχή του Tim10 συµµετέχει στο σχηµατισµό συµπλόκου. Η πρωτεΐνη Tim9 έχει 

ένα πιο δοµικό ρόλο συµβάλλοντας στη σταθερότητα του συµπλόκου. 

Προς επιβεβαίωση των όσων παρατέθηκαν παραπάνω για την ύπαρξη 

ενδοµοριακών δισουλφιδικών δεσµών στα µονοµερή που είναι ικανά για σχηµατισµό 

συµπλόκου έρχονται νέες δηµοσιεύσεις στις οποίες περιγράφεται η οξειδάση που 

πραγµατοποιεί την οξειδωτική αναδίπλωση των µικρών Tim [64, 65]. Πρόκειται για 
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την πρωτεΐνη Mia40/Tim40. Το γονίδιο της Mia40 στο yeast είναι απαραίτητο για την 

επιβίωση του οργανισµού, και έχει οµόλογα σε άλλους µύκητες, φυτά και ζώα. Η 

Mia40 περιέχει έξι (6) συντηρηµένες κυστεΐνες που είναι απαραίτητες για την 

λειτουργία της, αν και ο ακριβής ρόλος τους δεν είναι γνωστός. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο που προτάθηκε από τους Mesecke et al., (2005) [64], η οξειδωµένη Mia40 

παγιδεύει τις πρωτεΐνες που µόλις εισήχθηκαν στο διαµεµβρανικό χώρο και 

βρίσκονται ακόµη σε ανηγµένη κατάσταση, σχηµατίζοντας διαµοριακούς 

δισουλφιδικούς δεσµούς µαζί τους. Κατόπιν, µία αντίδραση ισοµερίωσης αυτών των 

–S-S- γεφυρών έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ενδοµοριακών δεσµών στο 

υπόστρωµα της Mia40. Η ανηγµένη πλέον Mia40 οξειδώνεται από την σουλφυδρύλο-

οξειδάση Erv1, και καθίσταται έτσι, ικανή για έναν νέο κύκλο οξείδωσης µέσω 

ανταλλαγής δισουλφιδικών δεσµών (εικόνα 4). 

 

 

 

Εικόνα 4. Είσοδος και οξειδωτική αναδίπλωση των πρωτεϊνών του µιτοχονδριακού 
διαµεµβρανικού χώρου [65].  
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ΙΙΙ. Η ΑΙΝΙΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Tim12. 

 

Η πρωτεΐνη Tim12 είναι η µόνη από τις µικρές Tim που βρίσκεται 

προσδεµένη στην εσωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων. Αποτελεί µέρος του 

συµπλόκου της µετατοπάσης της εσωτερικής µεµβράνης ΤΙΜ22, όπως 

προαναφέρθηκε. Ο ακριβής ρόλος που παίζει κατά την είσοδο των προς µεταφορά 

πρωτεϊνών στο σύµπλοκο ΤΙΜ22, είναι ασαφής, αν και είναι γνωστό ότι αναλαµβάνει 

δράση µετά την αναγνώριση και την πρόσδεση του υποστρώµατος στο σύµπλοκο 

TIM10 [56, 66]. Πολύ λίγες µελέτες έχουν ασχοληθεί µε την Tim12 παρόλο που 

πρόκειται για µια πρωτεΐνη απαραίτητη για την επιβίωση του yeast. 

Πρώτη φορά ανακαλύφθηκε σε ένα γενετικό screen για καταστολείς 

αναπνευστικών ανεπαρκειών. Οι Jarosch et al., (1996) [67] αποµόνωσαν το πυρηνικό 

γονίδιο του σακχαροµύκητα που καταστέλλει την ήδη χαρακτηρισµένη µεταλλαγή 

mrs2-1 όταν βρίσκεται σε φορέα πολλών αντιγράφων (multicopy plasmid). Το νέο 

αυτό γονίδιο είχε ονοµαστεί τότε MRS5 και είχε βρεθεί να καταστέλλει και τον 

φαινότυπο που προκαλείται από µεταλλαγή που επηρεάζει το µάτισµα (splicing) των 

µιτοχονδριακών ιντρονίων της οµάδας ΙΙ [68]. Το MRS5 κωδικοποιούσε για µία 

πρωτεΐνη που ήταν απαραίτητη για την επιβίωση του οργανισµού ακόµη κι όταν 

αυτός αναπτυσσόταν σε θρεπτικό µέσο µε ζυµώσιµη πηγή άνθρακα (fermentable 

carbon sources). Απαλοιφή του γονιδίου αυτού είχε ως αποτέλεσµα την συσσώρευση 

µη επεξεργασµένων πρόδροµων της µιτοχονδριακής heat shock πρωτεΐνης Hsp60 και 

ανεπάρκειες σε όλα τα σύµπλοκα των κυτοχρωµάτων [67]. Από τότε θεωρήθηκε ότι η 

πρωτεΐνη Mrs5/Tim12 κατέχει σηµαντικό ρόλο στη βιογένεση των µιτοχονδρίων. 

Επειδή, πρόκειται για µία πρωτεΐνη απαραίτητη για την επιβίωση του 

σακχαροµύκητα, η µελέτη της έγινε είτε µε τη βοήθεια θερµοευαίσθητων 

µεταλλαγµάτων [66] είτε µε τεχνητή ρύθµιση της έκφρασης του γονιδίου της µέσω 

του συστήµατος επαγόµενου υποδοχέα GAL [56]. Ανάλυση µιτοχονδρίων που 

αποµονώθηκαν από κύτταρα που είχαν µεγαλώσει µερικές ώρες στη µη επιτρεπτή 

θερµοκρασία ή σε µέσο χωρίς λακτόζη αντίστοιχα, έδειξε ότι τα επίπεδα των 

πρωτεϊνών που εισέρχονται στο µιτοχόνδριο µέσω του συµπλόκου ΤΙΜ22 

(οικογένεια µεταφορέων και Tim22), ήταν σηµαντικά µειωµένα. Αντίθετα, οι 

πρωτεΐνες που προορίζονται στη µήτρα ή την εξωτερική µεµβράνη βρίσκονταν σε 

φυσιολογικά επίπεδα σε σύγκριση µε τα αγρίου τύπου µιτοχόνδρια. Αντίστοιχα, 
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πειράµατα εισόδου ραδιενεργών πρόδροµων πρωτεϊνών σε tim12ts µιτοχόνδρια 

έδειξαν ότι µόνο η είσοδος των µεταφορέων της εσωτερικής µεµβράνης επηρεαζόταν.  

Η πρωτεΐνη Tim12, όπως προαναφέρθηκε, είναι η µόνη µικρή Tim που 

βρίσκεται προσδεδεµένη µε την εξωτερική επιφάνεια της εσωτερικής µεµβράνης 

(όπως φαίνεται σε πειράµατα δηµιουργίας µιτοπλαστών και επίδρασης µε πρωτεάση). 

Η πρωτεΐνη Tim22 φαίνεται να είναι απαραίτητη για την αλληλεπίδραση της Tim12 

µε τους µιτοπλάστες [56]. Εντούτοις, οι ακριβείς αλληλεπιδράσεις στις οποίες 

οφείλεται η ύπαρξη της Tim12 στους µιτοπλάστες δεν είναι γνωστές. Η πρωτεΐνη 

Tim12 επίσης έχει βρεθεί να συµµετέχει σε σύµπλοκο που περιλαµβάνει ακόµη τις 

Tim9, Tim10 και Tim22 [48, 56]. Τα σύµπλοκα αυτά συνεκλούονται από στήλες 

χρωµατογραφίας συγγένειας, ή/και εκλούονται στο ίδιο κλάσµα µετά από 

χρωµατογραφία διήθησης. Ειδικότερα η Tim12, µετά από ήπια λύση µιτοχονδρίων 

από κύτταρα αγρίου τύπου (µε digitonin) φαίνεται να συµµετέχει σε ένα σύµπλοκο, 

µε µοριακό βάρος ~300kD (που προφανώς αντιστοιχεί στο σύµπλοκο ΤΙΜ22). Σε 

µιτοχόνδρια όπου υποεκφράζεται το Tim22, το Tim12 συµµετέχει σε ένα µικρότερο 

σύµπλοκο, των 70kD (που αντιστοιχεί στο σύµπλοκο ΤΙΜ10) [48, 56].  

Η πρωτεΐνη Tim12 έχει βρεθεί να αλληλεπιδρά επίσης µε το προς µεταφορά 

υπόστρωµα. Οι µελέτες έχουν διεξαχθεί µε το πρόδροµο AAC. Η αλληλεπίδραση µε 

το υπόστρωµα υποδεικνύεται έµµεσα από την δυνατότητα χηµικής πρόσδεσης 

(crosslinking που ακολουθείται από ανοσοκατακρήµνιση µε αντίσωµα α-Tim12) του 

τελευταίου µε την Tim12 [56]. Άµεση απόδειξη αλληλεπίδρασης µέχρι στιγµής δεν 

έχει επιτευχθεί. Παράλληλα, πειράµατα µε θερµοευαίσθητα µεταλλάγµατα των 

πρωτεϊνών Tim10 και Tim12 έδειξαν ότι η Tim12 απαιτείται σε στάδιο 

µεταγενέστερο από αυτό στο οποίο δρα το Tim10 κατά την είσοδο των µεταφορέων 

της εσωτερικής µεµβράνης [56, 66]. Συγκεκριµένα, το Tim12 απαιτείται για την 

ένθεση του προδρόµου µορίου στην εσωτερική µεµβράνη ενώ το Tim10 για την 

µετατόπισή του διαµέσου της εξωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης. Το AAC όπως 

και τα περισσότερα µέλη της οικογένειας των µεταφορέων, συντίθεται από τρία 

επαναλαµβανόµενα στοιχεία, κάθε ένα από τα οποία περιλαµβάνει ένα µοτίβο που 

παρουσιάζεται στην µιτοχονδριακή µήτρα και ονοµάζεται «carrier signature». 

Παρόµοιο µοτίβο υπάρχει στην αλληλουχία του Tim22. Η αλληλουχία φορτισµένων 

και υδρόφοβων καταλοίπων σε αυτό το µοτίβο, αναγνωρίζεται και στην πρωτεΐνη 

Tim12 αλλά µε αντιπαράλληλη διεύθυνση [56].  
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ - 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η δηµιουργία και ο χαρακτηρισµός των 

µεταλλαγµάτων προλίνης της πρωτεΐνης Tim12. Η πρωτεΐνη Tim12 περιέχει τρία 

κατάλοιπα προλίνης που δεν υπάρχουν στις άλλες µικρές Tim πρωτεΐνες. Τα 

κατάλοιπα αυτά µπορεί να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αναδίπλωση και λειτουργία 

του µορίου. Ο χαρακτηρισµός των µεταλλαγµάτων αφορά : 

i) την ικανότητά τους ή µη να σώζουν το φαινότυπο του θερµοευαίσθητου στελέχους  

(tim12ts) στη µη επιτρεπτή θερµοκρασία,  

ii) την κατάσταση οξείδωσης και ολιγοµερισµού των ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών, 

iii) την ικανότητά τους να εισέρχονται στο µιτοχόνδριο και να εντοπίζονται σωστά 

πάνω στην επιφάνεια των µιτοπλαστών όπως η αγρίου τύπου πρωτεΐνη,  

iv) την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν µε την Tim9 οµοίως µε την αγρίου τύπου 

πρωτεΐνη, όπως φαίνεται σε πειράµατα συµµετανάστευσης σε διάλυµα µε κλίση 

συγκέντρωσης σουκρόζης,  

v) την διαµόρφωσή τους στο χώρο που αντανακλά στην προσβασιµότητά τους στην 

τρυψίνη και εποµένως το τρυπτικό πρότυπο που προκύπτει, και τέλος 

vi) την αλληλεπίδρασή τους µε το υπόστρωµα, όπως φαίνεται σε in vitro πειράµατα 

µε ακινητοποιηµένα διαδοχικά πεπτίδια (103, 13µερή πεπτίδια που 

αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 αµινοξέα µε τα διπλανά πεπτίδια) της πρωτεΐνης AAC.  

Η µελέτη των ανεπαρκειών που προκύπτουν από την µεταλλαγή τέτοιων 

σηµαντικών δοµικά καταλοίπων, θα αποκαλύψει σηµαντικές πτυχές στην 

αναδίπλωση και λειτουργία της αγρίου τύπου πρωτεΐνης, καθώς και τον ρόλο που 

διαδραµατίζουν τα κατάλοιπα προλίνης σ’ αυτή.  
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Ι. Μεταλλαξιγένεση των προλινών της πρωτεΐνης Tim12 και 

κλωνοποίηση των µεταλλαγµάτων 

 

Το γονίδιο της Tim12 είναι κλωνοποιηµένο µέσα στο φορέα έκφρασης pET28 

µε τα περιοριστικά ένζυµα Nde1 (5΄άκρο) και EcoR1 (3΄άκρο), έτσι ώστε στο 5΄άκρο 

του γονιδίου να υπάρχει η κωδικοποιούσα αλληλουχία για τον επίτοπο των 6 

ιστιδινών. Η σηµειακή µεταλλαγή επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια του Quick-Change 

Site-Directed Mutagenesis Kit της Stratagene, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του 

κατασκευαστή. Ως µήτρα για την αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) 

χρησιµοποιήθηκε το πλασµίδιο pET28 στο οποίο έχει κλωνοποιηθεί το αγρίου τύπου 

γονίδιο της Tim12. Οι εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν για κάθε µεταλλαγή ήταν:  

 

TIM12/P46Aforward CAGTACGTGTCTTGAGAAATGTATTGCGCATGAGGGCTTTGGTGAG 

TIM12/P46Areverse CTCACCAAAGCCCTCATGCGCAATACATTTCTCAAGACACGTACTG 

TIM12/P53Aforward CATGAGGGCTTTGGTGAGGCTGATCTAACGAAAGGTGAGCAATG 

TIM12/P53Areverse CATTGCTCACCTTTCGTTAGATCAGCCTCACCAAAGCCCTCATG 

TIM12/P88Aforward GGATTTGTACAAACACGAGGTTTCGGGGCAGAGAATCAGCTACGAC

TIM12/P88Areverse GTCGTAGCTGATTCTCTGCCCCGAAACCTCGTGTTTGTACAAATCC 

 

Για το διπλό µετάλλαγµα χρησιµοποιήθηκε ως µήτρα το πλασµίδιο pET28 στο οποίο 

έχει κλωνοποιηθεί το µετάλλαγµα Tim12Ρ46Α και οι εκκινητές για την δηµιουργία 

του µεταλλάγµατος Tim12P53A. Τα προϊόντα της αντίδρασης PCR 

χρησιµοποιήθηκαν για µετασχηµατισµό βακτηρίων E. coli XL1Blue. Τα πλασµίδια 

από τις αποικίες που προέκυψαν αλληλουχήθηκαν για να διαπιστωθεί εάν όντως 

περιείχαν τις επιθυµητές µεταλλαγές.  

Τα µεταλλάγµατα της Tim12 κλωνοποιήθηκαν µαζί µε τον 5΄υποκινητή τους 

στο yeast, σε φορέα έκφρασης µέσα στο σακχαροµύκητα (pRS316), προκειµένου να 

ελεγχθεί in vivo ο φαινότυπός τους. Στο φορέα αυτό κλωνοποιήθηκε ξεχωριστά και η 

3΄ρυθµιστική περιοχή. Ο pRS316 προσδίδει ικανότητα ανάπτυξης απουσία 

ουρακίλης.  
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ΙΙ.  Υπερέκφραση και καθαρισµός της Tim12 και των 

µεταλλαγµάτων προλίνης  

α) Υπερέκφρασης της Tim12 και των µεταλλαγµάτων σε βακτήρια E.coli 

Τα µεταλλάγµατα δηµιουργήθηκαν µέσα στον φορέα έκφρασης pET28. Σ’ 

αυτόν περιέχεται ο υποκινητής της RNA πολυµεράσης του ιού Τ7, σε θέση upstream 

του κλωνοποιηµένου γονιδίου. Το κλωνοποιηµένο γονίδιο δεν εκφράζεται απουσία 

της T7 RNA πολυµεράσης. Γι’ αυτό, αυτή η πλασµιδιακή κατασκευή 

χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό βακτηρίων E. coli Bl21 (DE3). Το στέλεχος 

αυτό έχει ενσωµατωµένο στο γενετικό υλικό του, το γονίδιο για την T7 RNA 

πολυµεράση, τον υποκινητή lac (lac promoter) και τον χειριστή lac (lac operator). 

Παρουσία IPTG (ανάλογο της λακτόζης) το γονίδιο της Τ7 RNA πολυµεράσης 

ενεργοποιείται και ξεκινάει η µεταγραφή του προς µελέτη γονιδίου. 

Από µία κορεσµένη βακτηριακή προ-καλλιέργεια (16 ώρες επώαση στους 

37οC), εµβολιάζεται µία νέα, µέσα σε LB παρουσία καναµυκίνης (γονίδιο επιλογής 

πάνω στον pET28). Πραγµατοποιείται αραίωση 1/50 της προ-καλλιέργειας. Η νέα 

καλλιέργεια αφήνεται να αναπτυχθεί µέχρι την εκθετική φάση (O.D. 0,4-0,8) και τότε 

προστίθεται 0,4mM IPTG. Τα κύτταρα επωάζονται παρουσία του IPTG για 3 ώρες 

στους 370C, και κατόπιν συλλέγονται µε φυγοκέντρηση (20m, 5000g, 4oC). Τα 

κυτταρικά ιζήµατα φυλάσσονται στους -20οC µέχρι την ηµέρα του καθαρισµού. Κάθε 

µετάλλαγµα ελέγθηκε για έκφραση πρώτα σε µία µικρής κλίµακας καλλιέργεια και 

κατόπιν επιχειρήθηκε η µεγάλης κλίµακας καλλιέργεια. 

β) Καθαρισµός της His-Tim12 και των µεταλλαγµάτων  από βακτήρια E. coli 

Η Tim12 και τα µεταλλάγµατα προλίνης που κατασκευάστηκαν, καθότι είναι 

κλωνοποιηµένα στον φορέα έκφρασης pET28, εκφράζονται φέροντας στο 

αµινοτελικό άκρο τους τον επίτοπο 6 ιστιδινών (His tag). Ο επίτοπος αυτός επιτρέπει 

τον καθαρισµό της πρωτεΐνης σε στήλη χρωµατογραφίας συγγένειας (σφαιρίδια 

νικελίου). Χρησιµοποιήθηκε η στήλη Ni+2 – NTA Agarose Beads της QIAGEN. 

Τα βακτήρια [E. Coli, Bl21 (DE3)] αρχικά επαναδιαλύονται σε buffer A 

(50mM Tris-ΗCl (pH 7,4), 150mM NaCl) όπου έχει προστεθεί 0,1mg.ml λυσοζύµη 

(~100ml για κύτταρα από καλλιέργεια δύο λίτρων) και επωάζονται στους 4oC για 

15m. Κατόπιν τα κύτταρα σπάζουν µε τη χρήση υπερήχων (4 φορές x 3m µέσα σε 

παγωµένη αιθανόλη για να µην ανεβαίνει η θερµοκρασία). Μετά από φυγοκέντρηση 
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(21000g, 30min, 4oC) χωρίζονται τα διαλυτά µέρη των κυττάρων (υπερκείµενο) από 

τα αδιάλυτα (ίζηµα). Φυλάσσεται δείγµα από το υπερκείµενο (sup after lysis). To 

ίζηµα διαλυτοποιείται µέσα σε buffer B (50mM Tris-HCl (pH 8), 150mM NaCl, 8Μ 

ουρία) µε την βοήθεια οµογενοποιητή, και επωάζεται σε θερµοκρασία δωµατίου για 2 

ώρες. Φυλάσσεται αντίστοιχο δείγµα για ηλεκτροφόρηση (pellet after lysis). 

Ακολουθεί φυγοκέντρηση (21000g, 30min, 20oC). Το υπερκείµενο αραιώνεται µε 

buffer A ώστε να φτάσει τελική συγκέντρωση ουρίας 6Μ και προστίθεται 5mM 

ιµιδαζόλιο (έτσι µειώνονται οι µη ειδικές προσδέσεις). Φυλάσσεται αντίστοιχο δείγµα 

για ηλεκτροφόρηση (L: loading). Tο υπερκείµενο φορτώνεται σε στήλη 

χρωµατογραφίας συγγένειας, η οποία έχει προηγουµένως εξισορροπηθεί µε 10 

όγκους buffer A + 5mM ιµιδαζόλιο. Αφού το υλικό περάσει µία φορά από τη στήλη, 

συλλέγεται και φορτώνεται για δεύτερη φορά. Φυλάσσεται το υλικό για έλεγχο σε 

ηλεκτροφόρηση (FT: Flow through). Κατόπιν, η στήλη ξεπλένεται µε διαλύµατα 

διαδοχικά ελαττούµενης συγκέντρωσης ουρίας, έτσι ώστε, η πρωτεΐνη να αποκτήσει 

σταδιακά τη φυσιολογική διαµόρφωσή της. Τα διαλύµατα αυτά είναι:  

Α) 5 όγκοι buffer A + 5mM ιµιδαζόλιο + 6Μ ουρία (W1) 

Β) 5 όγκοι buffer A + 15mM ιµιδαζόλιο + 4Μ ουρία (W2) 

Γ) 5 όγκοι buffer A + 15mM ιµιδαζόλιο + 2Μ ουρία (W3) 

∆) 5 όγκοι buffer A + 15mM ιµιδαζόλιο (W4) 

Η πρωτεΐνη εκλούεται αρχικά µε buffer A και 300mM ιµιδαζόλιο. Η ποσότητά της 

ελέγχεται µε mini-bradfords. (Bradford/H2O = ¼. Σε 20µl αυτού του διαλύµατος 

προστίθενται 5µl κλάσµατος έκλουσης, πάνω σε parafilm, και παρατηρείται το 

χρώµα). Όταν σταµατήσει σχεδόν η έκλουση µε αυτό το διάλυµα, συνεχίζουµε µε 

buffer A + 150mM ιµιδαζόλιο + 6Μ ουρία. Οπότε αποδιατάσσεται ξανά η πρωτεΐνη 

που έµεινε στη στήλη και εκλούεται ευκολότερα, καθώς προφανώς οι θέσεις 

πρόσδεσης µε τα ιόντα νικελίου γίνονται πιο προσιτές στο ιµιδαζόλιο. 

Συλλέγονται κλάσµατα ίσου όγκου µε τη στήλη (E1,2,3…). Τα κλάσµατα 

αυτά απαλλάσσονται από την περίσσεια ιµιδαζολίου µε διαπίδυση µέσω ηµιπερατής 

µεµβράνης (διάµετρος πόρων 3000Da), µέσα σε διάλυµα 50mM Tris-HCl (pH 7,4), 

150mM NaCl, 10% γλυκερόλη. Κατόπιν, το µέρος που παραµένει διαλυτό 

(υπερκείµενο) συλλέγεται και φυλάσσεται στους -20οC. Μετά την διαπίδυση των 

κλασµάτων έκλουσης που δεν περιέχουν ουρία προκύπτει, στην διαλυτή φάση 

κυρίως, το διµερές της Tim12. 
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III. In vivo πείραµα ελέγχου του φαινοτύπου των µεταλλαγµάτων της 

Tim12. 

 

Κύτταρα σακχαροµύκητα του στελέχους µε την θερµοευαίσθητη µεταλλαγή 

στην Tim12 (tim12ts στέλεχος), µετασχηµατίζονται µε πλασµιδιακές κατασκευές 

pRS316 5’ HisTim12 3’, όπου στη θέση του Tim12 έχουν κλωνοποιηθεί τα 

µεταλλάγµατα προλίνης.  

α )Μετασχηµατισµός κυττάρων του σακχαροµύκητα 

Τοποθετείται µία προκαλλιέργεια (5ml YPD) για 16 ώρες στους 30οC. 

Ακολούθως, εµβολιάζεται µία καλλιέργεια 50ml YPD, σε αρχική O.D. ~0,2 και 

αφήνεται µέχρι περίπου O.D. = 1 (πρέπει να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον 2  

διαιρέσεις). Τελικά υπάρχουν κύτταρα αρκετά για 10 αντιδράσεις µετασχηµατισµού. 

Τα κύτταρα συλλέγονται σε στείρο σωλήνα falcon, και φυγοκεντρούνται (3000g, 

5min, 4oC). Το κυτταρικό ίζηµα ξεπλένεται µε 25ml αποστειρωµένο νερό. Μετά από 

φυγοκέντρηση τα κύτταρα επαναδιαλύουνται σε 1ml LiAc 100mM και µεταφέρονται 

σε eppendorff. Φυγοκεντρούνται για 15s και αποµακρύνεται το LiAc. To κυτταρικό 

ίζηµα επαναδιαλύεται σε 400µl LiAc 100mM (τελικός όγκος 500µl), και τα κύτταρα 

χωρίζονται για τις 10 αντιδράσεις. Πάνω στις κυτταρικά ιζήµατα (προκύπτουν µετά 

από φυγοκέντρηση 15s ) προστίθεται το µίγµα µετασχηµατισµού, µε την παρακάτω 

σειρά: 

240µl PEG (50% w/v) (προστατεύει τα κύτταρα από το πυκνό LiAc) 

35µl LiAc 1M  

25µl Carrier DNA (200ng RNA) 

50µl H2O και πλασµιδιακό DNA (0,1 – 10µg) 

Μετά από ισχυρό vortex τα κυτταρικά ιζήµατα επαναδιαλύονται επωάζονται στους 

30οC για 30min. Ακολουθεί θερµικό shock για 25-20min στους 42οC. Τέλος, το 10% 

των κυττάρων, αφού ξεπλυθούν µε στείρο νερό, απλώνονται πάνω σε στερεό µέσο 

επιλογής. 

β) In vivo πείραµα ανάπτυξης 

Μοναδικές αποικίες επιλέγονται και αναπτύσσονται σε µέσο επιλογής για τα 

γονίδια µάρτυρες που περιέχουν (π.χ. SC-H-W-U). Όταν οι καλλιέργειες έχουν 

φτάσει στον εκθετικό ρυθµό ανάπτυξης (Ο.D. ~1) δηµιουργούνται διαδοχικές 
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αραιώσεις των κυττάρων έτσι ώστε σε 5µl εναιωρήµατος να περιέχονται 104, 103, 102 

και 10 κύτταρα. Οι αραιώσεις αυτές στρώνονται πάνω σε στερεό θρεπτικό µέσο 

(YPD, YPL, και µέσα επιλογής) και αφήνονται να αναπτυχθούν στους 25οC και 

στους 37οC. 

 

IV. Αποµόνωση µιτοχονδρίων από κύτταρα σακχαροµύκητα αγρίου 

τύπου 

 
Για τα πειράµατα εισόδου ραδιενεργής πρόδροµης πρωτεΐνης στα 

µιτοχόνδρια, αποµονώθηκαν µιτοχόνδρια από το αγρίου τύπου στέλεχος του είδους 

Saccharomyces cerevisiae, D273-10B, το οποίο αναπτύχθηκε σε θρεπτικό µέσο µε 

γαλακτικό οξύ (YPLactate). H πηγή άνθρακα που περιέχει αυτό το µέσο δεν µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας στο κυτταρόπλασµα (µέσω 

γλυκόλυσης), κι έτσι, αναπτύσσονται µόνο τα κύτταρα που διαθέτουν λειτουργικά 

µιτοχόνδρια, ενώ ο αριθµός των µιτοχονδρίων σε αυτά είναι µεγάλος, αυξάνοντας την 

ποσότητα µιτοχονδρίων που θα αποµονωθεί. Η  διαδικασία αποµόνωσης των 

µιτοχονδρίων περιγράφηκε από τους Glick et al., 1995 [63, 69]. 

 

V. Είσοδος ραδιοσηµασµένης πρωτεΐνης σε µιτοχόνδρια αγρίου 

τύπου 

 
Η His-Tim12wt και τα µεταλλάγµατά της συντέθηκαν σε rabbit reticulocyte 

lysate για µία ώρα στους 300 C παρουσία [S35] µεθειονίνης µε το in vitro  σύστηµα 

σύζευξης µεταγραφής/µετάφρασης χρησιµοποιώντας την Τ7 πολυµεράση. (Promega, 

TNT SP6 Coupled Reticulocyte Lysate System).  Η πρωτεΐνη αποµονώθηκε µε 

φυγοκέντρηση στις 55000g, για 15min, στους 40 C. Εν συνεχεία, 20 µl 

ραδιοσηµασµένης πρόδροµης πρωτεΐνης επωάστηκε µε 100 µg αποµονωµένων 

µιτοχόνδριων στους 300 C για 15min. Τα µιτοχόνδρια ήταν διαλυτοποιηµένα σε 

διάλυµα κατάλληλο για την αντίδραση (import buffer), αποτελούµενο από 100 mΜ 

Hepes, pΗ 7.1, 1.2 M sorbitol, 4 mΜ KH2PO4, 100 mΜ  KCl, 20 mΜ MgCl2, 5 mΜ 

Na2EDTA, 10 mΜ L-Methionine, 2mg/ml Fatty Acid free Bovine Serum Albumin 

(BSA), παρουσία 2.0 mΜ ΑΤΡ και 2.5 mΜ NADH. Μετά την  αντίδραση εισαγωγής, 
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τα µιτοχόνδρια ξανααποµονώθηκαν µε φυγοκέντρηση για 5min, στις 14000 στροφές 

σε θερµοκρασία 40 C. Το µη εισαγώµενο πρόδροµο µόριο αποµακρύνεται µε 

επαναδιάλυση του ιζήµατος στο ΒΒ, pΗ 7.4 (0.6 Μ sorbitol και 20 mΜ Ηepes-KOH), 

παρουσία τρυψίνης (0,1mg/ml) στους 40 C για µισή ώρα. Η αντίδραση σταµάτησε µε 

την προσθήκη SBTI (Soya Bean Trypsin Inhibitor) 1mg/ml, για 10min στους 40 C. 

Ακολούθησε φυγοκέντρηση του δείγµατος για 5min, στις 14000 στροφές σε 

θερµοκρασία 40 C, το υπερκείµενο αποµακρύνθηκε και το ίζηµα επαναδιαλύθηκε σε 

20 µl 2χ sample buffer (0.5 M Tris, 8 mΜ EDTA, 0.4% SDS pΗ 6.8, 5% glycerol, 

200 mΜ DTT, 0.001% Bromophenol blue). Τα δείγµατα βράστηκαν σε θερµοκρασία 

950 C για 5min και αναλύθηκαν σε 12% Τris-Tricine SDS-PAGE. Tα πηκτώµατα 

πολυακρυλαµίδης µεταφέρθηκαν σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης για 30 λεπτά στα 20 

V. Οι µεµβράνες στην συνέχεια εκτέθηκαν για 24 ώρες και το αποτέλεσµα της 

εισόδου αναλύθηκε στο phospho-imager.  

 

VI. ∆ηµιουργία µιτοπλαστών 

 
Συνήθως η παρούσα διαδικασία ακολουθεί την αντίδραση εισόδου ενός 

ραδιενεργού πρωτεϊνικού προδρόµου στα µιτοχόνδρια. Έτσι, τα µιτοχόνδρια, µετά 

την είσοδο της ραδιενεργής προ-πρωτεΐνης, φυγοκεντρούνται (14000rpm, 5mim, 4oC) 

και επαναδιαλύονται σε import buffer (1x) (βλπ προηγούµενη παράγραφο) σε 

συγκέντρωση 5mg/ml. Στη συνέχεια προστίθεται ακαριαία υπότονο διάλυµα 

(Mitoplast buffer : 20mM Hepes, pH 7,4) έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση 

µιτοχονδρίων να είναι 0,5mg/ml (προστίθενται 9 όγκοι mitoplast buffer). Τα 

µιτοχόνδρια επωάζονται στους 4οC για µισή ώρα και εν συνεχεία φυγοκεντρούνται 

ώστε να χωριστεί το υπερκείµενο (διαµεµβρανικός χώρος) µε το ίζηµα (µιτοπλάστες 

και τµήµατα της εξωτερικής µεµβράνης). 

 

VII. Μελέτη πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων µε φυγοκέντρηση σε 

διάλυµα µε βαθµίδωση συγκέντρωσης σουκρόζης 

 

Για την κατασκευή του διαλύµατος βαθµίδωσης συγκέντρωσης 

χρησιµοποιήθηκαν 4 διαλύµατα µε διαφορετική συγκέντρωση σουκρόζης µέσα σε 
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buffer A (50mM Tris-ΗCl (pH 7,4), 150mM NaCl): 2,5%, 7,5%, 12,5% και 17,5%. 

Κατόπιν, 500µl από κάθε διάλυµα τοποθετούνται µέσα σε σωλήνα 

υπερφυγοκέντρησης όγκου 2ml, έτσι ώστε το αραιότερο διάλυµα να βρίσκεται πάντα 

πάνω από το πιο πυκνό.  

 

Εικόνα 5. Το σχήµα αναπαριστά τα στρώµατα των 
διαλυµάτων σουκρόζης όπως αυτά τοποθετούνται το ένα πάνω 
στο άλλο. 

Τα διαλύµατα µε κλίση συγκέντρωσης, µόλις 

κατασκευάζονταν,  τοποθετούνταν για 2 ώρες στους 

4οC. Εν τω µεταξύ ετοιµάζονται οι αντιδράσεις 

αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών. Χρησιµοποιούνται 

~20µg από κάθε πρωτεΐνη, και µάλιστα από κλάσµα 

έκλουσης απαλλαγµένο από ιµιδαζόλιο που περιέχει 6Μ ουρία (τα κλάσµατα αυτά 

περιείχαν µίγµα µονοµερούς και διµερούς µορφής). Η συγκέντρωση της ουρίας στην 

τελική αντίδραση πρέπει να µην ξεπερνάει τα 0,6Μ. Όλες οι αντιδράσεις πρέπει να 

έχουν ακριβώς την ίδια σύσταση σε ουρία. O συνολικός όγκος της αντίδρασης πρέπει 

να είναι παντού ίδιος και να µην ξεπερνάει τα 200µl.. Ως δείγµα ελέγχου 

χρησιµοποιήθηκε το µίγµα τριών πρωτεϊνών γνωστού µοριακού βάρους, η λυσοζύµη 

(14kD), η οβαλβουµίνη (45kD) και η αλβουµίνη (68kD). Τα δείγµατα 

υπερφυγοκεντρήθηκαν για 14 ώρες, 50000g, 4oC. Κατόπιν, δηµιουργήθηκαν από 

κάθε διάλυµα κλίσης συγκέντρωσης 14 κλάσµατα όγκου 150µl το καθένα, τα οποία 

αναλύθηκαν σε SDS-PAGE και χρώση µε Coomassie. Οι ζώνες που προέκυψαν 

ποσοτικοποιήθηκαν µε το πρόγραµµα ImageQuant 5.2, της Molecular Dynamics[69]. 

2,5% 

7,5% 

12,5% 

17,5% 

 

VIII. Περιορισµένη τρυψινόλυση  

 
 

Πραγµατοποιήθηκε περιορισµένη τρυψινόλυση (αναλογία µαζών 

τρυψίνη/πρωτεΐνη = 1/10), 3µg His-Tim12wt και µεταλλάγµατος His-Tim12P88A, 

παρουσία και απουσία ισοµοριακής ποσότητας His-Tim9. Προηγουµένως οι 

πρωτεΐνες είχαν συνεπωαστεί στους 4οC για µία ώρα. H µισή ποσότητα από κάθε 

δείγµα φορτώθηκε σε SDS-PAGE παρουσία και απουσία β-µερκαπτοαιθανόλης. Το 

τρυπτικό πρότυπο ανιχνεύεται µε ανοσοαποτύπωση (α-Tim12). 
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IX. Αλληλεπίδραση διµερούς της Tim12 (αγρίου τύπου κα 

µεταλλάγµατος) µε ακινητοποιηµένα πάνω σε µεµβράνη πεπτίδια του 

AAC. 

 
Η πειραµατική διαδικασία πραγµατοποιήθηκε όπως περιγράφηκε στο 

πρωτόκολλο Epitope Mapping with synthetic peptides prepared by SPOT-Synthesis 

(JPT Peptide Technologies) και στην εργασία των Vergnolle et al., 2005 [63]. Η 

συγκέντρωση του διµερούς His-Tim12wt και His-Tim12P88A που επωάστηκαν µε 

την µεµβράνη ήταν 200nM µέσα στο κατάλληλο incubation buffer που αναφέρεται 

στο πρωτόκολλο [63]. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Ι. Μεταλλαγή των προλινών (P) της πρωτεΐνης Tim12 

 

Η πρωτεΐνη Tim12 του Saccharomyces cerevisiae ανήκει, όπως 

προαναφέρθηκε στην οικογένεια των µικρών Tim πρωτεϊνών. Για να µελετηθεί ο 

ακριβής ρόλος της πρωτεΐνης αυτής κατά την είσοδο πρωτεϊνών που στοχεύονται 

στην εσωτερική µεµβράνη µέσω του συµπλόκου ΤΙΜ22, δηµιουργήθηκαν 

µεταλλάγµατα προλινών. Η προλίνη, λόγω της ιδιότητας της αλειφατικής πλευρικής 

της αλυσίδας να δεσµεύεται τόσο στο άτοµο του αζώτου όσο και στο άτοµο του α-

άνθρακα του ιµινοξέος, καταλαµβάνει συνήθως ιδιαίτερη θέση στην αρχιτεκτονική 

των πρωτεϊνών. Συχνά εµφανίζεται στα σηµεία κάµψης των πρωτεϊνικών αλυσίδων 

και δεν είναι υδρόφοβη. Η πρωτεΐνη Tim12 περιέχει τρεις (3) προλίνες (Εικόνα 6). Οι 

δύο βρίσκονται µεταξύ του διπλού µοτίβου CX3C και η τρίτη έξω από αυτό, κοντά 

στο καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης. ∆ηµιουργήθηκαν τέσσερα µεταλλάγµατα 

προλίνης. Τα τρία έχουν στη θέση µιας από τις τρεις προλίνες Ρ46, Ρ53, Ρ88 µία 

αλανίνη (Tim12P46A, Tim12P53A, Tim12P88A). Το τέταρτο είναι διπλό 

µετάλλαγµα και σ’ αυτό έχουν αντικατασταθεί και οι δύο προλίνες που βρίσκονται 

µεταξύ του διπλού µοτίβου CX3C µε αλανίνες (Tim12P4653A). ∆εν δηµιουργήθηκαν 

διπλά µεταλλάγµατα που να περιέχουν την µεταλλαγή P88A, επειδή η τελευταία 

αποδείχθηκε θνησιγόνος, σε in vivo έλεγχο του φαινοτύπου. Ο λόγος που επιλέχθηκε 

η αλανίνη για την αντικατάσταση των προλινών είναι ότι πρόκειται για το δεύτερο 

απλούστερο αµινοξύ µετά την γλυκίνη, µε µία µεθυλοµάδα στην πλευρική του 

αλυσίδα. ∆εν έχει µεγάλο µέγεθος ούτε είναι ιδιαίτερα υδρόφιλο ή υδρόφοβο και 

έτσι, δεν επηρεάζει σηµαντικά τις ιδιότητες της πρωτεΐνης. Το γονίδιο της Tim12 

µεταλλάχθηκε, κλωνοποιηµένο µέσα στον φορέα έκφρασης pET28, σύµφωνα µε το 

QuickChange Site-Directed Mutagenesis kit της Stratagene (βλπ υλικά και µέθοδοι).  

 

   N-terminus 
MSFFLNSLRGNQEVSQEKLDVAGVQFDAMCSTFNNILSTCLEKCIPHEGFGEPDL
TKGEQCCIDRCVAKMHYSNRLIGGFVQTRGFGPENQLRHYSRFVAKEIADDSKK 

               C-terminus 

Εικόνα 6.  Αµινοξική αλληλουχία της πρωτεΐνης Tim12 του σακχαροµύκητα. Επισηµαίνονται µε 
κόκκινο οι κυστεΐνες του διπλού µοτίβου CX3C, και µε πράσινο οι προλίνες της πρωτεΐνης που 
µεταλλάχθηκαν σε αλανίνες. 
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ΙΙ. In vivo µελέτη του φαινοτύπου των µεταλλαγµάτων της Tim12 

 

Για την µελέτη του φαινοτύπου των µεταλλαγµάτων προλίνης της Tim12 τα 

µεταλλαγµένα γονίδια έπρεπε να κλωνοποιηθούν σε πλασµιδιακούς φορείς που να 

πολλαπλασιάζονται στο σακχαροµύκητα. Τα γονίδια κλωνοποιήθηκαν στον φορέα 

pRS316, ο οποίος πολλαπλασιάζεται τόσο στα βακτήρια, γεγονός που καθιστά 

ευκολότερο τον χειρισµό του, όσο κα στο σακχαροµύκητα. Περιέχει ως µάρτυρα 

επιλογής την ουρακίλη, δηλαδή περιλαµβάνει ένα γονίδιο που επιτρέπει στα κύτταρα 

που φέρουν το πλασµίδιο να αναπτύσσονται απουσία ουρακίλης στο θρεπτικό µέσο. 

Τα γονίδια κλωνοποιήθηκαν downstream του υποκινητή τους ενώ κλωνοποιήθηκε και 

η 3΄ ρυθµιστική περιοχή τους. Έτσι, η πρωτεΐνη που εισάγεται στο κύτταρο θα έχει το 

πρότυπο έκφρασης της ενδογενούς πρωτεΐνης. Οι κατασκευές αλληλουχήθηκαν πριν 

την πραγµατοποίηση του in vivo πειράµατος. 

Η πρωτεΐνη Tim12 είναι απαραίτητη για την επιβίωση του σακχαροµύκητα. 

Για το λόγο αυτό τα πλασµίδια εισάγονται σε ένα tim12ts στέλεχος, στο οποίο έχει 

διακοπεί το ενδογενές Tim12 µε έναν γονίδιο µάρτυρα (παρέχει δυνατότητα 

ανάπτυξης απουσία ιστιδίνης), και φέρει σε φορέα pRS314 (παρέχει δυνατότητα 

ανάπτυξης απουσία τρυπτοφάνης) το γονίδιο της θερµοευαίσθητης Tim12 (δεν είναι 

χαρακτηρισµένες ακριβώς οι µεταλλαγές που προκαλούν το φαινότυπο). Έτσι, µετά 

το µετασχηµατισµό µε τις πλασµιδιακές κατασκευές, τα κύτταρα περιέχουν δύο 

πλασµίδια, τρία γονίδια µάρτυρες, και µπορούν να αναπτυχθούν απουσία ιστιδίνης, 

τρυπτοφάνης και ουρακίλης. Σαν στέλεχος ελέγχου χρησιµοποιήθηκε εκείνο το οποίο 

προήλθε, από µετασχηµατισµό του pRS316 5’Tim12wt3’ µέσα στο ίδιο 

θερµοευαίσθητο στέλεχος που χρησιµοποίηθηκε και για τα µεταλλάγµατα, και 

κατόπιν έχασε το πλασµίδιο που περιείχε το ts γονίδιο (µετά από παρατεταµένη 

ανάπτυξη σε κορεσµένη υγρή καλλιέργεια, που περιείχε τρυπτοφάνη και βρίσκονταν 

στην επιτρεπτή θερµοκρασία). Έτσι, αυτό το στέλεχος µπορούσε να αναπτυχθεί µόνο 

απουσία ιστιδίνης και ουρακίλης (Η, U) και οχι απουσία τρυπτοφάνης. 

Μετά το µετασχηµατισµό, τα κύτταρα µεγαλώνουν σε κατάλληλα θρεπτικά 

µέσα επιλογής (ανάλογα µε τους µάρτυρες επιλογής που φέρουν) στους 25οC 

(επιτρεπτή θερµοκρασία για το ts γονίδιο). Κατόπιν, ελέγχεται η ικανότητα 

ανάπτυξης των µεταλλαγµάτων αυτών στην µη επιτρεπτή θερµοκρασία (37oC), όπου 

το tim12ts γονίδιο δεν εκφράζεται λειτουργικά. Στην µη επιρεπτή θερµοκρασία 
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εκφράζεται µόνο το µετάλλαγµα προλίνης που εισήχθει και εποµένως ο φαινότυπος 

οφείλεται σε εκείνο.     

   

 

Εικόνα 7. Έλεγχος in vivo του φαινοτύπου των µεταλλαγµάτων His-Tim12P46A και His-
Tim12P88A. Τα µεταλλάγµατα ελέγχθηκαν όσον αφορά στην ανάπτυξή τους σε διάφορα θρεπτικά 
µέσα (YPD, YPL, SC-H-W-U). Η ανάπτυξη των µεταλλαγµάτων συγκρίνεται µε τα στελέχη Τim12wt 
(µπορεί να αναπτυχθεί απουσία Η και U, βλπ Α, Β, C), και Τim12ts (µπορεί να αναπτυχθεί απουσία Η 
και W, βλπ Α, Β, D). Για να ελεγχθεί η ανάπτυξη των στελεχών ελέγχου χρησιµοποιούνται τα 
αντίστοιχα θρεπτικά µέσα επιλογής (SC-H-U και SC-H-W αντίστοιχα). 
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Όπως φαίνεται από την εικόνα 7, το µετάλλαγµα His-Tim12P88A δεν 

αναπτύσσεται στους 370C σε κανένα από τα θρεπτικά µέσα που χρησιµοποιήθηκαν 

(YPD, YPL, selection minimal media) σε αντίθεση µε το µετάλλαγµα His-

Tim12P46A, που έχει πρότυπο ανάπτυξης σχεδόν όπως το στέλεχος που εκφράζει την 

αγρίου τύπου πρωτεΐνη. Τα υπόλοιπα δύο µεταλλάγµατα κλωνοποιήθηκαν 

µεταγενέστερα (προς το τέλος της εργασίας) στον φορέα έκφρασης στο yeast, και 

µένει να ελεγχθούν και αυτά σε in vivo πείραµα. Ο λόγος που δεν δηµιουργήθηκαν 

διπλά µεταλλάγµατα µε την Ρ88, είναι ότι από µόνη της αυτή η µεταλλαγή είναι 

θνησιγόνος. 

 

ΙII. Επαγωγή και αποµόνωση των µεταλλαγµάτων της Tim12 από 

βακτήρια 

 
 

Ακολούθως τα µεταλλάγµατα που προέκυψαν, µέσα στους φορείς pET28, 

χρησιµοποιήθηκαν για να µετασχηµατιστούν βακτήρια E. coli, του στελέχους Bl21 

(DE3). Σε αυτό το στέλεχος µπορεί να επαχθεί η έκφραση της υπό µελέτη πρωτεΐνης 

µε τη βοήθεια του επαγώµενου από IPTG συστήµατος της Τ7 RNA πολυµεράσης. Οι 

πρωτεΐνες αποµονώθηκαν από τα βακτήρια σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που 

περιγράφεται στα «Υλικά και Μέθοδοι». Τα µεταλλάγµατα βρίσκονται 

κλωνοποιηµένα downstream ενός επιτόπου 6 ιστιδινών (His tag), που περιλαµβάνεται 

στον φορέα pET28. Ο επίτοπος αυτός χρησιµοποιήθηκε για την αποµόνωση των 

µεταλλαγµένων πρωτεϊνών από τα βακτήρια όπου επάχθηκε η έκφρασή τους. Οι 

συνθήκες της επαγωγής περιγράφονται στα «Υλικά και Μέθοδοι». Μετά τη λύση των 

κυττάρων µε τη βοήθεια υπερήχων (sonication) και την επακόλουθη φυγοκέντρηση, 

όλες οι ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες εντοπίζονται στο ίζηµα (pellet) και όχι στο 

διαλυτό υπερκείµενο (supernatant), κάτι που ισχύει και για την αγρίου τύπου 

πρωτεΐνη. Έτσι, η µεταλλαγή σηµείου που φέρουν τα µεταλλάγµατα δεν 

επηρεάζει την διαλυτότητα των ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών (εικόνα 8). Οι 

πρωτεΐνες αποµονώθηκαν από τα έγκλειστα σωµατίδια που αποδιατάκτηκαν µε 8Μ 

ουρία, και µετά από φυγοκέντρηση φορτώθηκαν στη στήλη χρωµατογραφίας. Αφού 

κορεστεί η στήλη µε την προς αποµόνωση πρωτεΐνη ξεπλένεται µε συνεχώς 

ελαττούµενες συγκεντρώσεις ουρίας. Τα πρώτα κλάσµατα έκλουσης δεν περιέχουν 
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ουρία (θεωρητικά οι πρωτεΐνες βρίσκονται αναδιπλωµένες στην φυσική τους 

κατάσταση), ενώ τα τελευταία περιέχουν 6Μ ουρίας (µεγαλύτερη ποσότητα 

πρωτεΐνης αλλά σε αποδιαταγµένη και ανενεργή µορφή).  Για κάθε πρωτεΐνη 

παρουσιάζονται στην εικόνα 8, διαδοχικά κλάσµατα έκλουσης που έχουν 

ηλεκτροφορηθεί παρουσία και απουσία β-µερκαπτοαιθανόλης. Στα δείγµατα που 

ηλεκτροφορήθηκαν χωρίς β-µερκαπτοαιθανόλη, παρατηρούνται υψηλότερου 

µοριακού βάρους ολιγοµερή τα οποία αντίστοιχα εξαφανίζονται παρουσία β-

µερκαπτοαιθανόλης. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι τόσο τα µεταλλάγµατα όσο 

και η αγρίου τύπου πρωτεΐνη σχηµατίζουν ολιγοµερή µε τη βοήθεια 

δισουλφιδικών δεσµών µεταξύ των κυστεϊνών που περιέχουν.  
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Εικόνα 8. Καθαρισµός του αγρίου τύπου των µεταλλαγµάτων της His-Tim12 σε στήλη 
χρωµατογραφίας συγγένειας. SDS-PAGE, και χρώση µε Coommassie. Το µοριακό βάρος σε kD 
επισηµαίνεται δίπλα στις ζώνες του marker στην πρώτη από αριστερά θέση. –IPTG: δείγµα βακτηρίων 
πριν την επαγωγή. Τα βακτήρια διαλυτοποιήθηκαν µέσα σε Sample Buffer (SB). +IPTG: δείγµα 
βακτηρίων µετά την επαγωγή. Sup: Υπερκείµενο (διαλυτή φάση) µετά τη λύση των κυττάρων. Pellet: 
Τµήµα του ιζήµατος των λυµένων κυττάρων, µέσα σε 8Μ ουρία. L (loading): Υλικό που φορτώνεται 
στην στήλη χρωµατογραφίας. FT (flow through) : Υλικό που πέρασε από την στήλη δύο φορές χωρίς 
να δεσµευτεί. W3 (wash 3): Υλικό που δεσµεύτηκε στην στήλη µη ειδικά. Εx(Elution): Κλάσµατα 
έκλουσης, παρουσία ή απουσία β-µερκαπτοαιθανόλης. 

 
Τα κλάσµατα που προκύπτουν από έκλουση χωρίς ουρία, περιέχουν 300mM 

ιµιδαζόλιο από το οποίο απαλλάσσονται µε διαπίδυση µέσα από ηµιπερατή 

µεµβράνη. Κατά την διάρκεια αυτής της διαπίδυσης παρατηρήθηκε κατακρήµνιση 

της µεγαλύτερης ποσότητας της πρωτεΐνης µε τη µορφή αδιάλυτων 

συσσωµατωµάτων. Η διαλυτή αυτή φάση αναλύθηκε σε SDS-PAGE κάτω από 

αναγωγικές ή µη συνθήκες (µε ή χωρίς β-µερκαπτοαιθανόλη), και παρατηρήθηκε πως 

περιλαµβάνει σχεδόν µόνο το διµερές (εικόνα 9). Αυτό υποδεικνύει ότι το διµερές 

είναι η διαλυτή και πιο σταθερή µορφή της πρωτεΐνης ενώ το µονοµερές και τα 

βαρύτερα ολιγοµερή έχουν την τάση να σχηµατίζουν αδιάλυτα συσσωµατώµατα. 
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Εικόνα 9.  H αγρίου τύπου πρωτεΐνη και η His-Ti12P88A µετά από διαπίδηση. SDS-PAGE, και 
χρώση µε Coomassie. Μ: Marker. Το µοριακό βάρος σε kD επισηµαίνεται. Αντίστοιχη εικόνα σε 
SDS-PAGE παρουσιάζουν και τα υπόλοιπα µεταλλάγµατα. 
 

 

ΙV. In organello µελέτη των µεταλλαγµάτων της Tim12 

α)  Μελέτη εισόδου των µεταλλαγµάτων της Τim12 στο µιτοχόνδριο 

 

Οι πλασµιδιακές κατασκευές στις οποίες έχουν κλωνοποιηθεί τα 

µεταλλάγµατα του γονιδίου της Tim12, (φορέας pET28), είναι κατάλληλες για την 

παραγωγή ραδιοσηµασµένων πρωτεϊνών στο in vitro σύστηµα µεταγραφής και 

µετάφρασης της Promega. Χρησιµοποιείται η Τ7 RNA πολυµεράση αντί για την SP6,  

καθώς τα γονίδια που κλωνοποιούνται µέσα στον pET28 βρίσκονται υπό τον έλεγχο 

του υποκινητή για την Τ7 RNA πολυµεράση. Οι πρωτεΐνες που παράγονται in vitro 

φέρουν µεθειονίνες που είναι σηµασµένες µε ραδιενεργό θείο (S35).  

Οι ραδιενεργές πρωτεΐνες εισάγονται σε αποµονωµένα µιτοχόνδρια από 

αγρίου τύπου κύτταρα (στέλεχος D273-10B) του σακχαροµύκητα Saccharomyces 

cerevisiae. Τα µιτοχόνδρια αυτά έχουν προηγουµένως ελεγχθεί για την διατήρηση της 

ικανότητάς τους να ρυθµίζουν την είσοδο των µιτοχονδριακών πρωτεϊνών. Στην 

εικόνα 10 φαίνεται ότι όλα τα µεταλλάγµατα προλίνης της His-Tim12 διατηρούν 

την ικανότητά τους να εισέρχονται στα αγρίου τύπου µιτοχόνδρια, σχεδόν τόσο 

αποτελεσµατικά όσο η αγρίου τύπου His-Tim12. 
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Εικόνα 10. Είσοδος των ραδιοσηµασµένων µεταλλαγµάτων της His-Tim12 σε αγρίου τύπου 
µιτοχόνδρια. SDS-PAGE, αυτοραδιογραφία. Επάνω πλαίσιο: Σήµα που προκύπτει από το 10% του 
συνολικού ραδιενεργού υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Κάτω πλαίσιο: Ραδιενεργή πρωτεΐνη που έχει 
εισαχθεί στα µιτοχόνδρια. Η υψηλότερη από τις δύο ζώνες βρίσκεται στο ίδιο ύψος µε την ζώνη που 
παρατηρείται στο 10%.  

 

Μετά την είσοδο της ραδιενεργής πρόδροµης πρωτεΐνης στα µιτοχόνδρια 

παρατηρούνται δύο ραδιενεργές ζώνες, µία στο ίδιο ύψος µε την πρωτεΐνη πριν την 

επώαση (10%) και µία χαµηλότερη. Η χαµηλότερη ζώνη θα µπορούσε να αντιστοιχεί 

σε µία ώριµη µορφή που προκύπτει από επεξεργασία της πρόδροµης (µεγαλύτερου 

µοριακού βάρους) µορφής που εισάγεται στα µιτοχόνδρια. Εντούτοις, κάτι τέτοιο 

είναι µάλλον απίθανο γιατί η πρωτεΐνη Tim12 δεν περιλαµβάνει την προ-αλληλουχία 

που φέρουν κυρίως οι πρωτεΐνες που στοχεύονται στη µήτρα, και αποκόπτεται µετά 

την στόχευσή τους. Παράλληλα, προηγούµενα δεδοµένα (SDS-PAGE, 

ανοσοαποτύπωση) δείχουν την ενδογενή Tim12 των µιτοχονδρίων να έχει µοριακό 

βάρος ίσο µε την υψηλότερη ραδιενεργή ζώνη. Έτσι, η χαµηλότερη ζώνη προκύπτει 

από πρωτεόλυση που οφείλεται σε πιθανές που βρίσκονται στο διαµεµβρανικό χώρο 

του µιτοχονδρίου. Η διπλή ζώνη επαναλήφθηκε σε όλα τα πειράµατα εισόδου που 

παραγµατοποιήθηκαν µε ραδιενεργή His-Tim12. Όπως φαιίνεται το πρότυπο 

πρωτεόλυσης της πρωτεΐνης αγρίου τύπου διατηρείται σε όλα τα µεταλλάγµατα. 

 

β)  Μελέτη της υποµιτοχονδριακής στόχευσης των µεταλλαγµάτων της Τim12  

 

Η µελέτη επικεντρώθηκε στο θνησιγόνο µετάλλαγµα, Tim12P88A. 

Προκειµένου να διαπιστωθεί εάν σε κάποιο σηµείο της στόχευσης ή της λειτουργίας 

της πρωτεΐνης παρουσιάζεται ανεπάρκεια που προκαλείται από τη µεταλλαγή της 

προλίνης 88, πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω πειράµατα. Αρχικά µελετήθηκε εάν η 

µεταλλαγµένη Tim12 εξακολουθεί να στοχεύεται σωστά µέσα στα µιτοχόνδρια. 

Όπως φάνηκε στην εικόνα 10, το συγκεκριµένο µετάλλαγµα εισάγεται στα 

µιτοχόνδρια µε την ίδια αποτελεσµατικότητα µε την πρωτεΐνη αγρίου τύπου. Το 
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επόµενο βήµα ήταν η µελέτη του εντοπισµού της πρωτεΐνης στα ενδοκυτταρικά 

διαµερίσµατα του µιτοχονδρίου. Σύµφωνα µε βιβλιογραφικές αναφορές [56], η 

πρωτεΐνη Tim12 εντοπίζεται στην εσωτερική µεµβράνη του µιτοχονδρίου, περιφερικά 

προσδεδεµένη µε αυτή, προς την πλευρά του διαµεµβρανικού χώρου. Εντούτοις, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας, η αγρίου τύπου πρωτεΐνη εντοπίζεται κυρίως 

στους µιτοπλάστες αλλά ένα ποσοστό βρίσκεται και στο διαµεµβρανικό χώρο (εικόνα 

11). Η ραδιενεργή ζώνη στο δείγµα 10% αντιστοιχεί στην µη πρωτεολυµένη Tim12. 

Οι χαµηλότερου µοριακού βάρους ραδιενεργές ζώνες που φαίνονται στα υπόλοιπα 

δείγµατα, πιθανώς οφείλονται στη δράση µιτοχονδριακών πρωτεασών του 

διαµεµβρανικού χώρου. Οι εικόνες µεταξύ της πρωτεΐνης αγρίου τύπου και του 

µεταλλάγµατος His-Tim12P88A, είναι αντίστοιχες. Η κατανοµή του Hsp-70 

(πρωτεϊνικός δείκτης της µιτοχονδριακής µήτρας) και του Cyt-b2 (πρωτεϊνικός 

δείκτης του µιτοχονδριακού διαµεµβρανικού χώρου) επιβεβαιώνουν την ακρίβεια 

στην παρασκευή των µιτοπλαστών. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα αυτά η 

υποµιτοχονδριακή στόχευση του µεταλλάγµατος δεν διαφοροποιείται από αυτήν 

του αγρίου τύπου. 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Σύγκριση της αποτελεσµατικότητας της εισόδου και υποµιτοχονδριακής στόχευσης 
της αγρίου τύπου Tim12 µε την Tim12P88A. SDS-PAGE αυτοραδιογραφία (επάνω), 
ανοσοαποτύπωση µε τα αναγραφόµενα αντισώµατα (κάτω). M+: Μιτοχόνδρια µετά από επώαση µε 
την ραδιενεργή πρόδροµη πρωτεΐνη. ΜΡS: Μιτοχονδριακός διαµεµβρανικός χώρος. ΜΡΡ: Μιτοπλάστες 
µάζι µε τµήµατα της εξωτερικής µεµβράνης. 10%: 10% του ραδιενεργού υλικού που χρησιµοποιήθηκε. 
Η ραδιενεργή ζώνη αντιστοιχεί στην µη πρωτεολυµένη Tim12. 
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V. In vitro µελέτη των µεταλλαγµάτων προλίνης της Tim12 

 

α) Μελέτη αλληλεπίδρασης µε την Tim9 µε φυγοκέντρηση σε βαθµίδωση 

συγκέντρωσης σουκρόζης 

 
 

Σύµφωνα µη δηµοσιευµένα δεδοµένα της ερευνητικής οµάδας µας (Baud et 

al., 2005), η αγρίου τύπου His-Tim12 αλληλεπιδρά µε την His-Tim9 in vitro, µετά 

από µία ώρα επώασης ισοµοριακών ποσοτήτων των δύο πρωτεϊνών, στον πάγο. Η 

αλληλεπίδραση αυτή υποδεικνύεται από την συµµετανάστευση των πρωτεινών αυτών 

σε διάλυµα (2ml) µε βαθµίδωση συγκέντρωσης σουκρόζης (2,5% έως 17,5%), κατά 

τη διάρκεια 14ωρης υπερφυγοκέντρησης (50000g, 4οC). Το αποτέλεσµα αυτό 

επαναλήφθηκε και στα πλαίσια αυτής της µελέτης (εικόνα 12). Συγκεκριµένα, 

παρατηρήθηκε ότι η διµερισµένη µορφή της His-Tim12wt µεταναστεύει σε 

πυκνότερο κλάσµα του διαλύµατος βαθµίδωσης συγκέντρωσης σουκρόζης (µε 

µεγαλύτερη συγκέντρωση), όταν προηγουµένως έχει επωαστεί µε His-Tim9 

(ισοµοριακή ποσότητα). Ταυτόχρονα, το µονοµερές της His-Tim9, µετά την επώαση 

µε την His-Tim12wt, µεταναστεύει στο ίδιο σηµείο µε το διµερές της His-Tim12wt, 

που βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο από αυτό στο οποίο φτάνει το µονοµερές της 

His-Tim9 όταν φυγοκεντρείται µόνο του. Αντιθέτως, η µονοµερής µορφή της His-

Tim12wt δεν µεταναστεύει σε διαφορετικό σηµείο όταν φυγοκεντρηθεί µετά από 

επώαση µε την His-Tim9 (εικόνα 12). Το γεγονός αυτό υποδεικνύει µία 

αλληλεπίδραση µεταξύ του διµερούς της His-Tim12 µε το µονοµερές της His-

Tim9, που έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός βαρύτερου συµπλόκου που 

µεταναστεύει στα πιο πυκνό κλάσµα του διαλύµατος. 
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Εικόνα 12. Συµµετανάστευση του διµερούς της Tim12 (His-Tim12d) µε το µονοµερές της Tim9 
(His-Tim9m), σε διάλυµα βαθµίδωσης συγκέντρωσης σουκρόζης. Πάνω αριστερά: Φυγοκέντρηση 
20µg His-Tim12, µίγµατος διµερούς και µονοµερούς. Το µονοµερές κατανέµεται γύρω από το 5ο 
κλάσµα του διαλύµατος, ενώ το διµερές γύρω από το 7ο κλάσµα. Τα βέλη δείχνουν το κλάσµα όπου 
µεταναστεύουν οι πρωτεΐνες-µάρτυρες γνωστού µοριακού βάρους. Πάνω δεξιά: Φυγοκέντρηση 20µg 
His-Tim9. το µονοµερές κατανέµεται γύρω από το 5ο κλάσµα του διαλύµατος. Κάτω: φυγοκέντρηση 
της αντίδρασης αλληλεπίδρασης ισοµοριακής ποσότητας Ηis-Tim12wt και His-Tim9. Το µονοµερές 
της HisTim9 συµµεταναστεύει µε το διµερές της His-Tim12wt στο κλάσµα 10 του διαλύµατος. Το 
µονοµερές της His-Tim12wt µεταναστεύει και πάλι στο 5ο κλάσµα. 

 

Συγχρόνως, όλα τα µεταλλάγµατα προλίνης εξετάστηκαν σε αυτήν την in vitro 

πειραµατική διαδικασία, για την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν µε την Tim9. Τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στις εικόνες 8 και 9, δείχνουν ότι 

τα µεταλλάγµατα συµπεριφέρονται όπως η πρωτεΐνη αγρίου τύπου σε αυτό το in 

vitro σύστηµα µελέτης πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Στην εικόνα 13 φαίνονται 

οι ζώνες του διµερούς της His-Tim12 (αγρίου τύπου και µεταλλαγµάτων) µετά από 

ηλεκτροφόρηση σε SDS-PAGE και χρώση µε Coomassie των κλασµάτων του 

διαλύµατος βαθµίδωσης συγκέντρωσης. Γίνεται εµφανές πώς το διµερές της His-

Tim12 σε κάθε περίπτωση µετακινείται από το κλάσµα 7, όπου φτάνει όταν η 

πρωτεΐνη φυγοκεντρείται µόνη της, στο κλάσµα 10, όταν έχει προηγηθεί επώαση της 

πρωτεΐνης µε την His-Tim9. Τα διαγράµµατα δίπλα από τις εικόνες των SDS-PAGE 

αναπαριστούν ακριβώς αυτή τη µετακίνηση σε κάθε µετάλλαγµα.  
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Εικόνα 13. Τα µεταλλάγµατα προλίνης της Tim12 συµπεριφέρονται όπως η πρωτεΐνη αγρίου 
τύπου στο in vitro σύστηµα αλληλεπίδρασης µε την His-Tim9. Αριστερά: SDS-PAGE και χρώση µε 
Coomassie του διµερούς της His-Tim12, των κλασµάτων από τα διαλύµατα βαθµίδωσης 
συγκέντρωσης σουκρόζης. ∆ίπλα από κάθε εικόνα αναγράφεται το είδος της πρωτεΐνης που 
φορτώθηκε πάνω στο διάλυµα σουκρόζης. Οι αριθµοί κάτω από τις εικόνες δείχνουν τον αριθµό του 
κλάσµατος. Κλάσµα 1: 2,5% σουκρόζη, κλάσµα 14: 17,5% σουκρόζη. ∆εξιά: ∆ιαγράµµατα που 
αναπαριστούν την κατανοµή του διµερούς της His-Tim12 σε κάθε περίπτωση.  

 

Η εικόνα 14 δείχνει αντίστοιχα, την µετακίνηση του µονοµερούς της His-

Tim9, όταν αυτή φορτώθηκε µόνη της στο διάλυµα βαθµίδωσης συγκέντρωσης 

σουκρόζης και όταν φορτώθηκε µαζί µε κάθε µία από τις αναγραφόµενες Tim12 

πρωτεΐνες. Είναι και εδώ εµφανής η µετακίνηση περίπου στο κλάσµα 10. 
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Εικόνα 14. Μετακίνηση του µονοµερούς της Tim9 όταν αυτή επωάζεται µε την Tim12 αγρίου 
τύπου και µεταλλαγµάτων. Πάνω: Ζώνες του µονοµερούς της His-Tim9 σε SDS-PAGE και χρώση µε 
Coomassie, όπως κατανέµονται στα κλάσµατα του διαλύµατος βαθµίδωσης συγκέντρωσης σουκρόζης. 
Κάτω: ∆ιάγραµµα που αναπαριστά την µετακίνηση του µονοµερούς όταν επωάζεται µε την His-
Tim12wt ή κάποιο από τα µεταλλάγµατα. Τα βέλη δείχνουν το κλάσµα όπου µεταναστεύουν οι 
πρωτεΐνες-µάρτυρες γνωστού µοριακού βάρους. 

 

β) Μελέτη της διαµόρφωσης της His-Tim12 κατά την αλληλεπίδρασή της µε την 

His-Tim9 

 

Σύµφωνα µε µη δηµοσιευµένα δεδοµένα,  η αγρίου τύπου πρωτεΐνη Tim12 

αλλάζει διαµόρφωση κατά την αλληλεπίδρασή της µε την Tim9. Το πρότυπο 

φραγµάτων της His-Tim12 που προκύπτει µε περιορισµένη τρυψινόλυση 

διαφοροποιείται όταν η τελευταία έχει προηγουµένως επωαστεί µε την His-Tim9. 

Όπως φάνηκε στην προηγούµενη ενότητα η αλληλεπίδραση µε την Tim9 διατηρείται 

σε όλα τα µεταλλάγµατα προλίνης της His-Tim12, ακόµη και σε αυτό που προσδίδει 

το θανατηφόρο φαινότυπο (Tim12P88A). Το ερώτηµα είναι εάν το θανατηφόρο 
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µετάλλαγµα έχει την ίδια διαµόρφωση µε τον άγριο τύπο και εάν διατηρεί την 

ιδιότητα να αλλάζει διαµόρφωση κατά την αλληλεπίδραση µε την His-Tim9, µε 

αντίστοιχο τρόπο. Προκειµένου να διαπιστωθεί αυτό συγκρίνεται το πρότυπο 

πρωτεϊνικών τµηµάτων που προκύπτει µε περιορισµένη τρυψινόλυση των His-

Tim12wt και His-Tim12P88A (τρυπτικό πρότυπο) παρουσία και απουσία His-Tim9. 

Κάθε πρωτεΐνη (3µg) επωάζεται στον πάγο για 1 ώρα µε ή χωρίς την άλλη. 

Ακολουθεί πέψη µε τρυψίνη (10µg/ml) για 15m στον πάγο. Τα δείγµατα φορτώνονται 

σε SDS-PAGE (παρουσία και απουσία β-µερκαπτοαιθανόλης), µεταφέρονται σε 

µεµβράνη νιτροκυτταρίνης και ακολουθεί ανοσοαποτύπωση µε αντίσωµα α-Tim12. 

Το αποτέλεσµα παρουσιάζεται στην εικόνα 15. 

 

 

Εικόνα 15. Περιορισµένη τρυψινόλυση των His-Tim12wt  και His-Tim12P88A παρουσία ή 
απουσία της His-Tim9.  SDS-PAGE και ανοσοαποτύπωση. ∆εξιά: Τα δείγµατα φορτώθηκαν 
παορυσία β-µερκαπτοαιθανόλης. Αριστερά: Τα δείγµατα φορτώθηκαν απουσία β-µερκαπτοαιθανόλης. 
Ο αστερίσκος επισηµαίνει την ζώνη που ελαττώνεται εµφανώς στο τρυπτικό πρότυπο του 
µεταλλάγµατος σε σχέση µε αυτό της Tim12 αγρίου τύπου, όταν βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µε την 
Tim9. 

 

 Όπως φαίνεται το τρυπτικό πρότυπο της His-Tim12wt είναι το ίδιο µε αυτό της His-

Tim12Ρ88Α. Το αποτέλεσµα αυτό αποτελεί µία έµµεση ένδειξη ότι η διαµόρφωση 

του µεταλλάγµατος δεν διαφέρει σηµαντικά µε αυτήν του αγρίου τύπου. 

Εντούτοις, όταν το µετάλλαγµα επωάζεται µε την His-Tim9 παρουσιάζει ελαφρώς 

διαφορετικό τρυπτικό πρότυπο από αυτό της επώαση της His-Tim12wt µε την His-

Tim9. Συγκεκριµένα, η ζώνη στα 21kD που προκύπτει όταν επωάζεται η His-

Tim12wt µε την His-Tim9 (επισηµαίνεται µε αστερίσκο), εξαφανίζεται όταν 

επωάζεται το µετάλλαγµα µε την His-Tim9. Εποµένως, πιθανώς η αλληλεπίδραση 

της His-Tim12P88A µε την His-Tim9 να µην αποφέρει στην πρώτη τις δοµικές 

 44



αλλαγές που συµβαίνουν στην αγρίου τύπου πρωτεΐνη, όταν αυτή αλληλεπιδρά µε 

την His-Tim9. 

γ) Μελέτη της αλληλεπίδρασης της Tim12 (αγρίου τύπου και µεταλλάγµατος) µε το 

υπόστρωµα (AAC) 

 

Για να µελετηθεί εάν το θανατηφόρο µετάλλαγµα υστερεί στην 

αλληλεπίδρασή του µε το υπόστρωµα πραγµατοποιήθηκε η παρακάτω πειραµατική 

διαδικασία. Αποµονωµένη πρωτεΐνη His-Tim12Ρ88Α στη διµερή της µορφή 

επωάστηκε µε µεµβράνη στην οποία έχουν ακινητοποιηθεί διαδοχικά πεπτίδια της 

πρωτεΐνης AAC (ATP/ADP carrier). Πρόκειται για διαµεµβρανική πρωτεΐνη 

µεταφορέα της εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης, η οποία χρησιµοποιεί το 

σύµπλοκο ΤΙΜ22 για την στόχευσή της. Η αγρίου τύπου His-Tim12 έχει βρεθεί σε 

αντίστοιχο πείραµα να προσδένεται στις υδρόφοβες διαµεµβρανικές περιοχές της 

AAC. Το µετάλλαγµα φαίνεται να αλληλεπιδρά µε τα ίδια πεπτίδια και που 

αντιστοιχούν στις διαµεµβρανικές περιοχές της AAC (εικόνα 16), µε εξαίρεση τρία 

σηµεία (πεπτίδια), τα οποία εξαφανίζονται (δεν αλληλεπιδρούν µε το µετάλλαγµα). 

 

 

Εικόνα 16.  Αλληλεπίδραση του διµερούς της His-Tim12wt  και του θανατηφόρου 
µεταλλάγµατος His-Tim12P88A µε τα ακινητοποιηµένα σε µεµβράνη πεπτίδια του AAC. Πάνω: 
Αλληλεπίδραση της αγρίου τύπου διµερισµένης Tim12 µε τα πεπτίδια. Ιστόγραµµα µετά την 
ποσοτικοποίηση του σήµατος κάθε σηµείου (αριστερά), και εικόνα από την ανοσοαποτύπωση µε 
αντίσωµα α-Tim12. Κάτω: Αλληλεπίδραση της διµερισµένης Tim12Ρ88Α µε τα πεπτίδια του AAC. 
Ιστόγραµµα (αριστερά) και εικόνα από ανοσοαποτύπωση (δεξιά). 

 

 Εντούτοις, επανάληψη της επώασης της συγκεκριµένης µεµβράνης µε το διµερές 

αγρίου τύπου της His-Tim12 έδειξε ότι αυτή η διαφορά προφανώς οφειλόταν σε 
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βλάβη της µεµβράνης σε εκείνο το σηµείο και δεν ήταν αξιόπιστο αποτέλεσµα για τη 

συναγωγή συµπερασµάτων. Το συγκεκριµένο πείραµα θα πρέπει να επαναληφθεί σε 

νέα µεµβράνη. 
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Στην παρούσα µελέτη αναλύθηκαν τα µεταλλάγµατα προλίνης της Tim12. Η 

πρωτεΐνη Tim12 περιλαµβάνει εκτός από το διπλό µοτίβο CX3C, που αποτελεί 

χαρακτηριστική ιδιότητα των µικρών Tim, τρία κατάλοιπα προλίνης, που δεν 

υπάρχουν στις άλλες µικρές Tim. Οι προλίνες αυτές φαίνεται να καταλαµβάνουν 

σηµαντικές θέσεις στη δοµή του Tim12. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η 

πρόβλεψη για τη δευτεροταγή δοµή της Tim12, µε τη βοήθεια του αλγορίθµου GOR. 

Οι µεγαλύτερες γραµµές συµβολίζουν τα κατάλοιπα που προβλέπεται να 

συµµετέχουν σε α-έλικες (helix), οι γραµµές ενδιάµεσου µήκους συµβολίζουν τα 

κατάλοιπα που προβλέπεται να συµµετέχουν σε β-πτυχωτές επιφάνειες (sheet), ενώ 

µικρότερες γραµµές αντιπροσωπεύουν περιοχές που δεν έχουν καθορισµένη δοµή 

(coil). 

 

Εικόνα 17.  Πρόβλεψη  δευτεροταγούς δοµής της πρωτεΐνης Tim12 µε τον αλγόριθµο GOR. 

 

Όπως φαίνεται από την εικόνα 17 οι προλίνες 46 και 53 της Tim12 περιέχονται στην 

αµινοξική αλληλουχία που χωρίζει τα δύο µοτίβα CX3C. Οι δύο προλίνες στην θηλιά 

που σχηµατίζεται κατά την δηµιουργία των δισουλφιδικών γεφυρών, πιθανώς 

διατηρούν τη δοµή σε µία πιο ορισµένη άκαµπτη κατάσταση, που ίσως έχει σηµασία 

για τη λειτουργικότητα του µορίου. Εναλλακτικά, θα µπορούσε κανείς να υποθέσει, 

ότι οι δύο αυτές διαδοχικές στροφές που πιθανώς εισάγονται µε τις δύο προλίνες, 

διευκολύνουν την προσέγγιση των καταλοίπων κυστεΐνης στην ανηγµένη  µορφή της 

πρωτεΐνης, µε αποτέλεσµα την διευκόλυνση της οξείδωσής τους. Αντίστοιχα, η 

προλίνη 88, βρίκεται ακριβώς πριν από µία προβλεπόµενη α-έλικα.  Το συγκεκριµένο 

τµήµα της αλληλουχίας της Tim12 προβλέπεται ως α-έλικα από τέσσερις 

διαφορετικούς αλγόριθµους πρόβλεψης δευτεροταγούς δοµής (GOR, JUFO, 

SCRATCH, PredictProtein), εποµένως η πιθανότητα ορθότητας της πρόβλεψης είναι 

αρκετά σηµαντική. Το κατάλοιπο προλίνης σε αυτό το σηµείο πιθανώς είναι 
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σηµαντικό για την διευθέτηση της α-έλικας που ακολουθεί, στο χώρο. Από τα 

παραπάνω φαίνεται ότι τα κατάλοιπα προλίνης της Tim12 βρίσκονται σε σηµεία µέσα 

στην πρωτεΐνη που ίσως είναι σηµαντικά για τη λειτουργία της. Έτσι, επιλέχθηκε η 

µελέτη των µεταλλαγµάτων τους.  

Τα µεταλλάγµατα προλίνης κλωνοποιήθηκαν σε φορείς που 

πολλαπλασιάζονται και εκφράζονται  σε κύτταρα του σακχαροµύκητα, υπό των 

έλεγχο των ενδογενών ρυθµιστικών στοιχείων του γονιδίου. Τα µεταλλάγµατα 

ελέγχθηκαν για την ικανότητά τους ή όχι, να συµπληρώνουν το φαινότυπο του 

θερµοευαίσθητου στελέχους tim12ts στη µη επιτρεπτή θερµοκρασία των 37οC. Μέχρι 

στιγµής έχουν ελεγχθεί τα µεταλλάγµατα Tim12P46A και Tim12P88A. Από αυτά το 

τελευταίο, φάνηκε να µην µπορεί να συµπληρώσει το φαινότυπο, µε αποτέλεσµα τα 

κύτταρα να µην µπορούν να αναπτυχθούν στη µη επιτρεπτή θερµοκρασία, σε 

αντίθεση µε το Ρ46Α που αναπτύσσεται όπως το αγρίου τύπου στέλεχος στη µη 

επιτρεπτή θερµοκρασία. Εποµένως, το συγκεκριµένο µετάλλαγµα είναι θνησιγόνο. 

Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι στα κύτταρα αυτού του 

µεταλλάγµατος δεν µπορούσε να επιτευχθεί απώλεια του πλασµιδίου που έφερε το 

θερµοευαίσθητο γονίδιο, µετά από παρατεταµένη καλλιέργεια σε συνθήκες 

κορεσµού, στην επιτρεπτή θερµοκρασία. Παράλληλα, η παραπάνω παρατήρηση 

δείχνει ότι πρόκειται για ένα πραγµατικά θνησιγόνο µετάλλαγµα και όχι ένα 

θερµοευαίσθητο που απλώς δεν αναπτύσσεται στους 37oC. 

Το γεγονός ότι µία και µόνο αντικατάσταση ενός αµινοξέος, σε µία πρωτεΐνη 

απαραίτητη για την επιβίωση του σακχαροµύκητα, έχει ως αποτέλεσµα το θάνατο του 

οργανισµού, είναι πραγµατικά εντυπωσιακό. Ανάλογες περιπτώσεις στη βιβλιογραφία 

έχουν αναφερθεί ελάχιστες φορές. Για παράδειγµα, η αντικατάσταση της 

αµινοτελικής θρεονίνης σε αλανίνη στην υποµονάδα β5 του 20S πρωτεασώµατος σε 

νευρικά κύτταρα ποντικού, έχει ως αποτέλεσµα την συνάθροιση και συσσωµάτωση 

ουβικουιτινυλιωµένων πρωτεϊνών, οι οποίες αποικοδοµούνταν από το πρωτεάσωµα. 

Το τελευταίο είχε χάσει την δραστηριότητά χυµοθρυψίνης που κατέχει. Η µεταλλαγή 

αυτή µπορεί να µην ήταν από µόνη της θνησιγόνα, όµως υπερευαισθητοποιούσε τα 

κύτταρα σε οξειδωτικό stress, προκαλώντας έτσι και θάνατο [70]. Αντίστοιχα, 

αντικαταστάσεις ενός αµινοξέος µπορεί να οφείλονται για θανατηφόρες ασθένειες 

στον άνθρωπο όπως η υποφωσφατασία (Ala162Thr, στο µόριο της µη ιστοειδικής 

αλκαλικής φωσφατάσης) [71], και η ατελής οστεογένεση (osteogenesis imperfecta). 

Στην τελευταία, η σοβαρότητα της σηµειακής µεταλλαγής εξαρτάται από το 
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αµινοξικό περιβάλλον της, που επηρεάζει το σχηµατισµό δεσµών υδρογόνου 

σηµαντικών για τη λειτουργία του µορίου του κολλαγόνου [72]. Παράλληλα, σε µία 

δοµική µελέτη παρουσιάστηκε η δραµατική αλλαγή που µπορεί να υποστεί η 

διαµόρφωση ενός πρωτεϊνικού µορίου που σχηµατίζει τέσσερις α-έλικες, από την 

απλή αντικατάσταση µιας αλανίνης σε προλίνη, σε περιοχή στροφής [73].  

Η υπερέκφραση και ακόλουθη αποµόνωση των µεταλλαγµένων πρωτεϊνών   

από τα βακτήρια E. coli, πάνω σε στήλη χρωµατογραφίας συγγένειας, έδωσε µία 

πρώτη εντύπωση για την επίδραση των µεταλλαγών στην διαµόρφωση των 

µεταλλαγµένων πρωτεϊνών. Συγκρίθηκε η διαλυτότητά τους µετά από τη λύση των 

βακτηριακών κυττάρων και φυγοκέντρηση που χωρίζει τα αδιάλυτα τµήµατα (ίζηµα) 

µε τα διαλυτά (υπερκείµενο). Παρατηρήθηκε ότι η διαλυτότητα των µεταλλαγµάτων 

δεν διαφέρει από αυτή της πρωτεΐνης αγρίου τύπου. Όλα αποµονώθηκαν από τα 

έγκλειστα σωµατίδια που είχαν σχηµατίσει, µετά από αποδιάταξη µε 8Μ ουρία, και 

επαναδιάταξη πάνω στη στήλη χρωµατογραφίας µε διαλύµατα συνεχώς ελαττούµενης 

συγκέντρωσης ουρίας. Η έκλουση γίνεται χωρίς ουρία. Αυτή η παρατήρηση δεν 

µπορεί άµεσα να αντανακλά τη κατάσταση στην οποία θα βρίσκονταν οι πρωτεΐνες 

µέσα στο µιτοχονδριακό διαµεµβρανικό χώρο, όπως αποτελεί µία ένδειξη για την 

υδροφοβικότητα των πρωτεϊνών που συνδέεται µε την αναδίπλωσή τους.    

Ηλεκτροφόρηση των κλασµάτων έκλουσης σε αναγωγικές και µη συνθήκες 

έδειξε ότι τόσο τα µεταλλάγµατα όσο και η αγρίου τύπου πρωτεΐνη σχηµατίζουν 

ολιγοµερή µε τη βοήθεια δισουλφιδικών δεσµών µεταξύ των κυστεϊνών που 

περιέχουν. Εντούτοις, µετά από αποµάκρυνση του ιµιδαζολίου, που πραγµατοποιείται 

µε διαπίδυση µέσα από ηµιπερατή µεµβράνη, παραµένει στη διαλυτή φάση µόνο το 

διµερές, το οποίο είναι ευαίσθητο σε β-µερκαπτοαιθανόλη. Η πρωτεΐνη Tim12, 

περιέχει, εκτός από τις τέσσερις (4) κυστεΐνες του διπλού µοτίβου CX3C, και δύο 

άλλα κατάλοιπα. Το ένα βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην Cys61 του διπλού µοτίβου, η 

Cys60, και το άλλο βρίσκεται προς το αµινοτελικό άκρο της πρωτεΐνης στη θέση 30 

(Cys30). Σύµφωνα µε µη δηµοσιευµένα δεδοµένα της ερευνητικής οµάδας µας (Baud 

et al., 2005) η αγρίου τύπου πρωτεΐνη µέσα στα µιτοχόνδρια βρίσκεται µε τη µορφή 

οξειδωµένου διµερούς. Η in vitro µελέτη δείχνει ότι το διµερές είναι η διαλυτή και 

πιο σταθερή µορφή της πρωτεΐνης ενώ το µονοµερές και τα βαρύτερα ολιγοµερή 

έχουν την τάση να σχηµατίζουν αδιάλυτα συσσωµατώµατα. Την ίδια in vitro εικόνα 

παρουσιάζουν και τα µεταλλάγµατα προλίνης. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η 
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σηµειακή µεταλλαγή µιας προλίνης δεν επηρεάζει το διµερισµό της πρωτεΐνης που 

θεωρούµε ότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην λειτουργία της in vivo.  

Στη συνέχεια, µελετήθηκε η ικανότητα του µεταλλάγµατος να εισέρχεται σε 

µιτοχόνδρια αποµονωµένα από αγρίου τύπου κύτταρα (in organelle ανάλυση).  

∆ιαπιστώθηκε ότι τόσο το θνησιγόνο µετάλλαγµα όσο και τα υπόλοιπα 

µεταλλάγµατα προλίνης διατηρούν την ικανότητά τους να εισέρχονται στα 

µιτοχόνδρια. Το θνησιγόνο µετάλλαγµα ελέγχθηκε περαιτέρω για την ικανότητα 

αλληλεπίδρασής του µε τους µιτοπλάστες, όπου είναι η φυσιολογική θέση της αγρίου 

τύπου πρωτεΐνης, µέσα στο µιτοχόνδριο. Ο υποµιτοχονδριακός εντοπισµός του 

µεταλλάγµατος δε φαίνεται να διαφέρει από αυτόν του αγρίου τύπου.  

Ακολούθησε, in vitro µελέτη των µεταλλαγµάτων προλίνης, όσον αφορά την 

αλληλεπίδρασή τους µε την υποµονάδα του συµπλόκου TIM10, Tim9. Σύµφωνα µε 

µη δηµοσιευµένα αποτελέσµατα, (Baud et al., 2005), το οξειδωµένο διµερές της 

πρωτεΐνης Tim12 αλληλεπιδρά µε το µονοµερές της Tim9, και κατά την 

αλληλεπίδραση αυτή υφίσταται ορισµένες δοµικές αλλαγές, όπως φάνηκε σε 

πειράµατα περιορισµένης τρυψινόλυσης. Μία τέτοιου είδους δοµική αλλαγή είναι 

γνωστό ότι συµβαίνει κατά την αλληλεπίδραση της Tim10 µε την Tim9, και µάλιστα 

κυρίως στο µόριο της πρώτης, καθώς η Tim9 φάνηκε να έχει µια πιο σταθερή 

διαµόρφωση και να παίζει δοµικό κυρίως ρόλο στο σχηµατισµό του συµπλόκου [63].  

Στην παρούσα µελέτη, οι ανασυνδυασµένες πρωτεΐνες αφέθηκαν να 

αλληλεπιδράσουν in vitro για 2 ώρες στον πάγο. Η αλληλεπίδραση προσεγγίστηκε µε 

συµµετενάστευση σε βαθµίδωση συγκέντρωσης σουκρόζης, και φάνηκε ότι 

διατηρείται σε όλα τα µεταλλάγµατα. Στη συνέχεια, πειράµατα περιορισµένης 

τρυψινόλυσης έδειξαν ότι το θνησιγόνο µετάλλαγµα δεν διαφέρει σηµαντικά στη 

διαµόρφωση από την αγρίου τύπου πρωτεΐνη. Εντούτοις, η νέα διαµόρφωση που 

αποκτά κατά την αλληλεπίδρασή του µε την Tim9, είναι ελαφρώς διαφορετική από 

αυτήν της η αγρίου τύπου πρωτεΐνης, όταν αλληλεπιδρά µε την Tim9. Αυτό φαίνεται 

από την εξαφάνιση µίας από τις ζώνες (~21kD) στο τρυπτικό πρότυπο της Tim12 

όταν αυτή αλληλεπιδρά µε την Tim9. 

Τέλος, µελετήθηκε εάν το θνησιγόνο µετάλλαγµα έχει κάποια διαφορά κατά 

την αλληλεπίδρασή του µε το υπόστρωµα AAC. Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 

µεµβράνες πάνω στις οποίες έχουν ακινητοποιηθεί διαδοχικά 13µερή πεπτίδια, που 

αλληλεπικαλύπτονται κατά 10 αµινοξέα. Όπως φαίνεται τόσο η αγρίου τύπου Tim12 

όσο και το µετάλλαγµα Tim12P88A, αλληλεπιδρούν µε τις διαµεµβρανικές περιοχές 
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του υποστρώµατος AAC. Εντούτοις, το πείραµα πρέπει να επαναληφθεί για την 

συναγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων, καθότι η µεµβράνη αλλοιώθηκε κατά τη 

διάρκεια των πειραµάτων.  

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η προλίνη 88 είναι ένα κατάλοιπο 

ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση του οργανισµού. Σκοπός µας ήταν ο εντοπισµός 

της ανεπάρκειας που προκαλεί στη στόχευση, τη διαµόρφωση ή/και τη λειτουργία της 

πρωτεΐνης, η οποία είναι υπεύθυνη για το θνησιγόνο φαινότυπο. Η διαφορά που 

κατέστη δυνατό να εντοπιστεί µεταξύ του µεταλλάγµατος Tim12P88A και της αγρίου 

τύπου Tim12, ήταν στη διαµόρφωση που αποκτά η µεταλλαγµένη πρωτεΐνη κατά την 

αλληλεπίδρασή της µε την Tim9. Η αλληλεπίδραση αυτή, και πιθανώς η δοµική 

αλλαγή της Tim12 που επάγει, είναι το πρωταρχικό βήµα για την απόδοση τελικά του 

υποστρώµατος στο σύµπλοκο TIM22, απ’ όπου θα εντεθεί στην εσωτερική 

µιτοχονδριακή µεµβράνη.  

Μελλοντικά θα µελετηθούν εκτενέστερα και µε εξειδικευµένες µεθόδους 

(κυκλικός διχρωισµός-CD, Isothermal Titration Calorimetry-ITC, Nuclear Magnetic 

Resonance-NMR) οι δοµές της Tim12 και των µεταλλαγµάτων της, καθώς και οι 

δοµικές αλλαγές που υφίστανται όταν αλληλεπιδρούν µε την Tim9. Τέλος, µένει να 

αναλυθεί η αλληλεπίδραση ή µη του µεταλλάγµατος µε τα λιπίδια της εσωτερικής 

µεµβράνης, καθώς πρώιµα δεδοµένα της ερευνητικής οµάδας µας δείχνουν να 

υπάρχει µία τέτοια αλληλεπίδραση µε την αγρίου τύπου πρωτεΐνη Tim12 (πειράµατα 

µε λιποσώµατα που µεταναστεύουν σε διαλύµατα βαθµίδωσης συγκέντρωσης 

σουκρόζης). 
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