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A. Περίληψη 

Η παρουσία του χαλκού μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς 

αποτελεί συμπαράγοντα πρωτεϊνών και ενζύμων απαραίτητα για την διεκπεραίωση βιολογικών 

λειτουργιών. Στον σακχαρομύκητα S. cerevisiae, μεγάλο μέρος των γονιδίων των πρωτεϊνών 

που ευθύνονται για την αναγωγή, εισαγωγή, διανομή και αποθήκευση του χαλκού μέσα στο 

κύτταρο μεταγράφονται από την πρωτεΐνη Mac1 (Metal binding Activator). Σε καλλιέργειες 

ζύμης που αναπτύχθηκαν σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA υπό την επίδραση του 

ραδιομιμητικού Zeocin, έχει παρατηρηθεί ότι το γονίδιο CTR1, το οποίο κωδικοποιεί την 

πρωτεΐνη υψηλής συγγένειας για την εισαγωγή του χαλκού μέσα στο κύτταρο, παρουσιάζει 

σημαντικά μειωμένα επίπεδα μεταγραφής ενώ παράλληλα αυξάνεται η μεταγραφή των 

σιδηρο-ρυθμιζόμενων γονιδίων. Όπως επιβεβαιώθηκε στην παρούσα εργασία, η Zeocin-

εξαρτώμενη μείωση της μεταγραφής του γονιδίου CTR1 οφείλεται στην μειωμένη 

λειτουργικότητα του μεταγραφικού του παράγοντα Mac1, η έκφραση του οποίου δεν 

επηρεάζεται από το φάρμακο. 

Η κατανόηση του μηχανισμού δράσης της Zeocin στην μεταγραφή συγκεκριμένων γονιδίων  

όπως παρατηρήσαμε έχει σημασία, λόγω της ευρείας χρήσης του φαρμάκου ως 

αντικαρκινικού, ως αντιβιοτικού σε κυτταροκαλλιέργειες και ως ραδιομιμητικού για τη μελέτη 

της κυτταρικής απόκρισης σε βλάβες DNA. 

Για να διευκρινιστεί ο λόγος που η πρωτεΐνη Mac1 δεν είναι λειτουργική παρουσία της Zeocin, 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αρχικά, εξετάζοντας την κατανομή της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ στο γονίδιο CTR1, βρέθηκε ότι η στρατολόγηση της RNAPII στον υποκινητή και 

στην κωδική περιοχή του γονιδίου CTR1, μειώνεται υπό την παρουσία της Zeocin. Η μειωμένη 

στρατολόγηση της RNAPII είναι αποτέλεσμα της μειωμένης στρατολόγησης του μεταγραφικού 

παράγοντα Mac1 στον υποκινητή του γονιδίου στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως 

επιβεβαιώθηκε με πειράματα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης.   

Διερευνώντας εάν η Zeocin επιδρά άμεσα στον μεταγραφικό παράγοντα Mac1 βρέθηκε ότι, η 

ικανότητα του υβριδίου LexA-Mac1 να ενεργοποιεί τη μεταγραφή γονιδίου μάρτυρα δεν 

μεταβάλλεται παρουσία της Zeocin. Επομένως, το αντιβιοτικό δεν παρεμποδίζει την δράση του 

καρβοξυ-τελικού άκρου του μεταγραφικού παράγοντα το οποίο είναι υπεύθυνο για 

μεταγραφική ενεργοποίηση. Ακόμα, το αντιβιοτικό αυτό δεν επάγει την ενδομοριακή 
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αντίδραση του μεταγραφικού παράγοντα μεταξύ του αμινο-τελικού και καρβοξυ-τελικού άκρου 

της πρωτεΐνης Mac1 καθιστώντας την μεταγραφικά μη ενεργή.  

Βρέθηκε όμως, με την χρήση στελέχους που εκφράζει τον μεταλλαγμένο και συστατικά ενεργό 

Mac1up, ότι η Zeocin επιδρά στο άμινο-τελικό του άκρο της πρωτεΐνης, όπου υπάρχει η περιοχή 

Cu-fist, παρεμποδίζοντας την πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα στον υποκινητή των 

γονιδίων στόχων του. Προτείνεται λοιπόν το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο, η περιοχή Cu-fist 

του Mac1, η οποία (όπως μαρτυρά και το όνομα της) προσδένει ιόν χαλκού προκειμένου να 

προσδεθεί στο DNA, αλληλεπιδρά μέσω του ιόντος με το φάρμακο Zeocin στην χαλκο-χηλική 

περιοχή του γλυκοπεπτιδίου. Μέσω αυτής της άμεσης αλληλεπίδρασης Zeocin-Mac1 μειώνεται 

η ικανότητα πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα στο DNA και κατ’ επέκταση η 

μεταγραφή των Mac1-εξαρτώμενων γονιδίων. 

Παράλληλα μελετήθηκε η πιθανή εμπλοκή πρωτεϊνών που συνεργάζονται με τον Mac1 και 

σχετίζονται με συνθήκες στρες. Η πρωτεΐνη προσαρμογέας Rad9, εμπλέκεται στην μεταβίβαση 

σήματος για επιδιόρθωση του DNA όταν έχει υποστεί κάποια βλάβη και έχει βρεθεί ότι 

αλληλεπιδρά με το μεταγραφικό παράγοντα Mac1 μειώνοντας την δράση του σε φυσιολογικές 

συνθήκες ανάπτυξης του σακχαρομύκητα (Gkouskou 2007). Βρήκαμε ότι η απουσία της Rad9 

δεν επηρεάζει περαιτέρω παρουσία Zeocin τη λειτουργικότητα του Mac1 στα μεταγραφικά 

εξαρτώμενα γονίδια επομένως δεν εμπλέκεται στην αλληλεπίδραση Zeocin-Mac1.  

Η πρωτεΐνη Cu/Zn δισμουτάση του υπεροξειδίου, Sod1, εντοπίζεται και στον πυρήνα και 

επηρεάζει μεταγραφικά μεταξύ άλλων και γονίδια ρύθμισης της ομοιόστασης Cu/Fe (Tsang et 

al. 2014). Παρατηρήθηκε ότι η έλλειψη της πρωτεΐνης Sod1 έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 

μείωση της μεταγραφικής δράσης του Μac1 σε καλλιέργεια που αναπτύχθηκε σε πλούσιο 

θρεπτικό μέσο παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin. 

Επομένως προτείνεται ότι, η επίδραση της Zeocin στον Μac1  γίνεται άμεσα μέσω του ιόντος 

χαλκού που ο Mac1 χρειάζεται για την πρόσδεσή του στο DNA και η Zeocin έχει αποβάλει για 

να δράσει στο DNA. Ο σχηματισμός ενός κατασταλτικού για τη μεταγραφή συμπλόκου 

περαιτέρω διαμορφώνεται από την παρουσία της Sod1 η οποία επίσης προσδένει ιόντα 

χαλκού. Η περαιτέρω μελέτη του προτεινόμενου μοντέλου έχει σημασία λόγω της ύπαρξης 

σημαντικών πρωτεϊνών που λειτουργούν με συμπαράγοντα τον χαλκό ή τον σίδηρο σε όλους 

τους οργανισμούς.      
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B. Abstract 

The presence of copper within living organisms is extremely important as a cofactor proteins 

and enzymes necessary for carrying out biological functions. In the yeast S. cerevisiae, a large 

number of genes of the proteins responsible for the reduction, introduction, distribution and 

storage of copper within the cell are transcribed by the protein Mac1 (Metal binding Activator). 

In cultures grown under DNA damage conditions using the antibiotic, radiomimetic Zeocin, it has 

been observed that the CTR1 gene, encoding a plasma membrane high-affinity copper 

transporter, exhibits significantly reduced levels of transcription. In parallel, iron-regulated 

genes are upregulated. In the present study, we confirmed that the Zeocin-dependent 

transcriptional reduction of CTR1 is due to the reduced functionality of the transcription factor, 

Mac1. Mac1 protein was detected quantitatively at similar levels in the presence or absence of 

Zeocin in the cells.  

Understanding the mechanism of the Zeocin effect in the transcription of specific genes is 

important due to the wide use of this drug as anticancer, antibiotic in cell cultures and 

radiomimetic for the study of DNA damage response.  

To clarify the reason Mac1 dysfunctionality in the presence of Zeocin, different approaches were 

used. We first examined RNA polymerase II recruitment on CTR1 gene and found reduced 

amounts of the protein on CTR1 promoter and coding region  in cells cultured in the presence of 

Zeocin. This reduction is due to reduced levels of recruited Mac1 protein under the same 

conditions as seen by chromatin immunoprecipitation experiments. 

We then examined a potentially direct Zeocin-Mac1 interaction and found that the 

transactivation potential of the hybrid LexA-Mac1 was unaffected in the presence of Zeocin. 

Therefore, the drug does not interfere with the carboxy-terminal part of Mac1 that includes the 

transactivation domain. Moreover, Zeocin does not induce the intermolecular conformation 

known to inactivate the transcription function of Mac1.  

However, by using a strain expressing the constitutively active mutant Mac1up, we concluded 

that Zeocin affects the amino-terminal part of Mac1 protein. This region includes a Cu-fist 

involves in the binding of the protein to the target promoter DNA. We propose that copper ion 

in the Cu-fist region, that facilitates Mac1 binding on DNA under physiological conditions, reacts 
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with the copper-chelating region of the Zeocin glycopeptide. The Zeocin –Mac1 complex has 

reduced capacity for binding to DNA and therefore transactivation of the Mac1-gene targets.   

We have also examined the possible involvement of proteins collaborating with Mac1 with roles 

in cell stress response. Rad9 protein, mediator of the DNA damage response signal, physically 

interacts with Mac1 and reduces its activity under physiological conditions (Gkouskou 2007). We 

found no additional effect in its absence on Mac1 reduced function in the presence of Zeocin. 

Therefore it has no role in the Zeocin-Mac1 interaction. 

The Cu / Zn superoxide dismutase Sod1 was recently found to localize also in the nucleus and 

affect the transcription of several genes including those regulating Cu/Fe homeostasis (Tsang et 

al. 2014).  In the absence of Sod1 we found further reduction of CTR1 gene in rich medium 

cultures in the presence of Zeocin. 

Therefore, we propose that Zeocin affects Mac1 function by interacting directly with Cu-fist 

interfering with its DNA binding. The Zeocin-Mac1 complex is further modulated by Sod1 which 

also binds copper ions. Verification of the proposed model is quite important since many 

proteins use copper or iron ions as cofactors imperative for their function in all organisms.  
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C. Σκοπός της εργασίας 

 

Η ομοιόσταση σιδήρου και χαλκού είναι διαδικασίες συνδεδεμένες στον ζυμομύκητα. Από 

προγενέστερες έρευνες του εργαστηρίου, γνωρίζουμε ότι τα γονίδια που ευθύνονται για την 

έκφραση των απαραίτητων πρωτεϊνών για την εισαγωγή, διανομή και αποθήκευση του 

σιδήρου στο κύτταρο του σακχαρομύκητα, όταν αναπτύσσεται υπό την επίδραση του 

ραδιομιμητικού αντιβιοτικού Zeocin, παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα 

μεταγραφής συγκριτικά με αυτά σε φυσιολογικές συνθήκες καλλιέργειας (Andreadis 2012). 

Αντίθετα, γονίδια που εκφράζουν πρωτεΐνες απαραίτητες για την εισαγωγή διανομή και 

αποθήκευση του χαλκού είναι μεταγραφικώς σχεδόν ανενεργά. Στόχος της παρούσας εργασίας 

είναι η αποσαφήνιση αυτού του φαινοτύπου, μελετώντας την επίδραση του φαρμάκου Zeocin 

στη λειτουργικότητα του χαλκο-ρυθμιζόμενου μεταγραφικού παράγοντα Mac1 στον 

Saccharomyces cerevisiae.  
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D. Γενική Εισαγωγή 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΑ 

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τις ζύμες και συγκεκριμένα τον ζυμομύκητα 

Saccharomyces cerevisiae, ως έναν απαραίτητο μικροοργανισμό για την παρασκευή ψωμιού, 

κρασιού και μπύρας. Αυτό είναι αληθές, καθώς ο μονοκύτταρος αυτός οργανισμός διασπά τα 

σάκχαρα της ζύμης παράγοντας αιθανόλη και διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που παγιδεύεται σε 

μικρές φυσαλίδες και αναγκάζει το ζυμάρι να φουσκώσει. Στην οινοποιία, διεκπεραιώνει τη 

ζύμωση των σακχάρων από το χυμό σταφυλιών, το μούστο, σε αιθανόλη. Ένα κύτταρο 

ζυμομύκητα μπορεί να ζυμώσει περίπου το βάρος του σε γλυκόζη στη διάρκεια μίας ώρας ώρα. 

Κάτω από ιδανικές συνθήκες ο S. cerevisiae μπορεί να παράγει μέχρι και 18 % κατ' όγκο 

αιθανόλης. Στους αφρώδεις οίνους και στη σαμπάνια φέρει εις πέρας ζύμωση σε δεύτερη 

φάση μέσα στα μπουκάλια όπου απελευθερώνεται το CO2 ως παραπροϊόν. Τέλος, η χρήση 

αυτού του “θαυματουργού” οργανισμού είναι απαραίτητη και στην ζυθοποιία. Ο S. cerevisiae 

και άλλα είδη ζυμομυκήτων, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το ρύζι, το σιτάρι, το κριθάρι ή το 

καλαμπόκι προκαλούν αλκοολική ζύμωση, τον μεταβολισμό δηλαδή των σακχάρων και την 

παραγωγή της αλκοόλης και του διοξειδίου του άνθρακα, απαραίτητα συστατικά της μπύρας. Η 

επιλογή της ζύμης, σχετίζεται κάθε φορά με το είδος της μπύρας που θα παραχθεί. Για 

παράδειγμα για την παραγωγή της μπύρας Ale χρησιμοποιείται το στέλεχος cerevisiae και η 

ζύμη που προέρχεται από αυτόν είναι ανθεκτική και επιζεί στην ατμόσφαιρα. Ένας άλλος 

σακχαρομύκητας είναι ο carlsbergnesis ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο στις Lager μπύρες. 

Η χρήση του ζυμομύκητα είναι πολύ δημοφιλής και σε σχεδόν κάθε άλλη μορφή βιομηχανίας. 

Χρησιμοποιείται στην πετροχημική βιομηχανία στην παραγωγή βιοκαυσίμων όπως αιθανόλη 

και φαρνεσένιο, έναν πρόδρομο καύσιμο ντίζελ και τζετ. Επίσης, χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή λιπαντικών και απορρυπαντικών. Στη βιομηχανία τροφίμων για την παραγωγή των 

προσθέτων τροφίμων, χρωστικών, αντιοξειδωτικών, και για την βελτίωση της γεύσης. Είναι 

ευρέως διαδομένος στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 

αντιπαρασιτικών, αντικαρκινικών ενώσεων, βιοφαρμάκων όπως η ινσουλίνη, καθώς και 

εμβόλια. Ο ζυμομύκητας χρησιμοποιείται ακόμα στην παραγωγή βιομηχανικών ενζύμων και 

χημικών προϊόντων. Τέλος, στον τομέα της περιβαντολλογικής βιοαποκατάστασης έχουν 

αξιοποιηθεί διάφορα στελέχη για την απομάκρυνση των μετάλλων από τα απόβλητα εξόρυξης.  
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Από το 1789 που ο γνωστός Γάλλος χημικός Αντουάν Λωράν Λαβουαζιέ, συνέβαλε στην 

κατανόηση των βασικών χημικών αντιδράσεων που απαιτούνται για την παραγωγή αλκοόλης 

από το ζαχαροκάλαμο, ο σακχαρομύκητας βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Οι 

ζυμομύκητες είναι μονοκύτταροι οργανισμοί, γεγονός που τους καθιστά απλούς ως προς τη 

μελέτη τους, αλλά κατέχουν κυτταρική οργάνωση παρόμοια με εκείνη που υφίσταται σε 

υψηλότερους, πολυκύτταρους οργανισμούς όπως ο άνθρωπος - διαθέτουν δηλαδή, έναν 

οργανωμένο πυρήνα. Το γονιδίωμα τους έχει μήκος περίπου 12 Μbp και είναι οργανωμένο σε 

16 χρωμοσώματα. Αποτελεί τον πρώτο ευκαρυωτικό οργανισμό του οποίου προσδιορίστηκε η 

αλληλουχία, το 1996. Αποτελείται από 6.607 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης (ORFs) εκ των οποίων 

περίπου 5.000 γονίδια έχουν ταυτοποιηθεί. Το γονιδίωμα του σακχαρομύκητα είναι 

λειτουργικά συμπυκνωμένο καθώς οι μη λειτουργικές περιοχές είναι ελάχιστες περίπου 30 % 

ενώ τα διάφορα ORFs αποτελούν το 70 % και μόνο το 4 % των γονιδίων περιέχει ιντρόνια. 

Η χρήση του σακχαρομύκητα ως πειραματικό μοντέλο παρέχει πλήθος πλεονεκτημάτων. 

Αναπτύσσεται εύκολα και σε οικονομικό θρεπτικό υλικό και διπλασιάζεται κάθε 90 λεπτά σε 

θερμοκρασία 30 οC. Ακόμα, η δημιουργία μεταλλαγμάτων με τη βοήθεια του ομόλογου 

ανασυνδιασμού επιτυγχάνεται ευκολότερα σε σχέση με άλλους οργανισμούς. Λόγω της 

ανάπτυξης της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA στο σακχαρομύκητα, κατέστη δυνατή η 

απομόνωση πολλών μεταλλαγμάτων, γεγονός που συνέβαλε στην πρόοδο της λειτουργικής 

γονιδωματικής. Καθοριστικός παράγοντας βεβαίως, ήταν η ευκολία χειρισμού του 

γονιδιώματος του σακχαρομύκητα, το οποίο όπως προαναφέρθηκε έχει αλληλουχηθεί πλήρως. 

 

Εικόνα 1: Αγρίου τύπου Saccharomyces cerevisiae, στέλεχος BY4742 κάτω από 

συνεστιακό μικροσκόπιο φθωρισμού.  

Η εικόνα παρέχεται από τον Dr. Maxim Zakharenkov, Πανεπιστήμιο Βρέμης στη Γερμανία. 
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Πρόσφατη μελέτη το επιστημονικού περιοδικού Science, έδειξε ότι το 47% των γονιδίων του 

σακχαρομύκητα μπορούν να αντικατασταθούν από ομόλογα ανθρώπινα γονίδια (Kachroo et al. 

2015). Ομοιότητες στην κυτταρική οργάνωση μεταξύ της ζύμης και των ανώτερων 

ευκαρυωτικών οργανισμών μεταφράζεται σε ομοιότητες σε βασικές κυτταρικές λειτουργίες 

τους, έτσι, ανακαλύψεις στη ζύμη παρέχουν συχνά άμεσες ή έμμεσες ενδείξεις ως προς το πώς 

λειτουργούν οι βιολογικές διεργασίες στον άνθρωπο.  

Πιο συγκεκριμένα, συνδυάζοντας πειραματικές μεθόδους και την πρόσφατη βιβλιογραφία, η 

μελέτη αποκάλυψε από τα 469 ανθρώπινα γονίδια τα οποία είναι ένα προς ένα ομόλογα με 

γονίδια του σακχαρομύκητα, 200 από αυτά θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν λειτουργικά τα 

ομόλογα γονίδια στη ζύμη, ενώ 224 ανθρώπινα γονίδια όχι. Κάποια όμως, ανθρώπινα γονίδια 

ήταν ιδιαίτερα τοξικά στην αντικατάσταση του με του ζυμομύκητα για την επιβίωση του 

κυττάρου (Εικόνα 2). Γονίδια που κωδικοποιούν ένζυμα και πρωτεΐνες που συμμετέχουν στο 

μεταβολισμό (π.χ., ένζυμα συμμετέχουν σε μεταβολισμό λιπιδίων, αμινοξέων και 

υδατανθράκων) παρουσίασαν το μεγαλύτερο ποσοστό αντικατάστασης (92 %), ενώ οι 

πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA ή την ανάπτυξη των 

κυττάρων είχαν μικρότερο ποσοστό αντικατάστασης (35 %) και σχεδόν καθόλου γονίδια που 

εμπλέκονται στην ανάπτυξη των κυττάρων και στο κυτταρικό θάνατο (3 %) (Kachroo et al. 

2015). 

 

 

Εικόνα 2: Λειτουργική αντικατάσταση απαραίτητων γονίδιων του ζυμομύκητα από τα 

ανθρώπινα ομόλογα τους. 
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Αρκετά από τα γονίδια που εμπλέκονται στον μεταβολισμό των μετάλλων στον σακχαρομύκητα 

είναι συντηρημένα ακόμα και στον άνθρωπο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Με τον τρόπο 

αυτό, δίνονται ερείσματα για την κατανόηση των ασθενειών που σχετίζονται με την πρόσληψη 

μετάλλων που εμπλέκονται γονίδια ομόλογα του ανθρώπου, για τη διατήρηση της ισορροπίας 

τους στα φυσιολογικά επίπεδα επειδή τόσο η έλλειψη όσο και η υπέρμετρη πρόσληψη των 

μετάλλων είναι επιβλαβής για τα κύτταρα (Bleackley and Macgillivray 2011).  

Αντίστοιχα με το ζυμομύκητα (όπως θα αναλυθεί στη πορεία), έτσι και στα θηλαστικά η 

είσοδος του χαλκού γίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την μεμβρανική πρωτεΐνη CTR1. Η 

είσοδος του μετάλλου απαιτεί προηγουμένως την αναγωγή του, ρόλο τον οποίο έχουν 

αναλάβει μεταλλο-αναγωγάσες της οικογένειας STEAP (Steap2, Steap3 και Steap4). Η 

ενδοκυττάρια αποθήκευση και διανομή του χαλκού γίνεται με την βοήθεια σαπερονών όπως οι 

GSH ή ΜΤ. Η CCS απαιτείται για την παράδοση σε Cu στην οξειδάση του υπεροξειδίου, SOD1, 

αλλά αντίθετα με τη ζύμη, η συγκέντρωση του Cu ρυθμίζει την CCS σε μετα-μεταφραστικό 

επίπεδο έχοντας ως αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις της πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια 

ανεπάρκειας του Cu και χαμηλά επίπεδα της CCS σε περιόδους αυξημένης συγκέντρωσης του 

μετάλλου. Παρόμοια με τον σακχαρομύκητα είναι και η διανομή του χαλκού στα μιτοχόνδρια 

των θηλαστικών, όπου αντίστοιχες μεταλλοπρωτεΐνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

διαμόρφωση του συμπλόκου της οξειδάσης του κυτοχρώματος c, CCO (Nevitt, Ohrvik, and 

Thiele 2012). 

 

Εικόνα 3: Περίληψη των ευκαρυωτικών πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην ανίχνευση, 
διανομή και την ενδοκυττάρια αποθήκευση του χαλκού (Cu). 

Το μοντέλο στα αριστερά απεικονίζει την ομοιόσταση του χαλκού στον S. cerevisiae, ενώ το μοντέλο δεξιά 

απεικονίζει τα αντίστοιχα συστατικά σε ένα κοινό κύτταρο θηλαστικού. 
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Ε.          Κεφάλαιο 1: Η Zeocin επηρεάζει την Mac1-εξαρτώμενη μεταγραφή 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ο μεταβολισμός του χαλκού στη ζύμη 

Η παρουσία του χαλκού μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς 

αποτελεί συμπαράγοντα πρωτεϊνών και ενζύμων απαραίτητα για την διεκπεραίωση πολλών 

βιολογικών λειτουργιών. Πλήθος πρωτεϊνών δεσμεύει το χαλκό με μεγαλύτερη συγγένεια από 

ότι τον ψευδάργυρο και ακολουθούν με φθίνουσα σειρά τα μέταλλα σιδήρου και μαγνησίου. 

Έτσι, εάν τα μέταλλα υπάρχουν στο κύτταρο σε ισομοριακές συγκεντρώσεις, οι πρωτεΐνες 

δείχνουν προτίμηση να δεσμεύσουν το χαλκό (Williams 2001). Από την άλλη πλευρά, οι 

αυξημένες ποσότητες τόσο του ελεύθερου χαλκού (όπως και του σιδήρου και των 

περισσότερων μετάλλων) μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα τοξικές εξαιτίας της δημιουργίας 

ελεύθερων ριζών (ROS, reactive oxygen species) μέσο της αντίδρασης Fenton (Lloyd and Phillips 

1999). Πιο αναλυτικά, οι ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται προκαλούν βλάβες σε βιομόρια 

όπως νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες και λίπη και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απόπτωση 

του κυττάρου. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διατήρηση της ομοιόστασης των μετάλλων.  

Ο σακχαρομύκητας έχει αναπτύξει πρωτεϊνικά συστήματα που αντιλαμβάνονται αλλαγές σε 

ενδομοριακές συγκεντρώσεις ιόντων και τροποποιούν την ενδοκυτταρική κατανομή τους και 

συστήματα που ενεργοποιούν την διαδικασία αποτοξίνωσης, έτσι ώστε να αποβάλλεται η 

περίσσεια ποσότητα των ιόντων. Όσον αφορά τα ιόντα χαλκού, τις λειτουργίες αυτές τις 

εκτελούν πλήθος πρωτεϊνών όπως, οι μεταγραφικοί 

παράγοντες Mac1 και Ace1 που δεσμεύουν το συγκεκριμένο 

μέταλλο και μεταβάλλεται η λειτουργικότητα τους (Thiele 

1988), η δισμουτάση του υπεροξειδίου Sod1 (Sturtz et al. 

2001), οι μεταλλοθειονίνες και οι σαπερόνες που μεταφέρουν 

το χαλκό σε ένζυμα και πρωτεΐνες που τον χρειάζονται για την 

λειτουργικότητά τους (Lori Sturtz Field 2002).  

Σε συνθήκες έλλειψης χαλκού, ο χαλκός μεταφέρεται στο 

κύτταρο μέσω των μεταφορέων υψηλής συγγένειας Ctr1 και 

Ctr3 οι οποίες βρίσκονται στη πλασματική μεμβράνη του 
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κυττάρου (Dancis, Haile, et al. 1994). Ο χαλκός, όπως και ο σίδηρος, για να εισέλθει στο 

κύτταρο πρέπει να αναχθεί. Στην πλασματική μεμβράνη λοιπόν, βρίσκονται οι πρωτεΐνες Fre1 

και Fre2 οι οποίες ανάγουν τον δισθενή χαλκό σε μονοσθενή (Dancis et al. 1992) (E Georgatsou 

and Alexandraki 1994). Μόλις ο χαλκός εισαχθεί στο κύτταρο, μεταφέρεται μέσω των μοριακών 

συνοδών Cox17, Cox11, και Sco1, Atx1, Lys7 και της σαπερόνης Ccs1 στην οξειδάση του 

κυτοχρώματος C, στις πολυχαλκοοξειδάσες σιδήρου Fet3 και Fet5, και στην Cu/Zn Sod1 

αντίστοιχα (Robinson and Winge 2010)(Askwith et al. 1994, 3)(Culotta et al. 1997).  

Το κέντρο χαλκού της σιδηρο-αναγωγάσης Fet3 συναρμολογείται στο δίκτυο του Golgi στο 

οποίο μεταφέρεται χαλκός μέσω της ATPάση P-τύπου, την Ccc2. Η διαδικασία αυτή 

διευκολύνεται μέσω της Ftr1. Η Fet3 σχηματίζει μαζί με την Ftr1 έναν υψηλής συγκέντρωσης 

μεταφορέα σιδήρου στη πλασματική μεμβράνη γεγονός που παρέχει ουσιαστικά σύνδεσμο 

μεταξύ του μεταβολισμού του σιδήρου και του χαλκού στον σακχαρομύκητα (Peña, Lee, and 

Thiele 1999).  

Η πρωτεΐνη Ctr2 είναι ένας χαμηλής συγγένειας μεταφορέας χαλκού που βρίσκεται στη 

μεμβράνη του κενοτοπίου και μεσολαβεί, μαζί με την πρωτεΐνη Fre6, στην μεταφορά και 

αποθήκευση του χαλκού στα κενοτόπια. Σε περίπτωση απουσίας των μεταφορέων Ctr1 και 

Ctr3, η Ctr2 απαιτείται για την δράση της δισμουτάσης του υπεροξειδίου Sod1 και για την 

πρόσληψη του Fe3+ (Blaby-Haas and Merchant 2014). Η μεταγραφή του CTR2 ρυθμίζεται και 

από τους μεταγραφικούς παράγοντες, Mac1 και Aft1 (Qi et al. 2012). Στα θηλαστικά, η 

πρωτεΐνη Ctr2 εντοπίζεται στη μεμβράνη των ενδοσωμάτων και στα λυσοσώματα και 

μεσολαβεί στην αποθήκευσή του χαλκού (van den Berghe et al. 2007).  

 

 

Εικόνα 4:  Πρωτεΐνες μεταφοράς μετάλλων που εμπλέκονται στην αποθήκευση και διανομή τους στο 
κενοτόπιο του S. cerevisiae. 
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Ο χαλκός παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπνοή μέσω της ενεργοποίηση της οξειδάσης του 

κυτοχρώματος c (CcO) στα μιτοχόνδρια. Η CcO είναι ένζυμο με  πολλές  υπομονάδες, που 

βρίσκεται στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων και καταλύει το τελικό βήμα της 

αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων κατά τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής. Η πρώτη 

υπομονάδα,  Cox1, περιέχει ένα μόνο ιόν χαλκού ενώ η δεύτερη υπομονάδα, Cox2, περιέχει 

δύο ιόντα χαλκού. Εκτός από τα ιόντα  χαλκού, η CcO περιέχει δύο συμπαράγοντες της αίμης 

με ψευδάργυρο, μαγνήσιο, και ιόντα νατρίου. Η λειτουργικότητα της CcO είναι μια σύνθετη 

διαδικασία και απαιτεί όπως προαναφέρθηκε τη συνδρομή των πρωτεϊνών μεταφοράς χαλκού 

όπως των Cox17, Cox11, και Sco1.  

Ο μιτοχονδριακός χαλκός υπάρχει σε μεγάλο βαθμό στη μήτρα του οργανιδίου και 

προσδένεται με υποκαταστάτες μικρού μοριακού βάρους που τον μεταφέρουν στο 

διαμεμβρανικό χώρο για ενσωμάτωση στην CcO. Η Cox17 είναι μια διαλυτή πρωτεΐνη που 

εντοπίζεται τόσο στο κυτοσόλιο όσο και στο διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων. Ο 

ζυμομύκητας που στερείται λειτουργική Cox17 παρουσιάζει αναπνευστική ανεπάρκεια και 

δυσλειτουργία της CcO η οποία όμως μπορεί να αποκατασταθεί με υψηλές συγκεντρώσεις 

χαλκού. Η Cox17 δεσμεύει τρία ιόντα χαλκού ανά μονομερές πρωτεΐνης και πιθανόν συνδέεται 

με τον χαλκό μετά την μεταφορά της στον διαμεμβρανικό χώρο, όπου και μεταφέρει το χαλκό 

στις πρωτεΐνες Sco1 και Cox11 (Cobine et al. 2004)(Horng et al. 2004). Η Sco1 είναι 

μιτοχονδριακή πρωτεΐνη συναρμοσμένη με χαλκό δεσμευτική η οποία απαιτείται για το 

σχηματισμό του ενεργού κέντρου της Cox2 (δεύτερη υπομονάδα της CcO). Αντίστοιχα, η Cox11 

είναι χαλκο-πρωτεΐνη που βρίσκεται στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων και 

απαιτείται για τον σχηματισμό του ενεργού κέντρου της Cox1 (πρώτη υπομονάδα της CcO). 

 

 

Εικόνα 5: Πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην είσοδο του χαλκού στα μιτοχόνδρια. 
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Η ομοιόσταση του σιδήρου εξαρτάται από τον χαλκό στον ζυμομύκητα  

Έχει αποδειχτεί πειραματικά ότι σε στελέχη όπου απουσιάζει ο μεταγραφικός παράγοντας 

Mac1 (mac1Δ) ενισχύεται η μεταγραφή των σιδηρο-γονιδίων γεγονός που επιβεβαιώνει ότι μια 

πρωτογενής ασιτία για χαλκό οδηγεί δευτερογενώς και σε πεινά για σίδηρο (E. Georgatsou et 

al. 1997) (De Freitas et al. 2004). Τα γονίδια των μεμβρανικών και κυτταροπλασματικών 

μεταφορέων σιδήρου και χαλκού υψηλής συγγένειας ρυθμίζονται από τουλάχιστον τρεις 

μεταγραφικούς παράγοντες τον Mac1, τον Aft1 και τον Ace1. Οι παράγοντες αυτοί δρουν 

ανιχνεύοντας τις συγκεντρώσεις του χαλκού άμεσα και του σιδήρου έμμεσα μέσα στο κύτταρο 

(Van Ho, Ward, and Kaplan 2002). 

Όπως ο χαλκός έτσι και ο σίδηρος πρέπει να αναχθεί για να εισέλθει στο κύτταρο. Η είσοδος 

του σιδήρου στο κύτταρο γίνεται μέσω του πρωτεϊνικού συμπλόκου Ftr1-Fet3. Η Fet3 είναι μία 

μεταλλοπρωτεΐνη η οποία πρέπει να είναι συναρμοσμένη με τέσσερεις χαλκούς για να είναι 

λειτουργική (Yuan et al. 1995). Αρχικά, η Fet3 οξειδώνει το δισθενή χαλκό σε τρισθενή και στη 

συνέχεια το μέταλλο δεσμεύεται και ανάγεται από την Ftr1 για να μεταφερθεί διαμέσου της 

μεμβράνης στο κύτταρο. Δύο είναι τα γονίδια που ενεργοποιούνται από Aft1 κάτω από 

συνθήκες έλλειψης σιδήρου και τα οποία είναι υπεύθυνα για την μεταφορά του χαλκού στη 

πρωτεΐνη Fet3. Το ένα είναι το γονίδιο CCC2 κωδικοποιεί μία ΑΤΡάση P-τύπου που μεταφέρει 

ιόντα χαλκού από το κυτοσόλιο στα κυστίδια του αυλού (lumen) του συμπλέγματος Golgi (Yuan 

et al. 1995). Εκεί, ο χαλκός εισάγεται 

επίσης με την βοήθεια της Fet3 (Dancis, 

Yuan, et al. 1994). Το άλλο γονίδιο είναι το 

ATX1 κωδικοποιεί μία σαπερόνη χαλκού η 

οποία προσδένει το χαλκό που βρίσκεται 

στο κυτοσόλιο και το μεταφέρει στην Ccc2 

(Lin et al. 1997). Συμπερασματικά λοιπόν 

μπορούμε να πούμε ότι, όταν το κύτταρο 

δεν έχει επαρκή ποσότητα χαλκού δεν 

μπορεί να εισάγει σίδηρο άρα, 

ενεργοποιείται η μεταγραφή των 

πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην 

εισαγωγή του σιδήρου.  

Εικόνα 6 : Ομοιόσταση του Fe στον S. cerevisiae 
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Ποια είναι η πρωτεΐνη Mac1 και πως δρα 

Ο μεταγραφικός παράγοντας Mac1 αποτελείται από 417 αμινοξέα, έχει μοριακό βάρος 46,5 

kDa και συναντάται σε δύο μορφές, την φωσφορυλιωμένη και την μη φωσφορυλιωμένη 

(Heredia, Crooks, and Zhu 2001). Το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη, βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα XIII και δεν περιέχει ιντρόνια. Στην αμινο-τελική περιοχή της πρωτεΐνης, η οποία 

είναι θετικά φορτισμένη, περιέχεται μια Cu-fist διαμόρφωση που προσδένει και ψευδάργυρο 

(Zn) και επιτρέπει την πρόσδεσή της με το DNA (Yonkovich et al. 2002). Η βασικότητα της 

περιοχής αυτής, ενδεχομένως  βοηθάει τον μεταγραφικό παράγοντα να προσδένεται πάνω στο 

αρνητικά φορτισμένο DNA. Προς το καρβοξυ-τελικό άκρο της πρωτεΐνης βρίσκεται η περιοχή 

που ενεργοποιεί την μεταγραφή των ρυθμιζόμενων γονιδίων. Θεωρητικοί υπολογισμοί έδειξαν 

ότι, το καθαρό φορτίο της καρβοξυ-τελικής περιοχής του είναι –12.  

Πιο αναλυτικά, τα αμινοξέα 1-40 αποτελούν το πρωτεύον τμήμα πρόσδεσης στο DNA και χωρίς 

την παρουσία του οποίου ο μεταγραφικός παράγοντας δεν μπορεί να προσδεθεί στους 

υποκινητές (Jensen and Winge 1998). Το καρβοξυ-τελικό τμήμα τoυ Μac1 (160-417) περιέχει 

δύο επαναλαμβανόμενες περιοχές, πλούσιες σε κυστεΐνες (Cys-X-Cys-X4-Cys-X-Cys-X2-Cys-X2-

His) που έχουν την ικανότητα να προσδένουν χαλκό. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται REPΙ (264-

279) και REPΙΙ (322-337) και είναι υπεύθυνες για την μεταγραφική ενεργοποίηση (Keller et al. 

2000). Στο καρβοξυ-τελικό άκρο του Μac1 σχηματίζεται μια έλικα που έχει δειχθεί ότι παίζει 

ρόλο στο διμερισμό του Mac1 (dimerization helix). Τέλος, ο Mac1 περιέχει την αλληλουχία 

KKXRX15KKXK, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το σήμα για την είσοδο του στον πυρήνα (Nuclear 

Localization Signal, NLS) όπου και εντοπίζεται (Serpe, Joshi, and Kosman 1999). 

 

 

Εικόνα 7: Σχηματική απεικόνιση του μεταγραφικού παράγοντα Mac1  

(Yonkovich et al. 2002) 
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Οι περιοχές REPI και REPII, που βρίσκονται στο καρβοξυ-τελικό άκρο της πρωτεΐνης, όταν 

δεσμεύσουν χαλκό αλληλεπιδρούν με την περιοχή πλούσια σε κυστεΐνες κοντά στο αμινο-

τελικό άκρο της πρωτεΐνης κλείνοντας έτσι τη δομή και ο Mac1 απενεργοποιείται, παύει 

δηλαδή να δίνει σήμα μεταγραφής των γονιδίων απαραίτητα για εισαγωγή και διανομή του 

χαλκού στο κύτταρο. Πιθανότατα, τα ιόντα του χαλκού προσδένονται στον Mac1 

χρησιμοποιώντας ως υποκαταστάτες (ligands) τις σουλφυδικές ομάδες των κυστεΐνων. Στις 

περιοχές REPI και REPII προσδένονται οχτώ ιόντα χαλκού, δηλαδή τέσσερα σε κάθε μοτίβο, με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματίζεται ένα συσσωμάτωμα (cluster) χαλκού (Εικόνα 8) (Jensen and 

Winge 1998). 

 

Εικόνα 8: Ενδομοριακή αντίδραση του Mac1 παρουσία περίσσειας 
χαλκού (Jensen and Winge 1998). 

Παρατηρώντας την συμπεριφορά του Mac1 παρουσία περίσσειας ποσότητας χαλκού, θα 

περίμενε κανείς ότι μεταλλάξεις σε οποιαδήποτε από τις κυστεΐνες των περιοχών RΕPI και REPII 

θα οδηγούσε σε διάσπαση της ομάδας ιόντων (cluster) χαλκού. Όμως οι μεταλλαγές δεν δίνουν 

όλες τον ίδιο φαινότυπο, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι κυστεΐνες δεν είναι ισοδύναμες. 

Μεταλλαγή στην ιστιδίνη (θέση His 279) στο REPI μοτίβο, σε γλουταμινικό οδήγησε σε έναν 

συνεχώς ενεργό Mac1 (Mac1up), συμπεραίνοντας ότι το συγκεκριμένο αμινοξύ είναι κρίσιμο για 

την ρύθμιση (Jungmann et al. 1993) (Zhu et al. 1998). Η ιστιδίνη έχει δακτύλιο ιμιδαζολίου και 

μπορεί γρήγορα να αλλάξει καταλύοντας την δημιουργία και την διάσπαση δεσμών, έτσι δεν 

είναι τυχαίο, ότι συχνά εμφανίζεται στο ενεργό κέντρο πολλών πρωτεϊνών. Ακόμα, μία δεύτερη 

μετάλλαξη στη κυστεΐνη (θέση Cys 271) στο RepΙ μοτίβο, σε τυροσίνη δημιούργησε την 

συνεχώς ενεργή μεταγραφικά πρωτεΐνη, τον Mac1up2 (Serpe, Joshi, and Kosman 1999). 

 

Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 και των 

μεταλλαγμένων Mac1
up 

και Mac1
up2

 (Serpe, Joshi, and Kosman 1999). 
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Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι ο Mac1 υφίσταται μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις, όπως 

φωσφορυλίωση. Σε συνθήκες έλλειψης χαλκού όπου ο μεταγραφικός παράγοντας Mac1 είναι 

ενεργός και βρίσκεται στην φωσφορυλιωμένη μορφή. Συγκεκριμένα, οι θέσεις 

φωσφορυλίωσης στην πρωτεΐνη είναι στη σερίνη (Ser θέση 40) στη θρεονίνη (Thr θέση 139) και 

στη σερίνη (Ser θέση 143) (Swaney et al. 2013). Έχει παρατηρηθεί πειραματικά ότι o μη 

φωσφορυλιωμένος Μac1 δεν έχει την ικανότητα πρόσδεσης στην περιοχή CuRE (Copper 

Response Element) των υποκινητών,  ακόμα και αν η συγκέντρωση του χαλκού είναι χαμηλή 

μέσα στο κύτταρο. Επίσης, σε πειράματα που έγιναν με απομονωμένη την περιοχή πρόσδεσης 

στο DNA του Mac1, έδειξαν ότι έχει την ικανότητα να προσδεθεί στο DNA χωρίς να είναι 

φωσφορυλιωμένη. Οπότε, μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα ότι, η ενεργοποιητική περιοχή 

του Mac1 ρυθμίζει την περιοχή πρόσδεσης στο DNA μέσω της φωσφορυλίωσης. Ωστόσο αν και 

η φωσφορυλίωση παίζει κεντρικό ρόλο στη δυνατότητα πρόσδεσης του Mac1 στο DNA δεν 

ισχύει το ίδιο και για αποδέσμευση του από το αυτόν (Heredia, Crooks, and Zhu 2001). 

Βλέπουμε λοιπόν, ότι ανάλογα με την λειτουργία και τη συγκέντρωση του χαλκού μέσα στο 

κύτταρο, η πρωτεΐνη Mac1 μεταβάλλει την διαμόρφωσή της. Στο Διάγραμμα 1 φαίνεται έπειτα 

από θεωρητικούς υπολογισμούς, η τοπική και γενική πιθανότητα που έχει η πρωτεΐνη να 

αναδιπλωθεί, με πράσινο χρώμα. Η αστάθεια και η ποικιλία διαμορφώσεων αυτής της 

πρωτεΐνης, δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής την κρυστάλλωσή της. Ακόμα, το πλήθος 

κυστεΐνων, άρα και δισουλφυδικών δεσμών, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη της διαδικασία 

απομόνωση της σε λειτουργική δομή και όχι σε συσσωματώματα (http://clavius.bc.edu/~clotelab/DiANNA/).  

 
Διάγραμμα 1: Προβλεπόμενα τμήματα της πρωτεΐνης Mac1 με ασταθής διαμόρφωση. 

(http://bip.weizmann.ac.il/fldbin/findex) 

1   MIIFNGNKYA CASCIRGHRS STCRHSHRML IKVRTRGRPS 

41  PMAIRDAILV DSTSQSTEYE NGAQIEGDCC SAMNQQPILF 

81  VRASAVRKAR MINGKLHILM EEGFTAHEPK DISTFTDDGN 

121 KYITETEFLR KHSPKAPATG TISPDSTKSS SSSEKKERSR 

161 LQQEPIRHFS NCCKKDKSQN PASNGKTNKA PSDDIFTPYG 

201 SLESTSAFND ILQENYNSSV PGAHDSSETL TPQSTTTIAA 

241 PHSSDVASKV EVLTHKGIFL STQCSCEDES CPCVNCLIHR 

281 SEEELNSYIQ QSGVPLTNIG EAQITDKMΜD YLDDCKCTDK 

321 ECICPPDNCT CDGCFSHSTN IIPFEKFFFY GILNARLTRK 

361 TQIKFKGKLV PSKYWWDFLK LQVPLMTDAQ LELLDIHAWF  

401 QKLVSNYAPH LSDATTS 

http://clavius.bc.edu/~clotelab/DiANNA/
http://bip.weizmann.ac.il/fldbin/findex
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Ο Μac1 ρυθμίζει μεταγραφικά τα γονίδια CTR1, CTR2, CTR3, FRE1, FRE7, IRC7, CTT1 και REE1. 

Για την πρόσδεση στους υποκινητές των γονιδίων που πρόκειται να μεταγραφούν είναι 

απαραίτητη η αναγνώριση της περιοχής CuRΕ (Copper Response Element) (Gross et al. 2000). Η 

αλληλουχία της περιοχής CuRΕ είναι 5΄-TTTGC(T/G)C(A/G)-3΄ και υπάρχει σε τουλάχιστον δύο 

επαναλήψεις σε κάθε ένα από τους υποκινητές των γονίδιων που ενεργοποιεί ο Mac1. Η 

απόσταση μεταξύ των δύο CuRE περιοχών παίζει σημαντικό ρόλο αλλά ποικίλει και 

τροποποίηση της έχει συνέπειες στην έκφραση των γονιδίων, γεγονός που συνηγορεί με τα 

δεδομένα διμερισμού του Mac1. (Jensen and Winge 1998) (Martins et al. 1998). Η πρόσδεση 

του Mac1 στην CuRΕ, ρυθμίζεται από την συγκέντρωση των ιόντων του χαλκού μέσα στο 

κύτταρο. Όπως προαναφέρθηκε, το άμινο-τελικό άκρο της πρωτεΐνης  αναγνωρίζει την περιοχή 

αυτή του DNA και απαιτεί δύο ιόντα ψευδαργύρου (Zn2+)  προκειμένου να προσδεθεί (Joshi, 

Serpe, and Kosman 1999). 

 Όταν η συγκέντρωση των ιόντων του χαλκού στο θρεπτικό μέσο μειωθεί, ο Mac1 προσδένεται 

στον υποκινητή με αποτέλεσμα να μεταγράφονται τα γονίδια τα οποία ενεργοποιεί. Τα γονίδια 

αυτά είναι υπεύθυνα για την πρόσληψη και διανομή του χαλκού και επομένως παύει να 

υπάρχει έλλειμμα του συγκεκριμένου μετάλλου. Όπως έχει αποδειχθεί πειραματικά, η αύξηση 

των ιόντων του χαλκού, έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Mac1 από τον υποκινητή με 

συνέπεια το σταμάτημα της μεταγραφής των γονίδιων. Παρουσία CuS04 ο υποκινητής του CTR3 

γίνεται πιο προσβάσιμος σε παράγοντες μεθυλίωσης (Heredia, Crooks, and Zhu 2001).  

Επίσης, ο Mac1 παίζει ρόλο στην αποδόμηση του μεμβρανικού μεταφορέα Ctr1 όταν οι 

συνθήκες του κυττάρου το απαιτούν, άμεσα ή έμμεσα επάγοντας μετα-μεταφραστικές 

τροποποιήσεις στην πρωτεΐνη, αποτελώντας άλλον ένα τρόπο ελέγχου και περιορισμού της 

ενδοκυτταρικής συσσώρευσης χαλκού (Yonkovich et al. 2002). Τέλος, όταν η  συγκέντρωση των 

ιόντων χαλκού στα κύτταρα είναι μεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται, τότε και ο ίδιος ο 

Mac1 αποδομείται (Zhu et al. 1998). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Το αντικαρκινικό, ραδιομιμητικό αντιβιοτικό φάρμακο Zeocin παρεμποδίζει τη 

μεταγραφή του CTR1 

Η πρωτεΐνη Ctr1 (Copper Transporter) είναι η κύρια διαμεμβρανική πρωτεΐνη υπεύθυνη για την 

είσοδο του χαλκού (Cu+1) στο κύτταρο. Η μεταγραφή της ενεργοποιείται σε συνθήκες έλλειψης 

του συγκεκριμένου κατιόντος και ελέγχεται από το μεταγραφικό παράγοντα Mac1 (Metal 

binding ACtivator). Από παλαιότερες μελέτες του εργαστηρίου μας, έχει παρατηρηθεί πτώση 

στην μεταγραφή του CTR1 όταν προστίθεται στην καλλιέργεια του σακχαρομύκητα Zeocin.  

Με σκοπό να ποσοτικοποιηθεί η ελάττωση της μεταγραφής του CTR1 έγινε προσθήκη 

αυξανόμενης συγκέντρωσης του φαρμάκου. Πιο συγκεκριμένα, ολονύχτια εναρκτήρια 

καλλιέργεια S. cerevisiae (FT5 στέλεχος) σε θρεπτικό μέσο SC, αραιώθηκε σε OD 0,25. Στη 

συνέχεια με σκοπό να επαχθεί η δράση του Mac1 προστέθηκε για 4 h ο χηλικός δεσμευτής 

ιόντων χαλκού, BCS. Ακολούθησε προσθήκη του φαρμάκου Zeocin για 1 h σε συγκεντρώσεις 

25, 50, 150 και 300 μg/ml, ενώ μία καλλιέργεια αφέθηκε να αναπτύσσεται χωρίς την επίδραση 

του φαρμάκου. Όταν η οπτική πυκνότητα των καλλιεργειών ήταν 1, τα κύτταρα συλλέχτηκαν 

και έγινε απομόνωση του RNA από κάθε μία καλλιέργεια.   

 

Στο Διάγραμμα 2 αποτυπώνεται η μεταγραφή του CTR1 προερχόμενο από κάθε μία από τις 

πέντε καλλιέργειες. Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η ποσότητα της Zeocin τόσο το mRNA του 

CTR1 μειώνεται, άρα, πιθανότατα τόσο περισσότερο παρεμποδίζεται η δράση του Mac1. 

 

Εικόνα 10: Δείγματα RNA σε πηκτή 

ηλεκτροφόρησης αγαρόζης. 

 

Από αριστερά προς δεξιά: RNA μετά από 

κατεργασία με Zeocin σε συγκεντρώσεις 0, 25, 

50, 150 και 300 μg/ml.  

Στη πηκτή αποτυπώνονται οι 28S και 18S 

υπομονάδες  του RNA σε μοριακά βάρη 1000 

bp και 700 bp αντίστοιχα και χαμηλά μπάντες 

RNA μικρού μοριακού βάρους. 
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Διάγραμμα 2: Απεικόνιση μεταγραφής CTR1 σε θρεπτικό μέσο SC, παρουσία BCS και 

Zeocin σε συγκεντρώσεις 0, 25, 50, 150 και 300 μg/ml. 

Από αριστερά προς δεξιά: Στην πρώτη στήλη φαίνεται η ποσότητα του mRNA του CTR1 σε στέλεχος FT5 και σε 

καλλιέργεια SC με BCS. Στην δεύτερη στήλη απεικονίζεται η ποσότητα του μεταγραφόμενου CTR1 από 

καλλιέργεια που έχει προστεθεί και Zeocin 25 μg/ml. Στη τρίτη και τέταρτη στήλη φαίνεται το mRNA του CTR1 

από καλλιέργειες με Zeocin 50 μg/ml και 150 μg/ml αντίστοιχα. Η τελευταία στήλη που παρουσιάζει και τη 

μεγαλύτερη πτώση, αποτυπώνει τη ποσότητα του μεταγραφόμενου γονιδίου όταν η καλλιέργεια αναπτύσσεται 

παρουσία Zeocin 300 μg/ml για 1 h. Οι τιμές του mRNA του  CTR1 είναι κανονικοποιημένες ως προς το mRNA 

του CMD1 το οποίο παραμένει αμετάβλητο υπό τις παρούσες συνθήκες. 

Το παραπάνω πείραμα επαναλήφθηκε σε πλούσιο θρεπτικό μέσο, YPD. Η αφθονία του 

μεταγραφικού παράγοντα του CTR1, Mac1, όταν ο ζυμομύκητας αναπτύσσεται σε αυτό το 

θρεπτικό ανέρχεται στα 14.800 μόρια/κύτταρο (Ghaemmaghami et al. 2003). Αντίθετα, εάν η 

καλλιέργεια αναπτύσσεται σε φτωχό θρεπτικό (SC) η περιεκτικότητα του κυττάρου σε Mac1  

είναι μόλις 24 μόρια/κύτταρο (Kulak et al. 2014). Για το λόγο αυτό, προστέθηκαν μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις Zeocin στις καλλιέργειες αναπτυσσόμενες σε YPD.  

Η ολονύχτια εναρκτήρια καλλιέργεια S. cerevisiae (FT5 στέλεχος) σε πλούσιο θρεπτικό μέσο, 

αραιώθηκε σε OD 0,25. Στη συνέχεια με σκοπό να επαχθεί η μεταγραφική δράση του Mac1 

προστέθηκε BCS για 4 h. Ακολούθησε προσθήκη του φαρμάκου Zeocin για 1 h σε 

συγκεντρώσεις  250, 500 και 1000 μg/ml, ενώ μία καλλιέργεια αφέθηκε να αναπτύσσεται χωρίς 

την επίδραση του φαρμάκου. Τα κύτταρα συλλέχτηκαν όταν βρισκόταν σε λογαριθμική φάση 

ανάπτυξης και ακολούθησε η διαδικασία απομόνωση του RNA από κάθε καλλιέργεια. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 3), η μεταγραφή του CTR1 παρουσιάζει 

συνεχόμενη πτώση με προσθήκη αυξανόμενης συγκέντρωσης Zeocin. Η πτώση αυτή όμως, δεν 

είναι τόσο μεγάλη και μόλις που αγγίζει το 50 % στην καλλιέργεια με την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση του φαρμάκου, 1000 μg/ml. 
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Διάγραμμα 3: Απεικόνιση μεταγραφής CTR1 σε θρεπτικό μέσο YPD, παρουσία BCS και 

Zeocin σε συγκεντρώσεις 0, 250, 500 και 1000 γ/ml.  

Από αριστερά προς δεξιά: Στην πρώτη στήλη φαίνεται η ποσότητα του mRNA του CTR1 σε στέλεχος FT5 

αναπτυσσόμενο σε θρεπτικό YPD με BCS. Στην δεύτερη στήλη απεικονίζεται η ποσότητα του μεταγραφόμενου 

CTR1 από καλλιέργεια που έχει προστεθεί και Zeocin 250 μg/ml. Στη τρίτη στήλη φαίνεται το mRNA του CTR1 

από καλλιέργεια με Zeocin 500 μg/ml, ενώ η τελευταία στήλη που παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη πτώση, 

αποτυπώνει τη ποσότητα του μεταγραφόμενου γονιδίου όταν η καλλιέργεια αναπτύσσεται παρουσία Zeocin 

1000 μg/ml για 1 h. Οι τιμές του mRNA του CTR1 είναι κανονικοποιημένες ως προς το mRNA του CMD1 το 

οποίο παραμένει αμετάβλητο υπό τις παρούσες συνθήκες. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Παρουσία του φαρμάκου Zeocin η έκφραση του γονιδίου CTR1, υπεύθυνο για την είσοδο του 

χαλκού μέσα στο κύτταρο, μειώνεται. Ανάλογα με το θρεπτικό μέσο στο οποίο αναπτύσσεται ο 

Saccharomyces cerevisiae η μεταγραφή του CTR1 διαφοροποιείται παρουσία του φαρμάκου 

Zeocin. Πιο συγκεκριμένα, σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε φτωχό θρεπτικό μέσο (SC) η 

μεταγραφή του CTR1 παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση (50 %) με προσθήκη 25 μg/ml Zeocin, 

ενώ αν αυξηθεί η συγκέντρωση του φαρμάκου στα 300 μg/ml παρατηρείται έως και 90 % 

μείωση. Αντίθετα, παρουσία πλούσιου θρεπτικού μέσου (YPD) η ελάττωση στη μεταγραφή του 

γονιδίου εξακολουθεί να υφίσταται, παρατηρείται όμως σε χαμηλότερα ποσοστά. 

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη πτώση που καταγράφεται είναι  50 %  υπό την επίδραση Zeocin 

1000 μg/ml. 

Όπως προαναφέρθηκε, η ποσότητα του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 διαφέρει εάν ο 

σακχαρομύκητας δεν αναπτύσσεται στο ίδιο θρεπτικό μέσο. Η μείωση αυτή λοιπόν, ενδέχεται 

να οφείλεται στην μη αποτελεσματική δράση του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 και να είναι 

περισσότερο εμφανής σε φτωχό θρεπτικό μέσο όπου η πρωτεΐνη υπάρχει σε μικρότερη 

ποσότητα.   

Ποιο είναι όμως τo αίτιο που η δράση του Mac1 περιορίζεται παρουσία του φαρμάκου Zeocin;  

o Στρατολογείται η RNA πολυμεράση ΙΙ στον υποκινητή και στην κωδική περιοχή του 

γονίδιου CTR1; 

o Η μειωμένη μεταγραφή του  γονιδίου CTR1 είναι Mac1-εξαρτώμενη και εάν ναι, μέσω της 

περιοχής πρόσδεσης στο DNA του Mac1 ή της περιοχής μεταγραφικής ενεργοποίησης;  

o Εμπλέκεται η Zeocin στην αλληλεπίδραση του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 με την 

πρωτεΐνη ελέγχου Rad9;  

o Εμπλέκεται η Zeocin σε πιθανή αλληλεπίδραση του Mac1 με την πρωτεΐνη Cu/Zn Sod1 (η 

οποία εντοπίζεται στον πυρήνα και συγκεκριμένα σε υποκινητές γονιδίων ρύθμισης της 

ομοιόστασης Cu/Fe);  

o Αλληλεπιδρά άμεσα η Zeocin με το μεταγραφικό παράγοντα Mac1;  

Σε αυτά τα ερωτήματα θα επιδιώξουμε να δώσουμε απαντήσεις στα επόμενα κεφάλαια.  
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F.         Κεφάλαιο 2: Η στρατολόγηση της RNA πολυμεράσης ΙΙ στο γονίδιο CTR1 

μειώνεται παρουσία τoυ αντιβιοτικού Zeocin 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Βασικά στάδια της μεταγραφής 

O μηχανισμός της μεταγραφής του DNA είναι παρόμοιος σε όλους τους οργανισμούς, 

προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς, αν και η μεταγραφική μηχανή των ευκαρυωτικών 

οργανισμών είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Στους ευκαρυώτες απαντούν τρεις τύποι RNA 

πολυμεράσης. Η RNΑ πολυμεράση Ι κωδικοποιεί τα δομικά RNA των ριβοσωμάτων, η RNA 

πολυμεράση ΙΙ η οποία μεταγράφει γονίδια, πολυπεπτίδια και micro-RNA και η RNA 

πολυμεράση ΙΙΙ που μεταγράφει γονίδια που κωδικοποιούν τα tRNA καθώς και γονίδια  που 

κωδικοποιούν άλλα μικρά μόρια RNA (snRNA).  

Κατά τη διάρκεια των μεταγραφικών κύκλων της RNA πολυμεράσης ΙΙ (RNAPII), υπάρχουν 

τέσσερα διακριτά στάδια: 

Στάδιο προ-έναρξης της μεταγραφής 

Η RNAPII αναγνωρίζει την αλληλουχία του υποκινητή του γονιδίου που πρόκειται να 

μεταγραφεί στο πυρήνα του κυττάρου, η οποία συνήθως είναι  η αλληλουχία ΤΑΤΑ. Έπειτα 

ξεκινάει μία σειρά από διαδικασίες οδηγώντας τελικά στο σχηματισμό του προ-εναρκτήριου 

σύμπλοκο (pre-IC). Η ΤΑΤΑ-δεσμευτική πρωτεΐνη (ΤΒΡ), η οποία είναι μέρος του μεταγραφικού 

παράγοντα II D (TFIID), αναγνωρίζει και προσδένεται στην περιοχή ΤΑΤΑ. Μετά τη δέσμευση 

του TFIID, πλήθος μεταγραφικών παραγόντων καθώς και RNAPII, στρατολογούνται γύρω από 

τη περιοχή ΤΑΤΑ έτσι ώστε να σχηματίσει το σύμπλοκο pre-IC. Η DNA ελικάση, ως μέρος του 

pre-IC, ξεκινάει το ξεδίπλωμα των αντιπαράλληλων κλώνων του dsDNA, έτσι ώστε να  παρέχει 

πρόσβαση σε ένα μονόκλωνο εκμαγείο του DNA. 

Έναρξη της μεταγραφής 

Η RNAPII δεσμεύεται στον υποκινητή του γονιδίου που πρόκειται να μεταγραφεί μετά την 

στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής η οποία στη συνέχεια αποδεσμεύεται από τον 

υποκινητή με μία διαδικασία που ονομάζεται promoter clearance. Η διαδικασία αυτή 

συμπίπτει με τη φωσφορυλίωση της σερίνης στη θέση Ser5 στο καρβοξυ-τερματικό άκρο της 

RNAPII, η οποία φωσφορυλιώνεται από τον TFIIH. Οι παράγοντες της μεταγραφής 
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απελευθερώνονται και αυτό ίσως χρησιμεύει στο να αποκαλυφθούν περιοχές αλληλεπίδρασης 

τις RNAPII οι οποίες μπορεί να αλληλεπιδράσουν με άλλα μεταγραφικά στοιχεία κατά τη 

διάρκεια της επιμήκυνση της μεταγραφής (Luse 2013). 

Επιμήκυνση της μεταγραφής 

Ο μη κωδικός κλώνος του γονιδίου χρησιμοποιείται ως εκμαγείο για τη σύνθεση του RNA με 

κατεύθυνση 5'3' και σύμφωνα με την συμπληρωματικότητα των βάσεων. Η επιμήκυνση της 

μεταγραφής συμβαίνει στο πλαίσιο της χρωματίνης και περιλαμβάνει την προσωρινή 

μετατόπιση και την τροποποίηση των νουκλεοσωμάτων. Η RNAPII έχει συχνά να ξεπεράσει και 

άλλα εμπόδια, όπως βλάβες στο DNA. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός ενός μορίου 

mRNA το οποίο είναι ακριβές αντίγραφο του μη κωδικού κλώνου του DNA. Πολλά σύμπλοκα 

RNAPII μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα μόνο εκμαγείο DNA, οδηγώντας σε πολλαπλά 

γύρους μεταγραφής και ίσο αριθμό μορίων mRNA που παράγεται γρήγορα από ένα μόνο 

αντίγραφο γονιδίου (Selth, Sigurdsson, and Svejstrup 2010). 

Λήξη της μεταγραφής 

Κατά τη λήξη της μεταγραφής η RNAPII απελευθερώνεται από το πρωτεϊνικό σύμπλοκο της 

μεταγραφής. 

 

  

  

Εικόνα 11: Σχηματική απεικόνιση του 

συμπλόκου RNAPII κατά την 

επιμήκυνση της μεταγραφής  

Η RNAPII απεικονίζεται με μωβ χρώμα, με 

πορτοκαλί το DNA φαίνεται να είναι 

τυλιγμένο γύρω από τις ιστόνες (με κίτρινο) 

Οι νουκλεοσώματα τροποποιήθηκε από 

Set2 σκιασμένο πιο σκούρα. Το πρώιμο 

RNΑ είναι με πράσινο.  

 



 

27 
 

Tο πολυπρωτεϊνικό σύμπλοκο της RNA πολυμεράσης ΙΙ 

Στον S. cerevisiae, το ένζυμο RNA πολυμεράση II (RNAPII) αποτελείται από δώδεκα 

υπομονάδες. Τα RPO21, RPB2, RPB3, RPB4, RPB7, RPB9, και RPB11 κωδικοποιούν υπομονάδες 

που βρίσκονται μόνο στην RNAPΙΙ, ενώ τα RPB5, RPO26, RPB8, RPC10 και RPB10 κωδικοποιούν 

υπομονάδες που υπάρχουν και στις άλλες πολυμεράσες (Cramer 2002). Ένα υποσύμπλοκο που 

αποτελείται από τις Rpb4p και Rpb7p (Rpb4/7) βρίσκεται σε μικρότερη στοιχειομετρία σε 

ορισμένες συνθήκες ανάπτυξης και εύκολα διαχωρίζονται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού 

(Choder and Young 1993). Το καθαρό ενζυμο αποτελείται από τις υπόλοιπες 10 υπομονάδες και 

είναι ικανό για πολυμερισμό του RNA in vitro, αλλά δεν αναγνωρίζει τις αλληλουχίες του 

υποκινητή. Η δομή του πυρήνα του ενζύμου έχει προσδιορισθεί, με και χωρίς το υποσύμπλοκο 

Rpb4/7, και παρέχει πληροφορίες ειδικές για τον ρόλο των υπομονάδων μέσα στο πρωτεϊνικό 

σύμπλοκο (Meyer et al. 2009). 

Τα περισσότερα από τα γονίδια που κωδικοποιούν υπομονάδες της RNA πολυμεράσης II είναι 

απαραίτητα (essential). Ωστόσο,  μηδενικές (null) μεταλλάξεις σε Rpb4 ή Rpb9 δεν είναι 

essential σε συνθήκες εργαστηρίου, αλλά γίνονται όταν τα κύτταρα υπόκεινται σε 

καταπονήσεις όπως μειωμένη ή αυξημένη θερμοκρασία ή απουσία των θρεπτικών συστατικών, 

όπως η ινοσιτόλη. Αν και δεν απαιτούνται για καταλυτική δραστικότητα, η Rpb4 ως τμήμα του 

Rpb4/7 υποσυμπλόκου, είναι απαραίτητη για απόκριση σε θερμικό στρες, την ανάκτηση από τη 

στατική φάση και στη σπορίωση και ακόμα πιθανολογείται ότι εμπλέκεται στην απόκριση σε 

μεταγραφικούς ενεργοποιητές, στην έξοδο του mRNA κατά θερμική καταπόνηση, και στη 

ρύθμιση της μεταγραφής σε συνδυασμό με την επιδιόρθωση (Sampath and Sadhale 2005). 

Μερική αποκοπή του καρβοξυ-τελικού άκρου (CTD) της μεγαλύτερης υπομονάδας, Rpo21, ή 

μεταλλάξεις σε μία από τις βασικές υπομονάδες, μπορεί επίσης να παράγει τον φαινότυπο της 

υψηλής και χαμηλής ευαισθησίας και αυξοτροφία στην ινοσιτόλη. Αυτός ο συνδυασμός των 

φαινοτύπων φαίνεται να οφείλεται σε ευαισθησία συγκεκριμένων γονιδίων, όπως το INO1, στη 

μείωση της λειτουργίας ή της ποσότητας της RNAPII (Archambault, Jansma, and Friesen 1996). 

Μεταλλάξεις σε βασικές υπομονάδες όπως τις Rpo21, Rpb2, ή Rpb3 επηρεάζουν συχνά τις 

βασικές λειτουργίες του πυρήνα του ενζύμου και καταλυτικές ιδιότητες της έναρξης, της 

επιμήκυνσης και του τερματισμού της μεταγραφής, καθώς και τη σύνδεση του πυρήνα ενζύμου 

με τα άλλα υποσύμπλοκα που απαιτούνται για την λειτουργία της RNAPII in vivo (Archambault 

and Friesen 1993). 
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Η μεγαλύτερη υπομονάδα, Rpo21, περιέχει μία επαναλαμβανόμενη περιοχή καρβοξυ-τελικό 

άκρο (CTD), αποκλειστικά στον τύπο II των RNA πολυμερασών, η οποία αποτελείται από 

πολλαπλά αντίγραφα της αλληλουχίας επτά αμινοξέων, YSPTSPS. Αν και ο αριθμός των 

επαναλήψεων ποικίλει μεταξύ των μεγαλύτερων υπομονάδων στα διαφορετικά είδη, η 

διαγραφή ολόκληρου του CTD προκαλεί πάντα κυτταρικό θάνατο, ακόμη και αν δεν απαιτείται 

in vitro για την καταλυτική δράση. Η CTD περιοχή υφίσταται κύκλους φωσφορυλίωσης και 

αποφωσφορυλίωσης, ειδικά στις σερίνες στις θέσεις Ser2 και Ser5. Το στάδιο φωσφορυλίωσης 

ρυθμίζει αλληλεπιδράσεις του πυρήνα ενζύμου με άλλα σύμπλοκα πρωτεϊνών όπως οι GTFs, 

Mediator και ένζυμα αναδιαμόρφωσης της χρωματίνης, ρυθμίζοντας έτσι τόσο την έναρξη όσο 

και την επιμήκυνση in vivo. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής του πρωτογενούς προϊόντος της 

μεταγραφής, το στάδιο φωσφορυλίωσης της CDT αλλάζει και επιτραπεί στην πολυμεράση να 

αλληλεπιδράσει με πρωτεΐνες και σύμπλοκα υπεύθυνα για την περικοπή, τη συρραφή, την 

πολυαδενυλίωση, και την εξαγωγή του mRNA από τον πυρήνα (Phatnani and Greenleaf 2006). 

Αυτές οι αλληλεπιδράσεις απαιτούνται για την κανονική επεξεργασία του πρώιμου mRNA να 

παραχθεί ώριμο mRNA και να ακολουθήσει η εξαγωγή του στο κυτταρόπλασμα, όπως επίσης 

και για την κανονική λήξη της μεταγραφής από την RNAPII. Έτσι, η περιοχή CTD παίζει 

απαραίτητο ρόλο στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, της παραγωγής του mRNA, και στην 

εξαγωγή του στο κυτταρόπλασμα (Proudfoot, Furger, and Dye 2002). 

 

Εικόνα 12: Μοτίβα φωσφορυλίωσης της CDT περιοχής.  

Με γκρι και οβάλ σχήμα απεικονίζεται η RNAPII στις τέσσερις θέσεις κατά μήκος ενός γονιδίου και σε κάθε 

θέση του CTD (με κυματιστή γραμμή) είναι με διαφορετικό χρώμα για να δείξει διαφορετικές καταστάσεις 

φωσφορυλίωσης: το γκρι απεικονίζει την μη φωσφορυλιωμένη μορφή, το πράσινο χρώμα δηλώνει 

φωσφορυλίωση της Ser5, το κόκκινο χρώμα δηλώνει τη διπλά φωσφορυλιωμένη μορφή στις Ser2,5 και το μπλε 

φωσφορυλίωση στη Ser2. Οι πρωτεΐνες που δεσμεύονται σε κάθε στάδιο αναφέρονται με το ίδιο χρώμα 

ανάλογα με την φωσφορυλίωση. 

  



 

29 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

Η στρατολόγηση του Mac1 και της RNA πολυμεράσης II στον υποκινητή και στην 

κωδική περιοχή του CTR1 μειώνεται σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA από 

Zeocin 

Σκοπός του πειράματος είναι η διερεύνηση της παράλληλης στρατολόγησης του μεταγραφικού 

παράγοντα Mac1 αλλά και της RNA πολυμεράσης ΙΙ στον υποκινητή και στην κωδική περιοχή 

του CTR1 σε συνθήκες βλάβης του DNA παρουσία Zeocin.  

Για την διερεύνηση της πρόσδεσης του μεταγραφικού παpάγοντα Mac1 και της μεγάλης 

υπομονάδας της RNA πολυμεράση ΙΙ στον υποκινητή και την κωδική περιοχή του CTR1 

ακολουθήθηκε η πειραματική μέθοδος ανοσοκατακρήμνιση της χρωματίνης. 

Χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη FT5, MAC1-9MYC και RPB1-9MYC στα οποία, έπειτα από 

ολονύχτια ανάπτυξη παρουσία θρεπτικού SC, έγινε αραίωση σε OD 0,25 και επαγωγή της 

μεταγραφής των χαλκο-γονιδίων με προσθήκη BCS. Ακολούθησε προσθήκη Zeocin σε τελική 

συγκέντρωση 300 μg/ml στην μισή ποσότητα και των δύο καλλιεργειών. Έπειτα από 1 h 

επίδρασης του φαρμάκου ξεκινάει η πειραματική διαδικασία της ChIP και ποσοτικοποίηση του 

DNA του υποκινητή και της κωδικής περιοχής του CTR1 στο οποίο έχουν προσδεθεί ο Mac1 και 

η Rpb1, με Real Time-PCR. 

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στρατολόγησης των Mac1 και της 

μεγάλης υπομονάδας του συμπλόκου της RNAPII, Rpb1 στις συνθήκες που προαναφέρθηκαν. 

Στο διάγραμμα παρατηρείται ότι, η στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του γονιδίου 

εμφανίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα στην καλλιέργεια που αναπτύσσεται υπό την επίδραση 

της Zeocin σε συγκέντρωση 300 μg/ml, σε σχέση με την καλλιέργεια που αναπτύσσεται υπό 

φυσιολογικές συνθήκες. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα 

Mac1 στην κωδική περιοχή του CTR1 είναι εμφανώς μικρότερη συγκριτικά με την πρόσδεση της 

πρωτεΐνης στον υποκινητή του γονιδίου. Υπό την επίδραση του αντιβιοτικού Zeocin, η 

στρατολόγηση του μεταγραφικού παράγοντα στην κωδική περιοχή παρουσιάζει ακόμα 

μεγαλύτερη μείωση. 

Σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης του σακχαρομύκητα, όσον φορά την στρατολόγηση της 

Rpb1 στον υποκινητή του CTR1, αναμενόμενα εμφανίζεται σε χαμηλότερο επίπεδο συγκριτικά 

με την πρόσδεση του Mac1. Αντίθετα, μεγαλύτερη είναι η  στρατολόγηση της Rpb1 στην κωδική 
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περιοχή του γονιδίου αποτέλεσμα λογικό, καθώς εκτελεί την μεταγραφή του CTR1. Παρουσία 

επαγόμενης βλάβης στο DNA με την προσθήκη της Zeocin, η πρόσδεση της RNA πολυμεράσης ΙΙ 

στον υποκινητή αλλά και στην κωδική περιοχή του γονιδίου είναι εμφανώς μειωμένη. Ακόμα, 

παρατηρείται ότι τα επίπεδα της στρατολόγησης της RNA πολυμεράσης II παρουσία του 

αντιβιοτικού Zeocin, είναι ίδια στον υποκινητή και στην κωδική περιοχή του γονιδίου. 

Να σημειωθεί ότι η ανίχνευση των δύο πρωτεϊνών έγινε με αναγνώριση του επιτόπου 9Myc. 

Όπως αναλύθηκε στην Εισαγωγή του Κεφαλαίου 2, η RNAPII για τη διεκπεραίωση της 

μεταγραφής εμφανίζεται σε διαφορετικές μορφές φωσφορυλίωσης. Επομένως, η 

στρατολόγησή της κατά μήκος του γονιδίου CTR1 όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω 

διάγραμμα, είναι ενδεικτική και όχι απόλυτη και δεν υποδηλώνει απαραίτητα την παρουσία 

ενεργού συμπλόκου πολυμεράσης.  

 

Διάγραμμα 4: Στρατολόγηση του Mac1 και της Rpb1 στον υποκινητή και στην κωδική 
περιοχή του CTR1.  

Από αριστερά προς δεξιά: Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στην στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του 
γονιδίου. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται η πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα στον υποκινητή σε 
φυσιολογικές συνθήκες ενώ στη δεύτερη παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin σε τελική συγκέντρωση 300 μg/ml. 
Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται στην στρατολόγηση της μεγάλης υπομονάδας της RNA πολυμεράση ΙΙ, Rpb1 στον 
υποκινητή του γονιδίου. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται η πρόσδεση του στον υποκινητή σε φυσιολογικές 
συνθήκες ενώ στη δεύτερη παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin σε τελική συγκέντρωση 300 μg/ml. Ακολουθεί η 
στρατολόγηση των Mac1 και Rpb1 στην κωδική περιοχή του γονιδίου σε φυσιολογικές συνθήκες και παρουσία 
Zeocin 300 μg.ml. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Εξετάζοντας την στρατολόγηση της RNA πολυμεράσης ΙΙ στον υποκινητή και στην κωδική 

περιοχή του CTR1 παρατηρήθηκε ότι η πρόσδεσή της στις περιοχές αυτές είναι εμφανώς 

μειωμένη στην καλλιέργεια που αναπτύσσεται παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin. Σε μειωμένα 

επίπεδα εμφανίζεται επίσης και η στρατολόγηση του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 

παρουσία του φαρμάκου.  

Η αδυναμία του μεταγραφικού παράγοντα να προσδεθεί στον υποκινητή έχει ως συνέπεια να 

μην γίνεται ενεργοποίηση της μεταγραφής και στρατολόγηση της RNA πολυμεράση ΙΙ στο 

γονίδιο CTR1 σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA με την προσθήκη της Zeocin. Η αιτία 

λοιπόν, που όπως έδειξαν προηγούμενα πειράματα, τα επίπεδα του mRNA του CTR1 

μειώνονται αναλογικά με την προσθήκη του αντιβιοτικού, δεν οφείλεται σε «βλάβη» του RNA 

εξαιτίας της Zeocin, αλλά σε αδυναμία του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 να προσδεθεί στον 

υποκινητή και να σηματοδοτήσει την έναρξη της μεταγραφής του γονιδίου. 
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G.           Κεφάλαιο 3: Η Zeocin επηρεάζει τη λειτουργία της περιοχής του Mac1 
που προσδένεται στο DNA 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Ποια η συμπεριφορά του Mac1 παρουσία Zeocin 

Η Zeocin είναι αντιβιοτικό γνωστό για την οξειδωτική του δράση η οποία προκαλεί βλάβες σε 

βιολογικά μακρομόρια και συγκεκριμένα στο DNA. Βλέποντας από παλαιότερες μελέτες του 

εργαστηρίου ότι η έκφραση του CTR1 είναι εμφανώς μειωμένη παρουσία του αντιβιοτικού 

Zeocin, δεν αποκλείστηκε το γεγονός ο μεταγραφικός παράγοντας του γονιδίου, Mac1 να 

αποδιατάσσεται ή να μην εκφράζεται στις συγκεκριμένες συνθήκες. Για την διερεύνηση αυτής 

της υπόθεσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανοσοστύπωσης Western με την οποία ανιχνεύτηκε 

η πρωτεΐνη Mac1 σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA παρουσία του φαρμάκου Zeocin.  

Στις ίδιες συνθήκες, η πρωτεΐνη Ctr1 εμφάνισε μειωμένα επίπεδα έκφρασης. Άρα, η μείωση της 

έκφρασης της πρωτεΐνης Ctr1 δεν αποδίδεται στη μείωση της ποσότητας του μεταγραφικού της 

παράγοντα, Mac1 (Kalοdimou, Fragiadakis). 

Όπως αναλύθηκε στην Εισαγωγή του Κεφαλαίου 1, για να είναι μεταγραφικά ενεργός ο Mac1, 

είναι απαραίτητος ο ομοδιμερισμός του. Ο μεταγραφικός παράγοντας αναγνωρίζει στον 

υποκινητή των γονιδίων που πρόκειται να μεταγραφούν, δύο αλληλουχίες 5΄-

TTTGC(T/G)C(A/G)-3΄ οι οποίες ονομάζονται CuRE. Η απόσταση μεταξύ των δύο CuRE περιοχών 

παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά ποικίλει και η τροποποίηση της αλληλουχίας έχει συνέπειες στην 

έκφραση των γονιδίων, γεγονός που συνηγορεί με τα δεδομένα διμερισμού του Mac1 (Jensen 

and Winge 1998). Στο καρβοξυ-τελικό άκρο του Μac1 σχηματίζεται μια έλικα που έχει δειχθεί 

ότι παίζει ρόλο στον ομοδιμερισμό του μεταγραφικού παράγοντα (D dimerization helix). (Gross 

et al. 2000).  

Θα μπορούσε λοιπόν, η μείωση της μεταγραφικής ικανότητας του Mac1 να οφείλεται σε 

παρεμπόδιση του ομοδιμερισμού της πρωτεΐνης παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin. Όπως, 

όμως, έχουν αποκαλύψει παλαιότερες μελέτες στο εργαστήριο μας, η Zeocin δεν έχει επίπτωση 

στον ομοδιμερισμό του Mac1 (Kalef-Ezra, Andreadis, Fragiadakis 2011). Πιο συγκεκριμένα, από 

πειράματα  2-υβριδίων και δοκιμασίας β-γαλακτοσιδάσης, παρατηρήθηκε ότι η πρωτεΐνη Mac1 

ομοδιμερίζεται in vivo και έχει την ικανότητα έκφρασης του ενζύμου σε παρόμοια επίπεδα, σε 

συγκεντρώσεις Zeocin 150 μg/ml και 400 μg/ml σε συνθήκες επαγωγής με BSC αλλά και χωρίς 

επαγωγή της μεταγραφής των χαλκο-γονιδίων.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η μεταγραφή του CTR1 ελεγχόμενη από ετερόλογο υποκινητή με διαφορετικά του 

Mac1 ρυθμιστικά στοιχεία αυξάνεται παρουσία Zeocin 

Σκοπός του πειράματος ήταν να εξακριβωθεί εάν η μείωση της μεταγραφής του CTR1 παρουσία 

Zeocin εξακολουθεί να παρατηρείται όταν η μεταγραφή του γονιδίου ελέγχεται από ετερόλογο 

υποκινητή και διαφορετικό του Mac1 μεταγραφικό παράγοντα.  

Για το λόγο αυτό, εξετάστηκε η μεταγραφή του γονιδίου CTR1 ελεγχόμενη από άλλο 

μεταγραφικό παράγοντα σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA με την προσθήκη Zeocin. 

Έτσι λοιπόν, απομονώθηκε με PCR από το γένωμα του σακχαρομύκητα το γονίδιο CTR1 

επισημασμένο με 3-ΗΑ. Αφού κόπηκε με τα περιοριστικά ένζυμα NcoI και NheI υπέστη 

επεξεργασία με Klenow για την δημιουργία “τυφλών” (blunt) άκρων και εισάχθηκε στο 

πλασμίδιο pYX142 στο οποίο είχε γίνει πέψη με το ένζυμο SmaI (Εικόνα 13). Το στέλεχος FT5 

του σακχαρομύκητα μετασχηματίστηκε με ανασυνδιασμένο πλασμίδιο και στη συνέχεια 

ελέχθηκε η έκφραση της πλασμιδιακής πρωτεΐνης Ctr1-3HA με Western blot. Όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 14, η πρωτεΐνη Ctr1 συνεκφράζεται με τον επίτοπο 3-HA και εμφανίζεται σε 

μοριακό βάρος 115 kDa. Το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης Ctr1 είναι 45 kDa, αλλά λόγω των 

μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων και κυρίως της Ο-γλυκοζυλίωσης που υπέστη καθώς και 

λόγω του επιτόπου, το μοριακό της βάρος αυξάνεται (Dancis, Haile, et al. 1994).      

 

Εικόνα 13: Σχηματική απεικόνιση της 

πλασμιδιακής κατασκευής pYX142CTR1-3HA 

 
Εικόνα 14:  Έλεγχος έκφρασης πλασμιδιακής 

πρωτεΐνης Ctr1 με Western blot. 

Μετά από ολονύχτια επώαση της μετασχηματισμένης καλλιέργειας σε SC, με τα απαραίτητα 

αμινοξέα, έγινε αραίωσή της σε OD 0,25 και επαγωγή με BCS για 4 ώρες. Στη συνέχεια, στη 

μισή ποσότητα της καλλιέργειας προστέθηκε Ζeocin σε τελική συγκέντρωση 300 μg/ml. Οι δύο 
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καλλιέργειες αφήνονται να αναπτυχθούν για 1 h, η μία σε φυσιολογικές συνθήκες και η άλλη 

σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA. Στην συνέχεια, και αφού όλες οι καλλιέργειες είναι 

στην ίδια OD, γίνεται απομόνωση του RNA για την έλεγχος της μεταγραφής του πλασμιδιακού, 

γενωμικού και ολικού CTR1 καθώς και του FTR1. 

Στο Διάγραμμα 5 απεικονίζεται η μεταγραφή του πλασμιδιακού, γενωμικού και ολικού CTR1 

καθώς και του γονιδίου FTR1 σε φυσιολογικές συνθήκες και επαγόμενης βλάβης στο DNA 

παρουσία Zeocin. Η πρώτη ομάδα αφορά τη μεταγραφή του πλασμιδιακού CTR1. Παρατηρείται 

ότι παρουσία του αντιβιοτικού η μεταγραφή του γονιδίου που ελέγχεται από διαφορετικά 

ρυθμιστικά στοιχεία αυξάνεται. Πιο συγκεκριμένα, η μεταγραφή του CTR1 ελέγχεται από τον 

υποκινητή του TPI1. Το γονίδιο TPI1 κωδικοποιεί την πρωτεΐνη τριφωσφορική ισομεράση η 

οποία ευνοείται μεταγραφικά παρουσία σιδήρου και αποσταθεροποιείται απουσία του 

(Krieger and Ernst 1994). Σε συνθήκες έλλειψης χαλκού στο κύτταρο, όπως έχει αναλυθεί, 

δημιουργείται και έλλειψη σε κατιόντα σιδήρου. Παρόλο λοιπόν που η μεταγραφή του TPI1 δεν 

ευνοείται υπό την επίδραση της Zeocin, η μεταγραφή του CTR1 ελεγχόμενη από τον υποκινητή 

του συγκεκριμένου γονιδίου αυξάνεται. 

Η δεύτερη ομάδα του Διαγράμματος 5 αφορά την μεταγραφή του γενωμικού CTR1. Όπως 

φαίνεται η μεταγραφή του γονιδίου το οποίο μεταγράφεται ελεγχόμενου από τον μεταγραφικό 

παράγοντα Mac1 έχει πτώση 50% παρουσία Zeocin σε τελική συγκέντρωση 300 μg/ml. Όπως 

είναι λογικό, η μεταγραφή του συνολικού CTR1, δηλαδή προερχόμενου από το γένωμα του 

σακχαρομύκητα και από το πλασμίδιο μειώνεται παρουσία Zeocin αλλά σε μικρότερο ποσοστό. 

Αντίστοιχα, η μεταγραφή του FTR1 παρουσία του αντιβιοτικού δεν φαίνεται να μεταβάλλεται 

και συμφωνεί με το γεγονός ότι η συνολική ποσότητα της πρωτεΐνης Ctr1 δεν μεταβάλλεται 

παρουσία Zeocin.     
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Διάγραμμα 5: Μεταγραφή πλασμιδιακού, γενωμικού, ολικού CTR1 καθώς και FTR1 γονιδίων σε φυσιολογικές 
συνθήκες και παρουσία Zeocin.  

Από αριστερά προς δεξιά: Η πρώτη ομάδα αφορά τη μεταγραφή του πλασμιδιακού CTR1 δηλαδή ελεγχόμενου από 
διαφορετικά ρυθμιστικά στοιχεία. Στην πρώτη στήλη απεικονίζεται η μεταγραφή του γονιδίου σε φυσιολογικές 
συνθήκες και στη δεύτερη στήλη παρουσία Zeocin σε συγκέντρωση 300 μg/ml. Στη δεύτερη ομάδα 
απεικονίζεται η μεταγραφή του γενωμικού CTR1 σε φυσιολογικές συνθήκες (πρώτη στήλη) και παρουσία Zeocin 
(δεύτερη στήλη). Η τρίτη ομάδα αντιστοιχεί στην μεταγραφή του CTR1 προερχόμενο από το πλασμίδιο και από 
το γένωμα του σακχαρομύκητα σε φυσιολογικές συνθήκες (πρώτη στήλη) και παρουσία Zeocin (δεύτερη 
στήλη).  Στην τέταρτη ομάδα φαίνεται η μεταγραφή του FTR1. Η πρώτη στήλη αντιστοιχεί στη μεταγραφή του 
γονιδίου υπό φυσιολογικές συνθήκες και η δεύτερη σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA παρουσία 
Zeocin. Οι τιμές του mRNA των εξεταζόμενων γονιδίων είναι κανονικοποιημένες ως προς το mRNA του CMD1 
το οποίο παραμένει αμετάβλητο υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 

Συμπερασματικά, το παραπάνω πείραμα μας υποδεικνύει ότι η μείωση στη μεταγραφή του 

CTR1 παρουσία επαγόμενης βλάβης στο DNA με προσθήκη του αντιβιοτικού Zeocin, οφείλεται 

αποκλειστικά στην αδυναμία του Mac1 να μεταγράψει το γονίδιο. Η αδυναμία αυτή 

ενδεχομένως να οφείλεται σε αλληλεπίδραση του αντιβιοτικού με τον μεταγραφικό παράγοντα 

και παρεμπόδιση του στην διαδικασία της μεταγραφής. Για να εξεταστεί εάν η υπόθεση αυτή 

αληθεύει και να προσδιοριστεί το τμήμα της πρωτεΐνης Mac1 με το οποίο αλληλεπιδρά η 

Zeocin, πραγματοποιήθηκε η παρακάτω σειρά πειραμάτων. 

Η Zeocin δεν επηρεάζει την δράση του Activation Domain (περιοχή ενεργοποίησης) 
του Mac1 

Για την μελέτη της μεταγραφικής ενεργότητας του Mac1 και συγκεκριμένα του Transactivation 

Domain εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι του ενός υβριδίου και ενεργότητας της  β-γαλακτοσιδάσης. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν το πλασμίδιο pAS64F2-MAC1, το οποίο εκφράζει την 

υβριδική πρωτεΐνη LexA-Mac1 (δηλαδή τον παράγοντα Mac1 με αμινο-τελική συγχώνευση της 

περιοχής πρόσδεσης στο DNA, LexA) και το πλασμίδιο pJK103 που περιέχει το γονίδιο της β-

γαλακτοσιδάσης το οποίο ρυθμίζεται από το χειριστή LexA. Τα δύο αυτά πλασμίδια εισήχθησαν 

σε στέλεχος αγρίου τύπου (FT5) και mac1Δ (FT5) για να εξεταστεί η ενεργοποίηση της 

μεταγραφής του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης από τον Mac1 εάν μεταβάλλεται και πόσο υπό 
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την επίδραση του αντιβιοτικού Zeocin. Οι μετασχηματισμένες καλλιέργειες αγρίου τύπου και 

mac1Δ αραιώθηκαν σε OD 0,25 μετά από ολονύχτια επώαση σε θρεπτικό μέσο SC με τα 

απαραίτητα αμινοξέα. Στη συνέχεια, έγινε επαγωγή της δράσης του Mac1 με BCS για 4 h και 

ακολούθησε η προσθήκη Zeocin σε συγκέντρωση 300 μg/ml για 1 h.  

Στο Διάγραμμα 6 απεικονίζεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης στις δύο καλλιέργειες 

απουσία και παρουσία του αντιβιοτικού. Η πρώτη ομάδα δείχνει την ενεργότητα της β-

γαλακτοσιδάσης από το στέλεχος αγρίου τύπου του σακχαρομύκητα. Παρατηρείται ότι με την 

προσθήκη του φαρμάκου (δεύτερη στήλη) η ενεργότητα, άρα και η ποσότητα της β-

γαλακτοσιδάσης δεν μεταβάλλεται. Επομένως, η δράση του Activation Domain του 

μεταγραφικού παράγοντα παραμένει αμετάβλητη υπό την επίδραση της Zeocin. Στη δεύτερη 

ομάδα φαίνεται η δράση της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος mac1Δ. Η πρώτη στήλη αφορά την 

ενεργότητα της  β-γαλακτοσιδάσης της οποίας η μεταγραφή ελέγχεται από το υβρίδιο LexA-

Mac1 σε φυσιολογικές συνθήκες. Όπως παρατηρείται στην δεύτερη στήλη, η ενεργότητα του 

ενζύμου δεν εμφανίζει σημαντική μεταβολή παρουσία του αντιβιοτικού. Η μειωμένη 

ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης στο στέλεχος αγρίου τύπου οφείλεται στην παρουσία του 

ενδογενή Mac1 ο οποίος διμερίζεται με τον υβρίδιο LexA-Mac1 και το παρεμποδίζει στην 

μεταγραφή του ενζύμου (όπως θα δείξουμε και τη συνέχεια, Αποτελέσματα Κεφαλαίου 4). 

Όσον αφορά την δράση του Activation Domain του μεταγραφικού παράγοντα, φαίνεται ότι δεν 

μεταβάλλεται παρουσία του αντιβιοτικού.  

Διάγραμμα 6: Ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης στα στελέχη αγρίου τύπου και mac1Δ. 
Από αριστερά προς δεξιά: Στην πρώτη ομάδα φαίνεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος αγρίου 
τύπου. Στην πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες, ενώ στη δεύτερη 
παρουσία Zeocin 300 μg/ml. Στην δεύτερη ομάδα φαίνεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης από το 
στέλεχος mac1Δ. Στην πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη απουσία ενώ στη δεύτερη παρουσία 
Zeocin. Η μεταγραφή του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης (LacZ) ενεργοποιείται από το υβρίδιο LexA-Mac1, 
άρα παίρνουμε πληροφορίες για την δράση του Activation Domain του Mac1 σε κάθε περίπτωση. 
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Το αντιβιοτικό Zeocin παρεμποδίζει τον Mac1 στην πρόσδεση  του στους 

υποκινητές των μεταγραφικά  εξαρτώμενων γονιδίων 

Συμπεραίνοντας ότι η πτώση της μεταγραφής του CTR1 παρουσία του φαρμάκου Zeocin δεν 

οφείλεται σε αδυναμία του μεταγραφικού παράγοντα να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή, 

δηλαδή του Activation Domain, τα πειράματα στράφηκαν στη μελέτη της συμπεριφοράς της 

περιοχής πρόσδεσης του Mac1 στους υποκινητές σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA.  

Για να μελετηθεί η πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 αλλά και του Mac1up σε 

διάφορες συνθήκες in situ, όπως σε έλλειψη χαλκού (με προσθήκη BCS), σε περίσσια χαλκού 

(με προσθήκη CuSO4) και σε επαγόμενη βλάβη στο DNA (με προσθήκη Zeocin) επιλέχτηκε η 

μέθοδος της μέτρησης της ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης. Για το σκοπό αυτό 

κατασκευάστηκε πλασμιδιακός φορέας έκφρασης του γονιδίου lacZ ρυθμιζόμενου 

μεταγραφικά από τον υποκινητή του CTR1 γονιδίου. Ο υποκινητής του γονιδίου CTR1 (-458/+3) 

με θέσεις περιορισμού για το ένζυμο BamHI στα 5΄και 3’ άκρα, απομονώθηκε με PCR από το 

γένωμα του σακχαρομύκητα. Στη συνέχεια, αφού έγινε καθαρισμός του τμήματος DNA και 

πέψη με το περιοριστικό ένζυμο, ακολούθησε η ένθεση του στο ήδη υπάρχον πλασμίδιο YCp50 

με κλωνοποιημένο το γονίδιο της β-γαλακτοσιδάσης, lacZ , το οποίο είχε κοπεί με BamHI 

(Εικόνα 15).  Ακολούθησε δοκιμαστικό πείραμα μέτρησης της ενεργότητας της β-

γαλακτοσιδάσης το οποίο επιβεβαίωσε την έκφραση του ενζύμου ρυθμιζόμενο από τον Mac1 

και τον υποκινητή του CTR1 (τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται). 

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή του Κεφαλαίου 1, στη πρωτεΐνη Mac1up υφίσταται μία 

σημειακή μετάλλαξη της His279 σε Glu στην REPI περιοχή. Η μετάλλαξη αυτή δεν επιτρέπει 

στον μεταγραφικό παράγοντα το σχηματισμό συσσωματώματος (cluster) με τα ιόντα χαλκού, 

επιτρέποντας του με αυτό το τρόπο να είναι συνεχώς μεταγραφικά ενεργός (Zhu et al. 

1998)(Jungmann et al. 1993).  

 

Εικόνα 15:  

Σχηματική απεικόνιση της 

πλασμιδιακής κατασκευής 

YCp50-ZT-CTR1promoter 
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Σκοπός του πειράματος λοιπόν, ήταν η διερεύνηση της συμπεριφοράς των Mac1 και Mac1up 

παρουσία Zeocin, μέσω της μεταγραφής της β-γαλακτοσιδάσης. Έγινε εισαγωγή των 

ανασυνδιασμένων πλασμιδίων pRS315-MAC1, YCp50-ZT-CTR1prom. και pRS315-MAC1UP, 

YCp50-ZT-CTR1prom.  σε καλλιέργειες mac1Δ του σακχαρομύκητα. Ακολούθησε η μέτρηση της 

ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης ρυθμιζόμενης μεταγραφικά από Mac1 και Mac1up, σε 

καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν υπό φυσιολογικές συνθήκες ή με την επίδραση της Zeocin σε 

συγκέντρωση 300 μg/ml, αλλά και με την παρουσία και χωρίς του BCS. Τα αποτελέσματα του 

πειράματος φαίνονται στα Διαγράμματα 7 και 8. 

 
Διάγραμμα 7: Ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος mac1Δ παρουσία BCS 

και ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον Mac1 ή Mac1
up

. 

Από αριστερά προς δεξιά: Στην πρώτη ομάδα φαίνεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος mac1Δ 

ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον Mac1. Στην πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη σε φυσιολογικές 

συνθήκες, ενώ στη δεύτερη παρουσία Zeocin 300 μg/ml. Στην δεύτερη ομάδα φαίνεται η ενεργότητα της β-

γαλακτοσιδάσης από το στέλεχος mac1Δ ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον Mac1
up

. Στην πρώτη στήλη η 

καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη απουσία ενώ στη δεύτερη παρουσία Zeocin.  

 

 
Διάγραμμα 8: Ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος mac1Δ απουσία BCS και 

ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον Mac1 ή Mac1
up

. 

Από αριστερά προς δεξιά: Στην πρώτη ομάδα φαίνεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος mac1Δ 

ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον Mac1. Στην πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη σε φυσιολογικές 

συνθήκες, ενώ στη δεύτερη παρουσία Zeocin 300 μg/ml. Στην δεύτερη ομάδα φαίνεται η ενεργότητα της β-

γαλακτοσιδάσης από το στέλεχος mac1Δ ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον Mac1
up

. Στην πρώτη στήλη η 

καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη απουσία ενώ στη δεύτερη παρουσία Zeocin.  
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Παρατηρείται ότι και στα δύο διαγράμματα η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης είναι πολύ 

χαμηλή γεγονός που μαρτυράει ότι το ένζυμο δεν μεταγράφεται σε μεγάλη ποσότητα. Η μη 

μεταγραφή της β-γαλακτοσιδάσης ενδεχομένως οφείλεται στην πρόθεση των πλασμιδιακών 

Mac1 και Mac1up να προσδένονται στον ενδογενή υποκινητή του CTR1 και όχι στον 

πλασμιδιακό για την ενεργοποίηση της μεταγραφής του ενζύμου. Ακόμα, μπορεί να οφείλεται 

στην αδυναμία έκφρασης των πλασμιδιακών μεταγραφικών παραγόντων Mac1 και Mac1up.  

Για την διερεύνηση της δεύτερης υπόθεσης έγινε μετασχηματισμός των pRS315-MAC1, pRS315-

MAC1up και pRS315 σε στελέχη mac1Δ και ανάπτυξη του σε θρεπτικό YPG. Το θρεπτικό αυτό 

παρέχει ως πηγή άνθρακα την γλυκερόλη της οποίας ο μεταβολισμός γίνεται μέσω των 

μιτοχονδρίων, όπου και εμπλέκονται ένζυμα και πρωτεΐνες που απαιτούν χαλκό για να είναι 

λειτουργικά. Έτσι, εάν τα κύτταρα αναπτύσσονται απουσία του Mac1, ο οποίος μεταγράφει τις 

βασικές πρωτεΐνες υπεύθυνες για την εισαγωγή του χαλκού μέσα στο κύτταρο, το κύτταρο δεν 

επιζεί (Brisson et al. 2001). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 16, τα στελέχη mac1Δ 

μετασχηματισμένα με τα πλασμίδια pRS315-MAC1, pRS315-MAC1up αναπτύσσονται παρουσία 

θρεπτικού YPG, ενώ το στέλεχος mac1Δ με το πλασμίδιο pRS315 δεν επιβιώνει σε αυτό το 

θρεπτικό μέσο. Άρα, οι πλασμιδιακές πρωτεΐνες Mac1 και Mac1up εκφράζονται κανονικά στα 

στελέχη mac1Δ και είναι λειτουργικές. 

  

Εικόνα 16: Φαινοτυπικός έλεγχος έκφρασης 

πλασμιδιακών Mac1 και Mac1
up 

σε στέλεχος mac1Δ σε 

θρεπτικό μέσο YPG. 

Οι αποικίες στην πρώτη γραμμή αφορούν στελέχη αγρίου 

τύπου BY142 και FT5.  

Οι αποικίες στη δεύτερη γραμμή αναφέρονται σε στέλεχος 

mac1Δ μετασχηματισμένο με το πλασμίδιο pRS315-MAC1.  

Οι αποικίες στην τρίτη γραμμή αναφέρονται σε στέλεχος 

mac1Δ μετασχηματισμένο με το πλασμίδιο pRS315-MAC1
UP

.  

Οι αποικίες στην τέταρτη γραμμή αναφέρονται σε στέλεχος 

mac1Δ μετασχηματισμένο με το πλασμίδιο pRS315.  

 

 

 



 

40 
 

Ακολούθησε επανάληψη του πειράματος προσδιορισμού της ενεργότητας της β- 

γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος αγρίου τύπου μετασχηματισμένου με τα πλασμίδια pRS315, 

YCp50-ZT-CTR1prom. και pRS315-MAC1UP, YCp50-ZT-CTR1prom..  Στα διαγράμματα 9 και 10 

αποτυπώνεται η μέτρησης της  ενεργότητας του ενζύμου σε καλλιέργειες που αναπτύχθηκαν 

υπό φυσιολογικές συνθήκες ή με την επίδραση της Zeocin σε συγκέντρωση 300 μg/ml, αλλά και 

με την παρουσία και χωρίς του BCS.  

 
Διάγραμμα  9: Ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος αγρίου τύπου 

παρουσία BCS και ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον Mac1 ή Mac1
up

. 

Από αριστερά προς δεξιά: Στην πρώτη ομάδα φαίνεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος αγρίου 

τύπου και ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον ενδογενή Mac1. Στην πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι 

αναπτυγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες, ενώ στη δεύτερη παρουσία Zeocin 300 μg/ml. Στην δεύτερη ομάδα 

φαίνεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης από το στέλεχος αγρίου τύπου ρυθμιζόμενη μεταγραφικά και από 

τον Mac1
up

. Στην πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη απουσία ενώ στη δεύτερη παρουσία Zeocin. 

 

 
Διάγραμμα 10: Ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος mac1Δ απουσία BCS 

και ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον Mac1 ή Mac1
up

. 

Από αριστερά προς δεξιά: Στην πρώτη ομάδα φαίνεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος αγρίου 

τύπου ρυθμιζόμενη μεταγραφικά από τον Mac1. Στην πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη σε 

φυσιολογικές συνθήκες, ενώ στη δεύτερη παρουσία Zeocin 300 μg/ml. Στην δεύτερη ομάδα φαίνεται η 

ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης από το ίδιο στέλεχος ρυθμιζόμενη μεταγραφικά και από τον Mac1
up

. Στην 

πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη απουσία ενώ στη δεύτερη παρουσία Zeocin.  
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Από τα παραπάνω πειράματα μέτρησης της ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης , στα οποία το 

ένζυμο ελέγχεται μεταγραφικά από τον Mac1up, δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή 

συμπεράσματα για την δράση του μεταγραφικού παράγοντα και συγκεκριμένα για το DNA 

binding Domain παρουσία επαγόμενης βλάβης με την προσθήκη Zeocin. Η ενεργότητα του 

ενζύμου το οποίο μεταγράφεται από τον Mac1 ή τον Mac1up σε mac1Δ στέλεχος είναι 

εξαιρετικά χαμηλή, πιθανότατα λόγω πρόθεσης για πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα 

στους υποκινητές των γονιδίων που μεταγράφει και σε μικρό βαθμό στους υποκινητές των 

υβριδικών πλασμιδιακών γονιδίων για την έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης. Ακόμα, από τα 

πειράματα σε στέλεχος αγρίου τύπου δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με σαφήνεια εάν η 

μεταγραφή του ενζύμου οφείλεται στον ενδογενή Mac1 ή στον πλασμιδιακό  Mac1up. Έτσι 

λοιπόν, σχεδιάστηκε αντίστοιχο πείραμα προσδιορισμού του mRNA του CTR1 κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες.  

Οι ολονύχτιες καλλιέργειες αγρίου τύπου και mac1Δ μετασχηματισμένες με το πλασμίδιο 

pRS315-MAC1up αραιώνονται σε OD 0,25. Γίνεται επαγωγή με BCS στην μισή ποσότητα και των 

δυο καλλιεργειών και αφήνονται να αναπτυχθούν για 4 h. Στη συνέχεια, οι τέσσερις 

καλλιέργειες χωρίζονται σε ίσες ποσότητες και προστίθεται Zeocin σε τελική συγκέντρωση 300 

μg/ml στις μισές από αυτές. Έπειτα από 1 h επίδρασης του αντιβιοτικού και αφού όλες οι 

καλλιέργειες έχουν την ίδια OD, γίνεται απομόνωση του RNA για τον έλεγχο της μεταγραφής 

του CTR1. 

Τα αποτελέσματα του Διαγράμματος 11 αφορούν τη μεταγραφή του γονιδίου στις οκτώ 

συνθήκες που προαναφέρθηκαν. Παρατηρείται ότι σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης του DNA 

με την προσθήκη της Zeocin, η μεταγραφή του γονιδίου από τον Mac1up παρουσιάζει πτώση 

στο 30 %. Η πτώση αυτή υφίσταται σε καλλιέργειες mac1Δ και αγρίου τύπου, είτε έχει γίνει 

δέσμευση των ιόντων χαλκού με BCS είτε όχι. Η σημειακή μετάλλαξη τoυ μεταγραφικού 

παράγοντα δεν του επιτρέπει να κάνει ενδομοριακή αντίδραση μεταξύ DNA binding Domain και 

Activation Domain με τα ιόντα χαλκού, με αποτέλεσμα να είναι συνεχώς μεταγραφικά ενεργός. 

Συνεπώς, το γεγονός ότι η μεταγραφή του μειώνεται παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin 

οφείλεται σε άμεση αλληλεπίδραση του φαρμάκου με το μεταγραφικό παράγοντα μέσο του 

DNA Binding Domain, και παρεμπόδιση στην πρόσδεση στον υποκινητή του γονιδίου. 
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Διάγραμμα 11: Μεταγραφή του γονιδίου CTR1 ρυθμιζόμενο μεταγραφικά από τον 

Mac1
up

 σε συνθήκες φυσιολογικές και επαγόμενης βλάβης στο DNA.  

Από αριστερά προς δεξιά: Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στη μεταγραφή του CTR1 από τον Mac1
up 

στο στέλεχος 

mac1Δ. Στη πρώτη στήλη φαίνεται η μεταγραφή του γονιδίου σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε SC και στην 

δεύτερη στήλη στην ίδια καλλιέργεια παρουσία Zeocin (300 μg/ml). Στην τρίτη στήλη φαίνεται η μεταγραφή 

του γονιδίου από καλλιέργεια αναπτυγμένη σε SC παρουσία BCS και στην τέταρτη στήλη στην ίδια καλλιέργεια 

παρουσία Zeocin. Η δεύτερη ομάδα αφορά τη μεταγραφή του CTR1 από τον Mac1
up 

σε στέλεχος αγρίου τύπου 

(παρουσία ενδογενή Mac1). Στη πρώτη στήλη φαίνεται η μεταγραφή του γονιδίου σε καλλιέργεια αναπτυγμένη 

σε SC και στην δεύτερη στήλη στην ίδια καλλιέργεια παρουσία Zeocin. Στην τρίτη στήλη φαίνεται η μεταγραφή 

του γονιδίου από καλλιέργεια αναπτυγμένη σε SC παρουσία BCS και στην τέταρτη στήλη στην ίδια καλλιέργεια 

παρουσία Zeocin. 

 

Για να επιβεβαιωθεί η συμπεριφορά του Mac1 παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin (τελικής 

συγκέντρωσης 300 μg/ml) όσον αφορά την πρόσδεση του σε υποκινητές μεταγραφικά 

εξαρτώμενων γονιδίων, ακολούθησε πείραμα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης (ChIP). Έχοντας 

αποδείξει ότι η μεταγραφική ικανότητα του Mac1 διαφέρει παρουσία Zeocin σε καλλιέργεια 

αναπτυγμένη σε πλούσιο θρεπτικό μέσο (YPD) και φτωχό θρεπτικό μέσο (SC), διερευνήθηκε η 

ικανότητα πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα στο DNA και στα δυο αυτά θρεπτικά μέσα 

σε συνθήκες επαγόμενης δράσης του Mac1 παρουσία BCS. Χρησιμοποιήθηκε το στέλεχος FT5, 

στο οποίο η πρωτεΐνη Mac1 συνεκφράζεται με τον επίτοπο 9Myc ώστε να απομονωθεί με την 

χρήση των anti-Myc αντισωμάτων. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η στρατολόγηση του 

μεταγραφικού παράγοντα με εφαρμογή της Real Time-PCR και με εκκινητές κατάλληλους για 

υποκινητές των γονιδίων CTR1 και FRE1. Τα αποτελέσματα της PCR που αφορούν το «κάθισμα» 

του Mac1 στους υποκινητές των γονιδίων παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 12 και 13. 
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Διάγραμμα 12: Στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του CTR1 σε συνθήκες 

φυσιολογικές και επαγόμενης βλάβης στο DNA. 
Από αριστερά προς δεξιά: Στη πρώτη ομάδα φαίνεται η στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του CTR1 σε 

καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε θρεπτικό μέσο SC. Η πρώτη στήλη αφορά το ποσό πρόσδεσης του 

μεταγραφικού παράγοντα σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες ενώ στη δεύτερη έπειτα από 

την επίδραση της Zeocin (300 μg/ml). Στη δεύτερη ομάδα φαίνεται η στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή 

του CTR1 σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε θρεπτικό μέσο YPD. Η πρώτη στήλη αφορά το ποσό 

πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες ενώ στη 

δεύτερη έπειτα από την επίδραση της Zeocin.  

 
Διάγραμμα 13: Στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του FRE1 σε συνθήκες 

φυσιολογικές και επαγόμενης βλάβης στο DNA. 
Από αριστερά προς δεξιά: Στη πρώτη ομάδα φαίνεται η στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του FRE1 σε 

καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε θρεπτικό μέσο SC. Η πρώτη στήλη αφορά το ποσό πρόσδεσης του 

μεταγραφικού παράγοντα σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες ενώ στη δεύτερη έπειτα από 

την επίδραση της Zeocin (300 μg/ml). Στη δεύτερη ομάδα φαίνεται η στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή 

του FRE1 σε καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε θρεπτικό μέσο YPD. Η πρώτη στήλη αφορά το ποσό 

πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες ενώ στη 

δεύτερη έπειτα από την επίδραση της Zeocin.  

Παρόλο που όπως θα αποδείξουμε στα Αποτελέσματα του Κεφαλαίου 4, ο επίτοπος 9-Myc 

κάνει την πρωτεΐνη πιο σταθερή και χωρίς να επηρεάζεται λειτουργικά παρουσία της Zeocin, 

είναι εμφανές από τα παραπάνω δύο διαγράμματα ότι η πρόσδεση του Mac1-9Myc στους 

υποκινητές των CTR1 και FRE1 μειώνεται παρουσία του αντιβιοτικού. Η μείωση στην 

στρατολόγηση του μεταγραφικού παράγοντα παρατηρείται σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε 

φτωχό θρεπτικό μέσο, SC και είναι εμφανέστερη στον υποκινητή του CTR1 καθώς το γονίδιο 
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αυτό ρυθμίζεται μόνο από τον Mac1. Η μεταγραφή του FRE1 επάγεται από τους 

μεταγραφικούς παράγοντες Mac1 και Aft1 (Elena Georgatsou and Alexandraki 1999). Για το 

λόγο αυτό, η στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του γονιδίου είναι μικρότερη σε σχέση 

με την πρόσδεση στο CTR1. Παρόλα αυτά, παρουσία επαγόμενης βλάβης στο DNA με την 

προσθήκη της Zeocin, η πρόσδεση του Mac1 στον υποκινητή του FRE1 μειώνεται σε 

καλλιέργεια αναπτυγμένη σε θρεπτικό SC. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Στην παρούσα ενότητα μελετήθηκε εάν η ελάττωση του mRNA του CTR1 οφείλεται σε 

αδυναμία του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 να σηματοδοτήσει την έναρξη της μεταγραφής 

παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin και ειδικότερα, τι επίδραση έχει το αντιβιοτικό στο DNA 

Binding και Activation Domain της πρωτεΐνης. Αρχικά λοιπόν, εξετάστηκε η παραγωγή mRNA 

του γενωμικού CTR1 του οποίου η μεταγραφή ελέγχεται από τον Mac1, αλλά και του 

πλασμιδιακού CTR1 το οποίο ελέγχεται από διαφορετικά μεταγραφικά στοιχεία, σε συνθήκες 

φυσιολογικές αλλά και υπό την επίδραση της Zeocin. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα επίπεδα του 

mRNA του γενωμικού CTR1 μειώθηκαν παρουσία του αντιβιοτικού. Εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι, η μεταγραφή του CTR1 ελεγχόμενο από διαφορετικό υποκινητή και μεταγραφικό 

παράγοντα όχι μόνο δεν παρουσίασε μείωση υπό την επίδραση του αντιβιοτικού, αλλά τα 

επίπεδά του mRNA αυξήθηκαν. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι, είναι αποκλειστικά 

αδυναμία του μεταγραφικού παράγοντα είτε να προσδεθεί στον υποκινητή του γονιδίου είτε 

να ενεργοποιήσει την μεταγραφή του παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin. 

Πιο συγκεκριμένα, η μεταγραφή του πλασμιδιακού CTR1 ελέγχεται από τον υποκινητή και τον 

μεταγραφικό παράγοντα του TPI1 γονιδίου. Το γονίδιο αυτό κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 

τριφωσφορική ισομεράση η οποία ευνοείται μεταγραφικά παρουσία σιδήρου και 

αποσταθεροποιείται απουσία του (Krieger and Ernst 1994). Σε συνθήκες έλλειψης χαλκού στο 

κύτταρο (με την χρήση BCS αλλά και με επίδραση της Zeocin καθώς δεν επιτρέπει στον 

μεταγραφικό παράγοντα να μεταγράψει γονίδια που εμπλέκονται στην είσοδο, διανομή και 

αποθήκευση του Cu), όπως έχει αναλυθεί δημιουργείται και έλλειψη σε κατιόντα σιδήρου.  

Στην πορεία ακολούθησε μία σειρά πειραμάτων όπου και εξετάστηκε εάν η μείωση της 

μεταγραφικής ενεργότητας του Mac1 οφείλεται αποκλειστικά στο αντιβιοτικό Zeocin. Αρχικά 

μελετήθηκε η συμπεριφορά του Activation Domain του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 σε 

συνθήκες φυσιολογικές και υπό την επίδραση της Zeocin. Τα αποτελέσματα συνηγορούν στο 

γεγονός ότι η περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής (Activation Domain), η οποία βρίσκεται 

στο καρβοξυ-τελικό άκρο του Mac1, δεν επηρεάζεται λειτουργικά παρουσία του φαρμάκου 

Zeocin. 

Στην συνέχεια τα πειράματα στράφηκαν στην εξακρίβωση της ικανότητας πρόσδεσης του 

μεταγραφικού παράγοντα στον υποκινητή του CTR1, σε φυσιολογικές συνθήκες και σε 
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συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA. Για την μελέτη αποκλειστικά της ικανότητας 

πρόσδεσης του μεταγραφικού παράγοντα στο DNA χρησιμοποιήθηκε ο μεταλλαγμένος Mac1up. 

Στη συγκεκριμένη πρωτεΐνη υφίσταται μία σημειακή μετάλλαξη στην His279 σε Glu στην REPI 

περιοχή, η οποία δεν της επιτρέπει το σχηματισμό συσσωματώματος (cluster) με τα ιόντα 

χαλκού, επιτρέποντάς της με αυτό το τρόπο να είναι συνεχώς μεταγραφικά ενεργή (Zhu et al. 

1998) (Jungmann et al. 1993). Έτσι, οποιαδήποτε αλλαγή στην ποσότητα του mRNA του CTR1 

θα οφείλεται αποκλειστικά σε αδυναμία του Mac1up να προσδεθεί στον υποκινητή.  

Παρουσία επαγόμενης βλάβης στο DNA, λοιπόν, υπό την επίδραση της Zeocin το ποσοστό του 

παραγόμενο mRNA του CTR1 είναι μόλις 30 %. Το αποτέλεσμα αυτό είναι επαναλήψιμο σε 

στελέχη αγρίου τύπου και mac1Δ, είτε σε αυτά έχει γίνει επαγωγή της μεταγραφής των χαλκο-

ρυθμιζόμενων γονιδίων με χρήση του χηλικού δεσμευτή ιόντων χαλκού BCS, είτε όχι. Αβίαστα 

λοιπόν μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι το αντικαρκινικό φάρμακο Zeocin έχει 

άμεση αλληλεπίδραση με τον μεταγραφικό παράγοντα Mac1 στο DNA binding Domain 

παρεμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την πρόσδεσή του στους υποκινητές των μεταγραφικά 

εξαρτώμενων γονιδίων. Όπως έχει αναφερθεί και στην Εισαγωγή του Κεφαλαίου 1, στην αμινο-

τελική περιοχή της πρωτεΐνης περιέχεται μια Cu-fist διαμόρφωση που προσδένει και 

ψευδάργυρο (Zn) και επιτρέπει την πρόσδεσή της με το DNA (Yonkovich et al. 2002). Η περιοχή 

αυτή αντιστοιχεί στα αμινοξέα 1-40 και αποτελεί το πρωτεύον τμήμα πρόσδεσης στο DNA 

καθώς  χωρίς την παρουσία του οποίου ο μεταγραφικός παράγοντας δεν μπορεί να προσδεθεί  

(Jensen and Winge 1998). Σε αυτό το τμήμα της πρωτεΐνης υποστηρίζουμε ότι διαπλέκεται το 

μόριο της Zeocin παρεμποδίζοντας τον μεταγραφικό παράγοντα να προσδεθεί στους 

υποκινητές. Η αναλογία και ο ακριβής μηχανισμός αλληλεπίδρασης δεν έχουν εξακριβωθεί, 

αλλά πιθανότατα η αλληλεπίδραση του Mac1 με την Zeocin θα γίνεται μέσω του χαλκού, ενώ 

δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να γίνεται μέσω του ψευδαργύρου, ιόντα προσδεδεμένα 

στην περιοχή πρόσδεσης στο DNA του Mac1. 

Από το πείραμα ανοσοκατακρήμνιση της χρωματίνης ενδυναμώνεται η υπόθεση της άμεσης 

αλληλεπίδρασης του μεταγραφικού παράγοντα με το αντιβιοτικό Zeocin και παρατηρείται ότι 

σημαντικό ρόλο παίζει και η στοιχειομετρία μεταξύ τους. Πιο αναλυτικά, σε φτωχό θρεπτικό 

μέσο η πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα στον υποκινητή του CTR1 υπό την επίδραση 

του αντιβιοτικού Zeocin, μειώνεται τουλάχιστον στο 50 %. Πιθανότατα η ελάττωση αυτή στην 

πραγματικότητα να είναι μεγαλύτερη λόγω της αυξημένης σταθερότητας της πρωτεΐνης Mac1-
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9Myc που χρησιμοποιήθηκε για τεχνικούς λόγους στο πείραμα. Αντίθετα, σε καλλιέργεια 

αναπτυγμένη παρουσία πλούσιου θρεπτικού μέσου με την ίδια ποσότητα Zeocin, φαίνεται ότι 

η στρατολόγηση του μεταγραφικού παράγοντα δεν μεταβάλλεται σε σχέση με την καλλιέργεια 

η οποία είναι αναπτυγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες. Όπως έχει επισημανθεί αρκετές φορές 

στην παρούσα εργασία, η ποσότητα του μεταγραφικού παράγοντα (όπως και των 

περισσότερων πρωτεϊνών) διαφέρει ανάλογα με το θρεπτικό μέσο που αναπτύσσονται. Η 

πληθώρα του μεταγραφικού παράγοντα Mac1, όταν ο ζυμομύκητας αναπτύσσεται σε πλούσιο 

θρεπτικό ανέρχεται στα 14.800 μόρια/κύτταρο (Ghaemmaghami et al. 2003), ενώ αντίθετα, εάν 

η καλλιέργεια αναπτύσσεται σε φτωχό θρεπτικό  η περιεκτικότητα του κυττάρου σε Mac1 είναι 

μόλις 24 μόρια/κύτταρο (Kulak et al. 2014). Χρησιμοποιώντας λοιπόν, την ίδια συγκέντρωση 

φαρμάκου και στις δύο καλλιέργειες, είναι εμφανέστερες οι επιπτώσεις όσον αφορά την δράση 

του μεταγραφικού παράγοντα, στην καλλιέργεια η οποία είναι αναπτυγμένη σε φτωχό 

θρεπτικό μέσο. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι, σημαντικό ρόλο παίζει και η 

αναλογία μεταξύ Zeocin και μεταγραφικού παράγοντα. 

Στην πορεία λοιπόν, θα εξεταστούν εάν δύο πρωτεΐνες, οι Rad9 και Sod1, οι οποίες είναι 

γνωστό ότι αλληλεπιδρούν με τον μεταγραφικό παράγοντα Mac1 σε φυσιολογικές συνθήκες, 

σχετίζονται με την μειωμένη δράση του μεταγραφικού παράγοντα παρουσία Zeocin. 
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H.    Κεφάλαιο 4: Η Rad9 δεν ευθύνεται για τη μειωμένη Mac1-εξαρτώμενη 

μεταγραφή παρουσία Zeocin. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Πρόκληση βλάβης στο DNA και μέθοδοι ανίχνευσης και επιδιόρθωση της 

Παρόλο που το DNA είναι ένα σταθερό μόριο, η ακεραιότητά του συνεχώς απειλείται από 

εξωγενείς παράγοντες όπως είναι η ιονίζουσα ακτινοβολία (IR), η υπεριώδης ακτινοβολία (UV), 

καρκινογόνοι παράγοντες αλλά και από ενδογενείς καταπονήσεις κατά τη διάρκεια της 

αντιγραφής του και από παραπροϊόντα του κυτταρικού μεταβολισμού, όπως όξινες ρίζες (ROS). 

Οι διαταράξεις αυτές είναι πολλές φορές δυνατόν να οδηγήσουν σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

και σε καρκίνο. Έτσι λοιπόν, είναι ζωτικής σημασίας η ικανότητα να αντιμετωπίζονται οι 

ποικίλες βλάβες στο DNA έτσι ώστε να διατηρηθεί η γονιδιακή σταθερότητα και η κυτταρική 

επιβίωση. 

Για την καταπολέμηση των βλαβών στο DNA, τα κύτταρα έχουν αναπτύξει περίπλοκους 

μηχανισμούς επιτήρησης που ονομάζονται σημεία ελέγχου (DNA damage checkpoints). Τα 

σημεία ελέγχου είναι πρωτεϊνικά μονοπάτια επιτήρησης και σηματοδότησης που σκοπό έχουν 

να συντονίζουν την αντιγραφή του DNA με διάφορες διαδικασίες όπως, η επιδιόρθωσή του, ο 

ανασυνδιασμός, η συνοχή των αδελφών χρωματίδων και ο διαχωρισμός των χρωμοσωμάτων. 

Η ενεργοποίηση των σημείων ελέγχου έχει ως αποτέλεσμα την παύση του κυτταρικού κύκλου 

την ενεργοποίηση μεταγραφής συγκεκριμένων γονιδίων, την έναρξη της επιδιόρθωσης του 

DNA και τον κυτταρικό θάνατο εάν πρόκειται για πολύ σοβαρή βλάβη (Bartek and Lukas 2007). 

Σε περίπτωση που υπάρχει εκτεταμένη βλάβη στο DNA και χρειάζεται να σταματήσει ο 

κυτταρικός κύκλος, τότε ενεργοποιείται ειδικός μηχανισμός απόκρισης που περιλαμβάνει την 

ενεργοποίηση ενός πρωτεϊνικού καταρράκτη μεταγωγής σήματος της οικογένειας 

phosphoinositide 3-kinase-related kinases (PIKKs)  η οποία περιλαμβάνει τις πρωτεΐνες Tel1 και 

Mec1 στον S. cerevisiae, οι οποίες είναι ομόλογη με την Tel1 και Rad3 στον S. pombe και ΑΤΜ 

και ATR στα θηλαστικά (Lovejoy and Cortez 2009). Οι πρωτεΐνες αυτές με τη σειρά τους 

φωσφορυλιώνουν και ενεργοποιούν μία ποικιλία πρωτεϊνών και τις συγκεντρώνουν στην 

περιοχή βλάβης. Η Mec1 χρειάζεται για την απόκριση σε εκτεταμένη νουκλεοτιδική βλάβη, σε 

σταματημένες διχάλες αντιγραφής και σε DSB ενώ η Tel1 μόνο σε DSB (Mantiero et al. 2007). 
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Η κινάση Tel1 (η ομόλογη ATM στον 

άνθρωπο) όπως προαναφέρθηκε, 

στρατολογείται μόνο στην περίπτωση 

όπου το DNA σπάσιμο στην δίκλωνη 

αλυσίδα (DSB). Για να στρατολογηθεί η 

Tel1 απαιτείται να αναγνωρίσει το 

τριμερές σύμπλοκο MRΧ (Mre11-Rad50-

Xrs2) το οποίο έχει προηγουμένως 

στρατολογηθεί στη περιοχή που απαιτεί 

επιδιόρθωση. Στη συνέχεια λόγω της 

αλληλεπίδρασης με την υπομονάδα Χrs2 

από το μονομερές, μετατρέπεται σε 

διμερές και αφού αυτο-φωσφορυλιωθεί, 

φωσφορυλιώνει μια σειρά από άλλες 

πρωτεΐνες ξεκινώντας την απόκριση στη 

βλάβη (Nakada, Matsumoto, and Sugimoto 

2003). Στην φάση G1, η Cdk βρίσκεται σε 

χαμηλά ποσοστά οπότε η δράση του 

συμπλόκου MRΧ έχει κατασταλεί και 

επομένως το συγκεκριμένο σύμπλοκο μαζί 

με άλλες πρωτεΐνες επιδιορθώνει απευθείας τα DSB με μη ομόλογη σύνδεση ακρών (Barlow, 

Lisby, and Rothstein 2008).  

Η Mec1 έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει μονόκλωνο DNA. Το μονόκλωνο DNA μπορεί να 

προκύψει κατά την διάρκεια του Nucleotide Excition Repair (ΝΕR), του Base excision repair 

(BER), έπειτα από έκθεσης σε υπεριώδης ακτινοβολία (UV) και κατά την διαδικασία της 

αντιγραφής, γεγονός που εξηγεί γιατί έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει τόσες πολλές 

διαφορετικές μορφές βλαβών. Το πιο πιθανόν είναι ότι η Mec1 στρατολογείται στο σημείο της 

βλάβης μέσω της αλληλεπίδρασης της με την Replication Protein A (RPA) (Dart et al. 2004). Η 

RPA είναι ένα τριμερές σύμπλοκο πρωτεϊνών με πρωταρχικό ρόλο στην αντιγραφή του DNA. 

Έχει την ικανότητα να «σκεπάζει» τις μονόκλωνες περιοχές DNA και έτσι συμβάλλει στη 

δημιουργία δομών DNA-πρωτεΐνης και σηματοδοτούν την στρατολόγηση των υπόλοιπων 

πρωτεϊνών επιδιόρθωσης του DNA (Branzei and Foiani 2008).  

Εικόνα 11: Aπόκριση σε βλάβη του DNA στον S. 
cerevisiae 
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Οι πρωτεΐνες Tel1 και Μec1 εκτός από ότι στρατολογούν μια σειρά από πρωτεΐνες με σκοπό να 

επιδιορθωθεί το DNA, ενεργοποιούν μέσω φωσφορυλίωσης και τις κινάσες  Rad53 (Chk2 στα 

θηλαστικά) και Chk1 αντίστοιχα, οι οποίες μεταφέρουν το σήμα βλάβης σε πρωτεΐνες του 

συστήματος ελέγχου του κυτταρικού κύκλου (Stracker, Usui, and Petrini 2009). Σημαντικό ρόλο 

στην στρατολόγηση των κινασών αυτών στο σημείο βλάβης έχουν μια σειρά από πρωτεΐνες 

που καλούνται διαμεσολαβητές (mediators) ή προσαρμοστές (adaptors). Μια πρωτεΐνη 

προσαρμογέας στο σακχαρομύκητα είναι και η Rad9. 

 

Πίνακας 1: Πρωτεΐνες ελέγχου που συμμετέχουν στα πρώιμα στάδια βλάβης της διπλής έλικας του 
DNΑ στον S. cerevisiae, και οι δομικές και λειτουργικές τους ομόλογες στον S. pombe και H. Sapiens 

(Finn, Lowndes, and Grenon 2012). 
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Περιγραφή δομής και δράσης της πρωτεΐνης Rad9 

Το γονίδιο RAD9 βρίσκεται στο χρωμοσωμα IV και το ανοιχτό πλαίσιο ανάγωσης  (ORF) περιέχει 

3.930 bp. Κωδικοποιεί την πρωτεΐνη μεταβίβασης σήματος βλάβης του DNA (DNA damage 

mediator protein) Rad9. Η πρωτεΐνη αυτή αποτελείται από 1.309 αμινοξέα και είναι μοριακού 

βάρους 148,4 kDa.  

Η Rad9 περιέχει δύο διαδοχικές επαναλήψεις της επικράτειας BRCT στο καρβοξυ-τελικό άκρο, 

BRCTa και BRCTb. Οι επικράτειες BRCT παίζουν ρόλο στον διμερισμό της Rad9 που συμβαίνει 

όταν το DNA υποστεί βλάβη (Soulier and Lowndes 1999). H περιοχή BRCT παρουσιάζει 

ομολογία με την καρβοξυ-τελική περιοχή της BRCA 1 (BReast Cancer Associated 1) η οποία 

συναντάται στα θηλαστικά και ανήκει στις πρωτεΐνες των ογκοκατασταλτικών όπως είναι και η 

ανθρώπινη p53. Οι επικράτειες BRCT χαρακτηρίζονται ως μοτίβα που έχουν την ικανότητα να 

προσδένονται σε φωσφοπεπτίδια και μάλιστα με υψηλή συγγένεια σε κατάλοιπα 

φωσφοσερίνης και φωσφοθρεονίνης (Glover, Williams, and Lee 2004). 

Η πρωτεΐνη συναντάται τόσο σε υπο-φωσφορυλιωμένη όσο και σε υπερ-φωσφορυλιωμένη 

μορφή, με ποικίλες θέσεις να αποτελούν πιθανούς στόχους φωσφορυλίωσης. Συγκεκριμένα, η 

Rad9 περιέχει 12 πιθανές θέσεις για φωσφορυλίωση από την Cdc28 και 14 θέσεις 

φωσφορυλίωσης από τις ΡΙΚΚs,  δηλαδή τις Mec1 και Tel1, έξι από τις οποίες περιέχονται στην 

περιοχή σερίνης/θρεονίνης-Cluster Domain. Επιπλέον, η Rad9, περιέχει τουλάχιστον τρείς 

θέσεις σήματος μεταφοράς στον πυρήνα, NLS (Νuclear Localization Signal). Στην καρβοξυ-

τελικό της άκρο εντοπίζεται επίσης και η περιοχή μέσω της οποίας αλληλεπιδρά με την Rad53, 

η οποία όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί βασικό μόριο στον πρωτεϊνικό καταρράκτη 

μεταβίβασης σήματος επιδιόρθωσης που ενεργοποιείται όταν το DNA υποστεί βλάβη (Toh and 

Lowndes 2003).  

   

Εικόνα 12: Σχηματική απεικόνιση της δομής της πρωτεΐνης Rad9 
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Στην Rad9 τέλος, συναντάται μια επικράτεια η οποία καλείται tudor με την οποία προσδένεται 

στο δίκλωνο DNA (Lancelot et al. 2007). Δομικά η περιοχή αυτή μοιάζει με περιοχή που 

εντοπίζεται τόσο στην 53BP1 (H. Sapiens) όσο και στη Crb2 (S. pombe). Η περιοχή αυτή 

εντοπίζεται μεταξύ των αμινοξέων 754 και 947 και είναι σημαντική για την επιβίωση του 

Saccharomyces cerevisiae σε διάφορες συνθήκες στρες (Willson et al. 1997) (Lancelot et al. 

2007).  

 

Εικόνα 19: Αμινοξική αλληλουχία των τμημάτων BRCT2 των ομόλογων 

πρωτεϊνών Crb2 (S. pombe), 53BP1 (H. sapiens) και Rad9 (S. cerevisiae).  

Με κίτρινο χρώμα επισημαίνονται τα κύρια λειτουργικά τμήματα, σε κάθε πρωτεΐνη. Με πράσινο φαίνονται τα 

υπολείμματα της Crb2 που εμπλέκονται στην διμερισμό. Με κόκκινο επισημαίνονται τα κατάλοιπα που 

εμπλέκονται σε πολικές αλληλεπιδράσεις με φωσφοπεπτιδία. Με μπλε φαίνονται τα κατάλοιπα που 

εμπλέκονται σε υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις με το καρβοξυ-τελικό άκρο της λευκίνης της ιστόνης Η2Α 

(Kilkenny et al. 2015). 

Όπως προαναφέρθηκε, η Rad9 είναι μια πρωτεΐνη προσαρμογέας στο σακχαρομύκητα που έχει 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην στρατολόγηση των κινασών Rad53 και Chk1 στο σημείο βλάβης 

του DNA. Μετά την πρόσδεση των συμπλόκων Rad17/3/1 και Rad24-RFC στρατολογείται στην 

περιοχή της βλάβης και η Rad9. Η πρωτεΐνη που την στρατολογεί δεν είναι γνωστή. Παρόλα 

αυτά, στα θηλαστικά και μετά από εκτεταμένες μελέτες έχει βρεθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο η 

ουβικιτινίωση στην μεσολάβηση του σχηματισμού του πρωτεϊνικού συμπλόκου απόκρισης σε 

βλάβη του DNA (Al-Hakim et al. 2010). Στο σακχαρομύκητα όμως, δεν έχει παρατηρηθεί 

ουβικιτινίωση στις θέσεις σπασίματος του DNA. Πιθανόν να στρατολογείται μέσω 

αλληλεπίδρασης της με την ATR καθώς και μέσω της αλληλεπίδρασης της και με άλλες τοπικές 

πρωτεΐνες της χρωματίνης (Naiki et al. 2004).  
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Μετά την πρόσδεση της, η Rad9 υπερ-φωσφορυλιώνεται από την Mec1 και την Tel1  (Vialard 

1998). Η υπερ-φωσφορυλίωση αυτή οδηγεί σε στρατολόγηση της “checkpoint” κινάσης, Rad53 

(Blankley and Lydall 2004). Η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται μέσω αλληλεπιδράσεων των 

φωσφορυλιωμένων περιοχών της Rad9 και των περιοχών της Rad53 που ονομάζονται FHA 

(Fork HeadAssosiated) (Schwartz et al. 2002). Έπειτα από πειράματα στοχευμένης 

μεταλλαξογένεσης, εντοπίστηκε πλήθος περιοχών της Rad9 που φωσφορυλιώνονται όταν το 

DNA υποστεί βλάβη και οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση της Rad53. Οι 

δύο αυτές κινάσες, Rad53 όσο και η Rad9, εκτός από την ικανότητα που έχουν να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, έχουν την ικανότητα να αλληλεπιδρούν με τον εαυτό τους. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές πιθανότατα γίνονται με στόχο την συσσώρευση πολλών “checkpoint” 

πρωτεϊνών, έτσι ώστε να ενισχυθεί το σήμα βλάβης του DNA (Εικόνα 20)(Sweeney et al. 2005). 

Το 2001 απομονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν δύο διαφορετικά σύμπλοκα Rad9. Το ένα 

σύμπλοκο προερχόταν από κύτταρα που αναπτυγμένα υπό φυσιολογικές συνθήκες και το 

δεύτερο από κύτταρα τα οποία είχαν υποστεί ακτινοβόληση με UV. Τα δύο αυτά σύμπλοκα 

παρουσίασαν διαφορές στα μοριακά τους βάρη. Το πρώτο ήταν μεγαλύτερο (περίπου 850 kDa) 

και υπο-φωσφορυλιωμένο ενώ το δεύτερο μικρότερο (περίπου 560 kDa), υπερ-

φωσφορυλιωμένο και περιείχε και την πρωτεΐνη Rad53 (Gilbert, Green, and Lowndes 2001). 

Παρόλο που δεν έχουμε  πλήρη γνώση του βιοχημικού ρόλου της υπο-φωσφορυλιωμένης 

Rad9, έπειτα από βλάβη του DNA επάγεται μέσω των Mec1 και Tel1 φωσφορυλίωση του 

συμπλόκου αυτού, γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την αναδιαμόρφωση του στην υπερ-

φωσφορυλιωμένη μορφή (Toh and Lowndes 2003). Η αναδιαμόρφωση αυτή εμπεριέχει 

διάσπαση των Rad9-Rad9 αλληλεπιδράσεων και σχηματισμό ανθεκτικών αλληλεπιδράσεων 

στην περιοχή BRCT της Rad9 (Sweeney et al. 2005).  Στη συνέχεια, έπεται αλληλεπίδραση 

μεταξύ της Rad53 με την υπερ-φωσφορυλιωμένη Rad9. Το γεγονός αυτό αυξάνει την τοπική 

συγκέντρωση της Rad53 και επιτρέπεται η αυτο-φωσφορυλίωση της. Η φωσφορυλίωση της 

“checkpoint” κινάσης έχει ως συνέπεια την 

απελευθέρωση της από το υπερ-φωσφορυλιωμένο 

σύμπλοκο της Rad9. Όταν φωσφορυλιωθεί η Rad53 

ενεργοποιεί υποστρώματα που χρειάζονται για το 

σταμάτημα του κυτταρικού κύκλου και την έκφραση 

γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες υπεύθυνες  για 

την επιδιόρθωση του DNA (Schwartz et al. 2002). 

Εικόνα 20: Σχηματική απεικόνιση 
ενεργοποιησης της πρωτεΐνης Rad53 από 

την Rad9 
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Ρόλος της Rad9 στην χαλκο-ρυθμιζόμενη μεταγραφή 

Από παλαιότερες αναλύσεις  από ομάδες του εργαστηρίου μας αλλά και άλλες ερευνητικές 

ομάδες, αποδεικνύεται ότι η Rad9 δεν εντοπίζεται παντού σε όλο το γονιδίωμα το 

σακχαρομύκητα ούτε σε όλα τα μεταγραφόμενα γονίδια. Αντίθετα, φαίνεται πως εντοπίζεται 

σε υποκινητές γονιδίων που ρυθμίζονται από τον Mac1 σε συνθήκες επαγωγής και μάλιστα η 

στρατολόγηση της σε αυτούς εξαρτάται από την παρουσία του μεταγραφικού παράγοντα.  

Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι η Rad9 επηρεάζει αρνητικά την μεταγραφική δράση του Mac1. 

Πιο συγκεκριμένα, η Rad9 επηρεάζει τόσο την δυνατότητα πρόσδεσης όσο και την δυνατότητα 

ενεργοποίησης του Mac1. Το καβοξυ-τελικό άκρο της Rad9, στο οποίο βρίσκεται η BRCT 

επικράτεια βρέθηκε να αλληλεπιδρά με τον Mac1 τόσο στην περιοχή πρόσδεσης του στο DNA 

(αμινο-τελική περιοχή) όσο και με την περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής (καρβοξυ-τελική 

περιοχή). Η αλληλεπίδραση αυτή πιθανόν ευνοεί την πιο κλειστή και επομένως ανενεργή δομή 

του Mac1 όπου οι δύο περιοχές ενεργοποίησης και πρόσδεσης είναι πιο κοντά (Jensen and 

Winge 1998). Όπως ήδη προαναφέρθηκε, οι επικράτειες BRCT χαρακτηρίζονται ως μοτίβα που 

έχουν την ικανότητα να προσδένονται σε φωσφοπεπτίδια και με υψηλότερη συγγένεια σε 

κατάλοιπα φωσφοσερίνης και φωσφοθρεονίνης (Glover, Williams, and Lee 2004). Επιπλέον, και 

ο Mac1 είναι φωσφορυλιωμένος στην ενεργή του μορφή (Heredia, Crooks, and Zhu 2001) και οι 

πιθανές θέσεις φωσφορυλίωσης του Mac1 περιλαμβάνονται στις περιοχές με τις οποίες 

αλληλεπιδρά η Rad9. Η πρωτεΐνη Rad9 λοιπόν, εντοπίζεται στους υποκινητές των γονιδίων που 

μεταγράφει ο Mac1 αλληλεπιδρώντας με τον μεταγραφικό παράγοντα. 

Από προγενέστερα πειράματα έχει βρεθεί επίσης, ότι η Rad9 αλληλεπιδρά in vivo με την Hir1. Η 

Hir1 (Histone Regulatory Protein) δρα στον υποκινητή των γονιδίων των ιστονών και έχει  

σκοπό την καταστολή της μεταγραφής τους στις υπόλοιπες φάσεις του κυτταρικού κύκλου 

εκτός από την φάση G1/S (DeSilva, Lee, and Osley 1998). Έχει βρεθεί από το εργαστήριο μας ότι 

η πρωτεΐνη αυτή αποτελεί στοιχείο του συμπλόκου επιμήκυνσης του γονιδίου CTR1 σε 

συνθήκες επαγωγής. Έτσι, προέκυψε το ερώτημα αν ο εντοπισμός της Rad9 περιορίζεται μόνο 

στην περιοχή των υποκινητών ή αν ανιχνεύεται και στις κωδικές περιοχές των ρυθμιζόμενων 

γονιδίων από τον μεταγραφικό παράγοντα Mac1. Βρέθηκε λοιπόν, ότι η Rad9 εντοπίζεται και 

στην κωδική περιοχή του γονίδιου CTR1 και η στρατολόγηση της εξαρτάται εν μέρει από την 

παρουσία της Hir1. Από παλαιότερες μελέτες έχει βρεθεί ότι η Rad9 δεν ανιχνεύεται σε 
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συνθήκες καταστολής της μεταγραφής χαλκο-εξαρτώμενων γονιδίων και συγκεκριμένα του 

CTR1, αλλά ούτε σε  περιοχές 5’ του CuRe και 3’ του CTR1 ORF σε συνθήκες επαγωγής. 

Επιπλέον, τα επίπεδα που ανιχνεύεται η φωσφοπρωτεΐνη Rad9 είναι υψηλότερα στην κωδική 

περιοχή του CTR1 από ότι στον υποκινητή. Η ποσοτική κατανομή, δηλαδή της Rad9 φαίνεται να 

ακολουθεί το ποσοτικό πρότυπο κατανομής της RNA πολυμεράσης ΙΙ στο γονίδιο CTR1. Παρόλα 

αυτά το πρότυπο κατανομής της πολυμεράσης δεν επηρεάζεται απουσία της πρωτεΐνης Rad9. 

Επομένως η Rad9 δεν παίζει καθοριστικό ρόλο στην τοποθέτηση ή στην κίνηση της RNA 

πολυμεράσης ΙΙ κατά τη μεταγραφή του CTR1 (Gkouskou, 2007). 

Το γονίδιο CTR1 ανήκει σε μια ομάδα γονιδίων που χαρακτηρίζονται ως “α hotspots” του 

μειωτικού ανασυνδυασμού. Ως “hotspots” χαρακτηρίζονται περιοχές του γονιδιώματος οι 

οποίες εμφανίζουν ασυνήθιστα υψηλά ποσοστά μειωτικού ανασυνδυασμού. Ως “α hotspots” 

χαρακτηρίζονται τα hotspots που απαιτούν πρόσδεση μεταγραφικού παράγοντα στο DNA. Στο 

σακχαρομύκητα ο μειωτικός ανασυνδυασμός ξεκινάει από το σχηματισμό δίκλωνου 

σπασίματος στο DNA. Από μελέτες που έγιναν με σκοπό να εντοπιστεί το σύνολο αυτών των 

περιοχών στο γονιδίωμα του S. cerevisiae έδειξαν ότι υπάρχουν 177 hotspots στα οποία 

περικλείονται 303 ORFs (Gezrton et al. 2000). Επομένως, ένας νέος ρόλος της πρωτεΐνης  Rad9 

θα μπορούσε να είναι ως διαμεσολαβητής μεταξύ της μεταγραφής και της επιδιόρθωσης του 

DNA σε φυσιολογικές συνθήκες. Άρα κατά την βλαστική φάση του κυτταρικού κύκλου το 

γονίδιο CTR1 είναι μεταγραφικά ενεργό παρουσία της Rad9. Κατά την μείωση η μεταγραφή 

σταματάει και αναλαμβάνει δράση ο επιδιορθωτικός μηχανισμός του DNA (Gkouskou, 2007). 

 

Εικόνα 21: Σχηματική απεικόνιση του ρόλου της Rad9 στη μεταγραφή και 

επιδιόρθωση του γονιδίου CTR1 (Gkouskou et al., αδημοσίευτα αποτελέσματα)  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή και γνωρίζοντας από προγενέστερα πειράματα το γεγονός 

ότι η πρωτεΐνη μεταβίβασης σήματος βλάβης στο DNA, Rad9 έχει αρνητική αλληλεπίδραση με 

τον μεταγραφικό παράγοντα Mac1 σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης του κυττάρου, 

θέλαμε να διευκρινίσουμε τι συμβαίνει στην μεταγραφή του CTR1 (γονίδιο εξαρτώμενο 

μεταγραφικά από τον Mac1) παρουσία επαγόμενης βλάβης στο γενετικό υλικό.  

Για το λόγο αυτό μελετήθηκε συγκριτικά η μεταγραφή του CTR1 σε κύτταρα σακχαρομύκητα 

αγρίου τύπου (FT5) και rad9Δ (FT5). Στην μισή ποσότητα των δύο αυτών καλλιεργειών και ενώ 

βρίσκονται στην ίδια φάση ανάπτυξης προστίθεται BCS ώστε να επαχθεί η δράση του Mac1, 

ενώ η υπόλοιπη καλλιέργεια αναπτύσσεται χωρίς επαγωγή. Μετά από 4 h που απαιτούνται για 

την δέσμευση των ιόντων χαλκού από το BCS, οι 4 καλλιέργειες χωρίζονται σε ίσες ποσότητες 

και προστίθενται 4 διαφορετικές συγκεντρώσεις Zeocin. Σε κάθε περίπτωση μία καλλιέργεια 

αφήνεται να αναπτυχθεί 1 h χωρίς την επίδραση του φαρμάκου. Οι τελικές 20 καλλιέργειες οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση του RNA και συγκεκριμένα για έλεγχο της 

μεταγραφής του CTR1, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2). 

 control 25 μg/ml 
Zeocin 

50 μg/ml 
Zeocin 

150 μg/ml 
Zeocin 

300 μg/ml 
Zeocin 

wild type      
wild type + BCS      

rad9Δ      
rad9Δ+ BCS      

Πίνακας 1: Συνθήκες ανάπτυξης των 20 καλλιεργειών 

 
Στο Διάγραμμα 14 παρουσιάζονται οι τιμές του μεταγραφόμενου CTR1 όπως προκύπτουν μετά 

από την εκάστοτε προσθήκη του φαρμάκου σε στελέχη αγρίου τύπου, με και χωρίς την 

παρουσία του BCS. Παρατηρείται αύξηση του mRNA του εξεταζόμενου γονιδίου στις 

καλλιέργειες που αναπτύσσονται παρουσία του BCS σε σχέση με τις αντίστοιχες που 

αναπτύσσονται απουσία του, και η οποία οφείλεται στην επαγωγή του μεταγραφικού 

παράγοντα του γονιδίου λόγω της έλλειψης του χαλκού από το κύτταρο. Ακόμα, η παρουσία 

της Zeocin μειώνει την μεταγραφή του CTR1  με τρόπο ‘’ανάλογο’’ της συγκέντρωσης του 

φαρμάκου που προστίθεται.  
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Διάγραμμα 14: Μεταγραφή του CTR1 απουσία και παρουσία BCS και διαφόρων 

συγκεντρώσεων Zeocin.  

Από αριστερά προς δεξιά: Οι πρώτες πέντε στήλες αναφέρονται σε καλλιέργειες αγρίου τύπου S. cerevisiae οι 

οποίες έχουν αναπτυχθεί 4 h χωρίς την παρουσία BCS ενώ οι επόμενες πέντε, αναφέρονται σε καλλιέργεια 

αναπτυγμένη παρουσία BCS στο ίδιο θρεπτικό μέσο (SC). Παρουσία BCS είναι εμφανές ότι επάγεται η δράση 

του Mac1 και η μεταγραφή του γονιδίου CTR1 αυξάνεται. Η πρώτη στήλη σε κάθε ομάδα δείχνει την ποσότητα 

mRNA CTR1 σε καλλιέργεια χωρίς την επίδραση Zeocin. Στις στήλες που ακολουθούν φαίνεται η ποσότητα του 

mRNA του γονιδίου από καλλιέργειες αναπτυγμένες παρουσία Zeocin σε συγκεντρώσεις 25, 50, 150 και 300 

μg/ml. Όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του φαρμάκου που προστίθεται τόσο είναι μικρότερη η ποσότητα 

του μεταγραφόμενου γονιδίου. Οι τιμές του mRNA του CTR1 είναι κανονικοποιημένες ως προς το mRNA του 

CMD1 το οποίο παραμένει αμετάβλητο υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 

Στο Διάγραμμα 15 παρουσιάζεται η ποσότητα του μεταγραφόμενου CTR1 προερχόμενη από 

καλλιέργεια FT5 rad9Δ αναπτυγμένη παρουσία και απουσία BCS και σε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις Zeocin. Παρατηρείται αύξηση του mRNA του εξεταζόμενου γονιδίου στις 

καλλιέργειες που αναπτύσσονται παρουσία του BCS και η οποία οφείλεται στην επαγωγή του 

Mac1 σε σχέση με τις αντίστοιχες που αναπτύσσονται απουσία του. Παρατηρείται επίσης ότι, 

όταν η καλλιέργεια αναπτύσσεται παρουσία Zeocin, η ποσότητα του μεταγραφόμενου CTR1 

εξακολουθεί να μειώνεται. Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι το mRNA του CTR1 από το 

rad9Δ στέλεχος παρουσία BCS αλλά απουσία της Zeocin εσφαλμένα κυμαίνεται σε επίπεδο 

χαμηλότερο από ότι παρουσία του φαρμάκου. Εάν αυτό το αποτέλεσμα ήταν αληθές θα 

έπρεπε να επαναλαμβάνεται και στην καλλιέργεια αναπτυγμένη απουσία BCS.  Σε σύγκριση με 

την ποσότητα mRNA του CTR1 προερχόμενο από καλλιέργεια αγρίου τύπου (Διάγραμμα 3), 

παρατηρείται αύξηση του mRNA στις αντίστοιχες καλλιέργεια στο στέλεχος rad9Δ. Ακόμα, 

παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin υπάρχει πτώση στην μεταγραφή του γονιδίου, τα ποσοστά 

όμως του mRNA είναι υψηλότερα σε σχάση με την καλλιέργεια αγρίου τύπου. 
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Διάγραμμα 15:  Μεταγραφή του CTR1 σε στέλεχος rad9Δ παρουσία και απουσία BCS 

και διαφόρων συγκεντρώσεων Zeocin.  

Από αριστερά προς δεξιά: Οι πρώτες πέντε στήλες αναφέρονται σε καλλιέργειες rad9Δ του S. cerevisiae οι 

οποίες έχουν αναπτυχθεί 4 h χωρίς την παρουσία BCS ενώ, οι επόμενες πέντε αναφέρονται σε καλλιέργεια 

αναπτυγμένη παρουσία BCS στο ίδιο θρεπτικό μέσο (SC). Παρουσία BCS είναι εμφανές ότι επάγεται η δράση 

του Mac1 και η μεταγραφή του γονιδίου CTR1 αυξάνεται. Η πρώτη στήλη σε κάθε ομάδα δείχνει την ποσότητα 

mRNA CTR1 σε καλλιέργεια χωρίς την επίδραση Zeocin. Στις στήλες που ακολουθούν φαίνεται η ποσότητα του 

mRNA του γονιδίου από καλλιέργειες αναπτυγμένες παρουσία Zeocin σε συγκεντρώσεις 25, 50, 150 και 300 

μg/ml. Οι τιμές του mRNA του CTR1 είναι κανονικοποιημένες ως προς το mRNA του CMD1 το οποίο παραμένει 

αμετάβλητο υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 

Παρατηρείται ότι η μεταγραφή του CTR1 και επομένως και η δράση του Mac1 έχει διαφορετική 

συμπεριφορά απουσία της πρωτεΐνης Rad9. Πιο συγκεκριμένα απουσία της Rad9 η μεταγραφή 

του CTR1 είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το στέλεχος αγρίου τύπου. (Σύγκριση Διαγραμμάτων 

14 και 15.) Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από παλαιότερα πειράματα του εργαστηρίου που 

αποδείκνυαν ότι η πρωτεΐνη ελέγχου βλάβης του DNA έχει αρνητική αλληλεπίδραση με τον 

μεταγραφικό παράγοντα Mac1 παρεμποδίζοντας τον στην μεταγραφή των γονιδίων σε 

φυσιολογικές συνθήκες (Gkouskou, 2007).  

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή του Κεφαλαίου 1, ο μεταγραφικός παράγοντας Mac1 

αποτελείται από δύο τμήματα. Το ένα τμήμα της πρωτεΐνης (αμινο-τελικό) είναι υπεύθυνο για 

την αναγνώριση και πρόσδεση στους υποκινητές των γονιδίων που μεταγράφει (DNA Binding 

Domain) και το άλλο τμήμα (καρβοξυ-τελικό) ευθύνεται για την ενεργοποίηση της μεταγραφής 

(Transactivation Domain) (Jensen and Winge 1998). Η πρωτεΐνη Rad9 αλληλεπιδρά με την 

περιοχή πρόσδεσης στο DNA του Mac1 αλλά και την περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής 

κάτω από φυσιολογικές συνθήκες (Gkouskou 2007). Είναι όμως αυτή η αλληλεπίδραση 

υπεύθυνη για την μείωση της μεταγραφικής ενεργότητας του Mac1 παρουσία της Zeocin;  
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Η πρωτεΐνη Rad9 δεν παρεμποδίζει περαιτέρω την δράση του Activation Domain 

του Mac1 παρουσία Zeocin 

Για την μελέτη της μεταγραφικής ενεργότητας του Mac1 και συγκεκριμένα του Transactivation 

Domain εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι του ενός υβριδίου και της δοκιμασίας  β-γαλακτοσιδάσης. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα πλασμίδια pAS64F2MAC1 το οποίο εκφράζει την υβριδική 

πρωτεΐνη LexA-Mac1 (δηλαδή τον παράγοντα Mac1 με αμινο-τελική συγχώνευση της περιοχής 

πρόσδεσης στο DNA, LexA) και το πλασμίδιο pJK103 που περιέχει το γονίδιο της β-

γαλακτοσιδάσης ρυθμιζόμενο από το χειριστή LexA (Εικόνα 16). Ακολούθησε εισαγωγή των 

δύο αυτών πλασμιδίων σε στέλεχος αγρίου τύπου (FT5) και rad9Δ (FT5) για να εξεταστεί η 

ενεργοποιητική ικανότητα του Mac1 (ανεξάρτητα από την ικανότητα πρόσδεσης στο DNA) 

πάνω στην μεταγραφή του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης υπό την επίδραση της Zeocin και 

απουσία  της πρωτεΐνης Rad9.  

Οι καλλιέργειες αγρίου τύπου και rad9Δ με τα πλασμίδια που αναφέρθηκαν αραιώθηκαν σε 

OD 0,25 μετά από ολονύχτια επώαση σε θρεπτικό μέσο SC με τα απαραίτητα αμινοξέα, στους 

30 οC. Στη συνέχεια έγινε επαγωγή της δράσης του Mac1 με BCS για 4 h και ακολούθησε η 

προσθήκη Zeocin σε συγκέντρωση 150 μg/ml για 1 h. Στο Διάγραμμα 16 απεικονίζεται η 

ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης στις δύο καλλιέργειες απουσία και παρουσία Zeocin. Η 

πρώτη ομάδα δείχνει την έκφραση της β-γαλακτοσιδάσης  από το στέλεχος αγρίου τύπου του 

σακχαρομύκητα. Παρατηρείται ότι με την προσθήκη του φαρμάκου (δεύτερη στήλη) η 

ενεργότητα άρα και η ποσότητα της β-γαλακτοσιδάσης δεν μεταβάλλεται. Άρα η δράση του 

μεταγραφικού παράγοντα παραμένει αμετάβλητη.  Στη  δεύτερη ομάδα  φαίνεται η δράση της 

β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος rad9Δ. Είναι εμφανές ότι η μεταγραφική δράση του Mac1 

αυξάνεται απουσία της πρωτεΐνης Rad9. Με την προσθήκη Zeocin η ενεργότητα της β-

γαλακτοσιδάση δεν μεταβάλλεται αισθητά. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι η πρωτεΐνη Rad9 

παρεμποδίζει τη δράση του μεταγραφικού παράγοντα αλλά, δεν είναι η αλληλεπίδραση με την 

περιοχή ενεργοποίησης του παράγοντα η αιτία της μείωσης της μεταγραφικής ενεργότητας του 

Mac1 παρουσία Zeocin. 

 

Εικόνα 22:   
Σχηματική απεικόνιση της ενεργοποίησης 
της μεταγραφής του γονιδίου LacZ  από το 

υβρίδιο LexA(DBD)-Mac1 
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Διάγραμμα 16: Ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στελέχη αγρίου τύπου και rad9Δ 

σε φυσιολογικές συνθήκες και επαγόμενης βλάβης στο DNA.  

Από αριστερά προς δεξιά: Στη πρώτη στήλη φαίνεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης σε στέλεχος αγρίου 

τύπου και στην δεύτερη παρουσία Zeocin. Στη πρώτη στήλη της δεύτερης ομάδας φαίνεται η ενεργότητα της  

β-γαλακτοσιδάση απουσία της πρωτεΐνης Rad9 σε φυσιολογικές συνθήκες και στη δεύτερη στήλη σε συνθήκες 

επαγόμενης βλάβης του DNA. Η μεταγραφή του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης (LacZ) ενεργοποιείται από το 

υβρίδιο LexA-Mac1, άρα παίρνουμε πληροφορίες για την δράση του A.D. του Mac1 σε κάθε περίπτωση. 

Στο Διάγραμμα 16 είναι εμφανές ότι μονάδες ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης είναι πολύ 

χαμηλές και στην καλλιέργεια αγρίου τύπου και στις δύο συνθήκες. Παρόλο που απουσία της 

πρωτεΐνης Rad9 η ενεργότητα του ενζύμου παρουσιάζει μία μικρή αύξηση, εξακολουθεί και 

κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και στις δύο συνθήκες . Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται 

στο ότι ο ενδογενής Mac1 παρεμποδίζει την δράση του πλασμιδιακού υβριδίου LexA-Mac1. Για 

να επιβεβαιωθεί αυτή η υποψία, το παραπάνω πείραμα θα έπρεπε να επαναληφθεί απουσία 

της πρωτεΐνης Mac1 και έτσι ήταν αναγκαία η δημιουργία στελέχους mac1Δrad9Δ.  

Από το πλασμίδιο pAG32 απομονώθηκε με PCR και με χρήση των κατάλληλων εκκινητών, το 

γονίδιο της hygromycin B phosphotransferase το οποίο προσδίδει ανθεκτικότητα παρουσία του 

αντιβιοτικού υγρομυκίνη. Στη συνέχεια, με ομόλογο ανασυνδιασμό στα στελέχη 

mac1Δ(+ΚΑΝΜΧ6) και rad9Δ(+ΚΑΝΜΧ6) το γονίδιο αυτό αντικατέστησε τα ενδογενή RAD9 και 

MAC1 αντίστοιχα με σκοπό την δημιουργία του mac1Δrad9Δ και στις δύο περιπτώσεις. Οι 

καλλιέργειες αναπτύσσονται σε πιάτα Petri με YPD παρουσία των αντιβιοτικών καναμυκίνης 

και υγρομυκίνης. Από τις αποικίες που δημιουργούνται γίνεται απομόνωση του DNA  για 

έλεγχο της διπλής απαλοιφής με PCR. Τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα, καθώς η 

διαγραφή του επιθυμητού γονιδίου σε κάθε περίπτωση δεν είχε γίνει. Έγινε επανάληψη της 

διαδικασίας αρκετές φορές, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να επιτευχθεί το επιθυμητό στέλεχος 

mac1Δrad9Δ. 
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Η εναλλακτική λύση ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα ήδη υπάρχον στέλεχος mac1Δrad9Δ. Η 

αφαίρεση του γονιδίου του Mac1 στο εν λόγω στέλεχος, είχε γίνει με την προσθήκη του URA3, 

γονίδιο που κωδικοποιεί το απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση της ουρακίλης και 

προσδίδει ανθεκτικότητα όταν το στέλεχος αναπτύσσεται απουσία του συγκεκριμένου 

αμινοξέος. Όμως το πλασμίδιο pJK103, το οποίο για τις ανάγκες του πειράματος πρέπει να 

εισαχθεί στο στέλεχος mac1Δrad9Δ, περιέχει επίσης το γονίδιο αυτό. Έτσι, είναι αναγκαίο 

λοιπόν να γίνει απενεργοποίηση της έκφρασης του γενωμικού URA3. Για την αδρανοποίηση 

του γονιδίου URA3, χρησιμοποιήθηκε ένα φθoριωμένο παράγωγο της πυριμιδίνης πρόδρομο 

του οροτικού οξέος, 5-φθωοροτικό οξύ (5-FOA). Το γονίδιο URA3 κωδικοποιεί το ένζυμο για την 

αποκαρβοξυλίωση του 5-φθωοροτικού οξέος σε 5-φθωροουρακίλη η οποία είναι ένας τοξικός 

για το κύτταρο μεταβολίτης. Έτσι, προκειμένου να επιβιώσουν παρουσία του 5-FOA τα κύτταρα 

απενεργοποιούν την έκφραση του γονιδίου URA3 (Εικόνα 23.C) (Boeke et al. 1987).  

Στο στέλεχος mac1Δ(+URA3)rad9Δ(+KANMX6), του οποίου έχει γίνει απενεργοποίηση στην 

έκφραση του γονιδίου URA3 γίνεται φαινοτυπικός έλεγχος της διαγραφής των γονιδίων MAC1 

και RAD9. Για να διευκρινιστεί ότι ο ενδογενής Mac1 δεν εκφράζεται δύο καλλιέργειες από το 

στέλεχος αυτό αναπτύχθηκαν παρουσία θρεπτικού μέσου YPG (Εικόνα 23.Α). Το θρεπτικό αυτό 

παρέχει ως πηγή άνθρακα την γλυκερόλη. Ο μεταβολισμός της γλυκερόλης στα κύτταρα γίνεται 

μέσω των μιτοχονδρίων. Για την λειτουργία την μιτοχονδρίων όμως, είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη χαλκού ώστε να είναι λειτουργικά τα ένζυμα και οι πρωτεΐνες που εμπλέκονται. Έτσι, 

εάν τα κύτταρα αναπτύσσονται απουσία του Mac1, ο οποίος μεταγράφει τις βασικές πρωτεΐνες 

υπεύθυνες για την εισαγωγή του χαλκού μέσα στο κύτταρο, το κύτταρο δεν επιζεί (Brisson et al. 

2001). Για την επιβεβαίωση της διαγραφής του γονιδίου RAD9, δύο καλλιέργειες του  

στελέχους mac1Δ(+URA3)rad9Δ(+KANMX6) καλλιεργούνται σε YPD, η μία εκτίθεται για 20 sec 

σε UV ακτινοβολία και αφήνονται να αναπτυχθούν στους 30 οC (Εικόνα 23.Β). Είναι γνωστό ότι 

τα στελέχη που δεν διαθέτουν πρωτεΐνη της οικογένειας Rad είναι ευαίσθητα και δεν επιζούν 

μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία, όπως έγινε και σε αυτή την περίπτωση (Prakash 1974). 

Εικόνα 23: Φαινοτυπικός έλεγχος της διπλής διαγραφής των 
γονιδίων MAC1 και RAD9 και απενεργοποίησης του 

γονιδίου URA3.  
Α) Καλλιέργεια στελεχών αγρίου τύπου (FT5), mac1Δ (mΔ) και 
mac1Δrad9Δ (3, 10) σε θρεπτικό μέσο YPG. Μόνο το στέλεχος 
αγρίου τύπου (FT5) αναπτύσσεται, ενώ εκείνα που δεν διαθέτουν 
το γονίδιο MAC1 όχι. Β) Καλλιέργεια του mac1Δrad9Δ (3) σε 
θρεπτικό YPD χωρίς έκθεση σε UV (πάνω) και μετά από 20 sec 
ακτινοβόλησης (κάτω). Μετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία 
είναι εμφανής ο μικρότερος αριθμός αποικιών που 
αναπτύσσονται λόγω της απουσίας του γονιδίου RAD9. C) 
Καλλιέργεια του στελέχους mac1Δrad9Δ (3) σε θρεπτικό μέσο 
MIN παρουσία 5-FOA για απενεργοποίηση του γονιδίου URA3. 
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Για να διαπιστωθεί εάν όντως ο ενδογενείς Mac1 παρεμποδίζει την δράση του υβριδίου LexA-

Mac1, γίνεται εισαγωγή των πλασμιδίων pAS64F2MAC1 και pJK103 στα στελέχη FT5 αγρίου 

τύπου, rad9Δ(+KANMXX6), mac1Δ(+ΚΑΝΜΧ6) και mac1Δ(+URA3)rad9Δ(+KANMX6) στο οποίο 

έχει γίνει απενεργοποίηση του γονιδίου URA3. Οι τέσσερις καλλιέργειες αραιώθηκαν σε OD 

0,25 μετά από ολονύχτια επώαση σε θρεπτικό μέσο SC με τα απαραίτητα αμινοξέα στους 30 οC. 

Στη συνέχεια έγινε επαγωγή της δράσης του Mac1 με BCS για 4 h και ακολούθησε μέτρηση της 

ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης. Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 17) φαίνονται τα 

αποτελέσματα της ενζυμικής δράσης της β-γαλακτοσιδάσης τα οποία είναι ανάλογα της 

έκφρασης του ενζύμου του οποίου η μεταγραφή ενεργοποιείται από το υβρίδιο LexA-Mac1. 

Παρατηρείται ότι η ενεργότητα του ενζύμου είναι υψηλότερη στα στελέχη όπου έχει γίνει 

διαγραφή του ενδογενή Mac1. Πιο αναλυτικά, στο στέλεχος  mac1Δ η ενεργότητα της β-

γαλακτοσιδάση είναι σχεδόν 30 φορές περισσότερη σε σχέση με του αγρίου τύπου. Αντίστοιχα, 

στο στέλεχος mac1Δrad9Δ η ενεργότητα του ενζύμου είναι επίσης περισσότερη (σχεδόν 40 

φορές) σε σχέση με το στέλεχος rad9Δ. Ενδεχομένως, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  ο 

ενδογενής Mac1 διμερίζεται με  το υβρίδιο LexA-Mac1 και παρεμποδίζει την ενεργοποίηση της 

μεταγραφής του γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης, LacZ.  

 

Διάγραμμα 17: Ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης στα στελέχη αγρίου τύπου, rad9Δ, 

mac1Δ και mac1Δrad9Δ. 

Από αριστερά προς δεξιά: Στην πρώτη στήλη φαίνεται  ενεργότητα του ενζύμου σε στέλεχος αγρίου τύπου και 

στη δεύτερη σε στέλεχος rad9Δ. Στην τρίτη στήλη φαίνεται η δράση του ενζύμου σε στέλεχος όπου έχει 

αφαιρεθεί ο ενδογενής Mac1 και στην τελευταία σε στέλεχος mac1Δrad9Δ. Η μεταγραφή του γονιδίου της β-

γαλακτοσιδάσης (LacZ) ενεργοποιείται από το υβρίδιο LexA-Mac1 και παίρνουμε πληροφορίες για την δράση 

του Activation Domain του Mac1 σε κάθε περίπτωση. 
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Για να διευκρινιστεί λοιπόν, εάν η πρωτεΐνη Rad9 παρεμποδίζει την δράση του Activation 

Domain του Mac1 σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA το πείραμα επαναλήφθηκε 

χρησιμοποιώντας τα στελέχη  rad9Δ και mac1Δrad9Δ. Μετά από ολονύχτια επώαση στους 30 

οC οι δύο καλλιέργειες αραιώνονται σε OD 0,25 και γίνεται επαγωγή του LexA-Mac1 με BCS για 

4 h και στη πορεία προστίθεται Zeocin σε τελική συγκέντρωση 300 μg/ml για 1 h ενώ και στις 

δύο περιπτώσεις μία καλλιέργεια αφήνεται να αναπτύσσεται χωρίς την επίδραση του 

φαρμάκου. Τα αποτελέσματα την ενεργότητας της β-γαλακτοσιδάσης παρατίθενται στο 

Διάγραμμα 18. Όπως διακρίνεται στο διάγραμμα, παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin και στα 

δύο στελέχη, δεν μεταβάλλεται η ενεργότητα του ενζύμου. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το 

γονίδιο μεταγράφεται το ίδιο σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης 

στο DNA, άρα το Activation Domain του Μac1 παραμένει εξίσου ενεργό. 

 

Διάγραμμα 18: Ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης στα στελέχη rad9Δ και mac1Δrad9Δ.  

Από αριστερά προς δεξιά: Στην πρώτη ομάδα φαίνεται η ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης στο στέλεχος 

rad9Δ. Στην πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι αναπτυγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες, ενώ στη δεύτερη σε 

συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA με προσθήκη Zeocin 300 μg/ml. Στην δεύτερη ομάδα φαίνεται η 

ενεργότητα της β-γαλακτοσιδάσης στο στέλεχος mac1Δrad9Δ. Στην πρώτη στήλη η καλλιέργεια είναι 

αναπτυγμένη σε φυσιολογικές συνθήκες, ενώ στη δεύτερη με προσθήκη Zeocin 300 μg/ml. Η μεταγραφή του 

γονιδίου της β-γαλακτοσιδάσης (LacZ) ενεργοποιείται από το υβρίδιο LexA-Mac1, άρα παίρνουμε πληροφορίες 

για την δράση του Activation Domain του Mac1 σε κάθε περίπτωση. 

 

Το ερώτημα που προκύπτει και θα προσπαθήσουμε έμμεσα να απαντήσουμε στη πορεία είναι, 

εάν η πρωτεΐνη Rad9 αλληλεπιδρά με την περιοχή πρόσδεσης στον υποκινητή του γονιδίου 

CTR1 (DNA Binding Domain, DBD) του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 και παρεμποδίζει την 

μεταγραφή του εν λόγω γονιδίου σε συνθήκες επαγόμενης βλάβη παρουσία Zeocin. Θα 

εξεταστεί λοιπόν η στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του γονιδίου παρουσία και μη της 

Rad9 σε φυσιολογικές συνθήκες και επαγόμενης βλάβης στο DNA. 
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Η πρωτεΐνη Rad9 δεν παρεμποδίζει περαιτέρω την δράση του DNA Binding Domain 

(περιοχή πρόσδεσης στο DNA) του Mac1 παρουσία Zeocin 

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή του κεφαλαίου, το καρβοξυ-τελικό άκρο της Rad9, στο οποίο 

βρίσκεται η BRCT επικράτεια, αλληλεπιδρά με τον Mac1 και στην περιοχή πρόσδεσης του στο 

DNA (αμινο-τελική περιοχή). Συμπεραίνοντας από το προηγούμενο πείραμα ότι η Rad9 δεν 

παρεμποδίζει περαιτέρω την δράση του Activation Domain του Mac1, τα πειράματα 

στράφηκαν στην διερεύνηση αλληλεπίδρασης της πρωτεΐνης μεταβίβασης σήματος βλάβης στο 

DNA με την περιοχή πρόσδεσης στο DNA του μεταγραφικού παράγοντα, παρουσία επαγόμενης 

βλάβης στο DNA. Η αλληλεπίδραση αυτή εξετάστηκε έμμεσα, έπειτα από σύγκριση της 

πρόσδεσης του Mac1 στον υποκινητή του CTR1 παρουσία και απουσία της πρωτεΐνης Rad9 και 

σε συνθήκες φυσιολογικές και υπό την επίδραση της Zeocin.  

Για την διερεύνηση της στρατολόγησης του μεταγραφικού παpάγοντα Mac1 στον υποκινητή 

του CTR1 ακολουθήθηκε η πειραματική μέθοδος ανοσοκατακρήμνιση της χρωματίνης. 

Χρησιμοποιήθηκαν στελέχη FT5 MAC1-9MYC και rad9Δ/MAC1-9MYC στα οποία, έπειτα από 

ολονύχτια ανάπτυξη παρουσία θρεπτικού SC, έγινε αραίωση σε OD 0,25 και επαγωγή της 

μεταγραφής των χαλκο-γονιδίων. Ακολούθησε προσθήκη Zeocin σε τελική συγκέντρωση 100 

μg/ml στην μισή ποσότητα και των δύο καλλιεργειών. Έπειτα από 1 h επίδρασης του φαρμάκου 

ξεκινάει η πειραματική διαδικασία της ChIP και ποσοτικοποίηση του DNA του υποκινητή του 

CTR1 στο οποίο είχε προσδεθεί ο Mac1, με Real Time-PCR. 

Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 19) αποτυπώνεται το ποσό στρατολόγησης του Mac1 

στον υποκινητή του CTR1 στις παραπάνω τέσσερις συνθήκες. Η πρόσδεση του Mac1 στον 

υποκινητή του γονιδίου αυξάνεται στο στέλεχος του σακχαρομύκητα στο οποίο απουσιάζει η 

πρωτεΐνη Rad9 σε φυσιολογικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό και εξηγείται από 

το γεγονός ότι η BRCT επικράτεια η οποία βρίσκεται στο καρβοξυ-τελικό άκρο της Rad9 

αλληλεπιδρά με την περιοχή πρόσδεσης στο DNA του Mac1 στο αμινο-τελικό άκρο. Η 

αλληλεπίδραση αυτή παρεμποδίζει την πρόσδεση του μεταγραφικού παράγοντα στον 

υποκινητή του CTR1, για το λόγο αυτό απουσία της Rad9 παρατηρείται μεγαλύτερη πρόσδεση 

του Mac1 στον υποκινητή, σε φυσιολογικές συνθήκες.  

Σε συνθήκες  επαγόμενης βλάβης στο DNA, υπό την επίδραση του αντιβιοτικού Zeocin η 

στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του CTR1 δεν μεταβάλλεται αισθητά στο στέλεχος 
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rad9Δ. Αντίθετα, παρουσία Zeocin σε στέλεχος αγρίου τύπου παρατηρείται αύξηση στην 

στρατολόγηση  του Mac1 στον υποκινητή του γονιδίου. Σε συνθήκες βλάβης του DNA, όπως 

αναλύθηκε στην Εισαγωγή του κεφαλαίου, η Rad9 υπερ-φωσφορυλιώνεται και αλληλεπιδρά με  

την πρωτεΐνη Rad53 έχοντας ως συνέπεια την αυτο-φωσφορυλίωση της (Schwartz et al. 2002) 

(Sweeney et al. 2005). Έτσι λοιπόν, παύει εν μέρει να υφίσταται η αλληλεπίδραση Rad9-Mac1. 

Ακόμα παρατηρείται ότι η στρατολόγηση του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 στον υποκινητή 

του CTR1 παρουσία Zeocin δεν διαφοροποιείται συμαντικά σε σχέση με  το κάθισμα του Mac1   

 
Διάγραμμα 19: Στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του CTR1.  

Από αριστερά προς δεξιά: Η πρώτη ομάδα αναφέρεται στην στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή του 
γονιδίου σε στέλεχος αγρίου τύπου. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται η πρόσδεση του μεταγραφικού 
παράγοντα στον υποκινητή σε φυσιολογικές συνθήκες ενώ στη δεύτερη παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin σε 
τελική συγκέντρωση 100 μg/ml. Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται στην στρατολόγηση του Mac1 στον υποκινητή 
του γονιδίου σε στέλεχος αγρίου τύπου. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζεται η πρόσδεση του μεταγραφικού 
παράγοντα στον υποκινητή σε φυσιολογικές συνθήκες ενώ στη δεύτερη παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin σε 
τελική συγκέντρωση 100 μg/ml. Οι τιμές είναι κανονικοποιημένες ως προς την πρόσδεση του Mac1 στο τέλος 
της κωδικής περιοχής του γονιδίου CTR1. 
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Η μεταγραφική ικανότητα του Mac1 επηρεάζεται από τον επίτοπο 9-Myc 

 

Σκοπός του πειράματος ήταν να διευκρινιστεί εάν η μεταγραφική ικανότητα του Mac1 

επηρεάζεται από την συνέκφραση της πρωτεΐνης με την ολιγοπεπτιδική αλληλουχία 9-myc στο 

καρβοξυ-τελικό της άκρο. Χρησιμοποιήθηκαν στελέχη άγριου τύπου και MAC1-9MYC τα οποία 

αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό μέσο SC, έγινε επαγωγή της μεταγραφής των χαλκο-γονιδίων με 

BCS (4 h) και προστέθηκε Zeocin για 1 h σε τελικές συγκεντρώσεις 0, 200 και 400 μg/ml. 

Ακολούθησε απομόνωση του mRNA από κάθε καλλιέργεια και ανάλυση της ποσότητας του 

CTR1 με Real-Time PCR. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 20), η μεταγραφή του CTR1 από τον 

Mac1 είναι περισσότερη σε σχέση με την μεταγραφή του γονιδίου από τον επισημασμένο 

μεταγραφικό παράγοντα σε φυσιολογικές συνθήκες. Σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA 

παρουσία Zeocin παρατηρείται ότι η μεταγραφή του γονιδίου CTR1 από τον Mac1-9myc δεν 

μεταβάλλεται. Αμετάβλητη παραμένει επομένως και η μεταγραφή του FTR1 παρουσία Zeocin 

σε στέλεχος Mac1-9myc (Διάγραμμα 21). Πιθανότατα, η ύπαρξη του επιτόπου στο καρβοξυ-

τελικό άκρο της πρωτεΐνης επηρεάζει αρνητικά την μεταγραφική ενεργότητά της αλλά 

συγχρόνως παρεμποδίζει την ενδεχόμενη άμεση αλληλεπίδραση του Mac1 με την Zeocin και 

για το λόγο αυτό δεν παρατηρείται μεταβολή στη μεταγραφή του CTR1 παρουσία του 

αντιβιοτικού. 

 

Διάγραμμα 20: Μεταγραφή CTR1 από Mac1 και 
Mac1-9myc.  

Η πρώτη ομάδα αφορά την μεταγραφή του CTR1 από 
τον μεταγραφικό παράγοντα Mac1 παρουσία 0, 200 
και 400 μg/ml αντίστοιχα. Η δεύτερη ομάδα 
αναφέρεται στη μεταγραφή του γονιδίου από Mac1-
9myc στις αντίστοιχες συνθήκες. 

 

Διάγραμμα 21: Μεταγραφή FTR1 από Mac1 και 
Mac1-9myc. 

Η πρώτη ομάδα αφορά την μεταγραφή του FTR1 από 
τον μεταγραφικό παράγοντα Mac1 παρουσία 0 και 
200 μg/ml. Η δεύτερη ομάδα αναφέρεται στη 
μεταγραφή του γονιδίου από Mac1-9myc στις 
αντίστοιχες συνθήκες. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Από προγενέστερα πειράματα έχει αποδειχθεί ότι η πρωτεΐνη Rad9 επηρεάζει αρνητικά την 

μεταγραφική δράση του Mac1 σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης του S. cerevisiae. Πιο 

συγκεκριμένα, η Rad9 παρεμποδίζει τόσο την δυνατότητα πρόσδεσης όσο και την δυνατότητα 

ενεργοποίησης του Mac1. Το καρβοξυ-τελικό άκρο της Rad9, στο οποίο βρίσκεται η BRCT 

επικράτεια, βρέθηκε να αλληλεπιδρά με τον Mac1 στην περιοχή πρόσδεσης του στο DNA 

(αμινο-τελική περιοχή) και στην περιοχή ενεργοποίησης της μεταγραφής (καρβοξυ-τελική 

περιοχή) (Gkouskou 2007).  

Σκοπός των παραπάνω πειραμάτων ήταν να αποσαφηνιστεί εάν η πρωτεϊνική αλληλεπίδραση 

Mac1-Rad9 εξακολουθεί να υφίσταται σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης του DNA παρουσία 

Zeocin και αν σχετίζεται με την μεταγραφική απενεργοποίηση του Mac1 σε αυτές τις συνθήκες. 

Εξετάζοντας την μεταγραφή του γονιδίου CTR1 σε στέλεχος αγρίου τύπου και σε στέλεχος 

rad9Δ σε φυσιολογικές συνθήκες αλλά και παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων Zeocin 

παρατηρήθηκαν τα εξής φαινόμενα. Πρώτον, απουσία της πρωτεΐνης Rad9 η ποσότητα του 

mRNA του CTR1 είναι σε μεγαλύτερα επίπεδα σε σύγκριση με το στέλεχος του αγρίου τύπου. 

Δεύτερον, παρατηρήθηκε πτώση του μεταγραφόμενου γονιδίου και στο στέλεχος rad9Δ 

παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων Zeocin. Τα επίπεδα όμως του mRNA εξακολουθούσαν 

να είναι υψηλότερα από τις αντίστοιχες συνθήκες σε στέλεχος αγρίου τύπου. Συνεπώς, παρόλο 

που η μεταγραφική ικανότητα του Mac1 αυξάνεται απουσία της πρωτεΐνης Rad9, εξακολουθεί 

να παρατηρείται μία μικρή πτώση στην μεταγραφική δράση της πρωτεΐνης παρουσία 

αυξανόμενων συγκεντρώσεων Zeocin. 

Έχοντας την υποψία ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ της Rad9 με τον μεταγραφικό παράγοντα 

επηρεάζει την δράση του δεύτερου παρουσία επαγόμενης βλάβης στο DNA, εξετάστηκε 

ξεχωριστά η ικανότητα του Mac1 να ενεργοποιήσει την μεταγραφή του γονιδίου CTR1 αλλά και 

να προσδεθεί στον υποκινητή του γονιδίου σε στέλεχος rad9Δ. Όπως αποδείχτηκε πειραματικά, 

η δράση του Activation Domain του Mac1 αυξάνεται απουσία της πρωτεΐνης Rad9 και 

παραμένει αμετάβλητο παρουσία Zeocin στο ίδιο στέλεχος. Συμπερασματικά, μπορούμε να 

πούμε ότι η πρωτεΐνη Rad9 παρεμποδίζει την ικανότητα του Mac1 να ενεργοποιήσει τη 

μεταγραφή δεν είναι όμως η αιτία που μειώνεται η δράση του μεταγραφικού παράγοντα υπό 

την επίδραση του αντιβιοτικού Zeocin. 
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Στην πορεία εξετάστηκε αποκλειστικά η ικανότητα του Mac1 να προσδεθεί στον υποκινητή 

απουσία της πρωτεΐνης Rad9, σε φυσιολογικές συνθήκες και επαγόμενης βλάβης του DNA.   

Παρατηρήθηκε ότι η στρατολόγηση του μεταγραφικού παράγοντα στον υποκινητή του 

γονιδίου CTR1 είναι μεγαλύτερη στο στέλεχος rad9Δ σε σχέση με του αγρίου τύπου στελέχους 

σε φυσιολογικές συνθήκες. Επιπλέον, απουσία της πρωτεΐνης Rad9 παρατηρείται ότι η 

πρόσδεση του Mac1 στον υποκινητή δεν μεταβάλλεται σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο 

DNA. Συνεπώς η πρωτεΐνη Rad9 δεν σχετίζεται με την αδυναμία του Mac1 να ενεργοποίηση την 

μεταγραφή των χαλκο-γονιδίων σε συνθήκες βλάβης του DNA παρουσία Zeocin. 

Συνοψίζοντας, η αλληλεπίδραση μεταξύ της πρωτεΐνης μεταβίβασης του σήματος βλάβης στο 

DNA, Rad9 με τον μεταγραφικό παράγοντα Mac1 υφίσταται και δρα ανασταλτικά στην 

λειτουργία του δεύτερου σε φυσιολογικές συνθήκες αλλά δεν είναι η αιτία μείωσης της 

μεταγραφικής ικανότητας του σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης του DNA.  
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I.         Κεφάλαιο 5: Η Sod1 επηρεάζει την Mac1-εξαρτώμενη μεταγραφή 

παρουσία Zeocin 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Zeocin είναι ένα ευδιάλυτο στο νερό γλυκοπεπτίδιο, συναρμοσμένο με δισθενή χαλκό. 

Προκειμένου να προκαλέσει διάσπαση της αλυσίδας του DNA, το ιόν του χαλκού ανάγεται και 

απελευθερώνεται από τη Zeocin (Zeocin Invitrogen, 2012).  Όπως είναι γνωστόν, ελεύθερα 

ιόντα χαλκού μέσα στα κύτταρα είναι ιδιαίτερα τοξικά. Το μέταλλο αυτό, μέσα από την 

αντίδραση Fenton καταλύει τη μετατροπή του υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) σε ένα πολύ 

ισχυρό οξειδωτικό, τη ρίζα υδροξυλίου (ΟΗ•), το οποίο προκαλεί βλάβες σε συστατικά του 

κυττάρου (Fridovich 1983). 

Για την διατήρηση της ομοιόστασης του χαλκού όπως πολλοί ευκαρυωτικοί οργανισμοί, έτσι 

και ο σακχαρομύκητας περιέχει καταλάσες και μεταλλοθειονίνες οι οποίες δρουν ως χηλικοί 

υποκαταστάτες που δεσμεύουν το ιόν και με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στην αποτοξίνωση 

του κυττάρου. Μία τέτοια μεταλλοθειονίνη είναι η Cup1 η οποία βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα 

του S. cerevisiae, δεσμεύει τον χαλκό, προστατεύει το κύτταρο από οξειδωτική βλάβη λόγω των 

ιόντων υπεροξειδίου και μεταγράφεται από τον Ace1 (Hamer, Thiele, and Lemontt 1985). Ο 

ίδιος μεταγραφικός παράγοντας είναι υπεύθυνος και για την έκφραση του γονιδίου της Cu/Zn 

δισμουτάση του υπεροξειδίου, SOD1 (Gralla et al. 1991).  

Η κυτοσολική Sod1 

Το γονίδιο SOD1 βρίσκεται στο χρωμόσωμα X του S. cerevisiae και κωδικοποιεί την μικρού 

μεγέθους  (154 a.a.) Cu/Zn δισμουτάση του υπεροξειδίου, η οποία έχει μοριακό βάρος 15,849 

kD και συναντάται στην ομοδιμερή μορφή της, μοριακού βάρους 32 kDa. Ο κύριος λειτουργικός 

ρόλος της πρωτεΐνης Sod1 μέσα στο κυτοσόλιο του κυττάρου είναι η κατάλυση της διάσπασης 

των ριζών του υπεροξειδίου (Ο2
-) σε μοριακό οξυγόνο (Ο2) και υπεροξείδιο του υδρογόνου 

Εικόνα 24: Η ομοδιμερής μορφη της 

πρωτεΐνης Sod1. 
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(Η2Ο2) (Bermingham-McDonogh, Gralla, and Valentine 1988). Πιο αναλυτικά, κάθε μονομερές 

της πρωτεΐνης δεσμεύει ένα ιόν  χαλκού με τις ιστιδίνες στις θέσεις His46, His48 και His120 και 

ένα ιόν ψευδαργύρου με τις ιστιδίνες στις θέσεις His63, His80, His71 και με το ασπαρτικό οξύ 

στη θέση Asp83 (Εικόνα 24) (Djinović et al. 1991) (Nedd et al. 2014). 

Έχουν προταθεί δύο μηχανισμοί κατάλυσης των ριζών υπεροξειδίου από την Sod1 οι οποίοι 

εναλλάσονται. Ο πρώτος προτείνει ότι ο συναρμοσμένος δισθενής χαλκός στη μεταλλο-

πρωτείνη άναγεται και η ρίζα του υπεροξειδίου οξειδώνεται σε μοριακό οξυγόνο (Αντίδραση 

1). Στη συνέχεια ο ανηγμένος χαλκός της δισμουτάσης του υπεροξειδίου οξειδώνεται σε 

δισθενή και σχηματίζει με δύο πρωτόνια και μία άλλη ρίζα υπεροξειδίου το υπεροξείδιο του 

υδρογόνου (Αντίδραση 2) (Hart et al. 1999). 

O2
- + Cu+2ZnSOD  O2 + Cu+ZnSOD (Αντίδραση 1) 

O2
- + Cu+ZnSOD + 2H+  H2O2 + Cu+2ZnSOD (Αντίδραση 2) 

Ο μηχανισμός οξειδοαναγωγής φαίνεται στην Εικόνα 25. Στο μηχανισμό αυτό η ρίζα του 

υπεροξειδίου οδηγείται στο δισθενή Cu από το ηλεκτροστατικό βρόχο μέσω του καταλοίπου 

της αργινίνης στη θέση Arg143. Κατά την οξείδωση του υπεροξειδίου στο τριπλό διμερές 

οξυγόνου, ο Cu2+ ανάγεται σε Cu1+ και η αναγωγή αυτή ακολουθείται από μεταφορά πρωτονίου 

στο υπόστρωμα και την οξείδωση ξανά του Cu1+ σε Cu2+. Στη συνέχεια το ενεργό κέντρο 

πρωτονιώνεται και αποκαθίσταται η αργινίνη και το οξυγόνο που απελευθερώνεται αντιδρά με 

το νερό και σχηματίζει ιόν υπεροξειδίου του υδρογόνου. Τέλος, η υποκατάσταση του μορίου 

νερού από άλλο υπεροξείδιο προκαλεί την διαμόρφωση του αρχικού συμπλόκου. Η αλλαγή της 

οξειδωτικής κατάστασης του συναρμοσμένου χαλκού στην πρωτεΐνη Sod1 παίζει κυρίαρχο 

ρόλο στην αποτοξικοποίηση του κυττάρου (Nedd et al. 2014). 

 

 

Εικόνα 25: Μηχανισμός 

οξειδοαναγωγής που καταλύεται από 

την πρωτεΐνη Sod1. 
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Η μιτοχονδριακή Sod1 

Πέρα από το κυτοσόλιο, η Cu/Zn δισμουτάση του υπεροξειδίου μπορεί να βρίσκεται σε 

μικρότερα ποσοστά και στα μιτοχόνδρια και πιο συγκεκριμένα στον διαμεμβρανικό χώρο 

(Sturtz et al. 2001). Στον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων εντοπίζεται ακόμα, και η 

μέταλλο-σαπερόνη της Sod1, Ccs1. Η συσσώρευση της μιτοχονδριακή Sod1 στον 

διαμεμβρανικό χώρο επηρεάζεται άμεσα από την σαπερόνη Ccs1. Κύτταρα που στερούνται την 

Sod1 έχουν έλλειψη και στη σαπερόνη ενώ αντίστροφα, όταν η Sod1 ανιχνεύεται σε υψηλές 

συγκεντρώσεις υπάρχει σε αφθονία και η Ccs1. Η apo μορφή της Sod1 μπορεί να διαπεράσει 

την εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη. Έπειτα, παγιδεύεται στο διαμεμβρανικό χώρο των 

μιτοχονδρίων (inter-membrane space, IMS), όπου και αλληλεπιδρά άμεσα με την σαπερόνη 

Ccs1 (Schmidt, Kunst, and Culotta 2000). Η μεταλλίωση της Sod1 από τη μιτοχονδριακή Ccs1 δεν 

επιτρέπει την μετατόπιση της στο κυτοσόλιο του κυττάρου. Αντιθέτως, εάν το μεγαλύτερο 

μέρος της μεταλλίωση της Sod1 γίνει στο κυτταρόπλασμα μπορεί να εμποδίζει την είσοδο της 

μεταλλοπρωτεΐνης στα μιτοχόνδρια. Μη γνωρίζοντας ακόμα την ύπαρξη πολυπεπτιδικών 

αλληλουχιών στην Sod1 υπεύθυνες για την μετατόπιση από το κυτοσόλιο στα μιτοχόνδρια, ο 

μετατοπισμός της εν μέρει μπορεί να οφείλεται στα επίπεδα μετάλλωσης της Sod1.  

Από προγενέστερες μελέτες έχει παρατηρηθεί ότι κύτταρα ζύμης τα οποία αναπτύσσονται 

απουσία της μιτοχονδριακής Cu/Zn Sod παρουσιάζουν επιπλοκές στο μονοπάτι βιοσύνθεσης 

της μεθειονίνης, και εμφανίζουν ανωμαλίες που σχετίζονται με λειτουργίες του μιτοχονδρίου 

συμπεριλαμβανομένων, περιορισμένη ανάπτυξη παρουσία μη ζυμώσιμων πηγών άνθρακα, 

ανεπάρκεια στη μιτοχονδριακή ακονιτάση και πρώιμο θάνατο στην στατική φάση ανάπτυξης 

του κυττάρου (Chang and Kosman 1990) (Longo, Gralla, and Valentine 1996) (Strain et al. 1998). 

Σε κύτταρα στα οποία απουσιάζει η Cu/Zn Sod παρουσιάζουν βλάβες της μιτοχονδριακές 

πρωτεΐνες εξαιτίας κυρίως καρβονυλίωσης, σε σύγκριση με κύτταρα αγρίου τύπου.  

O φυσιολογικός ρόλος της μιτοχονδριακής Cu/Zn Sod είναι να προστατεύει το κύτταρο από 

παραπροϊόντα της αναπνοής και συγκεκριμένα από ρίζες υπεροξειδίου. Πιο αναλυτικά, έχει 

αποδειχτεί πειραματικά ότι κύτταρα του ζυμομύκητα που εκφράζουν υψηλά επίπεδα της IMS 

Sod1 εμφανίζουν και παρατεταμένη επιβίωση κατά την διάρκεια της στατικής φάσης (Sturtz et 

al. 2001). Στο στάδιο αυτό της ανάπτυξης, στα μιτοχόνδρια του ζυμομύκητα παράγεται μια 

“έκρηξη” από ROS και η ζύμη υφίστανται ταχεία γήρανση (Jakubowski, Biliński, and Bartosz 

2000) (Ashrafi et al. 1999). Με τον τρόπο αυτό λοιπόν, η μιτοχονδριακή Sod1  προστατεύει τον 
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σακχαρομύκητα από κυτταρικό θάνατο κατά την στατική φάση και αυξάνει το προσδόκιμο 

ζωής σε αερόβιες συνθήκες (Sturtz et al. 2001). Η επιβίωση κατά τη διάρκεια της στατικής 

φάσης στη ζύμη μπορεί να παραταθεί μέσω της έκφρασης της ανθρώπινης Bcl-2, μιας αντί-

αποπτωτικής πρωτεΐνης (Longo et al. 1997).  

Η έννοια της μιτοχονδριακής Sod1 δεν συναντάται μόνο στους μύκητες αλλά, όπως έχουν 

αποκαλύψει μελέτες, υπάρχει και στα μιτοχόνδρια των νευρικών κυττάρων στα θηλαστικά. Η 

παρουσία της Cu/Zn Sod στα μιτοχόνδρια σχετίζεται με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση 

(Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS), μία θανάσιμη νευροεκφυλιστική ασθένεια που 

εμφανίζεται σε ενήλικα άτομα. Ένα τμήμα της κληρονομήσιμης της ασθένειας οφείλεται σε 

μεταλλάξεις της  ανθρώπινης Cu/Zn SOD (Gurney et al. 1994). Ο μηχανισμός με τον οποίο οι 

μεταλλαγμένη πρωτεΐνη SOD1 προκαλεί θάνατο των νευρώνων είναι ακόμα ασαφής, ωστόσο 

πολλές μελέτες εμπλέκουν τα μιτοχόνδρια (Cleveland and Liu 2000). Η ALS σχετίζεται με 

ποικιλία μιτοχονδριακών παθολογιών όπως, βλάβη στο μιτοχονδριακό DNA, δυσλειτουργία 

ενζύμων που εμπλέκονται στην αναπνευστική αλυσίδα, και μη φυσιολογική μορφολογία των 

μιτοχονδρίων (Dhaliwal and Grewal 2000). Έχει προταθεί ότι η ασθένεια είναι αποτέλεσμα 

συνδυασμού οξειδωτικής βλάβης και μιτοχονδριακής δυσλειτουργίας (Klivenyi et al. 1999), 

(Kryndushkin and Shewmaker 2011).  
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Η πυρηνική Sod1 

Πολύ πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι η Sod1, η οποία στην πλειονότητά της βρίσκεται 

στο κυτοσόλιο, σε αυξημένες συγκεντρώσεις ROS και συγκεκριμένα H2O2, μεταβαίνει στον 

πυρήνα του κυττάρου του σακχαρομύκητα (Tsang et al. 2014). Για να αντιμετωπιστούν οι 

βλάβες που προκαλούνται στο DNA λόγω των ROS, ενεργοποιείται ο πρωτεϊνικός καταρράκτης 

αλληλεπιδράσεων της Mec1. Δύο κινάσες, οι Dun1 και Cds1 οι οποίες συμμετέχουν στον 

πρωτεϊνικό αυτό καταρράκτη, είναι υπεύθυνες για την φωσφορυλίωση της Sod1 σε δύο 

σερίνες στις θέσεις Ser60 και Ser99. Οι  φωσφορυλιώσεις αυτές αποτελούν σήμα μεταβίβασης 

της Sod1 στον πυρήνα του σακχαρομύκητα. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι και η ανθρώπινη SOD1 

φωσφορυλιώνεται στις θέσεις, Ser60 και Ser99 (Olsen et al. 2010). Έτσι, η μεταβίβαση της SOD1 

στον πυρήνα ρυθμίζεται από την ATM παρουσία ROS και είναι εξελικτικά συντηρημένη. 

Το γεγονός ότι η Sod1 ρυθμίζεται από το H2O2 αντί του υποστρώματος της  Ο2
-  και ότι το Η2Ο2 

δεν προκαλεί αύξηση του κυτταρικό επιπέδου του Ο2
-, δείχνει ότι η λειτουργία της πυρηνικής  

Sod1 δεν σχετίζεται με την απομάκρυνση των ελεύθερων ριζών υπεροξειδίου. Η Sod1 όταν 

εισέλθει στο πυρήνα ρυθμίζει την έκφραση μεγάλου αριθμού γονιδίων τα οποία εμπλέκονται 

στην αποτοξικοποίηση του κυττάρου, στην επιδιόρθωση του DNA έπειτα από βλάβη, στην 

ανθεκτικότητα από το στρες που υφίσταται τα κύτταρα κατά την αντιγραφή αλλά και στην 

ομοιόσταση Cu/Fe (Tsang et al. 2014). Έτσι λοιπόν, ως απόκριση αυξημένων συγκεντρώσεων 

H2O2 η Sod1 φωσφορυλιώνεται, εισέρχεται στον πυρήνα, και ρυθμίζει την έκφραση αυτών των 

κατηγοριών γονιδίων σε μεταγραφικό επίπεδο (Εικόνα 26).  

 

 

Εικόνα 26:  

Σχηματική αναπαράσταση 

φωσφορυλίωσης της Sod1 και 

εισαγωγή της στον πυρήνα του 

κυττάρου για την αντιμετώπιση του 

οξειδωτικού στρες 
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Ακόμα, ερευνητικές μελέτες προτείνουν ότι η κυτοσολική Sod1 μεταβαίνει στον πυρήνα του 

σακχαρομύκητα υπό φυσιολογικές συνθήκες, με σκοπό να συμμετέχει στη μεταγραφή χαλκο-

γονιδίων (Wood and Thiele 2009). Πιο συγκεκριμένα, στην ίδια μελέτη υποστηρίζεται ότι η 

Sod1, καθώς και η σαπερόνη του χαλκού Ccs1, απαιτούνται για την δράση του Mac1 στην 

ενεργοποίηση της μεταγραφής των CTR1 και CTR3. Η παρουσία της Ccs1 δεν επηρεάζει άμεσα 

την δράση του Mac1, αλλά είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της Sod1 και στον πυρήνα. 

Βρέθηκε ακόμα ότι, η Sod1 σε συνθήκες έλλειψης χαλκού, είναι απαραίτητη για την πρόσδεση 

του Mac1 στις CuRE περιοχές του υποκινητή του CTR1, αλλά όχι για την αλλαγή της 

διαμόρφωσης του, δηλαδή στην ενδομοριακή αντίδραση που υφίσταται ο μεταγραφικός 

παράγοντας σε αυξημένες συγκεντρώσεις χαλκού. Ο μηχανισμός ενεργοποίησης των Sod1 και 

Ccs1 για να εισέλθουν στον πυρήνα σε φυσιολογικές συνθήκες αλλά και πως η πρώτη βοηθάει 

τον Mac1 κατά την πρόσδεση στο DNA, δεν έχει διευκρινιστεί. Η παρουσία της είναι 

απαραίτητη καθώς, ο Mac1 είναι μεταγραφικά μη ενεργός σε στελέχη όπου η πρωτεΐνη Sod1 

και η σαπερόνη Ccs1 δεν υπάρχουν (Wood and Thiele 2009). 

Θα μπορούσε πιθανότατα, το Η2Ο2 που παράγεται από την κατάλυση των ριζών υπεροξειδίου 

από την Sod1 να λειτουργεί ως σήμα ή αντιδραστήριο για την ενεργοποίηση του Mac1 κάτω 

συνθήκες έλλειψης χαλκού. Το H2O2 είναι ένας εδραιωμένος παράγοντας σηματοδότησης που 

είναι γνωστό ότι ρυθμίζει την φωσφορυλίωση του υποδοχέα, την δραστικότητα διαφόρων 

μεταγραφικών παραγόντων και διάφορες διεργασίες του κυττάρου (Veal, Day, and Morgan 

2007). Για παράδειγμα, μία σχετική με τον Mac1 πρωτεΐνη είναι η βακτηριακή πρωτεΐνη Hsp33 

η οποία έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποιείται ως προς την πρόσδεση στο υπόστρωμά της μέσω 

του ψευδαργύρου και αλλαγής της διαμόρφωσής της που προκαλείται από το Η2Ο2  (Graf et al. 

2004).  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η μεταγραφική ικανότητα του Mac1 ελαττώνεται απουσία της πρωτεΐνης Sod1 

παρουσία Zeocin  

 

H Sod1 είναι μία πρωτεΐνη που βρίσκεται κυρίως στο κυτταρόπλασμα και σε μικρότερο 

ποσοστό στον διαμεμβρανικό χώρο των μιτοχονδρίων (Sturtz et al. 2001). Όπως έδειξαν 

πρόσφατες μελέτες, η συγκεκριμένη πρωτεΐνη εντοπίζεται και στον πυρήνα του κυττάρου σε 

φυσιολογικές συνθήκες (Wood and Thiele 2009) και κάτω από συνθήκες οξειδωτικού στρες 

(Tsang et al. 2014).  Για να διευκρινιστεί λοιπόν, εάν σχετίζεται  η μειωμένη  δράση του Mac1 

παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin με την πρωτεΐνη Sod1, έγινε απομόνωση RNA και έλεγχος 

της μεταγραφής του CTR1 σε καλλιέργειες αγρίου τύπου και απουσία της δισμουτάσης του 

υπεροξειδίου σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA. Ακόμα, 

εξετάστηκε η μεταγραφή του γονιδίου FTR1 το οποίο ελέγχεται μεταγραφικά από τον Aft1 

(Philpott and Protchenko 2008) και του γονιδίου CTR2 το οποίο ελέγχεται και από τους δύο 

μεταγραφικούς παράγοντες, Mac1 και Aft1 (Qi et al. 2012). 

Έπειτα από ολονύχτια ανάπτυξη των καλλιεργειών αγρίου τύπου και sod1Δ (στελέχη BY4742) 

σε πλούσιο θρεπτικό μέσο (YPD), οι καλλιέργειες αραιώνονται σε  OD 0,25 και γίνεται επαγωγή 

της δράσης των μεταγραφικών παραγόντων Mac1 και Aft1 με προσθήκη BCS και BPS για 

δημιουργία συνθηκών έλλειψης κατιόντων χαλκού και σιδήρου αντίστοιχα. Μετά από 4 h 

επαγωγής προστίθεται Zeocin σε τελική συγκέντρωση 300 μg/ml στην μισή ποσότητα και των 

δύο καλλιεργειών. Οι τέσσερις καλλιέργειες αφήνονται να αναπτυχθούν για 1 h, οι δύο σε 

φυσιολογικές συνθήκες και οι άλλες δύο σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA. Στην 

συνέχεια, και αφού οι καλλιέργειες έχουν την ίδια OD, γίνεται απομόνωση του RNA για την 

μελέτη της μεταγραφής των γονιδίων CTR1, FTR1 και CTR2. 

Στο Διάγραμμα 22 αποτυπώνεται η μεταγραφή των γονιδίων όπως προκύπτει από τις τέσσερις 

καλλιέργειες. Παρατηρείται ότι η μεταγραφή του CTR1 σε στέλεχος αγρίου τύπου μειώνεται 

παρουσία Zeocin. Η ελάττωση του μεταγραφόμενου CTR1 δεν είναι τόσο εμφανής καθώς η 

καλλιέργεια αναπτύσσεται παρουσία πλούσιου θρεπτικού μέσου, αποτέλεσμα που είναι 

επαναλήψιμο και συμφωνεί με τα αποτελέσματα στο Διάγραμμα 2 του Κεφαλαίου 1. Αντίθετα, 

απουσία της πρωτεΐνης Sod1 η μεταγραφή του γονιδίου είναι εξαιρετικά χαμηλή στην 

καλλιέργεια που αναπτύσσεται παρουσία της Zeocin.  
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Αντιθέτως, η μεταγραφή του FTR1 αυξάνεται παρουσία Zeocin σε καλλιέργεια αγρίου τύπου, 

ενώ στην καλλιέργεια sod1Δ η μεταγραφή του γονιδίου αυξάνεται ακόμα περισσότερο.  

Παρατηρείται ότι η έλλειψη της πρωτεΐνης Ctr1 σχετίζεται με την αύξηση της μεταγραφής του 

Ftr1. Όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 1, η είσοδος του σιδήρου στο κύτταρο γίνεται μέσω του 

πρωτεϊνικού συμπλόκου Ftr1-Fet3. Η Fet3 είναι μία μεταλλοπρωτεΐνη η οποία πρέπει να είναι 

συναρμοσμένη με τέσσερεις χαλκούς για να είναι λειτουργική (Yuan et al. 1995). Έτσι, όταν το 

κύτταρο δεν έχει επαρκή ποσότητα χαλκού δεν μπορεί να εισάγει σίδηρο άρα, ενεργοποιείται η 

μεταγραφή των πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην εισαγωγή του σιδήρου.  

Η μεταγραφή του CTR2  ελέγχεται και από δύο μεταγραφικούς παράγοντες (Mac1 και Aft1) και 

όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα, αυξάνεται σε συνθήκες βλάβης του DNA στο 

στέλεχος αγρίου τύπου. Αντίθετα, απουσία της πρωτεΐνης Sod1 η μεταγραφή του γονιδίου 

εμφανίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα και δε μεταβάλλεται παρουσία της Zeocin.  

 

Διάγραμμα 22: Μεταγραφή των γονιδίων CTR1, FTR1 και CTR2 σε καλλιέργεια αγρίου 
τύπου και σε sod1Δ, σε συνθήκες φυσιολογικές και υπό την επίδραση του 

αντιβιοτικού Zeocin. 
Από αριστερά προς δεξιά: Στη πρώτη ομάδα φαίνεται η μεταγραφή του γονιδίου CTR1 παρουσία BCS και BPS σε 
πλούσιο θρεπτικό μέσο. Στην πρώτη και δεύτερη στήλη παρουσιάζεται η μεταγραφή του σε φυσιολογικές 
συνθήκες και παρουσία Zeocin, αντίστοιχα. Στην τρίτη και τέταρτη στήλη φαίνεται η μεταγραφή του CTR1 στις 
ίδιες συνθήκες αλλά απουσία της πρωτεΐνης Sod1. Στην δεύτερη ομάδα παρουσιάζεται η μεταγραφή του FTR1. 
Στην πρώτη και δεύτερη στήλη παρουσιάζεται η μεταγραφή του σε φυσιολογικές συνθήκες και παρουσία 
Zeocin, αντίστοιχα. Στην τρίτη και τέταρτη στήλη φαίνεται η μεταγραφή του FTR1 στις ίδιες συνθήκες αλλά 
απουσία της πρωτεΐνης Sod1. Τέλος, στην τρίτη ομάδα παρουσιάζεται η μεταγραφή του γονιδίου CTR2. Στην 
πρώτη και δεύτερη στήλη παρουσιάζεται η μεταγραφή του σε φυσιολογικές συνθήκες και παρουσία Zeocin, 
αντίστοιχα. Στην τρίτη και τέταρτη στήλη φαίνεται η μεταγραφή του στις ίδιες συνθήκες αλλά απουσία της 
πρωτεΐνης Sod1. Οι τιμές του mRNA των εξεταζόμενων γονιδίων είναι κανονικοποιημένες ως προς το mRNA 
του UBC6 το οποίο παραμένει αμετάβλητο υπό τις παρούσες συνθήκες. 
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Έχοντας διαπιστώσει ότι η μεταγραφή του CTR1, επομένως και η δράση του Mac1, διαφέρει 

εάν η καλλιέργεια αναπτύσσεται σε πλούσιο (YPD) η φτωχό (SC) θρεπτικό μέσο, έγινε 

επανάληψη του πειράματος παρουσία φτωχού θρεπτικού μέσου. 

Μετά από ολονύχτια ανάπτυξη των αγρίου τύπου και sod1Δ καλλιεργειών σε SC γίνεται 

αραίωση σε  OD 0,25 και επαγωγή της δράσης των μεταγραφικών παραγόντων Mac1 και  Aft1 

με προσθήκη BCS και BPS αντίστοιχα. Μετά από 4 h επαγωγής προστίθεται Zeocin σε τελική 

συγκέντρωση 300 μg/ml στην μισή ποσότητα της καλλιέργειας και αφήνονται να αναπτυχθούν 

για 1 h, σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA. Ακολουθεί 

απομόνωση του RNA και σύγκριση μεταγραφόμενου CTR1 με εκείνο που προέρχεται από τις 

αντίστοιχες καλλιέργειες αναπτυγμένες σε πλούσιο θρεπτικό μέσο.  

Όπως διακρίνεται στο Διάγραμμα 23, η μεταγραφή του CTR1 παρουσιάζει μείωση 80 % σε 

καλλιέργεια αναπτυγμένη σε φτωχό θρεπτικό μέσο παρουσία Zeocin, αποτέλεσμα 

επαναλήψιμο σε σχέση με προηγούμενα πειράματα. Ακόμα, παρατηρείται ότι απουσία της 

πρωτεΐνης Sod1 η μεταγραφή του CTR1, επομένως και η δράση του Mac1, δεν μεταβάλλεται 

αισθητά στις αντίστοιχες συνθήκες. Αντίθετα, σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε πλούσιο 

θρεπτικό μέσο, παρουσία Zeocin η μεταγραφή του CTR1 παρουσιάζει μικρή μείωση παρουσία 

του αντιβιοτικού σε στέλεχος αγρίου τύπου, ενώ σε στέλεχος sod1Δ η μεταγραφή του γονιδίου 

μειώνεται κάτω από το 40 % παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin.  

 

Διάγραμμα 23: Μεταγραφή του CTR1 σε στελέχη αγρίου τύπου και αναπτυγμένα σε φτωχό 
και πλούσιο θρεπτικό μέσο, σε συνθήκες φυσιολογικές και επαγόμενης βλάβης στο DNA.  

Από αριστερά προς δεξιά: Στη πρώτη ομάδα παρουσιάζεται η μεταγραφή του CTR1 σε καλλιέργειες 
αναπτυγμένες σε θρεπτικό μέσο SC παρουσία BCS. Στην πρώτη στήλη απεικονίζεται η μεταγραφή του γονιδίου 
από το στέλεχος αγρίου τύπου και στη δεύτερη στήλη από το ίδιο στέλεχος παρουσία Zeocin σε συγκέντρωση 
300 μg/ml. Στη τρίτη στήλη παρουσιάζεται η μεταγραφή του γονιδίου από το στέλεχος sod1Δ και στη τέταρτη 
στήλη από το ίδιο στέλεχος παρουσία Zeocin. Αντίστοιχα, στη δεύτερη ομάδα παρουσιάζεται η μεταγραφή του 
CTR1 σε καλλιέργειες αναπτυγμένες σε θρεπτικό μέσο YPD παρουσία BCS. Οι τιμές του mRNA των 
εξεταζόμενων γονιδίων είναι κανονικοποιημένες ως προς το mRNA του UBC6 το οποίο παραμένει αμετάβλητο 
υπό τις παρούσες συνθήκες. 
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Στο Διάγραμμα 24 παρουσιάζεται η ποσότητα του μεταγραφόμενου FTR1 από τις αντίστοιχες 

καλλιέργειες.  

 

Διάγραμμα 24: Μεταγραφή του γονιδίου FTR1 σε στελέχη αγρίου τύπου και 
αναπτυγμένα σε φτωχό και πλούσιο θρεπτικό μέσο, σε συνθήκες φυσιολογικές και 

επαγόμενης βλάβης στο DNA.  
Από αριστερά προς δεξιά: Στη πρώτη ομάδα παρουσιάζεται η μεταγραφή του CTR1 σε καλλιέργειες 
αναπτυγμένες σε θρεπτικό μέσο SC παρουσία BCS. Στην πρώτη στήλη απεικονίζεται η μεταγραφή του γονιδίου 
από το στέλεχος αγρίου τύπου και στη δεύτερη στήλη από το ίδιο στέλεχος παρουσία Zeocin σε συγκέντρωση 
300 μg/ml. Στη τρίτη στήλη παρουσιάζεται η μεταγραφή του γονιδίου από το στέλεχος αγρίου τύπου και στη 
τέταρτη στήλη από το ίδιο στέλεχος παρουσία Zeocin σε συγκέντρωση 300 μg/ml. Αντίστοιχα, στη δεύτερη 
ομάδα παρουσιάζεται η μεταγραφή του FTR1 σε καλλιέργειες αναπτυγμένες σε θρεπτικό μέσο YPD παρουσία 
BCS. Οι τιμές του mRNA των εξεταζόμενων γονιδίων είναι κανονικοποιημένες ως προς το mRNA του UBC6 το 
οποίο παραμένει αμετάβλητο υπό τις παρούσες συνθήκες. 

 

Παρατηρείται ότι απουσία της πρωτεΐνης Sod1, η μεταγραφή του CTR1 μειώνεται αισθητά σε 

συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA σε πλούσιο θρεπτικό μέσο. Το γεγονός αυτό προκαλεί 

ερωτήματα καθώς η παρουσία της Zeocin σε στέλεχος αγρίου τύπου αναπτυγμένο σε πλούσιο 

θρεπτικό μέσο δεν φαίνεται να επηρεάζει σε μεγάλο ποσοστό την δράση του Mac1 όπως 

αποδεικνύει το ποσοστό μεταγραφής του CTR1. Σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε φτωχό 

θρεπτικό μέσο (SC) η παρουσία της Zeocin έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της μεταγραφική 

ενεργότητας του Mac1 η οποία κυμαίνεται τα ίδια επίπεδα στο στέλεχος αγρίου τύπου και 

sod1Δ. Έχοντας λοιπόν, κάποιες ενδείξεις ότι η Sod1 υποβοηθά τον μεταγραφικό παράγοντα 

παρουσία Zeocin, θελήσαμε να υπερεκφράσουμε την εν λόγω πρωτεΐνη και να παρατηρήσουμε 

τα επίπεδα μεταγραφής του γονιδίου CTR1. 
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Η υπερέκφραση της πρωτεΐνης Sod1 δεν δείχνει να ευνοεί την δράση του Mac1 

παρουσία Zeocin σε πλούσιο μέσο καλλιέργειας 

Για την υπερέκφραση της Sod1 στο στέλεχος FT5 του S. cerevisiae χρησιμοποιήθηκε το 

πλασμίδιο pYX142. Το γονίδιο SOD1 απομονώθηκε από το γένωμα του σακχαρομύκητα με PCR 

και χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους εκκινητές. Στη συνέχεια, έγινε καθαρισμός του 

τμήματος του DNA με το PCR purification Kit της NucleoSpin Extract και πέψη με την 

περιοριστική ενδονουκλεάση NcoI στην θέση περιορισμού στο 5’ άκρο του γονιδίου. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε πέψη του πλασμιδίου με τα περιοριστικά ένζυμα NcoI και 

SmaI και έπειτα ένθεση του γονιδίου στον πλασμιδιακό φορέα έκφρασης (Εικόνα 23). 

Ακολούθησε μετασχηματισμός κυττάρων E. Coli (στέλεχος DH5a) και απομόνωση του 

ανασυνδιασμένου πλασμιδίου. 

Έγινε εισαγωγή του πλασμιδιακού φορέα pYX142SOD1 στο στέλεχος FT5 του S. cerevisiae με 

σκοπό να ελεχθεί η έκφραση της πρωτεΐνης Sod1 υπό τον έλεγχο του ισχυρού υποκινητή του 

TPI1. Η πλασμιδιακή Sod1 συνεκφράζεται με τον επίτοπο ΗΑ στο καρβοξυ-τελικό της άκρο. 

Έτσι, έγινε ανίχνευση της πρωτεΐνης με Western blot και με anti-HA αντίσωμα. Στην Εικόνα 24 

φαίνεται η πρωτεΐνη Sod1 στη διμερή της μορφή και σε μοριακό βάρος 32 kDa (Zelko, Mariani, 

and Folz 2002). 

 

  

Εικόνα 23: Σχηματική απεικόνιση της 
πλασμιδιακής κατασκευής pYX142SOD1. 

 

Εικόνα 24: Έλεγχος έκφρασης πλασμιδιακής 
πρωτεΐνης Sod1 με Western blot. 

 

Εξετάστηκε εάν η μεταγραφή του CTR1 και επομένως και η δράση του Mac1, επηρεάζονται από 

την υπερέκφραση της Sod1 σε φυσιολογικές συνθήκες αλλά και επαγόμενης βλάβης στο DNA. 
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Έτσι λοιπόν, το ανασυνδιασμένο πλασμίδιο pYX142SOD1 αλλά και το pYX142 εισάχθηκαν σε 

κύτταρα του σακχαρομύκητα του στελέχους FT5. Οι δύο καλλιέργειες αναπτύχτηκαν ολονυχτίς 

παρουσία θρεπτικού SC και των απαραίτητων αμινοξέων. Την επόμενη μέρα αραιώνονται σε 

YPD ξεκινώντας από OD 0,25 και γίνεται επαγωγή της δράσης του μεταγραφικού παράγοντα 

Mac1 με προσθήκη BCS. Μετά από 4 h επαγωγής προστίθεται Zeocin σε τελική συγκέντρωση 

300 μg/ml στην μισή ποσότητα και των δύο καλλιεργειών. Οι τέσσερις καλλιέργειες αφήνονται 

να αναπτυχθούν για 1 h, οι δύο σε φυσιολογικές συνθήκες και οι άλλες δύο παρουσία Zeocin. 

Στην συνέχεια, και εφόσον και οι τέσσερις καλλιέργειες είναι στην ίδια OD, γίνεται απομόνωση 

του RNA για τον έλεγχο της μεταγραφής του γονιδίου CTR1. 

Στο Διάγραμμα 25 απεικονίζεται το ποσοστό του μεταγραφόμενου CTR1 προερχόμενο από τις 

τέσσερις καλλιέργειες. Παρατηρείται μείωση της μεταγραφής του γονιδίου της τάξεως 40 % 

στη καλλιέργεια  που αναπτύχθηκε υπό την επίδραση της Zeocin για 1 h. Στην καλλιέργεια 

όπου η πρωτεΐνη Sod1 βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα, παρατηρείται αύξηση περίπου 20 % 

στην μεταγραφή του CTR1 υπό φυσιολογικές συνθήκες. Παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin, η 

μεταγραφή του συγκεκριμένου γονιδίου φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι μειωμένη και στο 

ίδιο ποσοστό με την καλλιέργεια όπου η πρωτεΐνη Sod1 δεν είναι υπερεκφρασμένη. 

 

Διάγραμμα 25: Μεταγραφή του CTR1 σε συνθήκες φυσιολογικές και επαγόμενης 

βλάβης στο DNA παρουσία κανονικής και αυξημένης συγκέντρωσης της Sod1.  

Από αριστερά προς δεξιά: Στη πρώτη ομάδα παρουσιάζεται η μεταγραφή του CTR1 σε καλλιέργειες 

αναπτυγμένες σε θρεπτικό μέσο YPD. Στην πρώτη στήλη απεικονίζεται η μεταγραφή του γονιδίου από το 

στέλεχος FT5 και στη δεύτερη στήλη παρουσία Zeocin σε συγκέντρωση 300 μg/ml. Η δεύτερη ομάδα 

παρουσιάζει τη μεταγραφή του γονιδίου σε στέλεχος FT5 με υπερεκφρασμένη την πρωτεΐνη Sod1. Στην πρώτη 

στήλη απεικονίζεται η μεταγραφή του γονιδίου σε φυσιολογικές συνθήκες και στη δεύτερη στήλη παρουσία 

Zeocin σε συγκέντρωση 300 μg/ml. Οι τιμές του mRNA των εξεταζόμενων γονιδίων είναι κανονικοποιημένες ως 

προς το mRNA του TAF10 το οποίο παραμένει αμετάβλητο υπό τις παρούσες συνθήκες. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Σκοπός της παραπάνω σειράς πειραμάτων ήταν να διευκρινιστεί εάν σχετίζεται λειτουργικά η 

πρωτεΐνη Sod1 με τον μεταγραφικό παράγοντα Mac1 σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης του 

DNA. Η πρωτεΐνη Sod1 βρίσκεται κατά κύριο λόγο στο κυτοσόλιο του κυττάρου του 

σακχαρομύκητα αλλά, όπως αποκάλυψαν πρόσφατες μελέτες, μεταβαίνει στον πυρήνα του 

κυττάρου σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες οξειδωτικού στρες. Έχει προταθεί  ότι, σε 

συνθήκες οξειδωτικού στρες εντοπίζεται στον υποκινητή διαφόρων κατηγοριών γονιδίων, 

συμπεριλαμβανομένου και γονιδίων που σχετίζονται με την διατήρηση της ομοιόστασης Cu/Fe, 

και ρυθμίζει την έκφραση τους σε μεταγραφικό επίπεδο. 

Αρχικά, μελετήθηκε η δράση του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 εξετάζοντας τη μεταγραφή 

του γονιδίων CTR1, CTR2 και FTR1 σε στέλεχος στο οποίο δεν εκφράζεται η πρωτεΐνη Sod1, σε 

φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης και παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin. Αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι, παρόλο που σε καλλιέργεια αναπτυγμένη σε πλούσιο θρεπτικό μέσο έχει 

παρατηρηθεί ότι η μεταγραφική ενεργότητα του Mac1 δεν παρουσιάζει μεγάλη μείωση 

παρουσία της Zeocin σε στέλεχος αγρίου τύπου, σε στέλεχος όπου απουσιάζει η Sod1 η 

μεταγραφή του CTR1 και επομένως και η δράση του Mac1 εμφανίζει θεαματική πτώση. 

Αβίαστα λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η Cu/Zn δισμουτάση του υπεροξειδίου 

παίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του Mac1.  

Επαναλαμβάνοντας όμως το πείραμα σε φτωχό θρεπτικό μέσο, ο φαινότυπος που 

παρατηρήθηκε ως προς τη μεταγραφή του γονιδίου CTR1 δεν ήταν ο ίδιος. Πιο συγκεκριμένα, 

εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, απουσία της πρωτεΐνης Sod1 σε συνθήκες επαγόμενης 

βλάβης του DNA (παρουσία Zeocin), η μεταγραφή του CTR1 εμφανίζεται μεν σε μειωμένα 

επίπεδα σε σχέση με φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης του κυττάρου, αλλά σε σύγκριση με το 

στέλεχος αγρίου τύπου στις αντίστοιχες συνθήκες ανάπτυξης τα επίπεδα του mRNA του CTR1  

είναι ελαφρώς υψηλότερα.  

Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση των πρωτεϊνών διαφέρει εάν το στέλεχος αναπτύσσεται σε 

φτωχό είτε πλούσιο θρεπτικό μέσο. Συγκεκριμένα, η περιεκτικότητα του κυττάρου σε Sod1 και 

Mac1 παρουσία πλούσιου θρεπτικού μέσου υπολογίζεται στα 519.000 μόρια/κύτταρο και 

14.800 μόρια/κύτταρο αντίστοιχα (Ghaemmaghami et al. 2003), ενώ παρουσία φτωχού 

θρεπτικού μέσου είναι περίπου 120.616 μόρια/κύτταρο και 24 μόρια/κύτταρο αντίστοιχα 
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(Kulak et al. 2014). Η Sod1 μεταγράφεται κατά κύριο λόγο, ρυθμιζόμενη από το μεταγραφικό 

παράγοντα Ace1 (Gralla et al. 1991). Η μεταγραφή των γονιδίων ρυθμιζόμενων από αυτόν το 

μεταγραφικό παράγοντα ευνοείται όταν η συγκέντρωση ιόντων χαλκού είναι σε αυξημένα 

επίπεδα στον σακχαρομύκητα. Οι συνθήκες ανάπτυξης που δημιουργούνται στο κύτταρο 

παρουσία του BCS, ο οποίος είναι χηλικός δεσμευτής του χαλκού δεν ευνοούν τη μεταγραφή 

της Sod1 και ειδικότερα σε φτωχό θρεπτικό μέσο (SC). Για το λόγο αυτό, ενδεχομένως η 

απουσία της Sod1 να φαίνεται ότι δεν επηρεάζει την μεταγραφική ικανότητα του Mac1.  

Αντιθέτως, παρουσία πλούσιου θρεπτικού μέσου (YPD) όπου οι περισσότερες πρωτεΐνες 

υπάρχουν σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις και οι μηχανισμοί μεταγραφής και μετάφρασης 

διεκπεραιώνονται με μεγαλύτερη ευκολία, η παρουσία του BCS (στην ίδια συγκέντρωση) 

πιθανότατα δεν επιδρά στα μεταγραφικά επίπεδα της Sod1. Έτσι λοιπόν, παρουσία Zeocin σε 

στέλεχος αγρίου τύπου η μεταγραφή του CTR1 δεν μειώνεται σε μεγάλα επίπεδα αφενώς λόγω 

της μεγαλύτερης συγκέντρωσης του Mac1 και αφετέρου λόγω αλληλεπίδρασης Sod1-Ζeocin 

μέσω του χαλκού. Αντίθετα, στο στέλεχος όπου απουσιάζει η Sod1, η Zeocin αλληλεπιδρά με 

τον μεταγραφικό παράγοντα Mac1 μέσω του χαλκού που υπάρχει στη Cu-fist περιοχή του DNA 

Binding Domain και τον παρεμποδίζει στην πρόσδεσή του στους υποκινητές των μεταγραφικά 

εξαρτώμενων γονιδίων. Η Sod1 λοιπόν, παρουσία Zeocin, όντως παρευρίσκεται και στους 

υποκινητές των γονιδίων που μεταγράφονται από τον Mac1 και του παρέχει ένα είδος 

«προστασίας» στον Mac1 από την Zeocin, αλληλεπιδρώντας η ίδια με το φάρμακο.     

Ακολούθησε η υπερέκφραση της Sod1 με σκοπό διευκρινιστεί εάν υποβοηθά τον μεταγραφικό 

παράγοντα Mac1 σε συνθήκες επαγόμενης βλάβης στο DNA. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

παρουσία αυξημένης συγκέντρωσης της Cu/Zn δισμουτάση του υπεροξειδίου τα επίπεδα 

mRNA του CTR1 είναι υψηλότερα σε σχέση με το στέλεχος αγρίου τύπου σε φυσιολογικές 

συνθήκες ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει μεγαλύτερη μεταγραφική ενεργότητα του 

Mac1, η οποία όμως δεν γνωρίζουμε εάν οφείλεται σε συνεισφορά της Sod1 στην δράση του 

μεταγραφικού παράγοντα (Wood and Thiele 2009), ή απλά σε μεγαλύτερη ανάγκη του 

κυττάρου σε χαλκό λόγω της υπερέκφρασης της Cu/Zn δισμουτάσης του υπεροξειδίου η οποία 

τον απαιτεί για την λειτουργικότητά της. Σε συνθήκες βλάβης του DNA με προσθήκη Zeocin η 

μεταγραφή του CTR1 είναι ίδια σε αγρίου τύπου στέλεχος του σακχαρομύκητα και σε στέλεχος 

στο οποίο υπερεκφράζεται η Sod1. 
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Όπως έχουν δείξει παλαιότερες μελέτες, η Sod1 μαζί με την σαπερόνη του χαλκού Ccs1, 

απαιτούνται για την μεταγραφική ικανότητα του Mac1. Η παρουσία της Ccs1 δεν επηρεάζει 

άμεσα την δράση του Mac1, αλλά είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της Sod1 στον 

πυρήνα (Wood and Thiele 2009). Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο, να υπερεκφραζόταν και η σαπερόνη 

του χαλκού, Ccs1 μαζί με την υπερέκφραση της Sod1. Τέλος, θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν περαιτέρω πειράματα για την διευκρίνιση της ύπαρξης ή όχι άμεσης 

αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών Sod1 και Mac1 σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες 

επαγόμενης βλάβης στο DNA.  
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J.           Συμπεράσματα και Μελλοντικοί Στόχοι 

Το αντιβιοτικό Zeocin χρησιμοποιείται ευρέως στις κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών καθώς και 

στη ζύμη ως παράγοντας επαγωγής βλαβών στο DNA (ραδιομιμητικό). Η αρχική παρατήρηση 

της ομάδας ήταν ότι επιπλέον, στη ζύμη, η Zeocin επηρεάζει σημαντικά την μεταγραφή 

γονιδίων που διασφαλίζουν την κυτταρική ομοιοστασία χαλκού και σιδήρου.  

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η επίδραση της Zeocin, φαρμάκου που αλληλεπιδρά με το 

DNA και επάγει βλάβες, στην λειτουργικότητα του χαλκο-ρυθμιζόμενου μεταγραφικού 

παράγοντα Mac1 στη ζύμη. Για την απάντηση στο ερώτημα ποιο είναι το αίτιο που προκαλεί 

μείωση στη δράση της συγκεκριμένης πρωτεΐνης παρουσία του αντικαρκινικού φαρμάκου 

Zeocin, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις.  

Εξετάζοντας την κατανομή της RNA πολυμεράσης ΙΙ στο γονίδιο CTR1 σε συνθήκες επαγόμενης 

βλάβης στο DNA υπό την επίδραση της Zeocin, βρέθηκε ότι: 

 Η στρατολόγηση της RNAPII στον υποκινητή και στην κωδική περιοχή του γονιδίου CTR1 

μειώνεται παρουσία Zeocin. Η μη στρατολόγηση της RNA πολυμεράσης ΙΙ οφείλεται, όπως 

δείξαμε, στην μειωμένη στρατολόγηση του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 στον 

υποκινητή του γονιδίου στις συγκεκριμένες συνθήκες.  

Διερευνώντας εάν το αντιβιοτικό Zeocin αλληλεπιδρά άμεσα με τον μεταγραφικό παράγοντα 

Mac1  παρεμποδίζοντας την δράση του βρέθηκε ότι: 

 Σε σύστημα ενός υβριδίου, η ικανότητα του LexA-Mac1 να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή 

του γονιδίου μάρτυρα δεν μεταβάλλεται παρουσία της Zeocin. Το αντιβιοτικό επομένως, 

δεν παρεμποδίζει την δράση του καρβοξυ-τελικού άκρου του μεταγραφικού παράγοντα 

δηλαδή την περιοχή  που ευθύνεται για ενεργοποίηση της μεταγραφής. 

 Επιπλέον, η Zeocin δεν επάγει την γνωστή ενδομοριακή αντίδραση του μεταγραφικού 

παράγοντα μεταξύ του αμινο-τελικού και καρβοξυ-τελικού άκρου της πρωτεΐνης Mac1 

καθιστώντας την μεταγραφικά μη ενεργή. 

Από τα παραπάνω δεδομένα η υπόθεση που διαμορφώνεται είναι ότι, η Zeocin έχει άμεση 

αλληλεπίδραση με τον Mac1. Η αλληλεπίδραση αυτή ενδεχομένως συμβαίνει μέσω της 

περιοχής πρόσδεσης ιόντων χαλκού στη Zeocin με τα ιόντα χαλκού στην περιοχή Cu-fist στο 
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άμινο-τελικό άκρο του Mac1 παρεμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την πρόσδεση του 

μεταγραφικού παράγοντα στους υποκινητές των γονιδίων στόχων του. 

Η επιβεβαίωση της αλληλεπίδρασης του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 με το φάρμακο 

Zeocin, θα μπορούσε να γίνει με διάφορες μεθόδους όπως ισοθερμική θερμιδομετρία με 

τιτλοδότηση (Isothermal Τitration Calorimetry, ITC) είτε με την χρήση κατάλληλου 

βιοαισθητήρα. Για αυτό το σκοπό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απομόνωση του 

μεταγραφικού παράγοντα Mac1, σε μεγάλη ποσότητα και στη λειτουργική του δομή, όχι 

δηλαδή σε συσσωματώματα. Έχουμε ήδη κατασκευάσει το κατάλληλο πλασμίδιο για την 

ετερόλογη έκφραση του Mac1 σε βακτήρια. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 

απομόνωση του μεταγραφικού παράγοντα στις επιθυμητές ποσότητες και στη λειτουργική 

δομή, το πρόβλημα θα μπορούσε να ξεπεραστεί με την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων 

ικανών να προβλέψουν την τρισδιάστατη δομή της πρωτεΐνης και στη συνέχεια docking με το 

φάρμακο της Zeocin. Το docking γίνεται μεταξύ πρωτεϊνών είτε μεταξύ πρωτεΐνης και άλλων 

μικρών μορίων και είναι μια υπολογιστική μέθοδος προσομοίωσης για την ύπαρξη 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.  

Εκτός από την παρουσία χαμηλής συγκέντρωσης ιόντων χαλκού, απαραίτητη προϋπόθεση για 

την πρόσδεση του Mac1 στον υποκινητή είναι και η φωσφορυλίωση του μεταγραφικού 

παράγοντα. Συγκεκριμένα, οι θέσεις φωσφορυλίωσης στην πρωτεΐνη είναι στη σερίνη Ser40, 

στη Thr139 και στη Ser143 (Swaney et al. 2013). Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν, να εξεταστεί η 

ύπαρξη φωσφορυλίωσης στον Mac1 υπό την επίδραση του αντιβιοτικού Zeocin για την 

απόκτηση μίας ολοκληρωμένης εικόνας της συμπεριφοράς του Mac1 παρουσία του 

αντιβιοτικού Zeocin. Μία εύκολη και οικονομική μέθοδος είναι η ανοσοστύπωση Western όπου 

ο φωσφορυλιωμένος Mac1 θα εμφανίζεται σε διαφορετικό μοριακό βάρος συγκριτικά με τον 

μη φωσφορυλιωμένο. Μία πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι το NMR φωσφόρου (Ρ31), η οποία όμως 

απαιτεί την απομόνωση της πρωτεΐνης και τον καθαρισμό της. 

Στα πλαίσια της εργασίας που ήδη έγινε, εξετάστηκε η πιθανότητα εμπλοκής της Zeocin με 

trans στοιχεία, δηλαδή με πρωτεΐνες που γνωρίζουμε ότι αλληλεπιδρούν με τον Mac1 και 

μάλιστα σχετίζονται με την απόκριση του κυττάρου σε βλάβες DNA.  Μία τέτοια πρωτεΐνη είναι 

η πρωτεΐνη ελέγχου του κυτταρικού κύκλου Rad9, η οποία έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά άμεσα 

και παρεμποδίζει την δράση του Mac1 και κυρίως την ικανότητα πρόσδεσής του στο DNA σε 
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φυσιολογικές συνθήκες (Gkouskou 2007). Παρόλα αυτά, ελέγχοντας το στέλεχος rad9Δ 

παρουσία Zeocin βρέθηκε ότι: 

 Η πρωτεΐνη Rad9, παρουσία Zeocin, δεν επηρεάζει περαιτέρω τη δυνατότητα πρόσδεσης 

του μεταγραφικού παράγοντα Mac1 στον υποκινητή των μεταγραφικά εξαρτώμενων 

γονιδίων και συγκεκριμένα του CTR1, ούτε την μεταγραφή του γονιδίου. 

 

Μια δεύτερη πρωτεΐνη που επηρεάζει την μεταγραφή Fe/Cu ρυθμιζόμενων γονιδίων είναι η 

Cu/Zn δισμουτάση του υπεροξειδίου, Sod1, η οποία εντοπίζεται και στον πυρήνα και ρυθμίζει 

μεταγραφικά μια σειρά γονιδίων συμπεριλαμβανομένων και γονιδίων ομοιοστασίας χαλκού 

και σιδήρου. Εξετάζοντας ενδεχόμενη επίδραση της Sod1 στην δράση του Mac1 παρουσία 

Zeocin, παρατηρήθηκε ότι: 

 Η έλλειψη της πρωτεΐνης Sod1 (στέλεχος sod1Δ) έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω 

μείωση της μεταγραφικής δράσης του Μac1 σε καλλιέργεια που αναπτύσσεται σε πλούσιο 

θρεπτικό μέσο και παρουσία του αντιβιοτικού Zeocin. Όταν όμως η ανάπτυξη του 

σακχαρομύκητα έγινε σε φτωχό θρεπτικό μέσο και υπό την επίδραση της Zeocin, η δράση 

του Mac1 ως προς τη μεταγραφή του CTR1 εμφανίστηκε μειωμένη αλλά στα ίδια επίπεδα 

συγκριτικά με την καλλιέργεια αγρίου τύπου στις αντίστοιχες συνθήκες. 

 Υπερεκφράζοντας την Sod1 με σκοπό την διευκρινιστεί εάν βοηθά τον μεταγραφικό 

παράγοντα Mac1 στην πρόσδεση του στον υποκινητή του γονιδίου, παρατηρήθηκε αύξηση 

της μεταγραφής του CTR1 σε φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης του κυττάρου και ελάχιστη 

αύξηση του γονιδίου παρουσία Zeocin. 

Από τα αποτελέσματα που ήδη έχουμε σχετικά με την εμπλοκή και της πρωτεΐνης Sod1,  

ενισχύεται η υπόθεση που ήδη περιγράφτηκε παραπάνω ως εξής: Η Zeocin αλληλεπιδρά με τον 

χαλκό στην Cu-fist του Mac1 και αποσταθεροποιεί την πρόσδεση της πρωτεΐνης στο DNA των 

υποκινητών στόχων του. Με παρόμοιο τρόπο η Zeocin αλληλεπιδρά και με τo ιόν χαλκού στο 

μόριο της Sod1. Όταν η Sod1 αυξάνεται ποσοτικά στον πυρήνα, στους υποκινητές που 

βρίσκεται ο Mac1, ανταγωνίζεται την αλληλεπίδραση Zeocin-Mac1 και έτσι απελευθερώνονται 

μόρια Mac1 ικανά να προσδεθούν στο DNA. Έτσι παρατηρούμε τη βελτιωμένη μεταγραφή του 

γονιδίου CTR1 σε πλούσιο μέσο παρουσία Zeocin. Στο πλούσιο μέσο αυξάνονται τα μόρια της 

Sod1, 519.000 molecules/cell (όπως και του Mac1, 14.800 molecules/cell).  
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Όπως έχει δειχθεί σε παλαιότερη μελέτη, η Sod1 μαζί με την σαπερόνη του χαλκού Ccs1, 

απαιτούνται για την μεταγραφική ικανότητα του Mac1. Η παρουσία της Ccs1 δεν επηρεάζει 

άμεσα την δράση του Mac1, αλλά είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση της Sod1 στον 

πυρήνα (Wood and Thiele 2009). Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο, να υπερεκφραζόταν και η σαπερόνη 

του χαλκού, Ccs1 μαζί με την υπερέκφραση της Sod1 για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Ακόμα, 

θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πειράματα (πείραμα συνανοσοκατακρήμνισης) για την 

διευκρίνιση της ύπαρξης ή όχι, άμεσης αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών Sod1 και Mac1 σε 

φυσιολογικές συνθήκες και παρουσία Zeocin. Έχουμε ήδη κατασκευάσει τα κατάλληλα 

σημασμένα στελέχη ζύμης για αυτά τα προτεινόμενα πειράματα. Επιπλέον, για την 

επιβεβαίωση της στρατολόγησης της Sod1 στον υποκινητή των γονιδίων που σχετίζονται με την 

ομοιόσταση του Cu/Fe, θα μπορούσε να διεξαχθεί πείραμα ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης 

υπό φυσιολογικές συνθήκες ανάπτυξης του κυττάρου και παρουσία Zeocin. Τέλος, η υπόθεση 

αλληλεπίδρασης Zeocin-Sod1 μέσω του κατιόντος χαλκού θα μπορούσε να διερευνηθεί με τη 

διεξαγωγή πειράματος ITC. 

  



 

88 
 

K.       Υλικά και Μέθοδοι  

Το αντιβιοτικό Zeocin 

Το εμπορικώς διαθέσιμο σκεύασμα Zeocin είναι ένα αντιβιοτικό της οικογένειας των 

bleomycin-phleomycin, που έχει ισχυρή τοξική δράση στους περισσότερους αερόβιους 

οργανισμούς, όπως και στον σακχαρομύκητα. Η Zeocin είναι ένα υδατοδιαλυτό χαλκο-χηλικό 

γλυκοπεπτίδιο που φέρει την διαμόρφωση της phleomycin D1 και το οποίο έχει απομονωθεί 

από τον στρεπτομύκητα Streptomyces verticillus (Zeocin, Invitrogen). Οι phleomycins είναι 

ανάλογα bleomycins, των οποίων ο προτελευταίος θειαζολικός δακτύλιος της δι-θειαζολικής 

ουράς έχει αναχθεί. Η αναγωγή αυτού το δεσμού αναιρεί την επιπεδότητά του με αποτέλεσμα 

να περιορίζεται η παρεμβολή του στο δίκλωνο DNA και έτσι να προκαλεί κυρίως μονόκλωνα 

σπασίματα (Wu 2002). Όταν η Zeocin είναι έξω από τα κύτταρα είναι ανενεργή, όταν όμως, 

εισέλθει σε αυτά, ο χαλκός που περιλαμβάνει ανάγεται από Cu2+ σε Cu1+, απελευθερώνεται 

από το μόριο και δημιουργεί βλάβες στο DNA του κυττάρου. Η βλάβη αυτή μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα σχηματισμού όξινων ριζών οξυγόνου (reactive oxygen species, ROS), είτε 

αντίδρασης του χαλκού μεταξύ των ζευγών βάσεων του DNA (Lloyd and Phillips 1999)(Tsukuda 

and Miyazaki 2013). 

Επιπλέον, η Zeocin, όπως και πολλά άλλα αντιβιοτικά (όπως τα adozelesin, bizelesin, 

camptothecin, doxorubicin) χρησιμοποιούνται ως χημειοθεραπευτικά φάρμακα για την 

καταπολέμηση καρκινικών κυττάρων (Kwak et al., n.d.)(Hwang et al. 2005). Συγκεκριμένα, όπως  

Εικόνα 29: Δομή του αντιβιοτικού Zeocin  
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έχει αποδειχθεί πειραματικά, το αντιβιοτικό αυτό προκαλεί ισχυρή κυτταροτοξική δράση έναντι 

των καρκινικών κυττάρων κυρίως λόγω του ευρέως φάσματος τοξικών επιδράσεων (Jagetia and 

Nayak 2000). Η κατεργασία καρκινικών κυττάρων HeLa με Zeocin μειώνει σημαντικά τον ρυθμό 

πολλαπλασιασμού τους. Η μείωση αυτή εξαρτάται από την συγκέντρωση του αντιβιοτικού 

αλλά και από την χρονική διάρκεια έκθεσης στη Zeocin. Πιο συγκεκριμένα, τα καρκινικά αυτά 

κύτταρα δεν εμφανίζουν κάποια μεταβολή στον ρυθμό πολλαπλασιασμού τους παρουσία 

συγκεντρώσεων Zeocin μέχρι και 200 μg/ml, αλλά σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες και έως και 

500 μg/ml, ο ρυθμός πολλαπλασιασμού σταδιακά μειώνεται. Η ίδια μελέτη υποστηρίζει ακόμα 

ότι, η θεραπεία μέσω της Zeocin επάγει αρχικά την απελευθέρωση του κυτοχρώματος c, την 

αρνητική ρύθμιση των γονιδίων Bcl-XL (B-cell CLL/lymphoma 3), ENDOG (endonuclease G), 

DAXX (death-associated protein 6) και MDM2 (transformed 3T3 cell double minute 2, p53 

binding protein) και τη θετική ρύθμιση των γονιδίων CASP (apoptosis-related cysteine protease)  

και BID (BH3 interacting domain death agonist). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει παρουσία Zeocin 

επάγεται η απόπτωση του κυττάρου ενεργοποιώντας τον καταρράκτη των caspase στα 

μιτοχόνδρια (Hwang et al. 2005).  

Τέλος, έχει βρεθεί ότι η Camptothecin και η Zeocin αυξάνουν τα επίπεδα της p53, αν και 

χρησιμοποιώντας διαφορετικούς μηχανισμούς το κάθε αντιβιοτικό, ανεξαρτήτως του σταδίου 

που βρίσκεται ο κυτταρικός κύκλος, στην κυτταρική σειρά ML-1 της ανθρώπινης μυελοειδής 

λευχαιμίας (Houser et al. 2001). 
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Στελέχη και συνθήκες ανάπτυξης 

Στελέχη σακχαρομύκητα:  

 FT5, FT4, BY4742 

 FT5 rad9Δ(+ΚΑΝMX6) 

 FT5 mac1Δ(+ΚΑΝMX6) 

 FT5 MAC1-9MYC (+TRP1) 

 FT5 rad9Δ(+ΚΑΝMX6):mac1Δ(+URA3) 

 FT5 RAD9-9MYC (+TRP1) 

 BY4742 sod1Δ(+ΚΑΝMX6) 

 BY4742 SOD1-3HA(+ΚΑΝMX6) 

Βακτηριακά στελέχη (E. coli): 

 DH5α  

 BL21star(DE)pLysS  

Θρεπτικά μέσα και συνθήκες ανάπτυξης: 

 Synthetic Complete (SC): 0,67 % αζωτούχες βάσεις, 2 % w/v γλυκόζη, 0,2 % w/v amino acids 

mix  

 Yeast extract Peptone Dextrose (YPD): 1 % w/v yeast exctract, 2 % w/v bactopeptone, 2% 

w/v γλυκόζη  

 Yeast extract Peptone Glycose (YPG):  

 MIN 

 Luria Broth (LB): 8 gr ΝaCl, 5 gr yeast extract, 10 gr tryptone, 3,75 ml NaOH 2 M σε τελικό 

όγκο 1 L Η2Ο 

 H χαλκο-εξαρτώμενη μεταγραφή επάχθηκε με την προσθήκη του άλατος bathocuproine 

disulfonic acid-Na2 (BCS) σε τελική συγκέντρωση 100 μΜ για 4  h (Říha et al. 2013).  

 Η σίδηρο-εξαρτώμενη μεταγραφή επάχθηκε με την προσθήκη του άλατος  

bathophenanthroline disulfonic acid-Na2 (BPS) σε τελική συγκέντρωση 100 μΜ για 4 h. 

Διαλύματα αμινοξέων (Leu, Trp, His) και νουκλεοτιδίων (Ura): 

 Διάλυμα Leu 180mM (100X): 2,36 %w/v 

 Διάλυμα His 100mM (100X): 0,517 % w/v 

 Διάλυμα Trp 55mM (100X): 1,123 % w/v  

 Διάλυμα Ura 20mM (100X): 0,224 % w/v 

Ακολουθεί αποστείρωση με φίλτρο διαμέτρου 0,20 μm (παρουσία φλόγας). 
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Μέθοδοι ανάλυσης RNA και χρωμ 

Απομόνωση DNA 

 Ολονύχτια επώαση υπό ανάδευση (30 οC) εναρκτήριας καλλιέργειας  σε πλούσιο θρεπτικό 

μέσο (YPD). 

 Vortex και μεταφορά καλλιέργειας σε Eppendorf σωληνάκι. 

 Φυγοκέντρηση 1 min σε 13.000 rpm  αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Προσθήκη 500 λ H2O. 

 Vortex και φυγοκέντρηση σε 13.000 rpm για 1 min  αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Προσθήκη 200 λ Breaking Buffer, 200 λ  glass beads, 200 λ φαινόλη/χλωροφόρμιο. 

 Vortex 4 min. 

 Προσθήκη 200 λ Η2Ο. 

 Φυγοκέντρηση 5 min σε 13.000 rpm. 

 Μεταφορά υπερκειμένου σε νέο Eppendorf σωληνάκι. 

 Προσθήκη 1 ml αιθανόλη 100%. 

 Φυγοκέντρηση 2 min σε 13.000 rpm  αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Προσθήκη 400 λ Η2Ο (επαναιώρηση). 

 Προσθήκη 3 λ RNase (10 γ/λ) 

 Επώαση 10 min στους 37 οC. 

 Προσθήκη 10 λ NH4Ac 4 M. 

 Προσθήκη 1 ml αιθανόλη 100%. 

 Επώαση 20 min στους -20 οC. 

 Φυγοκέντρηση 2 min σε 13.000 rpm  αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Προσθήκη 500 λ αιθανόλη 70%. 

 Φυγοκέντρηση 2 min σε 13.000 rpm  αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση σε 50 λ Η2Ο. 
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Απομόνωση RNA (Phenol/Freeze extraction) 

 Ολονύχτια επώαση υπό ανάδευση (30 οC) εναρκτήριας καλλιέργειας  σε πλούσιο θρεπτικό 

μέσο (YPD). 

 Αραίωση αρχικής καλλιέργειας και αφήνεται να αναπτυχθεί μέχρι 108 κύτταρα.  

 Φυγοκέντρηση 3 min, 2.000 rpm σε 4 οC  αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Προσθήκη ίσης ποσότητας Η2Ο. 

 Φυγοκέντρηση 3 min, 2.000 rpm σε 4 οC  αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση πελέτας σε 400 λ ΑΕ Buffer για διάρρηξη των κυττάρων.  

 Προσθήκη 1/10 του όγκου (40 λ) SDS 10 %.  

 Προσθήκη ίσο όγκο (400 λ) όξινη φαινόλη  vortex για 15 sec. 

 Mεταφορά δειγμάτων σε ξηρό πάγο με αιθανόλη ~5 min. 

 Επώαση στους 65 οC για 4 min. 

 Φυγοκέντρηση 5 min, 13.000 rpm ώστε να γίνει διαχωρισμός της υδατικής με την οργανική 

φάση (φαινόλη). 

 Μεταφορά υδατικής φάσης στην οποία έχει διαλυθεί το RNA σε Eppendorf σωληνάκι  

προσθήκη ίσου όγκου (400 λ) φαινόλη/χλωροφόρμιο.  

 Φυγοκέντρηση 3 min, 13.000 rpm σε RT. 

 Μεταφορά υπερκείμενου σε νέο Eppendorf σωληνάκι  προσθήκη ίσου όγκου 

χλωροφόρμιο (400 λ)  vortex 15 sec. 

 Φυγοκέντρηση 3 min, 13.000 rpm σε RT. 

 Μεταφορά υπερκείμενου σε νέο Eppendorf σωληνάκι  προσθήκη 1/10 του όγκου (40 λ) 

Sodium Acetate 3 M και  2,5 όγκους ΕtOH 100 %. 

 

AE Buffer 

Sodium Acetate 3 M 
EDTA 0,5 M 

Πίνακας 2: Σύσταση διαλύματος ΑΕ 
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Επώαση με DNase  

Πριν την πραγματοποίηση της Αντίστροφης Μεταγραφής  απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

απομάκρυνση του DNA ώστε να μην χρησιμοποιηθεί και αυτό ως εκμαγείο για τη σύνθεση της 

cDNA. 

 Προσθήκη σε 5 μg RNA του κάθε δείγματος  

 5 λ DNase Buffer 10X. 

 1 λ (2 units) DNase. 

 Σε τελικό όγκο 50 λ. 

 Επώαση για 1 h στους 37 οC. 

 Προσθήκη 20 λ Sodium Acetate σε τελικό όγκο 200 λ. 

 Προσθήκη ίσο όγκο (200 λ) φαινόλη /χλωροφόρμιο. 

 Vortex και φυγοκέντρηση για 3 min, σε 13.000 rpm και σε RT. 

 Μεταφορά υπερκείμενου σε νέο Eppendorf σωληνάκι και προσθήκη ίσου όγκου (200 λ) 

χλωροφόρμιο. 

 Φυγοκέντρηση για 3 min, σε 13.000 rpm σε RT  μεταφορά υπερκείμενου σε νέο 

Eppendorf σωληνάκι. 

 Προσθήκη 2,5 όγκων EtOH 100 %. 

 Φύλαξη στους -80 οC.  

 

Αντίστροφη μεταγραφή 

Σε 1,5 μg  RNA (6 λ) προστίθεται: 

 Μίγμα 1:  

2 λ random primers (60 μΜ) 

1 λ dNTPs (10 mM) 

Τελικός όγκος 12 λ 

Επώαση 5 min στους 65 οC. 

 Μίγμα 2: 

4 λ buffer (5 x) 

2 λ DTT (0,1 M) 

0,5 λ RNase inhibitor  

0,5 λ Reverse Transcriptase (40 units/λ) 

Τελικός όγκος 20 λ 

Επώαση 10 min στους 25 οC . 

Επώαση 50 min στους 42 οC. 

Επώαση 20 min στους 65 οC. 
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Συγκόλληση (Ligation) 

Συγκόλληση είναι διαδικασία κατά την οποία ενσωματώνονται τμήματα DNA σε φορέα 

κλωνοποίησης με σκοπό  α) τη δημιουργία βιβλιοθήκης κλώνων από έναν οργανισμό σε έναν 

άλλο π.χ E.coli, β) την εισαγωγή νέων ιδιοτήτων στον οργανισμό που επιτυγχάνεται εάν το 

ένθεμα περιέχει μια κωδική αλληλουχία. 

Διαδικασία: 

 Σε τελικό όγκο 20 λ προσθέτουμε: 

 i) DNA ένθεσης (fragment) 10-15 λ. 

ii) Φορέα κλωνοποίησης (vector) 1-3 λ. 

iii) Ligation buffer 10X 2 λ το οποίο δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για να δράσει η 

DNA λιγάση και περιέχει ΑΤΡ με σκοπό να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της καθώς 

για την δράση της απαιτείται κατανάλωση ΑΤΡ. 

iv) Ligase 1 λ με ενζυμική ικανότητα 1 unit (ενώνει τμήματα 1μg DNA σε 1 h). 

 Ολονύχτια επώαση στους 16 οC , είτε επώαση 2 h στους 25 οC.  

 

Ηλεκτροφορητική ανάλυση και απομόνωση του DNA από πήκτωμα αγαρόζης  

Για το διαχωρισμό και τον προσδιορισμό του μεγέθους μορίων DNA, αλλά και για μια εκτίμηση 

της ποσότητάς τους, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ηλεκτροφορητικής ανάλυσης σε πήκτωμα 

αγαρόζης. Η απομόνωση ηλεκτροφορητικά διαχωρισμένων τμημάτων DNA έγινε με ειδικά 

συστήματα εξαγωγής DNA από πήκτωμα, με την χρήση των Kit NucleoSpin Extract. 
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Πέψη με περιοριστικά ένζυμα 

Τα περιοριστικά ένζυμα, ή ενδονουκλεάσες περιορισμού, αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες 

τεσσάρων έως οχτώ ζευγών βάσεων στην διπλή έλικα DNA και διασπούν και τις δύο αλυσίδες 

της έλικας σε συγκεκριμένες θέσεις υδρολύοντας έναν φωσφοδιεστερικό δεσμό σε κάθε 

αλυσίδα της περιοχής αυτής. 

Διαδικασία: 

 Σε τελικό όγκο 20 λ προσθέτουμε: 

 i) DNA πλασμιδίου 5 λ. 

ii) Περιοριστικό ένζυμο 0,5 λ (1 unit ενζύμου/μg DNA). 

iii) Buffer ενζύμου 10X 2 λ. 

 Επώαση στη βέλτιστη θερμοκρασία δράσης κάθε περιοριστικού ενζύμου. 

 

Υδρόλυση των 5' ελεύθερων φωσφορικών ομάδων με το ένζυμο αλκαλική φωσφατάση 

Η αντίδραση της αποφωσφορυλίωσης γίνεται στις εξής δύο περιπτώσεις: α) για να αποφευχθεί 

η κυκλοποίηση του φορέα σε μια αντίδραση συγκόλλησης,  β) για να ραδιοσημανθεί το 5 ' 

άκρο ενός μονόκλωνου ή δίκλωνου μορίου. Για την αντίδραση αυτή χρησιμοποιήθηκε αλκαλική 

φωσφατάση απομονωμένη από γαρίδα (SAP). Η αντίδραση αποφωσφορυλίωσης γίνεται σε 

διάλυμα και περιέχει γραμμικό πλασμιδιακό DNA σε συγκέντρωση 100-500 ng/λ και 2-5 units/γ 

ένζυμου. 

Διαδικασία:  

 Σε τελικό όγκο 25 λ προσθέτουμε:  

i) γραμμικό φορέα κλωνoποίησης ~20 λ. 

ii) SAP 1 λ. 

iii) Buffer 10X 2,5 λ. 

 Επώαση 30 min στους 37 °C. 
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Αντίδραση Πολυμεράσης Klenow 

Το τμήμα Klenow αποτελεί θραύσμα από την DNA πολυμεράση Ι και έχει την ικανότητα να 

πολυμερίζει με κατεύθυνση 5’-3’ και να απομακρύνει τα νουκλεοτίδια με κατεύθυνση 3’-5’. 

Χρησιμοποιείται για την μετατροπή «κολλώδη»  άκρων σε «τυφλά»  δίκλωνων τμημάτων DNA. 

Διαδικασία:  

 Σε τελικό όγκο 50 λ προσθέτουμε: 

 i) DNA 40 λ (~100 ng).  

ii) Κlenow fragment 1 λ. 

iii) Buffer 10X 5 λ. 

iv) dNTPs 0,2 μM 1 λ . 

 Επώαση 15 min στους 25 °C. 
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Διαδικασία για ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (ChIP)  

1η ημέρα:  Εναρκτήρια καλλιέργεια.  

2η ημέρα: Αραίωση μέρους της αρχικής καλλιέργειας στον επιθυμητό όγκο ξεκινώντας από OD 

0,25  επώαση υπό ανάδευση για 1 h ώστε να εισέλθει σε λογαριθμική φάση 

ανάπτυξης. 

Προσθήκη BCS (x1000) επώαση υπό ανάδευση 4 h στους 30 οC. 

Προσθήκη Zeocin  επώαση υπό ανάδευση 1 h στους 30 οC. 

Μέτρηση απορρόφησης (OD) ~1.  

Cross-linking με 1,38 ml φορμαλδεΰδη 37 %. 

Ανάδευση 20 min RT. 

Φυγοκέντρηση σε 2.500 rpm για 3 min στους 4 οC  αφαίρεση υπερκείμενου. 

Ξέπλυμα κυττάρων με παγωμένο TBS δύο φορές. 

Φύλαξη στους -80 οC. 

3η ημέρα:  Ξέπλυμα καλλιεργειών με 1 ml Lysis Buffer.  

Φυγοκέντρηση 2 min 13.000 rpm  αφαίρεση υπερκείμενου. 

Προσθήκη 400 λ Lysis Buffer, 18 λ cocktail protease inhibitor (x25)  επαναιώρηση 

κυττάρων.  

Προσθήκη ίσου όγκου washed glass beads. 

Vortex 40 min 4 oC. 

Τρυπάμε τον πάτο του κάθε Eppendorf σωληνάκι με βελόνα, φυγοκέντρηση σε 

2.500 rpm για 2 min στους 4 oC και συλλέγουμε το εκχύλισμα σε tube. 

Μεταφορά εκχυλίσματος  σε Εppendorf σωληνάκι και κάνουμε κατεργασία των 

δειγμάτων με υπερήχους (Sonication). Για την δημιουργία τμημάτων DNA 300-400 

bp εκτελούμε 10 κύκλους επαναλήψεων 10 sec κατεργασίας του κάθε δείγματος με 

υπέρηχους. Το μηχάνημα είναι ρυθμισμένο σε Cycle 1 και Amplitude 60 %. 

Καθαρισμός αντισωμάτων (anti-myc προσκολλημένα σε beads αγαρόζης) με 1 ml 

Lysis Buffer 150 mM δύο φορές.  

Φυλάσσουμε το 1/10 του κάθε δείγματος στους 4 οC ως INPUT. 

Προσθήκη δειγμάτων (IP) στα «καθαρά» αντισώματα και cocktail buffer protease 

inhibitor (x25). Για κύτταρα που προέρχονται από καλλιέργεια με OD~1 απαιτείται 

περίπου 1 λ αντισώματος. 
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Επώαση υπό ανάδευση τον μύλο, στους 4 οC overnight. 

4η ημέρα:   •      Απομάκρυνση non specific ενώσεων προσδεδεμένων στα αντισώματα  

Φυγοκέντρηση δειγμάτων σε 8.000 rpm για 1 min  απομάκρυνση υπερκείμενου. 

Προσθήκη 1 ml Lysis Buffer 150 mM και PMSF (100 mM) (Phenylmethylsulfonyl 

fluoride). 

Μύλος για 5 min και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία άλλη μία φορά.  

Φυγοκέντρηση δειγμάτων σε 8.000 rpm για 1 min  απομάκρυνση υπερκείμενου. 

Προσθήκη 1 ml Lysis Buffer 500 mM και PMSF (100 mM). 

Μύλος για 5 min και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία άλλες δύο φορές. 

Φυγοκέντρηση δειγμάτων σε 8.000 rpm για 1 min  απομάκρυνση υπερκείμενου. 

Προσθήκη 1 ml Wash III Buffer.  

Μύλος για 5 min και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία άλλη μία φορά.   

Φυγοκέντρηση δειγμάτων σε 8.000 rpm για 1 min  απομάκρυνση υπερκείμενου 

Προσθήκη 1 ml ΤΕ Buffer.  

Μύλος για 5 min και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία άλλη μία φορά.   

Φυγοκέντρηση δειγμάτων σε 8.000 rpm για 1 min  απομάκρυνση υπερκείμενου. 

 Επεξεργασία με RNase IP και INPUT δειγμάτων 

Σε τελικό όγκο 100 λ ΤΕ προσθέτουμε RNase 10 γ/λ. 

Ανακινούμε λίγο τα δείγματα με ιδιαίτερη προσοχή στα ΙΡ. 

Επώαση για 30 min στους 37 οC. 

 Elution 

Προσθήκη 1 ml ΤΕ στα ΙΡ  δείγματα. 

Φυγοκέντρηση για 1 min σε 8.000 rpm  αφαίρεση υπερκείμενου. 

Προσθήκη 250 ml Εlution Buffer.  

5 min στο μύλο για ανάδευση vortex 20 sec (3 φορές). 

Φυγοκέντρηση 1 min σε 8.000 rpm  μεταφορά υπερκείμενου σε νέα Εppendorfs 

σωληνάκια. 

Προσθήκη 250 ml Εlution Buffer.  

5 min στο μύλο για ανάδευση  vortex 20 sec (3 φορές). 

Φυγοκέντρηση 1 min σε 8.000 rpm  μεταφορά υπερκείμενου στα αντίστοιχα 

Eppendorfs σωληνάκια.  
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Συμπλήρωση σε τελικό όγκο 500 λ ΤΕ και τα INPUT δείγματα. 

Προσθήκη σε IP και INPUT δείγματα 40 λ NaCl (2,5 M). 

Επώαση στους 65 οC overnight. 

5η ημέρα:  Προσθήκη 1 ml ΕtOH 100 %. 

Επώαση στους -80 οC. 

6η ημέρα:   •     Καθαρισμός DNA από πρωτεΐνες και αντίσωμα 

Φυγοκέντρηση για 20 min στους 4 οC  αφαίρεση υπερκείμενου. 

Προσθήκη 500 λ ΕtOH 70 %. 

Φυγοκέντρηση 3 min  αφαίρεση υπερκείμενου. 

5 min ξήρανση στο speed vaccum (φυγοκέντρηση υπό κενό).  

Προσθήκη 200 λ ΤΕ.  

Προσθήκη 2 λ πρωεϊνάση Κ (20 γ/λ) και 20 λ Buffer. 

Επώαση για 30 min στους 52 οC. 

Προσθήκη ίσου όγκου (200 λ) φαινόλη/χλωροφόρμιο. 

Vortex 30 sec, φυγοκέντρηση για 5 min σε 13.000 rpm  μεταφορά υπερκειμένου 

σε νέο Eppendorf σωληνάκι.  

Eπανάληψη διαδικασίας προσθήκης ΤΕ και μεταφορά υπερκειμένου στα αντίστοιχα 

Eppendorfs σωληνάκια. 

Προσθήκη ίσου όγκου (400 λ) φαινόλη/χλωροφόρμιο. 

Vortex 30 sec, φυγοκέντρηση για 5 min σε 13.000 rpm  μεταφορά υπερκειμένου 

σε νέο Eppendorf σωληνάκι. 

Προσθήκη ίσου όγκου (400 λ) χλωροφόρμιο.  

Φυγοκέντρηση 3 min σε 13.000 rpm  μεταφορά υπερκείμενου σε νέο Eppendorf 

σωληνάκι. 

Προσθήκη 1/10 του όγκου (40 λ) CH3COONa, 2 λ γλυκογόνου (20 γ/λ) και 1 ml EtOH 

100 %. 

Επώαση  στους -80 οC. 

7η ημέρα:  Λήψη προϊόντων DNA με qPCR 
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TBS TE 

20 mM Tris/HCl pH 7,5 10 mM Tris/HCl pH 8,0 
200 mM NaCl 1 mM EDTA pH 8,0 

 

Lysis Buffer 150 mM NaCl Lysis Buffer 500 mM NaCl 

50 mM Hepes pH 7,5 50 mM Hepes pH 7,5 
150 mM NaCl 500 mM NaCl 

1 mM EDTA pH 8,0 1 mM EDTA pH 8,0 
1 % Triton X100 1 % Triton X100 

0,1 % Sodium desoxycholat 0,1% Sodium desoxycholat 

 

Wash III Elution buffer 

10 mM Tris/HCl pH 8,0 50 mM Tris/HCl pH 7,5 
1 mM EDTA pH 8,0 10 mM EDTA pH 8,0 

250 mM LiCl 1 % SDS 
0,5 % NP-40  

0,5 % Sodium desoxycholat  
Πίνακας 3: Διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν κατάτην πειραματική διαδικασία της 

ανοσοκατακρήμνισης της χρωματίνης 

 

Εικόνα 30: Σχηματική αναπαράσταση διαδικασίας ανοσοκατακρήμνισης 
χρωματίνης (Kuo and Allis 1999) 
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Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR): 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης χρησιμοποιείται για τον πολλαπλασιασμό τμημάτων 

DNA μεταξύ δύο περιοχών με συγκεκριμένη αλληλουχία.  

Στην αντίδραση απαιτούνται: 

 Μητρικό DNA (template DNA): γενωμικό DNA με συγκέντρωση 1 ng/μl. 

 Εκκινητές (primers): ελάχιστο μήκος 16 νουκλεοτίδια με συγκέντρωση 200 ng/μl.  

 DNA πολυμεράση: Taq polymerase ή Deep Vent polymerase  

 Ρυθμιστικό διάλυμα: Διάλυμα στο οποίο δρα η πολυμεράση. 

 Άλατα MgCl2 ή CuCl2 ανάλογα με την πολυμεράση 

 Νουκλεοτίδια (dNTPs): Νουκλεοτίδια αδενίνης, θυμίνης, κυτοσίνης, γουανίνης σε 

συγκέντρωση 2,5 mM το καθένα. 

 Νερό: συμπληρώνουμε με νερό μέχρι ο όγκος να γίνει ο επιθυμητός (20 μl). 

 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης περιλαμβάνει 3 βασικά στάδια: 

1. Στάδιο αποδιάταξης (denaturation) του μητρικού DNA στους 94 οC όπου και 

δημιουργούνται 2 μονόκλωνα μόρια. 

2. Στάδιο υβριδοποίησης (annealing) κατά το οποίο οι εκκινητές αναγνωρίζουν τις 

συμπληρωματικές τους αλληλουχίες πάνω στο μητρικό DNA και προσδένονται σε αυτό. Η 

θερμοκρασία που επιλέγεται εξαρτάται από τους εκκινητές και συγκεκριμένα από τη 

θερμοκρασία τήξης τους (Tm). Η θερμοκρασία τήξης του κάθε εκκινητή υπολογίζεται από 

την σχέση Tm= 2(A+T) + 4(G+C). 

3. Στάδιο επιμήκυνσης (extension) το οποίο γίνεται σε θερμοκρασία 72 οC, όπου γίνεται ο 

πολυμερισμός των κομματιών DNA που περιλαμβάνονται μεταξύ των εκκινητών. 
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Δημιουργία επιδεκτικών κυττάρων και μετασχηματισμός τους 

Ήπια ενζυμική λύση E. Coli (mini prep) 

 Μεταφορά καλλιέργειας σε αποστειρωμένα Εppendorfs σωληνάκια υπό ασηπτικές 

συνθήκες. 

 Φυγοκέντρηση 5 min σε 13.000 rpm, σε θερμοκρασία δωματίου - Αφαίρεση υπερκείμενου.  

 Προσθήκη 200 λ STET buffer και επαναιώρησή τους. 

 Προσθήκη 5 λ λυσοζύμη στο καπάκι ώστε να μην έρθει σε επαφή με τα κύτταρα μέχρι το 

επόμενο βήμα. Η λυσοζύμη μπορεί να προκαλέσει πλήρη ρήξη της πλασματικής μεμβράνης 

και έτσι στο διάλυμα θα ελευθερωθεί και το γενωμικό DNA.  

 Ανακινούμε και επωάζουμε στο υδατόλουτρο με θερμοκρασία 100 οC για 1 min. 

 Φυγοκέντρηση για 10 min σε 13.000 rpm, σε θερμοκρασία δωματίου. 

 Αφαίρεση με τη βοήθεια οδοντογλυφίδας τα βακτηριακά υπολείμματα. 

 Προσθήκη 200 λ ισοπροπανόλης. 

 Φυγοκέντρηση για 20 min σε 13.000 rpm, σε θερμοκρασία 4 οC  Αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Προσθήκη 200 λ αιθανόλη 70 %. 

 Φυγοκέντρηση για 10 min σε 13.000 rpm, σε θερμοκρασία δωματίου  Αφαίρεση 

υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση σε 50 λ H2O. 

STET buffer 

8% Sucrose  50 mM EDTA  
5% Triton X-100  50 mM Tris pH 8  

Πίνακας 4: Σύσταση διαλύματος STET 
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Δημιουργία επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων για μετασχηματισμό με χημική μέθοδο 

Κατά τον μετασχηματισμό με χημική μέθοδο, το βακτήρια επωάζονται σε διάλυμα που περιέχει 

δισθενή κατιόντα ασβεστίου (Ca2+) και έτσι επιτυγχάνονται:  

i) δημιουργία πόρων στη βακτηριακή μεμβράνη 

ii) καλύπτεται το αρνητικό φορτίο του DNA που πρόκειται να εισαχθεί και  

iii) διευκολύνεται η πρόσδεσή του στις μεμβράνες. 

Τα κύτταρα τα οποία κατεργάζονται με αυτό τον τρόπο ονομάζονται επιδεκτικά. 

Διαδικασία: 

 Υγρή καλλιέργεια κυττάρων E.coli (στέλεχος DH5α) σε LB, επώαση overnight στους 37οC 

υπό ανάδευση. 

 Αραίωση καλλιέργειας 1:100 σε τελικό όγκο 300 ml LB, επώαση υπό ανάδευση στους 37οC 

έως ότου η οπτική απορρόφηση (Ο.D.) να είναι 0,3-0,4. 

 Μοιράζουμε την καλλιέργεια σε αποστειρωμένα falcons υπό στείρες συνθήκες και τα 

αφήνουμε στον πάγο για 10 min. 

 Φυγοκέντρηση 5 λεπτά σε 3.000 rpm και θερμοκρασία 4 οC. 

 Αφαίρεση υπερκείμενου με τη χρήση πιπέτας (όσο το δυνατό περισσότερο καθώς μειώνει 

την αποτελεσματικότητα του μετασχηματισμού). 

 Προσθήκη TBFI -για 50 ml καλλιέργειας χρησιμοποιούμε 10 ml TBFI-  επώαση υπό 

ανάδευση στον πάγο για 30 min. 

 Φυγοκέντρηση 5 λεπτά σε 3.000 rpm και θερμοκρασία 4 οC. 

 Επαναιώρηση σε 2 ml TBFII και επώαση στον πάγο για 10 min. 

 Μοιράζουμε το περιεχόμενο των falcon σε αποστειρωμένα και παγωμένα Εppendorf 

σωληνάκια προσθέτοντας 200 λ στο κάθε ένα και τα φυλάσσουμε στους  -80οC. 

 

Συστατικά διαλύματος TFBI Συστατικά διαλύματος TFBII 

30 mM CH3CH2OK 10 mM Νa-MOPS 
50 mM MnCl2 10 mM RbCl 
100 mM CaCl2 75 mM CaCl2 
100 mM RbCl 15% γλυκερόλη 

15% γλυκερόλη pH 6,5 
pH 5,8  

Πίνακας 5: Διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργέια επιδεκτικών βακτηριακών 
κυττάρων 
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Δημιουργία επιδεκτικών βακτηριακών κυττάρων για μετασχηματισμό με ηλεκτροδιάτρηση 

(electroporation) 

 Ολονύχτια εναρκτήρια καλλιέργεια Ε. coli (DH5α) σε Lysogeny Broth (37 °C). 

 Αραίωση καλλιέργειας σε 200 ml LB και ανάπτυξη έως ότου η οπτική απορρόφηση (OD) να 

είναι 0,6-0,8 cells/ml. 

 Επώαση καλλιέργειας στο πάγο για 30 min. 

 Μοίρασμα της καλλιέργειας σε (παγωμένα) tubes των 50 ml και φυγοκέντρηση για 10 min 

σε 3.000 rpm στους 4 °C - Αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση σε ίσο όγκο παγωμένου αποστειρωμένου H2O. 

 Φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες - Αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση σε ½ του όγκου (100 ml) παγωμένο αποστειρωμένο H2O. 

 Φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες - Αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση σε 1/50 του όγκου (4 ml)  παγωμένη γλυκερόλη 10 %. 

 Φυγοκέντρηση στις ίδιες συνθήκες - Αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση σε 750 μl παγωμένη γλυκερόλη 10 %. 

 Μοίρασμα κυττάρων σε 15 Eppendorf σωληνάκια (50 λ στο καθένα) και φύλαξη στους -80 

οC. 
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Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων (στέλεχος DH5a) με θερμικό σοκ 

Έχοντας κατεργαστεί τα βακτηριακά κύτταρα με Ca2+, το πέρασμα του πλασμιδιακού DNA από 

τις μεμβράνες υποβοηθείται με θερμικό σοκ των κυττάρων στους 42 οC. 

Αναλυτικά η διαδικασία είναι η εξής: 

 Επώαση των δεκτικών κυττάρων από τους -80 οC στον πάγο για 5 έως 10 λεπτά. 

 Προσθήκη πλασμιδιακού DNA. 

 Επώαση στον πάγο για 15 έως 20 λεπτά. 

 Μεταφορά στο υδατόλουτρο στους 42 οC για 45 sec. 

 Προσθήκη, υπό στείρες συνθήκες, 1 ml από θρεπτικό υλικό LB. 

 Επώαση για περίπου 1 h στους 37 οC ώστε να κύτταρα να «αναρρώσουν». 

 Επίστρωση (platting), υπό στείρες συνθήκες, σε στερεό θρεπτικό μέσο LB (παρουσία 

αντιβιοτικού). 

 Ολονύχτια επώαση στους 37 οC. 

 

Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων (στέλεχος BL21-DE3 star pLysS) με θερμικό 

σοκ 

 Επώαση των δεκτικών κυττάρων από τους -80 οC στον πάγο για 10 λεπτά. 

 Προσθήκη πλασμιδιακού DNA (10 λ ligation σε 100 λ κυττάρων) 

 Επώαση στον πάγο για 10 λεπτά. 

 Μεταφορά στο υδατόλουτρο στους 42 οC για 90 sec. 

 Προσθήκη, υπό στείρες συνθήκες, 1 ml από θρεπτικό υλικό LB. 

 Επώαση για περίπου 1 h στους 37 οC ώστε να κύτταρα να «αναρρώσουν». 

 Επίστρωση (platting), υπό στείρες συνθήκες, σε στερεό θρεπτικό μέσο LB παρουσία 

αντιβιοτικού ampicillin 50 μg/mL και chloramphenicol 34 μg/mL. 

 Ολονύχτια επώαση στους 37 οC. 
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Μετασχηματισμός βακτηριακών κυττάρων με ηλεκτροδιάτρηση 

Ηλεκτροδιάτρηση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία η μεμβράνη βακτηριακού κυττάρου 

εκτίθεται σε πολύ μικρούς χρονικά παλμούς υψηλού ηλεκτρικού πεδίου. Η έκθεση των 

κυττάρων γίνεται με σκοπό να αποσταθεροποιεί την μεμβράνη δημιουργώντας πόρους οι 

οποίοι στην συνέχεια κλείνουν. Η εφαρμογή των παλμών του ηλεκτρικού πεδίου πρέπει να 

είναι τέτοια, ώστε η ηλεκτροδιάτρηση να μη δημιουργεί μόνιμη καταστροφή των κυττάρων. 

Χρησιμοποιείται ευρέως καθώς είναι μία φυσική μέθοδος μεταφοράς πλασμιδίου στο 

ενδοκυττάριο περιβάλλον με απόδοση που φτάνει τα 1010 μετασχηματισμένα κύτταρα/μg DNA.    

Αναλυτικά η διαδικασία είναι η εξής: 

 Επώαση κυττάρων Ε. coli και κυψελίδας στο πάγο. 

 Προσθήκη έως 2 μl πλασμιδιακού DNA στα κύτταρα E. coli, υπό στείρες συνθήκες. 

 Επώαση μίγματος στο πάγο για 1 λεπτό περίπου. 

 Μεταφορά μίγματος στη κυψελίδα, υπό στείρες συνθήκες. 

 Ενσωμάτωση κυψελίδας στη συσκευή ηλεκτροδιάτρησης. 

 Εφαρμογή ηλεκτρικού παλμού για  λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.  

 Προσθήκη 1 ml LB και μεταφορά κυττάρων σε Eppendorf σωληνάκι. 

 Επώαση κυττάρων  στους 37 ° C υπό ανάδευση, για 1 ώρα. 

 Φυγοκέντρηση σε 13.000 rpm για 1 min και άπλωμα κυττάρων σε πιάτα Petri με LB και το 

κατάλληλο αντιβιοτικό. 

 

Διαστάσεις κυψελίδας 0,2 cm 0,1 cm 

Τάση ρεύματος 2,3 kV 1,65 kV 
Χωρητικότητα πυκνωτή 25 μF 25 μF 

Αντίσταση 200 Ω 200 Ω 
Πίνακας 6: Συνθήκες ηλεκτροδιάτρησης ανάλογα με τις διαστάσεις της κυψελίδας 
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Μετασχηματισμός κυττάρων σακχαρομύκητα 

Σε αντίθεση με τα βακτηριακά κύτταρα, τα ευκαρυωτικά κύτταρα της ζύμης δεν αποθηκεύονται 

ως επιδεκτικά αλλά κατεργάζονται με μονοσθενή κατιόντα, συνήθως λιθίου τα οποία 

καθιστούν το κυτταρικό τοίχωμα διαπερατό λίγο πριν γίνει ο μετασχηματισμός τους. Κατά την 

τροποποίηση με άλατα λιθίου τα κύτταρα επωάζονται με οξικό λίθιο (lithium acetate- LiAc) 

όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση, ή με χλωριούχο λίθιο. Στη συνέχεια, προστίθεται 

πολυαιθυνελογλυκόλη (PEG), υφίστανται θερμικό σοκ ώστε να εισέλθει το πλασμιδιακό DNA 

στο κύτταρο, ξεπλένονται από άλατα και PEG και είναι έτοιμα για επίστρωση. 

Αναλυτικά η διαδικασία είναι η εξής: 

 Μέτρηση οπτικής απορρόφησης (OD550) της εναρκτήριας καλλιέργειας (μετά από ολονύχτια 

επώαση υπό ανάδευση, 30 οC).  

 Προσθήκη απαιτούμενης ποσότητας από την εναρκτήρια καλλιέργειας σε 20 ml  θρεπτικού 

Yeast Extract-Peptone-Dextrose (YPD) για εκ νέου πολλαπλασιασμό έως ότου OD=1 (~107 

κύτταρα/ml). 

 Φυγοκέντρηση για 2 min, σε 3.000 rpm σε θερμοκρασία 4 οC - Αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση σε ίσο όγκο αποστειρωμένου Η2Ο. 

 Φυγοκέντρηση 2 min, σε 3.000 rpm και σε θερμοκρασία 4 οC – Αφαίρεση υπερκείμενου.  

 Επαναιώρηση σε 1ml LiAc 0.1 Μ και μεταφορά σε Eppendorf σωληνάκι. 

 Φυγοκέντρηση για 1 min 13.000 rpm - Αφαίρεση  υπερκείμενου.  

 Προσθήκη 200 λ LiAc 0.1 Μ και επαναιώρηση.  

 Φυγοκέντρηση για 10 sec – αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Προσθήκη με την συγκεκριμένη σειρά:   

i)   240 λ PEG 50 %, ii)  5 λ carrier DNA, 20 λ πλασμιδιακό DNA, 50 λ Η2Ο,                                                                                                                                                   

iii) 36 λ LiAc 1 M. 

 Vortex 1 min.  

 Επώαση για 25 min σε 30 οC. 

 Επώαση για 25 min σε υδατόλουτρο 42 οC. 

 Φυγοκέντρηση για 1 min σε 13.000 rpm – Απομάκρυνση υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση σε 200 λ YPD ή SC (με τις απαραίτητες αυξοτροφίες) . 

 Επίστρωση σε πιάτα Petri με στερεό θρεπτικό SC και με τις κατάλληλες προσθήκες 

αμινοξέων και νουκλεοτιδίων για να συμπληρωθούν οι αυξοτροφίες των κυττάρων. 
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Μέθοδοι ανάλυσης πρωτεϊνών 

Παρασκευή πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων από βακτηριακές καλλιέργειες: 

 Φυγοκέντρηση επαγμένης βακτηριακής καλλιέργειας (50ml) για 10 min σε 13.000 rpm 

στους 4 οC. - Αφαίρεση υπερκείμενου. 

 Επαναιώρηση σε 300 μl διαλύματος λύσης (10% γλυκερόλη, 50mM Tris-HCl pH 7.5, 1mM 

EDTA, 0,05 % Triton, 7 μl β-μερκαπτοαιθανόλη σε 10 ml).  

 Φυγοκέντρηση για 5 min σε 13.00 rpm. 

 Ηχοβόληση 4 φορές για 15 sec (με παρεμβολές στον πάγο).   

 Φυγοκέντρηση στις 13.000 rpm για 20 min στους 4 οC.  

 Το υπερκείμενο συλλέγεται και ακολουθεί ανάλυση με SDS-PAGE και Western blot. 

Πρωτεϊνική έκφραση σε E. coli BL21(DE3) star pLysS 

 Το πλασμίδιο pET32 μπορεί να συνεκφράσει την επιθυμητή πρωτεΐνη, στην προκειμένη 

περίπτωση τον Mac1, με τη θειορεδοξίνη (109 αα). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επαχθεί η 

βακτηριακή καλλιέργεια με isopropyl-β-D-thiogalactosidase (IPTG) (Liu and Yang 2012).  

Η διαδικασία επαγωγής είναι η εξής: 

 Ολονύχτια επώαση εναρκτήριας καλλιέργεια σε LB με chloramphenicol (34 μg/ml) και 

ampicillin (50 μg/ml) στους 37 0C υπό ανάδευση. 

 Αραίωση εναρκτήριας καλλιέργειας σε 50 ml LB (ampicillin 50 μg/ml) σε OD 0,1. 

 Η καλλιέργεια αναπτυσσεται στους 37 0C υπό ανάδευση μέχρι η OD να γίνει 0,6. 

 Προσθήκη IPTG (0,5 mM) και επώαση  37 0C υπό ανάδευση για 3 h. 

 Φυγοκέντρηση 13.000 rpm για 15 min στους 4 0C. 
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Παρασκευή πρωτεϊνικού εκχυλίσματος από στελέχη S. cerevisiae 

Κύτταρα καλλιέργειας αναπτυγμένα σε OD550 μέχρι 1, συλλέγονται με φυγοκέντρηση και 

ξεπλένονται με μισό όγκο νερού. Στο ίζημα των κυττάρων προστίθεται 100 μl παγωμένο H2O 

και 100 μl διαλύματος ΝαΟΗ 200 mM. Τα δείγματα επωάζονται σε θερμοκρασία δωματίου για 

5 min. Στη συνέχεια, φυγοκεντρούνται για 3 min στους 13.000 rpm και κατόπιν απομακρύνεται 

το υπερκείμενο. Τα πρωτεϊνικά ιζήματα επαναδιαλύονται σε 20-50 μl ρυθμιστικού διαλύματος 

φόρτωσης πρωτεϊνών (60mM Tris-HCl pH 6.8, 5% γλυκερόλη, 2% SDS, 4% β-mercaptoethanol, 

0,02% bromothenol blue). Αφού θερμάνουμε τα δείγματα στους 100 oC για 5 min και τα 

φυγοκεντρήσουμε στις 13.000 rpm για 3 min στους 4 οC, ακολουθεί ανοσοανίχνευση για τον 

εντοπισμό της επιθυμητής πρωτεΐνης. 

  

  



 

110 
 

Προετοιμασία πρωτεϊνικού πηκτώματος (SDS-PAGE) 

Το αποδιατακτικό πρωτεϊνικό πήκτωμα πολυακριλαμίδης (SDS-PAGE) χρησιμοποιείται για το 

διαχωρισμό των πρωτεϊνών επιτρέποντάς μας να διακρίνουμε προσεγγιστικά το μέγεθός τους 

με τη βοήθεια μιας γνωστής πρωτεΐνης που τρέχει ταυτόχρονα (MARKER). H οπτικοποίηση 

γίνεται με χρώση των πρωτεϊνών με τη χρωστική Coomasie blue. Επιπλέον, το πρωτεϊνικό 

πήκτωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να γίνει μεταφορά των πρωτεϊνών σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης κατά τη διαδικασία του Western blot. 

Coomassie Blue  -  1lt Destaining Buffer for 
Coomassie  -  1lt 

400 ml methanol 100 ml methanol 
100 ml acetic acid 100 ml acetic acid 

2,5 gr Coomassie Brilliant Blue R250  

 

Το πρωτεϊνικό πήκτωμα στη συνηθισμένη του μορφή είναι ασυνεχές και αποτελείται από δύο 

τμήματα: το πήκτωμα διαχωρισμού (separating ή running gel) και το πήκτωμα κατακάθισης 

(stacking gel), το οποίο χρησιμεύει στο να κατακαθίσουν οι πρωτεΐνες και να εισέλθουν 

ταυτόχρονα στο πήκτωμα διαχωρισμού όπου και θα διαχωριστούν ανάλογα με το μέγεθός 

τους.  

Αφού παρασκευάσουμε το πήκτωμα διαχωρισμού της επιθυμητής συγκέντρωσης σε 

ακρυλαμίδη, το τοποθετούμε στη συσκευή και προσθέτουμε 1-2ml περίπου ισοπροπανόλη για 

να ευθυγραμμιστεί το πήκτωμα μέχρι να πήξει. Αφού πήξει το πήκτωμα διαχωρισμού, 

αφαιρούμε την ισοπροπανόλη προσεκτικά, ξεπλένουμε με H2O και κατασκευάζουμε το 

πήκτωμα κατακάθισης σε τελική συγκέντρωση 5% ακρυλαμίδης. Τοποθετούμε το πήκτωμα 

κατακάθισης στη συσκευή πάνω από το πήκτωμα διαχωρισμού και τοποθετούμε τα χτενάκια 

με τον επιθυμητό όγκο.  

Αφού πήξει το πήκτωμα κατακάθισης τοποθετούμε το πήκτωμα στη συσκευή ηλεκτροφόρησης 

κάθετα και αφού προσθέσουμε το διάλυμα ηλεκτροφόρησης (running buffer), 

απελευθερώνουμε τα χτενάκια από το πήκτωμα και ξεπλένουμε τα πηγάδια με διάλυμα 

ηλεκτροφόρησης προσεκτικά.     

Διάλυμα ηλεκτροφόρησης  
(Running Buffer) - 1lt 

5Χ Tris-Glycine  – 1lt 

200 ml 5X Tris-Glycine 15,1 gr Tris 
5 ml SDS 20% 94 gr Glycine 
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Ανάλυση πρωτεϊνών τύπου Western 

 

Αφού έχουν παρασκευαστεί τα δείγματα, φορτώνονται  μαζί με το μάρτυρα γνωστού μοριακού 

βάρους (4λ, PageRuler Prestained Protein Ladder της Fermentas) στα πηγάδια του πηκτώματος 

και ηλεκτροφορούνται εφαρμόζοντας σταθερή τάση 60-80 V. Αν κάποιο από τα πηγάδια δεν 

χρησιμοποιηθεί, φορτώνεται και σε αυτό 1Χ loading buffer for proteins. Με την ολοκλήρωση 

της ηλεκτροφόρησης, οι πρωτεΐνες μεταφέρονται και ακινητοποιούνται σε μεμβράνη 

νιτροκυτταρίνης (transfer), με την εφαρμογή ηλεκτρικού πεδίου σταθερής τάσης 40 V  και  110 

mA  στο cold room overnight ή  για 1 h και 15 min σε σταθερή τάση 100 V και 350 mA (με χρήση 

της παγοκύστης της συσκευής για τη διατήρησης της θερμοκρασίας του running buffer στους 4 

οC.) Ακολουθεί κατεργασία της μεμβράνης, ώστε να ανιχνευθούν με τα κατάλληλα αντισώματα 

οι πρωτεΐνες που μας ενδιαφέρουν . Η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης βάφεται με την πρωτεϊνική 

χρωστική Ponceau και επωάζεται υπό κίνηση για 10 min περίπου. Στη συνέχεια, 

απομακρύνουμε τη χρωστική με TTBS και η μεμβράνη μεταφέρεται σε διάλυμα 

μπλοκαρίσματος (TTBS-5 % γάλα)  των μη ειδικών θέσεων πρόσδεσης του πρωτογενούς 

αντισώματος όπου και επωάζεται υπό κίνηση για 1 ώρα σε RT. Η μεμβράνη επωάζεται σε TTBS-

1% γάλα παρουσία του κατάλληλου πρωτογενούς αντισώματος σε ένα ειδικό σακουλάκι. Η 

αραίωση του αντισώματος συνήθως είναι 1/500 ή 1/1000. Το σακουλάκι τοποθετείται στη 

ρόδα για 2,5 ώρα σε RT  ή overnight στο cold room. Στη συνέχεια, γίνεται 3 φορές ξέπλυμα της 

μεμβράνης με TTBS για 10min κάθε ξέπλυμα υπο κίνηση και σε RT.  Ακολούθως, επωάζουμε 

την μεμβράνη σε  TTBS-1% γάλα με το δευτερογενές αντίσωμα σε αραίωση 1/20.000 σε RT και 

υπο κίνηση. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε 3 ξεπλύματα της μεμβράνης με TTBS για 10min 

κάθε ξέπλυμα υπο κίνηση και σε RT.  Για τη τελική πρωτεϊνική ανίχνευση εφαρμόστηκε η 

μέθοδος ECL (Enhanced ChemiLuminescence) που στηρίζεται στη δράση της συζευγμένης με τα 

δευτερογενή αντισώματα υπεροξειδάσης HRP, χρησιμοποιώντας το σύστημα της εταιρείας 

PIERCE και η έκθεση γίνεται στο μηχάνημα LAS-3.000. 

 

Transfer Buffer  -  1lt Tween – TBS  (TTBS) 

200 ml 5X Tris-Glycine 20 mM Tris-HCl pH 7 
200 ml methanol 90 mM NaCl 

600 ml H2O 0,05 % v/v Tween 
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Μέτρηση οπτικής ενεργότητας του ενζύμου β-γαλακτοσιδάση 

Η δοκιμασία β-γαλακτοσιδάσης βασίζεται στην ικανότητα υδρόλυσης του o-nitrophenyl -β-D-

galactoside (ONPG) σε γαλακτόζη και o-νιτροφαινόλη από το ένζυμο  β-γαλακτοσιδάση. Η 

παραγωγή της o-νιτροφαινόλης, στην οποία οφείλεται το κίτρινο χρώμα, είναι ανάλογη της 

συγκέντρωσης της β-γαλακτοσιδάσης. Έτσι, μετρώντας την απορρόφηση σε μήκος κύματος 420 

nm όπου απορροφά η o-νιτροφαινόλη ,μπορεί να προσδιοριστεί η συγκέντρωση του ενζύμου.  

Η αντίδραση: 

 

H εξίσωση: 

𝑈𝑛𝑖𝑡𝑠 𝛽 − 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑠𝑒 = 1000 ∗
𝐴𝑏𝑠420

𝑡 ∗ 𝑣 ∗ 𝐴𝑏𝑠550
 

Η διαδικασία είναι η εξής: 

 Κύτταρα της ζύμης αναπτύσσονται σε φτωχό θρεπτικό μέσο (SC) με τις κατάλληλες 

αυξοτροφίες στους 30 ΟC overnight. 

 Ποσότητα από την αρχική καλλιέργεια αραιώνεται σε OD 0,2 και αφήνεται να αναπτυχθεί 

έως ότου φτάσει σε 0,8-1,0. 

 Μέτρηση απορρόφησης της καλλιέργειας σε OD 550 nm. 

 Φυγοκέντρηση σε 2.000 rpm για 5 min στους 4 οC. 

 Αφαίρεση υπερκείμενου με αντλία κενού. 

 Προσθήκη 600 λ LacΖ-buffer και vortex. 

 Προσθήκη 1 σταγόνα SDS 0,1%. 

 Προσθήκη 2 σταγόνες χλωροφόρμιο. 

 Vortex 15 sec. 

 Προσθήκη 200 μl ONGP. 

 Επώαση σε υδατόλουτρο στους 30 οC.  

 Χρονομέτρηση έως ότου η καλλιέργεια αλλάξει χρώμα. 

 Προσθήκη 300 λ Na2CO3. 

 Φυγοκέντρηση για 5 min σε 2.000 rpm στους 4 οC. 

 Μέτρηση απορρόφησης σε μήκος κύματος 420 nm. 
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LacZ Buffer 

Na2HPO4 60 μM 
NaH2PO4 40 μM 

KCl 10 μM 

MgSO4 1 μM 

β-μερκαπτοαιθανόλη 50 mM 
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